HAMONT - ACHEL
Opzoek naar een leuke uitstap ? Ontdek Hamont-Achel, een charmant stadje in het noorden van de
provincie Limburg waar Teuten en Trappisten centraal staan.
Met haar groene weelde straalt Hamont-Achel een gastvrije sfeer uit, ideaal voor een stevige
wandeling of fietstocht.
Ontdek Hamont met haar typische stadskern in de vorm van een langgerekte driehoek en Achel met
haar typische langgerekte dorpskern.
Zoek en geniet van de ongelofelijk veel verborgen schatten in Hamont-Achel, aangeboden door
haar rijk verleden.
Daarnaast kan je, door haar ligging, vele Nederlandse bezienswaardigheden bezoeken.
Hamont-Achel, een absolute aanrader met zijn heerlijke streekproducten en talloze
overnachtingsmogelijkheden.
Deze grenzeloze charme kan je wandelend, fietsend, met de auto of een bus op eigen houtje of met
een toeristische gids ontdekken.
Aarzel niet en bel, mail, of kom gerust eens langs bij V.V.V. Hamont-Achel.
Daar kan u terecht voor inlichtingen van onze toeristische groepsuitstappen, wandel- en fietsroutes,
en brochures.
Ook kan u hier terecht voor fietsenverhuur.
Contact :
V.V.V. Hamont-Achel vzw
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel. 0032(0)11 64 60 70
E-mail : info@toerisme-hamont-achel.be
Website: www.toerisme-hamont-achel.be
Facebookpagina: VVV Hamont-Achel
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INHOUD

Musea
DE TOMP - Achel
GREVENBROEKMUSEUM - Achel
NAPOLEONSMOLEN - Hamont
DE NOORD-LIMBURGSE TEUTENKAMER - Hamont
NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM - Valkenswaard (Nederland)
VALKERIJ EN SIGARENMAKERIJ MUSEUM - Valkenswaard (Nederland)
Bedrijven
KAASMAKERIJ CATHARINADAL - Achel
POTTENBAKKERIJ KERAMIEKGALERIJ “DE SCHERF” - Hamont
WIJNDOMEIN DE OUDE HOEVE - Achel
SINT BENEDICTUS ABDIJ – Achel
SALVATORIAANSE HULPACTIE – Hamont-Lo
Doe-activiteiten
HUIFKARVERHUUR JAN WILBERS - Valkenswaard (Nederland)
DE ACHELSE KOETSIER EROPUIT MET PAARD EN KOETS -Achel
KRULBOLLEN: OUDE VOLKSSPORT – Achel
ROFRA SPORTIEVE ARRAGEMENTEN - Valkenswaard (Nederland)
Begeleide routes
NATUUR EN HISTORISCHE ABDIJWANDELING - Achel
“DEN DOODENDRAAD”- Hamont-Achel
WERELDOORLOG I VERHAAL VAN DE ACHELSE KLUIS - Achel
DORPSWANDELING….NET ANDERS - Achel
COMBINATIE GREVENBROEKMUSEUM EN DORPSWANDELING - Achel
STADSWANDELING - Hamont
SINT-LAURENTIUS KERK - Hamont
KERK SALVATOR MUNI EN KLOOSTER SALVATORIANEN – Hamont-Lo
COMBINATIE STADSWANDELING EN DE NOORD-LIMBURGSE TEUTENKAMER - Hamont
FIETSTOCHT DOOR DE NEVELEN DES TIJDS - Omgeving
RONDRIT MET HET TOERISTISCH TREINTJE - Hamont-Achel
TOERISTISCHE RONDRIT - Omgeving
Het V.V.V. Hamont-Achel vzw is niet verantwoordelijk voor eventuele prijsveranderingen van
externe organisaties.
Openingsuren: Van 1 mei tot 30 september 7 dagen op 7 open
Maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur
Zaterdag van 9.30 uur tot 15.30 uur
Zondag van 9.30 uur tot 13.00 uur
Van 1 oktober tot 30 april
Open van maandag tot vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur
Zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur
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DE TOMP - Achel
Beschrijving:
De Tomp van Grevenbroek rijst eenzaam en geheimzinnig op uit het laaggelegen drassige en
bosrijke natuurgebied.
Omschrijving activiteit:
• Maak kennis en beklim aan de binnenzijde dit mysterieus gebouw van middeleeuwse oorsprong
omringd door diverse vijvers, moerassen en beken.
• Ontdek samen met de gids een mooi verhaal over jarenlange twijfel van het doel, de foutieve
heropbouw en conclusie van deze oorspronkelijke ruïne uit de 15de eeuw.
Afspraken:
• Bezoek binnenzijde Tomp enkel met gids.
• Aantal: max. 20 personen.
• Duur: max. 30 min.
Extra:
• Voor families met kinderen heeft de gids een speciale rondleiding uitgewerkt. Dit moet wel bij
reservering aangegeven worden.
Prijs:
• 30,00 euro per groep.
Contact:
V.V.V. Hamont-Achel vzw
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel: 0032(0) 11 64 60 70
info@toerisme-hamont-achel.be
www.toerisme-hamont-achel.be
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GREVENBROEKMUSEUM - Achel
Beschrijving:
Het Grevenbroekmuseum tracht de bezoeker te leiden doorheen de vele eeuwen geschiedenis van
onze streek, van de vroegste tijden tot en met de laatste Wereldoorlog. Dit gebeurt aan de hand van
authentieke en unieke voorwerpen, maquettes, kaarten, prenten, tekeningen, schilderijen en
brochures. Het verhaal van de mensen die onze streek bewoonden, vroeger en nu, verdeeld over
zeven zalen.
Omschrijving activiteit:
• U kan met of zonder gids het museum doorwandelen.
• Bij vele museumstukken staan plaatjes met daarop uitleg over het voorwerp
Openingstijden:
Van 1 mei tot 30 september
Ma - Vrij 09.00 uur - 16.00 uur.
Za 09.30 uur - 15.00 uur.
Zo 09.30 uur - 12.30 uur.

Van 1 oktober tot 30 april
Ma - Vrij 09.00 uur - 11.30 uur.
13.00 uur - 16.00 uur.
Za: 09.30 uur - 11.30 uur.

Afspraken:
• Aantal: max. 25 personen met begeleiding door een gids.
• Duur: ca. 1 uur 30.
Extra:
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Prijs:
• Met gids: enkel op afspraak: 50,00 euro per groep.
Contact :
V.V.V. Hamont-Achel vzw
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel. 0032(0)11 64 60 70
info@toerisme-hamont-achel.be
www.toerisme-hamont-achel.be
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NAPOLEONSMOLEN - Hamont
Beschrijving:
Na de opheffing van het middeleeuwse banrecht door Napoleon, bouwden enkele ondernemende
Teuten van Hamont een windmolen op een paar honderd meter buiten de stadswallen van Hamont.
AN XII of 1804 staat in grote witte letters op de molen. Later werden de onverdeelde
eigendomsrechten verkocht aan G.L. Mathijsen die er in 1867 een olieslagmolen bijbouwde. De
laatste molenaar was Jaak Van Bree die in 1968 de activiteiten stopte. In 1990 kocht de stad
Hamont – Achel de molen en na restauratie werd hij in 1997 feestelijk heropend. Drie vrijwillige
molenaars laten de graanmolen draaien en slaan regelmatig lijnolie, raapolie of notenolie.
Omschrijving activiteit:
• Het is een unieke combinatie van een korenmolen en een olieslagmolen.
• Het ambachtelijke olieslagwerk wordt gedemonstreerd en levert goudgele olie in de bekkens.
• Mits afspraak kunnen de aangeboden walnoten tot olie worden geslagen. U neemt de olie nadien
mee naar huis voor een verfrissend slaatje.
Afspraken:
• Aantal: max. 40 personen.
• Duur: 1 uur tot 1uur 30. De groep wordt in 2 gesplitst. Eén deel bezoekt de korenmolen, de
andere groep bezoekt de olieslagmolen. Na ca 40 min wordt gewisseld.
• Voor een bezoek op afspraak kan u contact opnemen met één van de vrijwillige molenaars:
E-mail :
harrie.meeuwissen@gmail.com
harry_wijnants@telenet.be
meijs.evert@ gmail.com.
• Openingsuren zonder afspraak:
1ste zaterdag en 3de zaterdag vanaf 1 februari tot 30 november. Dit van 13u00 tot 17u00.
Heel het jaar door elke dinsdagnamiddag.
Dit van 13u00 tot 17u00.
Prijs:
• Gratis.
Ligging:
Napoleonspad 7
3930 Hamont-Achel
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DE NOORD-LIMBURGSE TEUTENKAMER - Hamont
Beschrijving:
De Teuten waren handelaars in o.a. koper en textiel, ze waren afkomstig uit Noord-Limburg (B) en
de aangrenzende dorpen in Noord-Brabant en Nederlands-Limburg.
Gedurende 4 eeuwen trokken ze elk jaar voor 6 tot 9 maanden naar hun handelsgebied in
Nederland, Duitsland, zelfs tot Denemarken om hun waren te verkopen of diensten aan te bieden.
Omschrijving activiteit:
• Samen met de gids duik je in het Teutenverhaal. Geniet van unieke voorwerpen, die je dankzij de
medewerking van verschillende Teutenfamilies en erfgoedverenigingen kan bewonderen in deze
Teutenkamer.
Afspraken:
• Aantal: max. 20 personen.
• Duur: 1 uur.
• Samenkomst: Parking Bibliotheek, Wal 26, Hamont-Achel.
Extra:
• Voor families met kinderen heeft de gids een speciale rondleiding uitgewerkt. Dit moet wel bij
reservering aangegeven worden.
Prijs:
• 50,00 euro per groep.
Contact:
V.V.V. Hamont-Achel vzw
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel. 0032(0)11 64 60 70
info@toerisme-hamont-achel.be
www.toerisme-hamont-achel.be
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NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM - Valkenswaard (Nederland)
Beschrijving:
Dit museum is uniek, er bestaat namelijk geen enkel ander museum over steendruk en lithografie.
Steendrukken werd in 1798 per toeval uitgevonden door Aloys Senefelder.
Wij kunnen ons de wereld vaak niet meer voorstellen zonder uitvindingen zoals deze.
Deze uitvinding heeft de mensheid alle denkbare afbeeldingen geschonken. Voor het eerst was het
mogelijk in grote aantallen plaatjes en afbeeldingen te drukken.
Omschrijving activiteit:
• U krijgt na afspraak een rondleiding in het museum met als afsluiter een demonstratie van het
indrukwekkende steendrukken op een ruim 100 jaar oude steendrukpers.
• Ook verzorgt het Steendrukmuseum workshops. Onder leiding van ervaren drukkers kan u een
basiscursus steendrukken volgen en zelf een steendruk maken.
• Speciaal voor scholen heeft men diverse educatieprojecten waar u uit kunt kiezen.
• Tip: “DINSDAG- WOENSDAG- DONDERDAG EN VRIJDAGMIDDAG…
STEENDRUKMIDDAG !!!” Op dinsdag- woensdag- - donderdag en vrijdagmiddag zijn de
drukkers vanaf 13.00 uur druk in de weer met de machines in het museum.
Afspraken:
• Aantal: max. 45 personen.
• Duur: ca. 1 uur 30.
Extra:
• Workshops: maximaal 8 tot 10 personen (eventueel ook grotere groepen).
• Ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
• Individueel te bezoeken van dinsdag t/m zondag van 13u00 tot 17u00.
Prijs:
• 0 – 12 jaar (onder begeleiding) gratis.
• 13 tot 18 jaar € 5,00
• Vanaf 18 jaar € 7,00
• Workshops: 70,00 euro per persoon.
Contact:
Oranje Nassaustraat 8c
5554 AG Valkenswaard
Tel. 0031(0)40 20 49 841
info@steendrukmuseum.nl
www.steendrukmuseum.nl
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VALKERIJ EN SIGARENMAKERIJ MUSEUM - Valkenswaard
(Nederland)

Beschrijving Museum:
Het Valkerij en Sigarenmakerij Museum heeft twee prachtige collecties die in hetzelfde historische
pand te zien zijn. Een bezoek aan het Valkerij en Sigarenmakerij Museum geeft een kijk in het zeer
interessante verleden van Valkenswaard.
Omschrijving valkerij:
• U krijgt een videopresentatie over het verleden van de valkerij en de sigarenindustrie.
• Uitbeelding van een boerenkamer en van een valkenierskamer, omstreeks 1750.
• Aan de hand van een maquette van een valkenvangplaats wordt op een aansprekende wijze de
valkenvangst toegelicht.
• Een kopie van de valkenkamer van paleis Het Loo.
• Interactieve hoek voor de kinderen.
• Het jagen met valken wordt voor u uitgebeeld in een
levensecht diorama.
• Er is een multitouchtafel met info over de valkerij.
• Duur: rondleiding met gids ongeveer 1uur.
Omschrijving sigarenmakerij:
De geschiedenis van wat ooit een belangrijke industrie voor
Valkenswaard was is hier prachtig tentoongesteld.
• Bij binnenkomst uitleg over hoe een sigaar wordt gemaakt en wat hierbij wordt gebruikt.
• Bewonder een geheel ingerichte oude sigarenmakerij.
• Er is een multitouchtafel met een veelheid aan info over de sigarenmakerij.
• In diverse vitrines ziet u de mooie afbeeldingen die werden gebruikt bij het verpakken.
• Er is een kleine selectie van sigarenbandjes te bewonderen.
• Een grote verzameling van machines en werktuigen die
destijds werden gebruikt.
• Een authentiek sigarenwinkeltje, diverse foto’s, reclame
borden en een verzameling sigaren.
• Duur: rondleiding met gids ongeveer 45 minuten.
Extra:
• Groepen hebben de mogelijkheid om op afspraak in de foyer
een lekker stukje vlaai met koffie of thee te nuttigen,
voorafgaand aan of tussen de rondleidingen.
• Na afspraak is een arrangement met lunch mogelijk voor een passende prijs.
• Openingstijden: woensdag tot en met zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Voor groepen is het
ook mogelijk, na overleg, buiten de openingsuren het museum te bezoeken.
• Bezoek op zondag is enkel mogelijk op afspraak, minimaal 10 personen.
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
• Betalende parking in de directe omgeving.
Prijs:
Inclusief rondleiding met gids:
• Volwassenen 6,00 € per persoon
• Groepen vanaf 30 personen 5,00 €
per persoon

Contact:
Oranje Nassaustraat 8b
5554 AG Valkenswaard, Nederland
E-mail : info@vsmm.nl
Tel. 0031(0)40 20 45 111
Website: www.vsmm.nl
2022

KAASMAKERIJ CATHARINADAL - Achel
Beschrijving:
Met de melk van hun eigen koeien maken ze kazen en andere zuivelproducten.
De blauwe schimmelkaas van kaasmakerij Boonen oftewel de Achelse Blauwe won in 2009 de
Caseus Award voor originele kaas.
Omschrijving activiteit:
• Er wordt uitgelegd hoe men van melk nu precies kaas kan maken.
• U kan er zelf ook aan de slag gaan en uw eigen kaas maken! (Workshop)
• Ook is er natuurlijk de mogelijkheid wat ambachtelijke kaas te proeven.
Afspraken:
• Duur: 1 uur 30.
• Autobus en/of auto’s gelieve te parkeren op het Michielsplein = loopafstand kaasmakerij.
• BEZOEK ENKEL OP WOENSDAG – EN DONDERDAGNAMIDDAG. Soms kan er een uitzondering
gemaakt worden voor op vrijdagnamiddag.
• Geen bezoeken in de voormiddag mogelijk.
• Voor de individuele bezoeker kan er een filmpje getoond worden en staat er altijd wel een blokje
kaas klaar als men verwittigd dat men komt.
• Er is altijd mogelijkheid tot het kopen van kaas en ander zuivelproducten.
Extra:
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Prijs:
• 9,00 euro per persoon (minimum 90,00 euro per groep).
• Workshop: Zelf kaas maken: 35,00 euro per persoon (minimum 12 personen, duur: 3 uur).
Contact:
Catharinadal 5
3930 Hamont-Achel
Enkel telefonisch reserveren
Tel. 0032(0)11 64 13 09
www.catharinadal.be
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POTTENBAKKERIJ – KERAMIEKGALERIJ “DE SCHERF” - Hamont
Beschrijving:
De pottenbakkerij annex Galerij bevindt zich in een lang gevelboerderij in de gemeente Hamont –
Achel in het Belgische Limburg.
U kunt hier terecht voor excursies, workshops en cursussen.
Omschrijving activiteit excursie:
• Een excursie bestaat uit een demonstratie draaien, decoratie technieken en uitleg over glazuur
en stook techniek. Daarna volgt een rondleiding door de pottenbakkerij en galerij.
• Duur 1uur 30.
• Max 20 personen
• Prijs: 75,00 euro per groep.
Omschrijving activiteit workshop:
• Een workshop bestaat uit een kleine demonstratie en excursie en daarna gaat u zelf aan de slag.
Zelf boetseren - of draaien op de schopschijf onder begeleiding - tot een eind resultaat.
• Dit wordt na drogen – minimaal 2 weken – gebakken en wordt zo een tastbare herinnering aan
een gezellige workshop.
• Duur: 2 uur 30.
• Max: 12 deelnemers
• 40 euro per persoon hier is koffie en een lekker koek bij inbegrepen.
Omschrijving activiteit workshop:
• Kinderworkshop is ook mogelijk en kan vanaf 6 jaar.
• Maximaal 12 kinderen
• 10 euro per kind (Minimaal 10 kinderen). Komt u met minder dan 10 kinderen hanteren we een
standaardtarief van 100,00 euro voor de groep.
• Duur: 2 uur.
Eventueel aanpassing in overleg. Zeer geschikt voor een familie, vrienden of bedrijfsuitje.
Contact:
Piet Kerkhof en Heleen Dekkers
Mulk 52
3930 Hamont – Achel
E-mail :
kerkhof.dekkers@hotmail.com
Tel. 0032(0)11 62 13 06
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WIJNDOMEIN DE OUDE HOEVE - Achel
Beschrijving:
Wijndomein De Oude Hoeve is de meest noordelijke wijngaard van Limburg. Op het domein van
bijna 2 hectare werd in het jaar 2000 een heel bijzondere wijngaard aangelegd.
Bijzonder omdat er werd gekozen voor een heel speciaal (bijna niet gekend) systeem: het Geneva
double Curtain systeem en tevens wordt er gewerkt met niet voor de hand liggende druivenrassen:
Phoenix, Seyval Blanc, Marechal Foch en Leon Millot.
Omschrijving activiteit:
• Op afspraak kunnen er rondleidingen worden gegeven aan groepen. De maanden mei t/m
oktober zijn het meest geschikt om langs te komen maar ook in de wintermaanden bent u van
harte welkom bij ons.
• Tijdens de rondleiding krijgt u eerst uitleg over de wijngaard, vervolgens leert u een stukje over
het productieproces, gaat u een kijkje nemen in de wijnkelder en tenslotte gaan we natuurlijk
proeven van de wijn die op het domein gemaakt wordt. Naast een glas witte en rode wijn of een
glas verse druivensap van onze eigen wijngaard, bieden wij u ook een heerlijk stukje Achelse
(blauwe) kaas (van Kaasmakerij Catharinadal) op spelt-, rogge- of notenbrood aan!
Afspraak:
• Duur: ca.1 uur
Prijs:
• 15,00 euro per persoon (Minimaal 10 personen.) Komt u met minder dan 12 personen hanteren
we een standaardtarief van 150,00 euro voor de groep.
Extra:
• Wijngaardlunch met stevige boerensoep, diverse belegde
broodjes met koffie/thee en verse druivensap en een
heerlijk streekdessert. Prijs 3-gangen lunch: 25,00 € per
persoon met een minimaal van 10 personen. Creatieve
arrangementen zijn ook te boeken.
Contact:
Daniëlla Schmiehusen-Habraken
Leenderdijk 14
3930 Hamont-Achel
Tel: 0032(0)11 64 26 32
info@wijndomein-deoudehoeve.eu
www.wijndomein-deoudehoeve.eu
U kunt uw rondleiding ook combineren met een huifkartocht, een natuurwandeling, een workshop
steenkappen of mergel hakken, koe of portret schilderen, schilderen op groot doek, porselein
schilderen, sieraden maken, vilten, glasblazen of een wijngaardlunch in de Franse tuin. Ook is het
mogelijk voor een uitgebreide proeverij (met gerechtjes) te kiezen; we gaan dan meerdere
Limburgse wijnen analyseren. Zo kunnen we ook een teambuildingsdag op maat voor u
samenstellen. Tevens is er een gastenkamer aanwezig in het wijnhuis.
2022

SINT BENEDICTUS ABDIJ – BIER BROUWERIJ - Achel
Beschrijving:
De Sint-Benedictusabdij van Achel, dikwijls ook de Achelse Kluis genoemd, is
een cisterciënzerabdij deels op Belgisch, deels op Nederlands grondgebied.
De abdij ligt in een ruim natuurgebied van akkers, bossen en heide aan de oevers
van de plaatselijke Warmbeek (B) en de Tongelreep (NL).
Deze abdij staat onder meer bekend vanwege het gelijknamige Trappistenbier
ACHEL dat sinds 1998 in de eigen huisbrouwerij wordt gebrouwen.
Omschrijving activiteit:
Voor groepen van minimaal 10 personen is er de mogelijkheid voor een bezoek te brengen aan de
abdijgebouwen en rondom. Ook is er de mogelijkheid om meer uitleg te krijgen over het
brouwproces van de Achelse Trappist.
Voor deze bezoeken is er een keuze uit volgende formules:
Formule 1: Een rondleiding in de abdij van ca 75 min. Met daarna koffie/ Thee. Met vlaai of
2 proefglaasjes Trappist Achel. € 10,50 per persoon.
• Formule 2: Een rondleiding in de abdij van ca 75 min, met uitleg van het brouwproces en
degustatie van de 4 Achelse trappistenbieren. € 20,00 per persoon.
• Formule 3: Een rondleiding in de abdij van ca 75 min, met volledige broodmaaltijd met
abdij- en streekproducten en koffie/thee. € 20,00 per persoon.
• Formule 4: Uitleg brouwproces met degustatie van de 4 Achelse Trappistenbieren. € 15,00
per persoon.
Afspraken:
• Groepen vanaf minimaal 10 personen.
•

Contact:
Achelse kluis
De kluis 1
3930 Hamont-Achel
www.achelsekluis.org
Reservering en inlichtingen
rondleidingen:
Tel. 0032 (0)11 23 91 09
Anja Mennen: 0032 485 93 56 57
Email: bezoekachelsekluis@gmail.com
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SALVATORIAANSE HULPACTIE – Hamont-lo
Beschrijving:
‘Salvatorhulp’ is de bedrijfsnaam van een hulpactie die als hoofddoel heeft projecten in de derde
wereld financieel te steunen. Ze wordt beheerd door de paters Salvatorianen die gehuisvest zijn in
het nabije klooster in Hamont-lo, een kerkdorp in het zuiden van Hamont. Deze orde heeft er ook
een school met internaat gesticht en was de initiatiefnemer voor de bouw van de parochiekerk
Salvator Mundi, een kerk met moderne religieuze kunstwerken.
Omschrijving activiteit:
De Salvatoriaanse Hulpactie & Ontwikkelingshulp beschikt over een unieke tentoonstellingsruimte,
die iedereen kan bezoeken!
Voor groepen van 20 à 25 personen is op afspraak een bezoek aan de Salvatorhulp mogelijk.
Plaatselijke medewerkers geven er uitleg over de kledinginzameling en de fondsenwerving. De
opbrengst van deze activiteiten wordt besteed aan duurzame kleinschalige projecten in het Zuiden.
Tevens kunnen geïnteresseerden via deze hulpactie geld overmaken voor adoptiekinderen.
Afspraak:
• Duur: ca 1 uur
• Inbegrepen: koffie
• Als de groep groter is dan 25 personen kan dit
gecombineerd worden met een bezoek aan het
klooster van de Salvatorianen.
Prijs:
• Vrije bijdrage
Contact:
Salvatorhulp
t Lo 47
3930 Hamont-Achel (België)
011 44 58 21
inof@salvatorhulp.org
https://salvatorhulp.org
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HUIFKARTOCHTEN JAN WILBERS –
Valkenswaard (Nederland)
Beschrijving:
Maak een ritje in een gezellige huifkar door de mooie natuur in de buurt van de grens tussen
België en Nederland.
Omschrijving activiteit:
• U kan een huifkar huren voor max. 20 volw. personen per kar.
• Er is steeds begeleiding bij de huifkar.
• De mogelijkheid is er ook om met grote groepen op pad te gaan. Er kan voor 1 extra
huifkar gezorgd worden.
• Ook rolstoelgebruikers kunnen met de huifkar mee.
• Samen met Jan bespreekt u steeds waar u naar toe wilt rijden.
• Vertrek vanaf Maastrichterweg 134, te Valkenswaard.
• Voor vertrek op andere plaatsen komt er extra vervoerskosten bij.
• Reserveren is steeds noodzakelijk.
Extra:
• Er kan ook steeds gezorgd worden voor eventueel picknick onder weg. Natuurlijk steeds
na afspraak.
• Er is ook mogelijkheid om een gids mee te nemen op tocht. Dan duurt de rit ca. 2 uur
à 2 ½ uur Ook dit moet gereserveerd worden.
Prijs:
• 75 euro voor het eerste uur.
• 40 euro voor de daar op volgende uren.
• Gids: 25 euro.
Contact:
Jan
Wilbers
Maastrichterweg 128
5556 VA Valkenswaard
Tel: 0031(0)6 23 86 44 06
janwilbers@kpnmail.nl

2022

DE ACHELSE KOETSIER
ER OP UIT MET PAARD EN KOETS Achel

Beschrijving:
Vanop een comfortabele koets nemen we je mee door ons eeuwenoude erfgoed.
Omschrijving activiteit:
• Genieten van de natuur, zonder die te verstoren: dat willen we mogelijk maken voor iedereen.
Onze paarden nemen je mee naar onontdekte plekjes waar je met de auto nooit zou komen.
• Je persoonlijke koetsier vertelt onderweg leuke verhalen over de streek. Samen maken we er een
gezellige dag van, genieten van de eindeloze rust in een groene omgeving.
• Onze koetsen zijn voorzien van alle zitcomfort en speciaal gemaakt voor langere toeristische
ritten. Het zijn géén huifkarren. Ook het tempo ligt anders: geregeld draven we eens een eindje
weg, wat zorgt voor een heel andere beleving.
• Meerijden met onze koetsen kan in groep, van 2 tot 16 personen. Voor groepjes tot 5 personen
kiezen we een kleine koets, met één paard. Groepen van 9 personen worden vervoerd door een
ruimere koets met tweespan.
• Er is ook een mogelijkheid om 2 koetsen te huren als je met een
grotere groep (+9 pers.) bent. Op tijd reserveren is dan
noodzakelijk.
Extra:
• Er kan altijd een stop worden voorzien met een hapje en
drankje.
Prijs:
Standaardprijs voor een tocht met één of tweespan en koetsier
(Nederlandstalig) minimaal 2uur:
• Tot 5 personen € 40,00 per uur
• Tot 9 personen € 50,00 per uur
• Tot 16 personen € 70,00 per uur
Wie wil er graag eens een hele dag heerlijk genieten van het moois dat de grensstreek te bieden
heeft? Lekker weg met koets en paarden, onderweg halt houdend bij een gezellig terras of een
groene picknickplaats: dat is een ideaal tijdverdrijf voor een groep collega's, familie of vrienden!
• 5 personen € 200,00
• 9 personen € 250,00
• 16 personen € 300,00
Contact:
Geert Melgers
Zarenweg 1
3930 Hamont-Achel
0032(0)495 65 35 29
info@deachelsekoetsier.be
www.deachelsekoetsier.be
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OUDE VOLKSSPORT KRULBOLLEN – Achel
Beschrijving:
In de zomer van 2010 is krulbollen officieel erkend als cultureel erfgoed.
Het is een West-Vlaamse volkssport waar weinig mensen van gehoord hebben.
Het is de bedoeling met dikke, platte schijven, “krulbollen” genaamd zo dicht mogelijk bij een
paaltje te rollen, te vergelijken met petanque. Het wordt gespeeld in teams van 3 of 4 spelers op een
zandterrein.
Omschrijving activiteit:
• Er zal een demonstratie van het krulbollen gegeven worden.
• Met de groep kan er een wedstrijdje krulbollen gespeeld worden, u wordt verdeeld in teams en
na een spelletje wordt er gewisseld.
• Onder uw groep kunt u de winnaar van het krulbollen bepalen.
• Onder een grote tent kan er bij regenweer met 16 personen gespeeld worden.
Afspraken:
• Duur: minimaal 2 uur.
• Bezoek enkel op aanvraag.
• Maximaal 40 personen.
Prijs:
• 7,00 euro per persoon inclusief 2 consumpties.
Contact:
Catharinadal 8
3930 Hamont-Achel
Tel: 0032(0)11 64 06 48
joscorstjens@skynet.be

2022

ROFRA SPORTIEVE ARRANGEMENTEN – Valkenswaard (Nederland)
Al ruim 35 jaar specialist in het organiseren van evenementen en uitjes!
Beschrijving Rofra:
Ruim 35 jaar geleden begon Rofra met het verhuren van
kano’s op de Dommel. Tegenwoordig kun je bij Rofra
terecht voor allerlei groepsuitjes, zoals: familiedagen,
kinderfeestjes, vrijgezellenfeesten en vriendendagen.
Ook voor bedrijfsuitjes, schoolreisjes of gewoon een
dagje weg kun je bij Rofra uitstekend terecht.
Met de horecalocatie ’t Boothuys is de
evenementenlocatie van Rofra compleet en kunt u bij
Rofra onbezorgd genieten van een volledig geregeld uitje met alles onder één dak!
Meest populaire activiteiten:
• Kanovaren
Vele bossen, groene weilanden en begroeide oevers zorgen voor een mooi kanolandschap. U heeft
de keuze uit twee soorten kano’s en twee verschillende tochten over de Dommel. U kunt kiezen uit
een 1-persoonskano ofwel een kajak of een open Canadese kano. Verder heeft u de keuze voor de
tocht vanaf Borkel (8 km) of de tocht vanaf Neerpelt (15 km). Het verzamelpunt voor het kanovaren
is ’t Boothuys van Rofra. Mogelijk vanaf 1 persoon. Prijs vanaf: € 19,00 per1- persoonskano, 38,00
per open Canadese kano.
• Solex rijden
Kent u ze nog? Die leuke brommertjes uit vervlogen tijden? Met een klassieke solex snort u door
stad en land. Comfortabel zittend op het brede zadel voelt u de wind suizen. Met een topsnelheid
van 30 kilometer per uur heeft u genoeg tijd om te genieten van alles om u heen!
Mogelijk vanaf 1 persoon. Prijs vanaf: €29,50 per persoon
• Paintball
Schuilend achter bomen vuurt u verfkogels af op de tegenpartij. Stalen zenuwen, tactiek en snelheid
zijn sleutelwoorden voor paintball. De bossen met schotten en andere natuurlijke
schuilmogelijkheden geven een fraai decor voor een uitdagend spelletje paintball!
Mogelijk vanaf 10 personen. Prijs vanaf: € 18,50 per persoon
Ook onze activiteiten: de Robinson Spelen, tabletgames, e-chopper rijden, VR Game en de Slag bij
Waterloo zijn erg populair.
•
•
•

Diverse activiteiten zoals: kanovaren, solex rijden, e-choppertour, GPS- en tabletwandeltochten
en fietsverhuur zijn al mogelijk voor groepen met minder dan 10 personen.
Voor groepen vanaf 10 personen hebben we een breed aanbod aan activiteiten.
Reserveren hiervoor is verplicht.
Wist u dat u bij ’t Boothuys gratis kunt parkeren en er volop cateringmogelijkheden voor
groepen zijn?

Bent u nieuwsgierig geworden welke activiteiten Rofra
allemaal aanbiedt, kijkje op onze website: www.rofra.nl
Contact:
Rofra Sportieve Arrangementen
Molenstraat 203a Valkenswaard (NL)
Email: info@rofra.nl
(BE): +32 (0)11 664161 (NL): +31 (0)40 2042593
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NATUUR HISTORISCHE ABDIJWANDELING - Achel
Beschrijving:
Een wandeling door de natuur maar met de gids ook door de geschiedenis van de abdij, de Achelse
kluis, tot zelfs aan de grenskapel die verstopt ligt in de natuur.
Omschrijving activiteit:
• Tijdens deze stevige wandeling ontdekken we het ontstaan, groei en ontwikkeling van de Sint
Benedictus abdij.
• Een grensoverschrijdende wandeling doorheen een mooie mix van heide, vennen, akkers, naalden loofbos. Ook ontdekken we rondom de Abdij de vage grens tussen Nederlands en Belgisch
grondgebied.
Afspraken:
• Aantal: max. 20 tot 25 personen.
• Duur: 2 uur.
Extra:
• Stevige wandelschoenen ten sterkste aan te raden en bij wisselvalligweer regenkleding.
• Niet toegankelijk voor kinderbuggy’s en rolstoelen.
• Voor families met kinderen heeft de gids een speciale rondleiding uitgewerkt. Dit moet wel bij
reservering aangegeven worden.
Prijs:
• 70,00 euro per groep.
Contact:
V.V.V. Hamont-Achel vzw
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
0032(0)11 64 60 70
info@toerisme-hamont-achel.be
www.toerisme-hamont-achel.be
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“DEN DOODENDRAAD”- Hamont-Achel
Beschrijving:
Beleef en ontdek het plaatselijke 1ste Wereldoorlog gebeuren via verschillende doodendraad
reconstructies, ieder op zich uniek en gedetailleerd uitgewerkt.
Onze gids brengt je terug in de oorlogsjaren waar ellende maar ook patriottisme velen ertoe
aanzetten om deze levensgevaarlijke hindernis te passeren.
De doodendraad: “Een blijvende hulde aan alle slachtoffers van deze gruwelijke oorlog.”
Omschrijving activiteit:
• Ontdek samen met de gids de plaatselijke verhalen, het ontstaan en werking van deze twee naast
elkaar liggende reconstructies van den Doodendraad.
Afspraken:
• Aantal: max. 20 tot 25 personen.
• Duur: 1 uur.
• Samenkomst: Doodendraad (Ruiterstraat) De Ezel.
Prijs:
• 50 euro per groep.
Contact:
V.V.V. Hamont-Achel vzw
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
0032 (0)11 64 60 70
info@toerisme-amont-achel.be
www.toerisme-hamont-achel.be
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WERELDOORLOG I VERHAAL VAN DE ACHELSE KLUIS - Achel
Beschrijving:
Ontdek het vergeten Wereldoorlog I verhaal van de Achelse Kluis “Sint Benedictus Abdij”.
Omschrijving activiteit:
• Beleef samen met de gids deze moeilijke, intense oorlogservaring van de Achelse broeders.
• Geschikt voor minder mobiele personen.
Afspraken:
• Aantal: 20 tot 25 personen per rondgeleide groep.
• Duur: max.30 min.
• Samenkomst: Achelse kluis, kluis 1 te Achel.
Prijs:
• 30 euro per groep.
Contact:
V.V.V. Hamont-Achel vzw
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel: 0032 (0)11 64 60 70
info@toerisme-hamont-achel.be
www.toerisme-hamont-achel.be

2022

DORPSWANDELING … NET ANDERS - Achel
Beschrijving:
Een alternatieve mooie wandeling door het groen dorpje Achel waarbij je samen met de gids op een
andere verrassende wijze duikt in het historische verleden.
Omschrijving activiteit:
• We maken kennis met de heerlijkheid Grevenbroek, de afspanning Koeckhofs, de resten van het
klooster van de zusters Franciscanen, enzovoort. Ook brengen we een bezoek aan de
(neo)gotische kerk Mondulphus- en Gondulphus uit 1909 met zijn prachtige glasramen.
Afspraken:
• Aantal: max. 20 tot 25 personen.
• Duur: 1 uur 30.
• Vertrekpunt: Het Michielsplein.
Prijs:
• 60,00 euro per groep.
Contact:
V.V.V. Hamont-Achel
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel. 0032(0)11 64 60 70
info@toerisme-hamont-achel.be
www.toerisme-hamont-achel.be
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COMBINATIE
GREVENBROEKMUSEUM EN DORPSWANDELING - Achel
Beschrijving:
Samen met de gids maakt u een mooie wandeling door het centrum van het dorpje Achel, en wordt
er onder leiding van een gids een bezoek gebracht aan het Grevenbroekmuseum. Hier wordt u door
de geschiedenis van onze streek geleid tot aan de laatste wereldoorlog.
Omschrijving activiteit:
• Bij deze combinatie wordt de groep in 2 opgedeeld. (Speciaal voor grote groepen)
• De eerste groep maakt een wandeling door het centrum van Achel.
• De tweede groep brengt een bezoek aan het Grevenbroekmuseum.
• Na ca. 1 uur worden de groepen gewisseld en wordt er weer een wandeling en museum bezoek
gedaan.
Afspraken:
• Aantal: max. 20 tot 25 personen per opgesplitste groep.
• Totale duur: ca. 2 uur: 2x1 uur Grevenbroekmuseum en gelijk tijdig 2x1 uur Dorpswandeling.
• Vertrekpunt: V.V.V. Hamont-Achel vzw “Simonshuis”.
Prijs:
• 160,00 euro per groep. Dit is voor 2 gidsen die ieder 2 uur rondleiding doen.
Contact :
V.V.V. Hamont-Achel
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel. 0032(0)11 64 60 70
info@toerisme-hamont-achel.be
www.toerisme-hamont-achel.be

2022

STADSWANDELING - Hamont
Beschrijving:
Samen met de gids ontdekt u de rijke historische achtergrond van dit stadje, waar vooral Teuten en
Teutenhuizen tijdens deze wandeling in de kijker zullen staan. Ook zal een kort bezoek gebracht
worden aan de Teutenkerk Sint Laurentius.
Omschrijving activiteit:
• Gedurende deze wandeling komt u
langs de belangrijkste restanten uit de
geschiedenis van Hamont.
Afspraken:
• Aantal: max. 20 tot 25 personen.
• Duur: 2 uur
• Afstand: 2,5 km.
Prijs:
• 70,00 euro per groep.
Contact:
V.V.V. Hamont-Achel vzw
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel. 0032(0)11 64 60 70
info@toerisme-hamont-achel.be
www.toerisme-hamont-achel.be
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SINT LAURENTIUSKERK - Hamont
Beschrijving:
Ontdek deze kerk in neogotische stijl samen met de gids.
Omschrijving activiteit:
• We bezoeken de Sint Laurentiuskerk met zijn unieke glasramen die werd gebouwd in 19031904. Deze kerk herbergt een rijke verzameling kunstvoorwerpen waaronder een Sedes
Sapientiae uit de 14de eeuw en een zestal laatgotische beelden.
• Daarna bezoeken we een 10-tal bezienswaardige oude grafstenen en krijgt u van de gids een
korte schets van het ontstaan van dit stadje.
Afspraken:
• Aantal: max. 20 tot 25 personen.
• Duur: max.1 uur.
• Vertrek: Sint Laurentius kerk te Hamont.
Prijs:
• 50,00 euro per groep.
Contact:
V.V.V. Hamont-Achel vzw
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel. 0032(0)11 64 60 70
info@toerisme-hamont-achel.be
www.toerimse-hamont-achel.be

2022

KERK SALVATOR MUNDI EN KLOOSTER SALVATORIANEN
Hamont-Lo
Beschrijving:
De kerk Salvator Mundi is de parochiekerk van Hamont-lo. Zij heeft moderne brandglasramen en
andere moderne religieuze kunstvoorwerpen.
Omschrijving activiteit:
Tijdens een rondleiding in de kerk krijgt u uitleg over de glasramen en de kunstvoorwerpen die in
de kerk en op de gevel van de kerk aanwezig zijn. Tevens wandelen we naar het klooster van de
Salvatorianen, waar de gids de geschiedenis van deze orde toelicht.
Afspraak
• Aantal: max. 20 tot 25 personen
• Duur: ca. 1 uur (deze rondleiding kan gecombineerd worden met het bezoek aan de
Salvatoriaanse Hulpactie).
• Vertrekpunt: Parking aan de kerk, ’t Lo 36, 3930 Hamont-Achel
Prijs
•

50,00 euro per groep

Contact
V.V.V. Hamont-Achel vzw
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
0032(0)11 64 60 70
info@toerisme-hamont-achel.be
www.toerisme-hamont-achel.be
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COMBINATIE STADSWANDELING EN DE NOORD LIMBURGSE
TEUTENKAMER - Hamont
Beschrijving:
Samen met de gids ontdekt u de rijke historische achtergrond van dit stadje, waar vooral Teuten en
Teutenhuizen en unieke voorwerpen gelinkt aan de Teuten in de kijker zullen staan.
Omschrijving activiteit:
• Bij deze combinatie wordt de groep in 2 opgedeeld (Speciaal voor grote groepen).
• De eerste groep maakt een verkorte stadswandeling waar Teuten en Teutenhuizen in de kijker
zullen staan.
• De tweede groep brengt een bezoek aan de Noord Limburgse Teutenkamer met zijn unieke
voorwerpen.
• Na 1 uur worden de groepen gewisseld en wordt er weer deze stadswandeling en een bezoek aan
de Noord Limburgse Teutenkamer gedaan.
Afspraken:
• Aantal: max. 20 personen per opgesplitste groep, geen extra personen mogelijk.
• Totale duur: 2 uur waarvan 2x1 uur wandeling en 2x1 uur bezoek.
• Vertrek: Parking Bibliotheek, Wal 26 te Hamont.
Prijs:
• 160,00 euro per groep. Dit is voor 2 gidsen die ieder 2 uur rondleiding doen.
Contact:
V.V.V. Hamont-Achel vzw
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel. 0032(0)11 64 60 70
info@toerisme-hamont-achel.be
www.toerisme-hamont-achel.be
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FIETSTOCHT DOOR DE NEVELEN DES TIJDS - Omgeving
Beschrijving:
Een begeleide fietstocht met gids door Hamont-Achel langs mooie historische plekjes en door de
prachtige natuur. Maak kennis met de Middeleeuwse heerlijkheid Grevenbroek of duik nog verder
terug in de tijd en waan je in de Bronstijd.
Omschrijving activiteit:
• Tijdens de fietstocht gaan we de streek verkennen met zijn boeiend verleden. Op een aantal sites
wordt halte gehouden om te proeven van de sfeer.
• Indien u dit wenst kan er tijd gemaakt worden voor een welverdiende versnapering.
• Afhankelijk van de wensen van de groep beschikken we over een korte route (10 km, ook zeer
geschikt voor kinderen) of fietsen we verder naar o.m. de trappistenabdij de Kluis, de laathoeve
Beverbeek,….
Afspraken:
• Aantal: max. 15 personen
• Vertrekpunt: V.V.V. Hamont-Achel vzw
• Wilt u fietsen huren wordt dit tijdig besproken bij de reservering.
• Afstand: 20 - of 25 km naar keuze
Prijs:
• 70,00 euro per groep
• Verhuurprijs fietsen 10 euro per persoon.
• Elektrische fietsen aan 30,00 € per dag.
Contact:
V.V.V. Hamont-Achel VZW
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel. 0032(0)11 64 60 70
info@toersme-hamont-achel.be
www.toerisme-hamont-achel.be
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RITJES MET HET TREINTJE – Hamont - Achel
Omschrijving activiteit:
• Wil je Hamont-Achel op een andere manier ontdekken, maak dan gebruik van ons toeristisch
treintje.
• Je kan een rondrit maken door de prachtige natuur, of langs de mooie bezienswaardigheden van
ons stadje passeren, een combinatie van beiden is ook mogelijk.
• Je kunt ook ‘niet toeristische’ tochtjes maken, o.a. een kroegentocht, of een vervoer van punt A
naar B, feestjes, etc.
• Ritten op maat zijn ook mogelijk, of “a la carte”
Extra:
• Duur: Van één uur tot …….
• Er is plaats voor 24 personen plus 2 volwassen in de locomotief.
• Vertrek: De Kluizenaar (Kluizerdijk 172, 3930 Hamont-ACHEL) of Achelse Kluis (De Kluis 1,
3930 Hamont-ACHEL)
• Andere vertrekplaatsen zijn mogelijk in overleg.
Prijs:
• Prijs op aanvraag
Contact :
V.V.V. Hamont-Achel vzw
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel. 0032(0)11 64 60 70
E-mail : info@toerisme-hamont-achel.be
www.toerisme-hamont-achel.be

Halloween 2017
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TOERISTISCHE RONDRIT – Omgeving
Beschrijving:
De gids stapt bij u op de bus en brengt u met de nodige ludieke uitleg langs de belangrijkste
bezienswaardigheden van onze regio.
Best op voorhand, dit via de boeking, afspreken op welke mooie plekjes u met de groep wilt
uitstappen voor een extra dimensie.
Omschrijving activiteit:
• U maakt een rondrit door de prachtige ouderwetse Teutendorpen Hamont, Achel,
en het Nederlandse Kempenland.
• Gedurende de rondrit maakt u kennis met het rijke en interessante verleden van dit stadje en
dorpen.
• U krijgt uitleg over de historische monumenten en bezienswaardigheden op deze rondrit.
Afspraken
• Duur: 2 uur.
• EIGEN BUS IS VEREIST
Prijs:
• 70,00 euro per groep.
Contact:
V.V.V. Hamont-Achel vzw
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel. 0032(0)11 64 60 70
info@toerisme-hamont-achel.be
www.toerisme-hamont-achel.be
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