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KOETSHUIS ’t Koetshuis is een charmante, kleinschalige, karaktervolle en
ruime vakantiewoning. Ideaal voor de rustige
genieter. Je beschikt er over alle comfort en faciliteiten. In de grote omheinde tuin met rustige hoekjes geniet je van vergezichten tot Tienen en andere gemeenten. Kinderen welkom.
Kasteelstraat 44, Neerlinter 016-77.15.71

s LUBBEEK
HOEVEN EN TROEVEN Minder bekend, maar wel een schitterende ﬁetsen wandeltocht door het mooie panorama van
de glooiende landschappen is de ‘Lubbeekse
Hoeve- en Troevenroute langs 12 landbouwbedrijven. Al de trajecten starten aan het gemeentehuis-politiebureau langs de Gellenberg.

BED VAN NAPOLEON In Linden kan
men kennismaken met de natuur van
Hoog-Linden, de Chartreuzeberg en Speelbos
en de streek op de grens met Holsbeek. Een
gekende pleisterplaats voor de wandelaars en
nu en dan ook wel eens mountainbikers is Het
Bed van Napoleon langs de Kortrijkstraat. Alhoewel het slechts een fabeltjes is dat Napoleon er zou geslapen hebben, komen in deze horecazaak heel wat bezoekers over de vloer.

s ROTSELAAR
DOMEIN TER HEIDE Het domein
ontstond in 1975 na zandwinning voor
de aanleg van de E314. Dit recreatiegebied lokt
vele wandelaars, ﬁetsers en vogelliefhebbers.
Ook het meer is erg populair om te zwemmen,
surfen en zonnen. Meer info over het windsurfen op 016-64.06.57.
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s SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
HET MARIAPARK Om de toevloed
van bedevaarders de baas te kunnen,
lieten de norbertijnen begin vorige eeuw een
processiepark oprichten aan de rand van het
abdijdomein. Verscholen in het groen maken
Romeinse tempels, een Egyptisch poortgebouw, nepruïnes, grotten en andere bizarre
bouwwerken in cementrustieke stijl hun opwachting. Te combineren met een bezoekje
aan de Likdreef. Ingang langs Abdijstraat.

NOPPEN De noppen van Scherpenheuvel, ronde pepernootachtige koekjes, worden al meer dan 100 jaar gemaakt en
verkocht in de winkels rond de basiliek. Wie er
geen mee naar huis neemt, is er nooit geweest,
luidt het gezegde. De originele noppen vind je
bij bakkerij Erwin uit de Prattenborgstraat 41,
bij bakkerij In de bel in de Valleistraat 3 of in de
kraampjes rond de basiliek van Scherpenheuvel.

van Wezemaal staat altijd klaar voor
wandelaars, ﬁetsers en levensgenieters. Het café is ingericht met authentieke spullen van weleer, en biedt lekkere streekgerechten aan. Herberg In de Ster - bij Boeres, Kerkstraat 6, Wezemaal. 016-89.38.19

WIJNFEESTEN In augustus worden

NB

wijnfeesten georganiseerd in het centrum van Wezemaal. Behalve het proeven van
diverse wijnen staan er ook kraampjes met
streekproducten en oude ambachten. Met animatie en optredens.
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van Tienen is historisch van groot belang, aangezien hij een van de twee enige Witlockxbeiaarden ter wereld is die zijn bewaard
gebleven. Tijdens juli en augustus zijn er elke
woensdag concerten op de beiaard vanaf
20.30 uur. beiaard@tienen.be

s TREMELO
TUIN VAN VROEGER Rik Wouters
schrijft boeken over het volksleven in de
Brabantse Kempen. Hij stelt ook zijn tuin van
1 ha groot open voor het publiek tijdens de
Sinksendagen. De tuin is meer dan 35 jaar oud
en de schrijver heeft daarmee een stukje van
het landschap van zijn jeugd voor de huidige
generaties willen bewaren. Iedereen is welkom
in de Kruisstraat 101op de verbindingsweg Tremelo-Keerbergen.
• www.tremelore.be

VIJVERBEEKWANDELING Volg Pa-

s TIELT-WINGE
DE GEMPEMOLEN Unieke zondagse
brunch en ﬁjne streekgerechten van de
broer van de beroemde Jeroen Meeus in het
prachtige kader van een gerestaureerde molen
aan de voet van vier grote beken. De molen is
apart te bezoeken en er vertrekken heel wat
wandel- en ﬁetspaden. De Gempemolen, Gempestraat 56, Sint-Joris-Winge, 016-48.73.07.
Maandag en dinsdag gesloten.

ter Damiaan, de bekendste inwoner van
de gemeente, in zijn voetsporen vanaf zijn
standbeeld aan de kerk tot de weg die hij in zijn
kinderjaren volgde om aan de dorpsschool te
komen. Dit loopt door het gebied ‘Vijverbeek’,
vroeger beplant met eiken, vandaag landbouwland voor maïs, witloof en aardappelen.
• www.tremelo.be

s ZOUTLEEUW
KAASTAART Het recept van kaastaart

s TIENEN
EXPO Exposities in de Erfgoedsite,

BIJ BOERES Het beroemdste terras

BEIAARDCONCERTEN De beiaard

Grote Markt. Museum ’t Toreke en Suikermuseum: vondsten uit de Gallo-Romeinse
tijd, van biet tot suiker. 016-80.56.66
• www.suikermuseum.be

POPPENTHEATERMUSEUM

Alle
gekende theaterpoppen zoals Jan Klaassen, Woltje, De Neus, Tijl en Kasper zijn in dit
museum te vinden. Als bezoeker krijg je er nog
een deskundige uitleg over de verschillende
soorten poppentheater bovenop. Oude Leuvensestraat 18, Tienen. 016-81.34.38

op basis van kraakverse schapenkaas
gaat al generaties lang over van moeder op
dochter. Ook het bedrijf Het Mirakel maakt
kaastaart op ambachtelijke wijze en op een
kleine schaal. Het Mirakel, Ossenwegstraat 111,
Zoutleeuw. 011-69.89.19

BLOEMENFEESTEN Tijdens het eerste weekend van augustus vinden telkens muzikale en folkloristische attracties
plaats onder de noemer ‘Waanrode, bloemendorp’. Er is straatanimatie, volkskunstgroepen,
fanfares, tentoonstellingen van ambachtslui, …
Parelstraat 16, Zoutleeuw. 016-77.94.06

