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Zalig winterwandelen… 

 
Deze winter starten we met de achtste editie van het winterwandelfestijn. Heerlijke 

winterse wandelingen met onderweg iets lekkers om je te verwarmen of om je op 

krachten te laten komen. Alle wandelingen richten zich zowel tot de recreatieve 

wandelaar en de meer geoefende wandelaar als gezinnen met kinderen. Deelname kost 

5,00 EUR per persoon (inclusief proevertjes onderweg).  

 

 

Komende wandelingen:  

 

- Maandag 26 december: Naar de hemel… op Hemeldonk in Gierle (Lille) – 8 km  

- Zondag 15 januari: Verrassend beleven en genieten! (Zandhoven) – 9 km 

- Zondag 29 januari: Ieder zijn meug (Ranst) – 9.5 km 

- Zondag 12 februari: Valentijnswandeling (Zoersel) – 9 km 

- Zondag 26 maart: En toen verging de wereld in Oostmalle! (Malle) – 7 km 

 

Meer informatie  

Voor meer informatie kan je terecht op www.landvanplaysantien.be, of je kan contact 

opnemen via 03 310 05 14 of info@landvanplaysantien.be.  

 

 

 

Uitgebreide informatie over de wandelingen:  
 

Naar de hemel… op Hemeldonk in Gierle  

Op tweede kerstdag wandelen de Gierlenaren de kerstwandeling naar Hemeldonk: een 

traditie! Echt zo’n typische heerlijk ouderwetse winterwandeling. Davidsfonds Gierle en 

Toerisme Lille ontvangen je in een stemmige Schuur: warmte, muziek en hapje of 

drankje. Langs een bewegwijzerd traject stap je vervolgens aan eigen tempo over 

paadjes en landwegen naar de kerststal op het landelijke gehucht Hemeldonk. De 

kerststal is een pronkstuk met levende dieren op een uitzonderlijke locatie, een traditie 

van meer dan 40 jaar: gezelligheid rond vuurkorven met de buurtbewoners. Nadien 

wenkt weer de verlichte kerktoren en de Schuur.  

Vertrek: De Schuur, Singel, 2275 Gierle   

Vertrekuren: vrij vertrek tussen 14.00 en 15.00 uur   

Inschrijven en meer informatie: Toerisme Lille, Rechtestraat 44, 2275 Lille, 014 44 82 

33, toerisme@lille.be of lucvandeweerd@skynet.be  

http://www.landvanplaysantien.be/
http://www.landvanplaysantien.be/
mailto:info@landvanplaysantien.be
mailto:toerisme@lille.be
mailto:lucvandeweerd@skynet.be
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Verrassend beleven en genieten! 

Deze wandeling brengt je langs trage wegen en mooie veldpaadjes met onderweg het 

genot van winterse taferelen. Tijdens de wandeling breng je een bezoek aan het mini 

Citroënmuseum van Emiel Van Beirendonck. Langs de bossen en vijvers van Domein 

Hooidonck wandel je richting Pulderbos waar de molenaars je zullen verwennen met een 

lekker streekproduct. Andere proevertjes en tussenstops zullen zeker niet ontbreken. 

Trek je wandelschoenen aan en kom mee genieten en proeven. Toerisme Zandhoven 

ontvangt je met de glimlach! 

Vertrek: zaal Harmonie (fanfarelokaal), Schriekweg 5A, 2240 Zandhoven 

Vertrekuren: mogelijk om 11.30 uur, 12.00 uur, 12.30 uur, 13.00 uur of 13.30 uur  

Inschrijven en meer informatie: Paula.henderickx@skynet.be of 0475 59 32 76 

(vermeld het aantal personen en vertrekuur bij inschrijving)  

 

Ieder zijn meug 

Na de feestdagen doet het deugd om de stapschoenen aan te trekken en te genieten van 

de schoonheid van het landelijke Broechem. Langs ongebaande wegen kan je op eigen 

tempo een afgepijlde wandeling volgen. Onderweg mag je je verwachten aan een 

diversiteit van proevertjes. Zonder enige twijfel: ‘ieder zijn meug!’ Stevig schoeisel is 

aangeraden.  

Vertrek: GC Den Boomgaard (polyvalente zaal – binnenplein), Antwerpsesteenweg 57, 

2520 Ranst (Broechem) 

Vertrekuren: vrij vertrek tussen 13.00 en 15.00 uur  

Inschrijven en meer informatie: 03 225 34 19 of toerisme@ranst.be (Karen 

Wallebroek) 

 

Valentijnswandeling  

Liefde en verleiding zijn warme tegenpolen van de gure noorderwind, van sneeuw, regen 

en van de soms ijskoude wintermaand februari. Liefde van een partner, van goede 

vrienden en van familie doet enorm veel deugd. Toerisme Zoersel wil dat je eens extra 

van de liefde geniet en zorgt daarbij voor de verleiding met liefdevol bereide 

streekeigen producten, met winterlandschappen en verborgen hoekjes, waar de 

gemeente Zoersel zo rijk aan is. Echt een wandeling om te doen met al wie je lief of 

dierbaar is en om deze liefdes- en vriendschapsbanden aan te sterken en te genieten 

van winterse lekkernijen. Na de wandeling en de lekkernijen, kan je terug naar huis 

gesterkt door de warmte van… Zoersel. 

Vertrek: Lokaal de Bremberg, Lotelinglaan, 2980 Halle-Zoersel  

Vertrekuren: vrij vertrek tussen 12.00 en 15.00 uur  

Inschrijven en meer informatie: www.toerismezoersel.be of 03 298 00 00  

 

 

http://www.landvanplaysantien.be/
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mailto:toerisme@ranst.be
http://www.toerismezoersel.be/


                   

                      

 

 

 

 

 

Lille-Malle-Ranst-Zandhoven-Zoersel 

 ‘Driedubbel plezier in een vatje vol vertier’ 

www.landvanplaysantien.be                                                 e-mail: info@landvanplaysantien.be   

Land van Playsantiën vzw,  Antwerpsesteenweg 246,   2390  Malle                     tel.:  03 310 05 13 

Persbericht  

En toen verging de wereld in Oostmalle! 

25 juni 1967, 16.17 uur. Een feestelijke namiddag werd in 90 seconden omgetoverd tot 

een hel. Een tornado trof Oostmalle en liet een spoor van vernieling achter in het dorp. 

Stap met ons mee in het spoor van de tornado. We vertrekken in het park van de 

kasteel de Renesse, waar de tornado tijdens zijn doortocht het Koetshuis vernietigde 

en volgen zijn weg langs de Sint-Laurentiustoren, een stille getuige van deze ramp op 

het dorpsplein. We denken niet alleen terug aan de pijn en de verwoesting maar ook aan 

de grote solidariteit bij de heropbouw.  

Vertrek: kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle  

Vertrekuren: vrij vertrek mogelijk tussen 12.00 en 13.45 uur, gegidst vertrek mogelijk 

om 14.00 uur, 14.30 uur en 15.00 uur   

Inschrijven en meer informatie: www.toerisme-malle.be, toerisme@malle.be of 03 310 

05 14 

 

http://www.landvanplaysantien.be/
http://www.toerisme-malle.be/
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