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Proevertjeswandeling

Bezoek Brouwerij Het Nest
Wat begon als een besloten bierproefclub

te brengen aan de brouwzaal. Afsluiten

in 2000, groeide vijftien jaar later uit tot

doe je met één gratis consumptie in het

een superbrouwerij. Na heel wat proeven

proeflokaal. Het brouwerijbezoek duurt

ontstond er een ‘dat kunnen wij misschien

ongeveer 45 minuten en kost zes euro per

zelf wel beter’-gevoel. En van daaruit

persoon. Reserveren is niet nodig, tenzij je

groeide de interesse in het brouwen. Met

met meer dan acht personen komt.

vallen en opstaan werden vanaf dan op

Dan moet je het reservatieformulier op

regelmatige tijdstippen biertjes gemaakt.

www.brouwerijhetnest.be invullen.

Hou je wel van een lekker hapje en een

Hoe werkt het?

drankje? Dan is de Proevertjeswandeling

Ben je met minder dan zes personen? Kom

iets voor jou! Je hebt de keuze uit

dan langs bij Toerisme & UiT voor een

een standaardversie met acht en een

plannetje en koop de nodige bonnenboekjes.

luxeversie met tien proevertjes. Gewapend

Voor de standaard- en kinderversie betaal

met een plattegrond en een bonnenboekje

je 15 euro per persoon en voor de luxeversie

stippel je zelf je wandelroute uit en

25 euro per persoon. Daarna kun je meteen

dus ook de volgorde waarin je de

vertrekken.

proevertjes neemt. Onderweg stop je in

Wil je graag met meer dan zes personen

de deelnemende handelszaken voor toast

proeven van Turnhout? Reserveer dan

met Kempense paté, Turnhoutse Troefkes,

minstens een week op voorhand bij Toerisme

Pengebier, Turnhoutse peperkoek of een

& UiT. Dat kan telefonisch, per mail of

lekkere koffie. Kinderen zijn ook welkom

persoonlijk aan de balie. Groepen worden

want voor hen wordt er, waar nodig, een

beperkt tot maximaal twaalf personen.

alternatief voorzien.

Je moet de bonnen niet op dezelfde dag
opgebruiken.

Sommige waren goed en andere waren
goed genoeg voor de gootsteen. Wil je

Wil je graag met een groep vanaf vijftien

met je eigen ogen zien waar dit goddelijke

personen komen? Reserveer dan vooraf

gerstenat gefabriceerd wordt? Breng dan

via de website. Bezoeken zijn mogelijk op

een bezoek aan de brouwerij.

weekdagen vanaf 17 uur en op zaterdag

Hoe werkt het?
Individuele bezoekers en kleine groepen

tussen 10 en 18 uur. De rondleiding start met
een introductie. Daarna loop je langs in de

zijn iedere laatste zaterdag van de maand

brouwerij en sluit je af met een degustatie.

welkom tussen 13 en 18 uur. Je begint met

Het hele bezoek duurt ongeveer 90 minuten

een introductie om daarna een bezoek

en kost negen en een halve euro per persoon.
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Spannende ontdekkingstocht

Biertroefroute

‘Hartenvrouw achterna’
Kan een lekker streekbiertje jou wel bekoren?

je een smakelijk bier proeft en een kaartje

Hartenvrouw is verdwenen en je gaat haar

Dan zit je goed in Turnhout! Plaatselijke

legt. Wie niet van bier houdt, gebruikt de

tijdens een spannende ontdekkingstocht

bieren van Brouwerij Het Nest, Corsendonk

bonnen voor een non-alcoholisch drankje.

achterna. Je komt terecht in een mysterieus

en Gageleer, aangevuld met toppers uit de

De openingsuren staan in de brochure en

verhaal van muggenblussers, heksen,

streek, bieden voor elke bierliefhebber wat

het kaartspel met bijhorende spelregels ligt

historische veldtochten en ongelukkige

wils. Combineer bier met een authentiek

klaar in de deelnemende cafés. Sommige

burgemeesters...Trek en duw de prachtige

kaartspel en je hebt de Biertroefroute.

spelletjes kun je enkel spelen met minstens

kar vol maffe spullen door Turnhout. Ontdek

Tijdens je ‘kroegentocht’ kun je kiezen uit

vier personen.

via poppenspel, theater, opdrachten en te

verschillende cafés. De route naar en de

gekke weetjes waar Hartenvrouw kan zitten.

volgorde van de cafés bepaal je volledig zelf.

Hopelijk ben je net op tijd om haar te redden!
Hoe werkt het?
Tijdens het evenement ‘Picknick op dinsdag’
kun je gratis kennismaken met deze

Ben je met een groep van acht of meer

Hoe werkt het?

personen? Reserveer dan minstens een

Bij Toerisme & UiT koop je voor tien euro

week op voorhand bij Toerisme & UiT. Dat

een brochure met daarin drie bonnen. Uit de

mag telefonisch, per mail of persoonlijk aan

deelnemende cafés kies je er dus drie waar

de balie.

wandeling voor kinderen vanaf zes jaar. De
tocht vertrekt in juli op de Grote Markt en
in augustus vanuit het Taxandriamuseum.
Het startuur is telkens 13.30 uur. Vooraf
inschrijven is niet nodig. Uiteraard kan
de ontdekkingstocht ook geboekt worden
door groepen. Je betaalt dan 100 euro per
wandeling en de tocht duurt twee uur. Om te
reserveren neem je contact op met Toerisme
& UiT.
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Familiezoektocht Turnhout
Breng de kinderen zeker mee als je een
dagje Turnhout plant. Terwijl jij met
een stadswandeling Turnhout verkent,
kunnen zij zich uitleven in een zoektocht.
Ze volgen daarvoor dezelfde route, maar
worden onderweg uitgedaagd om vragen
op te lossen of aan de slag te gaan met
doe-opdrachten. De tips en wist-jedatjes stimuleren hen ook om meer van
Turnhout te ontdekken.
Hoe werkt het?
Ga langs bij Toerisme & UiT voor
een ‘Wegwijs door Turnhout’. Dat
is het gratis plannetje van de stad
waar zowel de bezienswaardigheden
als een toeristische wandeling op
aangeduid staan. Voor kinderen van
zes tot twaalf jaar kun je tegelijkertijd
de wandelzoektocht aankopen voor
vier euro. Je krijgt dan ook een set
Turnhoutse speelkaarten mee.

Picknick op dinsdag
Picknicken in een gezellig kader met gratis

een rondleiding in het Taxandriamuseum,

Die speelkaarten hebben de kinderen

randanimatie. Een eenvoudig concept,

divers sport- en spelaanbod …

nodig bij een van de doe-opdrachten.

maar het is wel de succesformule van het

Voor sommige opdrachten wordt er

evenement ‘Picknick op dinsdag’. En meer

Hoe werkt het?

moet het soms ook echt niet zijn. In juli vind

Breng je picknick en ‘seuzie’ mee en geniet

je de enorme picknickweide op de Grote

tussen 12 en 15 uur van gratis randanimatie.

Daar kunnen de kinderen dan nog eens

Markt en in augustus kun je terecht in de

Vooraf inschrijven is niet nodig. Heb je

extra mee in de prijzen vallen. Eén keer

tuin van het Taxandriamuseum. Het aanbod

geen ‘seuzie’? Maak dan zeker gebruik van

per maand wordt er een winnaar uit

aan gratis randanimatie is zeer uitgebreid

het gezellige marktterras dat Toerisme &

de inzendingen getrokken. Alle foto’s

en omvat een toren- en bunkerbezoek, een

UiT voor de gelegenheid opstelt. Voor het

worden getoond op de Facebookpagina

orgel- en beiaardconcert, de spannende

volledige animatieoverzicht hou je het best

van Toerisme & UiT.

ontdekkingstocht ‘Hartenvrouw achterna’,

de website van Toerisme & UiT in het oog.
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gevraagd om een foto te nemen en door
te sturen naar zoektocht@turnhout.be.
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Vesparoute
Wil je op een bijzondere manier herdenken

Hoe werkt het?

hoe de wapens zwegen aan het einde

Op je Vespa of Italiaanse ‘wesp’ scheur je

van de Eerste Wereldoorlog? Rij dan met

60 kilometer lang door de geschiedenis.

de Vespa naar de Dodendraad. Tijdens

Behalve Turnhout liggen ook andere

de oorlog balanceerden de Kempen op

Kempense parels op je route. Krijg je

de grens tussen oorlog en vrede, tussen

honger? Spreid je picknickdeken uit voor

bezet België en neutraal Nederland. De

een lunch in een groen decor. Als je wilt,

Duitsers plaatsten op die grens een draad

laat je vooraf je pakket vol streeklekkers

onder hoogspanning. Vandaag voert een

samenstellen. Zelf geen Vespa? Reserveer

Vespatocht je langs de markantste plekken

je tocht minstens twee dagen op voorhand

uit dat stukje geschiedenis. Thematische

via info@deltamotor.be. Als bestuurder

fotoborden informeren je over de gruwel

betaal je 80 euro voor een hele dag en 55

van weleer. En scan je de QR-code? Dan

voor een halve. Passagiers betalen altijd

krijg je nog extra oorlogsverhalen te horen.

10 euro.

Wandel en picknick in het Turnhouts Vennengebied
Wandelen dat het een lieve lust is? Dat lukt

met vier wandellussen voor je vullen. Pik je

perfect in het Turnhouts Vennengebied.

knapzak op aan het bezoekerscentrum en

Kuier door 200 hectare van heides, vennen

kies een van de vele picknickplaatsen uit.

en graslanden. Het unieke natuurgebied

Wat dacht je van de bank in het speelbos?

herbergt zeldzame planten en dieren. Sper je

Terwijl jij op adem komt, ravotten je

ogen open voor de pracht van de zonnedauw

kapoenen tussen de bomen.

en spits je oren voor het getjilp van de wulp.
Weet je niet waar te beginnen? Spring dan

Hoe werkt het?

eerst binnen in het bezoekerscentrum Klein

Reserveer je picknickpakket met

Engelandhoeve. Je vindt er handige kaartjes

streeklekkers twee dagen op voorhand

met wandelroutes.

bij de Klein Engelandhoeve. Dat kan via
bc.kleinengeland@turnhout.be. De dag zelf
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Neem je graag een picknick mee voor

haal je je pakket daar ter plaatse op. Voor

onderweg? Laat dan een pakketje met

volwassenen betaal je 12,50 euro en voor

overheerlijke streekproducten én een kaartje

kinderen 9,50 euro per pakket.
www.toerismeturnhout.be
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Culinair golfplezier
Golfen in de stad is hip. Haal de Tiger
Woods in jou naar boven en ontdek
met de golfclub in de hand de mooiste
parels van Turnhout. Onderweg je
smaakpapillen verwennen? Dat kan
tijdens City Beergolf. Sla op vier locaties
tegen een balletje en zet het gouden
gerstenat aan je lippen tijdens de
degustatie van drie streekbieren.
Hoe werkt het?
Om te reserveren kun je rechtstreeks
terecht bij City Golf. Telefoneer naar
0498 39 56 94 of mail naar
info@city-golf.be.

Diversiteitwandeling
Wandel door het multiculturele Turnhout

Escape 2300

en krijg een unieke kans om kennis te
maken met een samenleving in een ge-

De deur gaat open, de deur gaat dicht.

Hoe werkt het?

globaliseerde wereld. Leer andere cul-

Alle zaken die je nodig hebt om binnen

Je krijgt exact één uur om te ontsnappen. Zit

het uur buiten te geraken, vind je in de

je helemaal vast? Dan krijg je kleine tips die

kamer. Sleutels zijn verstopt, codes moeten

je terug op het goede spoor zetten. Je speelt

gekraakt worden. Als je de juiste zaken met

met drie tot zes personen en kunt kiezen uit

mekaar in verband brengt, vind je de weg

vier verschillende Escape Rooms: Casino,

naar buiten! Net zoals een videospelletje,

School, Turnhout en Voetbal. Alle kamers

maar dan in het echt.

hebben dezelfde kostprijs. De prijs van het

turen en godsdiensten beter kennen via
bezoeken en een kleurrijke tocht door
een deel van de stad. Kijk eens naar de
kerk door de ogen van een nieuwkomer,
bezoek een moskee, drink thee en eet
baklava, geniet van de kruidige geuren in
een Turkse supermarkt, maak kennis met
de werking van het integratiecentrum en
nog veel meer.

10 www.toerismeturnhout.be

Hoe werkt het?
Reserveer je Diversiteitwandeling minstens
één maand op voorhand via Toerisme & UiT.
Voor een groep van maximaal 20 personen per gids betaal je 75 euro. De thee en
baklava betaal je op de dag zelf. Hou er
rekening mee dat de wandeling niet geboekt
kan worden op maandag en vrijdag. De
wandeling duurt in totaal drie uur.

ontsnappingsticket is enkel afhankelijk van
Teamwerk is belangrijk, maar zoek het

het aantal personen dat er deelneemt in jouw

niet te ver. Logisch denken zal je naar de

team. Reserveren van een Escape Room kan

uitgang leiden.

via de website www.escape2300.be.
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V.U.: Paul Van Miert – Camus Blairon 200 – 2300 Turnhout

Toerisme & UiT
Toerismehuis ’t Steentje
Grote Markt 44, 2300 Turnhout
Tel. +32 14 44 33 55
Email: toerisme@turnhout.be
Website: www.toerismeturnhout.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag: 9 tot 16.30 uur
Zaterdag: 9.30 tot 14 uur
ToerismeTurnhout
visitturnhout
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