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HOOGSTRATEN
BAARLE-HERTOG-NASSAU
MERKSPLAS
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Hoogstraten in groenten & bloemen
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t/m zondag 25 augustus, elke zondag
 Hobby- & rommelmarkt
Meersel-Dreef, Dreef, 9-14 uur

elke dinsdag
 Markt

Baarle-Hertog-Nassau, centrum, 9-12 uur

zaterdag 6 juli
 Avondjaarmarkt ‘Midzomernachtfair’ met verlichte kramen, muziek, terrassen en animatie
Baarle-Hertog-Nassau, centrum, 18-24 uur

zaterdag 6 & zondag 7 juli
 Kempertoer, rondreizende zomerbar langs
Kempische natuurgebieden

zondag 14 juli
 Zomermarkt,

Baarle-Hertog-Nassau, Loswal, 10-17 uur

 Kermis

Meersel-Dreef & Wortel, centrum

zondag 21 juli
 Jaarmarkt

Zondereigen, centrum, 17 uur

zondag 21 juli
(afhankelijk van het weer)
 Korenpikken

Merksplas, achter Landloperskapel, 10-18 uur
Meer, natuurgebied De Aschputten, Boskantweg,
za vanaf 12 uur, zo 10-18 uur

zondag 7 juli
 Meermarkt

Meer, Donckstraat, 9-13 uur

 Kermis

Zondereigen, centrum

vrijdag 2 augustus
 Merksplas Feest!

Merksplas, Marktplein, 20 uur

zondag 4 augustus
 Bier-, wijn- & smulmarkt

Meer, Donckstraat, 9-13 uur
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zaterdag 3 & zondag 4 augustus
 Baarle Proeft
www.baarleproeft.nl
Baarle-Hertog-Nassau, Sint-Annaplein,
za 15.30-23.30 uur, zo 12-21 uur

zondag 18 augustus
 Folklorisch kinderfeest ‘Begijntjes Laat Besluit’
Hoogstraten, centrum
14 uur concert fanfare / 14.30 uur optocht / 15 uur
optredens door de kinderen uit de Hoogstraatse
gebuurten

 Kaarskensprocessie

Baarle-Hertog-Nassau, St. Remigiuskerk
20 uur eucharistieviering / 21 uur processie door het
centrum

zaterdag 24 & zondag 25 augustus
 Koloniefeesten
Familiehappening met estafetteloop, demo’s,
animatie en muziek op zaterdag. Ontbijt,
kubb-tornooi, live muziek en animatie op
zondag.

Meer, Donckstraat, 9-13 uur

 Kermis

Minderhout, centrum

zondag 8 september
 Kermis
Meerle, centrum

30ste Open Monumentendag
- Kapel van Sint-Lucia & Sint-Quirinius,
		 Meersel-Dreef, Meersel
- Meerselmolen, Meersel-Dreef, Dreef
- Laermolen, Hoogstraten, Molenstraat
10-17 uur

vrijdag 13 t/m zondag 15 september
Opendeurdagen Beleef Hoogstraten
Hoogstraten, centrum, 10-18 uur

zondag 25 augustus
 Kermis

zondag 15 september
Feestelijke onthulling Sint-Katharinakerktoren
- torenbeklimming, 13.30-17 uur
- doorlopend beiaardconcerten
- rondleiding in de klokkenkamer door
		 stadsbeiaardier Luc Dockx

 Provinciale Molendag Antwerpen
Meerselmolen

zondag 29 september
 Opendeurdag Natuurpunt Markvallei

Merksplas-Kolonie, Open Schuren

Ulicoten, centrum

Meersel-Dreef, Dreef, 10-17 uur

 Laermolen in werking met artisanale
smoutebollen
Hoogstraten, Molenstraat 21, 10-18 uur
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zondag 1 september
 Boerenmarkt

Hoogstraten, centrum

Wortel, bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41,
10-18 uur

© Pierre Verbaeten

Hoogstraten in groenten & bloemen
zaterdag 14 t/m maandag
16 september
 Openluchttentoonstelling met creaties
bestaande uit groenten, bloemen en fruit,
ontworpen door floraal kunstenaars Tom De
Houwer, Tania Huyghe & Jan De Ridder

zondag 15 september
 Kinderdorp met verschillende workshops
Hoogstraten, Begijnhof, 10-17 uur

Hoogstraten, centrum

 Fotowedstrijd: maak de ultieme promotiefoto voor Hoogstraten in groenten & bloemen
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zondag 6 oktober
 Kermis

Baarle-Hertog-Nassau, Meer & Merksplas, centrum

zondag 13 oktober
 Feestelijke opening natuurgebied
Smisselbergen
- Begeleide wandelingen, 13, 14 en 15 uur
- Kinderanimatie
- Streekproducten en pannenkoeken
- Erfgoedwandeling
- Infostand Natuurpunt
Meerle, Lage Rooy, 13-16.30 uur

vrijdag 11 t/m zondag 13 oktober
 Trendy Winter Days, Beleef Hoogstraten
Hoogstraten, 10-18 uur

zondag 13 oktober
 Najaarsmarkt

Baarle-Hertog-Nassau, Loswal, 10-17 uur

vrijdag 25 oktober
 Halloween

Baarle-Hertog-Nassau, Sint-Annaplein, 18 uur

zaterdag 21 december
 Openluchttheater kerstverhaal

Minderhout, rondom Sint-Clemenskerk, 19-20 uur
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oktober t/m december
oktober t/m december

Griezelig Grensland

Ludieke vertellingen van lokale
volksverhalen
De streek van Hoogstraten, Merksplas en
Baarle-Hertog-Nassau is een streek met
een rijk verleden. Vroeger zwierven er
smokkelaars, landlopers, spoken en zelfs
Vikingen rond. Tijdens de lange winteravonden aan het haardvuur vertelden bewoners
elkaar grappige en griezelige verhalen. Dit
najaar brengen lokale toneelgezelschappen deze vroegere vertelavonden terug tot
leven.
Tickets zijn te koop bij de infokantoren of online
via www.hoogstraten.be.

Wandel2daagse
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Flirten met de grens in de vallei van het Merks

Stem voor ‘Flirten met de grens in de vallei van het Merkske’
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Hoogstraten is opnieuw kandidaat voor
de wedstrijd ‘Wandeling van het jaar’.
Met de wandeling ‘Flirten met de grens in de
vallei van het Merkske’ diende Natuurpunt
Hoogstraten een prachtige wandeling in. Maar
liefst vier keer hop je de grens over tijdens deze
trip. De vallei van het Merkske - de natuurlijke
grens met Nederland - serveert 1900 ha topnatuur. Geen menselijke ingrepen in de rivier
hier, wat resulteert in een bijzonder landschap
en vrolijk zingende vogels als de wielewaal en
nachtegaal. Via de statige dreven van WortelKolonie (een officieel stiltegebied!) stap je
naar de vennen van de Castelreesche Heide.
De beekvallei ligt er af en toe erg nat bij, maar
bruggetjes en knuppelpaden houden je voeten
droog. Bezoekerscentrum De Klapekster vormt
een gezellige afsluiter.
Stem voor Hoogstraten:

www.wandelingvanhetjaar.be
vrijdag 19 & 26 juli
 Culinaire Bierwandeling

Hoogstraten, Café De Rijkswacht, Vrijheid 167,
18.30 uur. Inschrijven bij Toerisme Hoogstraten
noodzakelijk. www.3-in-de-klok.be

oktober t/m maart

Winterse Bierwandelingen in het Land
van Mark & Merkske
Combineer een rustgevende natuurwandeling met pittig streekbier en Kempens
krachtvoer. Drie verschillende wandelingen
en verrassende bieren van eigen bodem
staan gerant voor zalige winterdagen met familie, vrienden of collega’s.
Hoogstraten, Baarle-Hertog-Nassau &
Merksplas, elke vrijdag, zaterdag en zondag,
vooraf reserveren noodzakelijk.
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zondag 28 juli
 25ste Gelmelwandeling,

Wortel, parochiezaal, Poeleinde 2, verschillende
afstanden, vertrek tussen 6 en 15 uur

 Begeleide Vlinderwandeling ‘Vlinder er eens uit’
Wortel, bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41,
14 uur

zaterdag 10 & vrijdag 16 augustus
 Culinaire Bierwandeling

Hoogstraten, Café De Rijkswacht, Vrijheid 167,
18.30 uur. Inschrijven bij Toerisme Hoogstraten
noodzakelijk. www.3-in-de-klok.be

vrijdag 30 augustus
 Begeleide wandeling ‘Nacht van de vleermuis’
Meerle, café De Posthoorn, Kerkstraat 4, 20 uur

zaterdag 31 augustus & zondag
1 september
 5de Wandel2daagse Land van Mark & Merkske
Merksplas, lokaal Koninklijke Sint-Sebastiaangilde,
Hofeinde 9, vertrek tussen 7 en 15 uur

zondag 1 september
 Proevertjeswandeling ‘Proeven van de natuur’

Wortel, bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41,
14-17 uur

zondag 15 september
 Gegidste natuurwandeling naar Bootjesven
& Halsche Beemden
Castelré, parking Castelreesche Heide,
Hoogstratensebaan, 10-12 uur
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ZONDAGSWANDELINGEN
Wortel- en Merksplas-Kolonie

2de zondag van de maand

Vagebondjespad

3de zondag van de maand

Kolonie
wandeling

4de zondag van de maand

Kolonie 5-7
wandeling

Merksplas-Kolonie,
bezoekerscentrum Kolonie 5-7,
Kapelstraat 10, 14 uur

Wortel-Kolonie, bezoekerscentrum De Klapekster,
Kolonie 41, 14 uur

Merksplas-Kolonie,
bezoekerscentrum Kolonie 5-7,
Kapelstraat 10, 14 uur

14 juli | 11 augustus | 8 september
13 oktober | 10 november
8 december

21 juli | 18 augustus | 15 september
20 oktober | 17 november
15 december

28 juli | 25 augustus | 22 september
27 oktober | 24 november
22 december

Het Vagebondjespad is een
cultuurhistorische wandeling
doorheen het landlopersdomein
van Merksplas. De wandeling
focust zich specifiek op het
aspect justitie. De gids neemt
je mee langs de strafinrichting
en het centrum voor illegalen,
langsheen de cipierswoningen,
de ringgracht en de landlopersbegraafplaats. Onderweg krijg
je het verhaal van de vroegere
landlopers, de huidige gedetineerden en illegalen.

Natuurpunt Markvallei
organiseert maandelijks een
wandeling in Wortel-Kolonie.
Een ervaren gids leidt je met
oog voor natuur en erfgoed
doorheen dit prachtige natuurgebied. Je ondervindt aan den
lijve hoe de kilometerslange,
regelmatige dreven je tot rust
brengen.

Tijdens deze wandeling kom
je te weten wat de koloniën zo
uniek maakt. De gids vertelt
over het ontstaan, de bloei, het
verval én het nieuwe leven van
Wortel- en Merksplas-Kolonie.
Naast het cultuurhistorische
verhaal maak je ook kennis met
de vele nieuwe initiatieven en
de toekomst van dit bijzondere
domein.

Een heel jaar lang wandel je elke tweede, derde én vierde zondag van de maand, onder leiding
van een gids, doorheen de kolonie van Wortel of Merksplas. Vooraf inschrijven is niet nodig.
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zondag 29 september
 Begeleide wandeling ‘In de sporen van de Polar
Bears’ - 75 jaar bevrijding. Herdenking bevrijding
Merksplas met hulde aan monument van Korp.
JW Harper en live muziek als afsluiter.
Merksplas, Plantentuin De Kleine Boerderij,
Ossenweg 1, 13.30 uur

zondag 6 oktober
 Week van het bos ‘Paddenstoelenwandeling’
Meerle, parking natuurgebied Den Rooy,
Ulicotenseweg, 14 uur

zaterdag 14 december t/m maandag 6
januari
 Bewegwijzerde kerstwandelingen langs
authentieke kerststallen
Baarle-Hertog-Nassau, vertrek: kerststal
St. Remigiuskerk

 16de wandelklassieker ‘Kerstwandelingen
Merksplas | ’t Zwart Goor | Zondereigen’
Gemarkeerde wandelingen langs 4 Kempense
kerststallen, door bos en veld.

zondag 20 oktober
 Dag van de Trage Weg - Begeleide wandeling
langs het Hoogmoerheidepad

Merksplas, centrale parking domein ’t Zwart Goor,
Zwart Goor 1, 13.30 uur . Verkorte wandeling mogelijk
op het nieuwe rolstoelpad voor rolwagens en buggy’s.

zondag 10 november
 Begeleide winterwandeling

Hoogstraten, 13 uur, inschrijven bij Toerisme
Hoogstraten noodzakelijk

donderdag 28 november
 Landloperswandeling

Wortel, parochiezaal, Poeleinde 2, verschillende
afstanden, vertrek tussen 7 en 15 uur

zondag 8 december
 Begeleide winterwandeling

Hoogstraten, 13 uur, inschrijven bij Toerisme
Hoogstraten noodzakelijk
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Merksplas, verschillende afstanden tussen 8,5 en
24 km. Vertrek aan elke kerststal.
www.kerstwandelingen.be

donderdag 26 december
 Kerstlichtjestocht
- Kindertocht met sfeervolle lichtjes, 18 uur
- Kerstparcours door bos en veld, langs 2
		 kerststallen. Stop bij de Bosklappershut met
		 versterkertjes, 18.30 uur
Merksplas, 18.30 uur, GC De MARc/kT, Markt 1
- inschrijven vanaf 17.30 uur

13

© Krew

Lieven Scheire

‘PLUSETAGE’
Baarle-Hertog-Nassau
Pastoor de Katerstraat 5-7, 5111 CM Baarle-Nassau
+31 (0)13 507 76 52 | www.plusetage.nl

Programma
zaterdag 7 september, 20 uur
 Film ‘Hors Satan’

zaterdag 5 oktober, 20 uur
 Film ‘Cet obscur objet du desir’
zaterdag 26 oktober, 20.30 uur
 Jazzconcert ‘Uchronia’
zaterdag 2 november, 20 uur
 Film ‘La ardilla roja’
zaterdag 16 november, 20.30 uur
 Concert ‘Orquesta del Tiempo Perdido’
zaterdag 30 november, 20 uur
 Film ‘Vertigo’

zaterdag 21 september, 20.30 uur
 Concert ‘Tom/Von Schlippenbach/Mahall’
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zaterdag 14 december, 20.30 uur
 Jazzconcert ‘Felicity Provan 5tet’

zondag 4 augustus
 Inspelen nieuwe beiaard door stadsbeiaardier
Luc Dockx en gastbeiaardiers

zaterdag 5 oktober
 Concert Festival van Vlaanderen ‘RedHerring’
o.l.v. Patrick Denecker

woensdag 7, 14, 21 & 28 augustus
 Beiaardconcerten

vrijdag 25 oktober
 Lezing ‘Beestenboel’ door Dirk Draulans

Hoogstraten, Sint-Katharinakerk, 15 uur

Hoogstraten, rondom Sint-Katharinakerk, 19.30 uur

vrijdag 9 & zaterdag 10 augustus
 Antilliaanse Feesten

Hoogstraten, Begijnhofkerk, Begijnhof, 20 uur

Wortel, bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41,
20 uur

woensdag 30 oktober
 Ciné Kids ‘Meester Kikker (6+)’

Hoogstraten, Auditorium IKO, Buizelstraat, 14 uur,
aansluitend thematische workshop

zaterdag 9 & maandag 11 november
 ‘The Armed Man van Karl Jenkins’ door Piuskoor
Hoogstraten, Sint-Katharinakerk, Vrijheid,
za 20 uur, ma 15 uur

zondag 17 november
 Borderbrass meets Florejan Verschueren,

Hoogstraten, GC Hoogstraten, Rabboenizaal Spijker,
Lindendreef 37, 15 uur

Minderhout, Blauwbossen, 19 uur
www.antilliaansefeesten.be

zaterdag 17 t/m maandag 19 augustus
 Schlagerfestival ‘Valenciafeesten’
Meer, Gaarshof 5

woensdag 4 & 11 september
 Beiaardconcerten

Hoogstraten, rondom Sint-Katharinakerk, 19.30 uur

zaterdag 14 december
 Kerstconcert

Hoogstraten, Begijnhofkerk, Begijnhof, 20 uur

donderdag 26 december
 Ciné Kids ‘Ernest en Célestine - Winterpret (4+)’
Hoogstraten, Auditorium IKO, Buizelstraat, 14 uur,
aansluitend thematische workshop
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Gemeenschapscentrum
Hoogstraten
www.gchoogstraten.be | gemeenschapscentrum@hoogstraten.be | 03 340 19 57
Tickets: www.gchoogstraten.be of onthaalbalie Vrije Tijd, Hoogstraten, Vrijheid 149
03 340 19 57 | gemeenschapscentrum@hoogstraten.be

Programma
vrijdag 20 september, 20.15 uur
 Theatervoorstelling ‘Boys don’t cry/do cry’ door
Ilse Oostvogels/Compagnie UR

vrijdag 15 november, 20.15 uur
 Live rockumentary ‘25 years of Grace - Jeff
Buckley’ gehost door Sofie Engelen (StuBru)

vrijdag 4 oktober, 20.15 uur
 Comedy ‘De jaren van verstand’ door Thomas
Smith

zaterdag 30 november, 19 uur
 Comedy ‘Even voorstellen’ door Jasper Posson
& Seppe Toremans

zaterdag 19 oktober, 20.15 uur
 Orgelconcert / Ligconcert ‘Mortal Bach –
Techno meets Bach’ door Cindy Castillo en
Pierre Slinckx

zaterdag 7 december, 20.15 uur
 Concert ‘Zacht Lawijt’ door Yellow Art – Flor &
Florejan Verschueren & Katrine Druyts

Rabboenizaal Spijker, Lindendreef 37

Rabboenizaal Spijker, Lindendreef 37

Sint-Katharinakerk, Vrijheid

zaterdag 26 oktober, 14 uur
 Muziekvoorstelling ‘Disney zonder toegevoegde
suiker’ door Cools en Zoon
Rabboenizaal Spijker, Lindendreef 37
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Rabboenizaal Spijker, Lindendreef 37

Gevangenis Hoogstraten, Gelmelstraat

Begijnhofkerk, Begijnhof

donderdag 19 december, 20.15 uur
 ‘Morgen verse sneeuw’ door Yevgueni
Sint-Katharinakerk, Vrijheid
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ZOMERSE FIETSZOEKTOCHTEN
In de zomermaanden lopen er verschillende
fietszoektochten in Hoogstraten en Merksplas.
Deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij
Toerisme Hoogstraten of Toerisme Merksplas.
zaterdag 17 augustus
 Natuurfietstocht met picknick langs
Hoogstraatse natuurgebieden

Wortel, bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41,
9 uur

zondag 25 augustus
 Schakel Noord – Fietsevenement in de
Antwerpse Kempen

info: www.schakel.be | Inschrijven tussen 8 en14 uur
Baarle-Hertog, Enclavehut, Molenbaan
Wortel, Vagebondhut, Poeleinde
Merksplas, Landlopershut, Open Schuren, Kolonie
Zondereigen, Smokkelaarshut, Oude Baan

t/m 29 september
 Fietstocht Vlaamse Meesters in Situ
Vlaamse Meesters verbinden Hoogstraten,
Turnhout en Oud-Turnhout. Ontdek de
verschillende topstukken van de Vlaamse
Overheid terwijl je de Kempen doorkruist.

Culinaire
fietsroute
t/m zondag 29 september
elke donderdag, vrijdag, zaterdag &
zondag
Combineer de drie grootste troeven van
Hoogstraten, Baarle-Hertog-Nassau en
Merksplas: fietsen, gezellig tafelen en een
groene omgeving.
Hoogstraten, Baarle-Hertog-Nassau & Merksplas
Vooraf reserveren bij Toerisme Hoogstraten of
Toerisme Baarle is noodzakelijk.
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Stedelijk Museum Hoogstraten
Tentoonstellingen

Begijnhof 9-11 | 2320 Hoogstraten | 03 340 19 80
museum@hoogstraten.be | www.hoogstraten.be/museum & www.erfgoedbankhoogstraten.be
Open: woensdag t/m zondag van 14 tot 17 uur

t/m zondag 28 juli
 IKO-laureaten
Elk jaar stellen de laureaten
van het laatste jaar van het
IKO, de kunstacademie van
Hoogstraten, tentoon. De
laureaten van de afdelingen
tekenkunst, grafiek, schilderkunst, design, beeldhouwkunst, fotografie en keramiek
krijgen hierdoor de kans hun
werk aan het grote publiek
te tonen.
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zaterdag 3 augustus t/m zondag 22 december
 Gekregen > Gekoesterd > Getoond
Een selectie uit 20 jaar schenkingen
Benieuwd wat er allemaal aan een museum wordt
geschonken? Veel! Stedelijk Museum Hoogstraten toont in deze
tentoonstelling een selectie van wat hen de afgelopen twintig
jaar werd toevertrouwd.

t/m zondag 29 september,
dinsdag t/m zondag van 13-17 uur
 Vlaamse Meesters in Situ
Vlaamse Meesters in Situ laat je - vaak onbekende - werken
ontdekken en de plekken waar ze thuishoren beleven. Het
gaat om schilderijen van Vlaamse meesters uit de vijftiende,
zestiende en zeventiende eeuw die nog altijd te bewonderen
zijn op hun oorspronkelijke plaats.
In woord en beeld brengt het in-situ-verhaal je heel dicht bij
de schilderijen en wijst je ogen naar de sublieme manieren
waarop Vlaamse meesters rekening gehouden hebben met de
plaatsen waarvoor hun werken zijn bedoeld.
In de Sint-Katharinakerk hangt ‘Taferelen uit het leven van
de Heilige Jozef’. Het paneel - van de hand van een anoniem
kunstenaar - dateert uit de tweede helft van de 15de eeuw en
is zowel qua iconografie als kunsthistorisch van onschatbare
waarde.

Baarle-Hertog, Kerkplein 2
www.kaarsenmuseum.be

© KIK-IRPA, Brussel

Hoogstraten, Sint-Katharinakerk, Vrijheid
www.vlaamsemeestersinsitu.be

t/m 29 september,
dinsdag t/m zondag
van 12 tot 16 uur
 Kaarsenmuseum
In het Kaarsenmuseum
bevindt zich de uitzonderlijke
collectie gebeeldhouwde
kaarsen van Frits Spies. Uit
pure bijenwas, op natuurlijke wijze gekleurd, heeft hij
onderwerpen en personen
van religieuze aard gebeeldhouwd. Het gaat hier om een
absoluut unieke kunstvorm in
de vorm van driedimensionale
afbeeldingen van soms meer
dan twee meter hoog.
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MEERSELMOLEN
 Deze idyllische watermolen aan de Mark is
altijd bepalend geweest voor het dorpsleven
in Meersel-Dreef. Na een brand, in 1910,
werd de molen in zijn huidige vorm herbouwd.
Deze, voor die tijd moderne turbinemolen,
vormt nu een bijzonder industrieel monument.
ww Open: t/m september, elke zondag tussen
10 en 17 uur. Alle oneven zondagen en
speciale molendagen geeft de molenaar
rondleidingen.
www.meerselmolen.be
Meersel-Dreef, Dreef 2

TENTOONSTELLING ‘ARMOURED
WINGS – GEPANTSERDE VLEUGELS’
 In het kader van 75 jaar bevrijding vertelt
deze internationale tentoonstelling het
verhaal van de 1ste Poolse pantserdivisie van
generaal Maczek en de lokale verhalen van
gemeenten Merksplas, Beerse en BaarleHertog.
ww Open: zaterdag 7 december t/m zondag
5 januari
Merksplas, GC De MARc/kT, Markt 1

GEVANGENISMUSEUM
 Het Gevangenismuseum toont je het verhaal
van straffen en misdrijven van de middeleeuwen tot nu en het brengt het verhaal van
de landloperkolonies in de Noorderkempen.
ww Open: elke zondag van 13 tot 18 uur.
www.gevangenismuseum.be
Merksplas, Landloperskapel, Kapelstraat 9
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BEZOEKERSCENTRUM
 In dit bezoekerscentrum zie en lees je alles
over de unieke enclavesituatie van BaarleHertog-Nassau. De enclavetafel maakt zichtbaar
hoe de grenzen kriskras doorheen de gemeenten lopen.
ww Open: tijdens de openingsuren van Toerisme
Baarle-Hertog-Nassau
www.toerismebaarle.com

HEEMHUIS AMALIA VAN SOLMS
 Maak kennis met de acht eeuwen oude
enclavegeschiedenis en het Heemhuis. Bezoek
de tentoonstellingsruimte, de voormalige raadzaal en de Japanse kamer.
ww Open: elke 1ste zondag van de maand van
10.30 tot 13.30 uur en elke woensdag van 19.30
tot 21 uur.
www.amaliavansolms.org

BEZOEKERSCENTRUM KOLONIE 5-7
 In het bezoekerscentrum Kolonie 5-7 kom je
alles te weten over Wortel- en Merksplas-Kolonie. Je grasduint er in de persoonlijke verhalen
van de landlopers die er verbleven, je aanschouwt de indrukwekkende architectuur en de
prachtige verscheidenheid van het landschap
en de natuur.
ww Open: dinsdag t/m zondag

LAERMOLEN IN WERKING
 Deze watermolen, aan de brug over de Mark,
werd in 2004 prachtig gerestaureerd. Binnenin krijg je tekst en uitleg bij het ingenieuze
mechanisme, de werking van de molen en
haar restauratie. Geniet tegelijkertijd van de
rustgevende omgeving terwijl het waterrad op
de achtergrond klettert.
ww Open: elke 2de en 4de zondag van de maand
van 14 tot 16 uur en de daaropvolgende dinsdagen van 19.30 tot 21.30 uur.
www.laermolen.be

Baarle-Hertog-Nassau, Singel 1

Merksplas, Kapelstraat 10

Baarle-Hertog, Kerkstraat 4

Hoogstraten, Molenstraat 21
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Het Land van Mark & Merkske
Het Land van Mark & Merkske is een toeristisch samenwerkingsverband tussen de stad Hoogstraten
en de gemeenten Baarle-Hertog-Nassau en Merksplas.

Je vindt deze vier dynamische gemeenten in de ‘middelste bult’ van de provincie Antwerpen én in de
Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het Land van Mark & Merkske nodigt je graag uit om mee te
komen genieten van haar bruisende, hartverwarmende en kindvriendelijke activiteiten.
Aan de hand van deze handige kalender blijf
je op de hoogte van de meest uiteenlopende
activiteiten die in de zomer en het najaar van
2019 plaatsvinden.

Toerisme Hoogstraten
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten
 03 340 19 55
toerisme@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be
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Culinaire fietsroute of Winterse Bierwandeling?
Wandel2daagse? Antilliaanse feesten? Een
spraakmakende tentoonstelling of een jaarmarkt
tot in de vroege uurtjes? Je vindt het in het Land
van Mark & Merkske.

Toerisme Merksplas
Markt 1
2330 Merksplas
 014 63 94 77
toerismemerksplas@skynet.be
www.toerismemerksplas.be

Toerisme Baarle-Hertog-Nassau
Singel 1
5111 CC Baarle-Nassau
 +31(0)13 507 99 21
info@toerismebaarle.com
www.toerismebaarle.com

