
DE BOUWHOEVE   
Bouwhoef 2

Welkom  tussen 12.30 uur en 17 uur
Menu frikadellen met krieken of  
 vegetarische balletjes met krieken 
Bier keuze uit Vagebruin of  
 Zwarte Marjan van Brouwerij Vagebond

VAGEBRUIN
Het Land van Mark & Merkske, het toeristisch samenwerkingsver-
band tussen Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau, 
heeft maar liefst vier brouwerijen op haar grondgebied. We laten u 
graag kennis maken met de Vagebruin van Brouwerij Vagebond. 
Een vagebond is een landloper, een zwerver. De geschiedenis 
van Merksplas en Hoogstraten is doorspekt met verhalen over 
landlopers uit de kolonies. Brouwerij Vagebond ligt er middenin, in 
Merksplas, vlak bij de grens met Hoogstraten. Uit hun assortiment 
selecteerden we voor u de Vagebruin, een mooi donker bier. Met 
zijn 8% alcohol en zes moutsoorten krijgt dit bier een volmondige af-
dronk: bitterzacht en met een subtiele karameltoets.  De toevoeging 
van twee Belgische hopsoorten geeft dit bier een fijn hoparoma.

ZWARTE MARJAN
Geen liefhebber van donker bier, kies dan gerust voor de nieuweling 
in het gamma van de brouwerij: Zwarte Marjan. Zwarte Marjan is 
hun eerste commerciële bier met braambes. Het is een fruitbier, maar 
niet zoet, eerder licht zuur met een alcoholpercentage van 6,5%. 
Dit maakt het bier tot een perfecte dorstlesser. Benieuwd naar het 
verhaal van Zwarte Marjan? Het leuke etiket vertelt u er alles over.

WIST U DAT
De kleur van donker bier meestal afkomstig is van de geroosterde 
mout die gebruikt wordt bij het brouwen?

De brouwerij jaarlijks de Vageblond Primeur uitbrengt? Deze Vage-
blond tripel heeft een verse ‘Target’ hopbel uit eigen tuin in de fles.

Een Vagebruin heerlijk is bij frikadellen met krieken, bij een wild-
stoofpotje of een chocoladedessert?

BROUWERIJ VAGEBOND
• Opgericht in 2005 als hobbybrouwerij en sinds 2011 officiële  

brouwerij, gerund door René Schoofs en zijn vrouw Hilde.
• Permanente bieren: Vageblond (tripel), Vagebruin (donker),  

Zwarte Marjan (bramen). Toerisme Hoogstraten heeft deze bieren 
permanent in haar aanbod. 

• Steenweg op Hoogstraten 52, Merksplas 
www.brouwerijvagebond.be

CAFE DE RIJKSWACHT    
Vrijheid 167

Welkom  vanaf 15 uur 
Bier Ne Grave van de  
 Scheldebrouwerij

NE GRAVE
Op 25 november 1518 ontvingen Antoon de Lalaing en Elisabeth van 
Culemborg de titel van graaf en gravin van Hoogstraten. Zij brachten 
een ‘gouden eeuw’ tot stand, waarin Hoogstraten een centrum was van 
economische bedrijvigheid, kunst en religie. 

Omdat Hoogstraten nog steeds ‘een stadje met smaak’ is, werd er naar 
aanleiding van 500 jaar Graafschap Hoogstraten, een lekkere tripel ge-
brouwen door de Scheldebrouwerij. Deze goudblonde, moutige dorstles-
ser is een droge tot licht zoete tripel (8% alcohol), met subtiele toetsen 
van koriander, de geur van geel fruit en een verfijnde hopbitterheid. 

Doe mij nog maar ‘Ne grave’!

WIST U DAT
De Scheldebrouwerij ook geregeld ‘specials’ maakt, eenmalige  
brouwsels met een eigenzinnige twist? 

De benaming tripel volgens sommigen zijn oorsprong kent bij de Abdij 
van Westmalle? In de middeleeuwen zou een ton tafelbier voor de 
armen zijn gebrandmerkt met één kruis. De tonnen voor de monniken 
en hun (betalende) gasten droegen twee kruisen. En, u raadt het 
al, een ton met drie kruisen was voorbehouden voor de abt en zijn 
eregenodigden. 

Ne Grave lekker is bij een Thaise curry of visbereidingen met 
roomsaus?

SCHELDEBROUWERIJ
• Opgericht in 1994 in Bergen op Zoom (Krabbegat) en via om- 

zwervingen in Zeeland, in Meer (Hoogstraten) terecht gekomen.
• Permanente bieren: Zeezuiper, Dulle Griet, Lamme Goedzak,  

Hopruiter, Strandgaper, Wildebok, Witheer, Oesterstout, Krab.  
De meeste van deze bieren zijn te koop bij Toerisme Hoogstraten.

• Wenenstraat 7, Meer | www.scheldebrouwerij.com

Winterse  
Bierwandeling
Hoogstraten, een stadje met smaak

mét GRATIS PROEFGLAS

prijs: e24,50 / afstand: 12 km
Geldig vanaf zaterdag 1 december 2018 tot en met zaterdag 
20 april 2019. Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Niet mogelijk tussen 3 en 13 januari 2019.

Openingsuren  
Toerisme Hoogstraten

maandag t/m vrijdag: 9-12 uur | 13-16 uur 
zaterdag: 10-12 uur | 13-16 uur 
t/m 31 maart: zondag gesloten



BISTROBAR  
DE JACHTHOORN  
Vrijheid 200

Welkom  tussen 10.30 uur en 12.30 uur 
Hapje portie kaas 
Bier De Koninck van Brouwerij De Koninck

DE KONINCK 
Geen Hoogstraats bier om te beginnen, maar één om er zacht-
jesaan in te komen. Hoewel: Brouwerij De Koninck heeft eerder 
toch al getekend voor enkele Hoogstraatse bieren. Denk maar 
aan ‘Begyn’, speciaal gebrouwen voor de opening van het geres-
taureerde Begijnhof of aan Den Drevenier uit Meersel-Dreef.

Om te starten, blijven we in ieder geval in de provincie Antwer-
pen. We serveren het amber bier der amberkleurige bieren: De 
Koninck. Of zoals de Antwerpenaar zegt: ‘een bolleke Keuning’. 
Een bier van het type ‘spéciale belge’. Hoewel de sterkte verge-
lijkbaar is met die van pils, is de smaak rijker. Een amberkleurige, 
heldere dorstlesser met een mooie witte schuimkraag, toetsen 
van karamel en kaneel, een lichte hoppigheid en 5,2% alcohol. 
Het bolvormige glas heeft hem het koosnaam bolleke opgele-
verd. Zelf noemen ze het een APA, Antwerp Pale Ale. 

WIST U DAT
Het type ‘spéciale belge’ is uitgevonden naar aanleiding van 
een wedstrijd van de Unie van Belgische Brouwers in 1904 om 
een tegenwicht te bieden aan de massale import van Engelse, 
Duitse en Tsjechische bieren (vooral pils)?

U een De Koninck ook kunt drinken uit een ander glas dan 
het traditionele bolleke: een prinske (25 cl glas, m.a.w. kleine 
koning, een woordspeling) of een fluitje (lang slank glas)?

Dit bier heerlijk smaakt bij roerei met garnaal of traag gegaard 
buikspek?

BROUWERIJ DE KONINCK
• Opgericht in 1883 in afspanning ‘De Plaisante Hof’  

in Antwerpen
• Permanente bieren: De Koninck, Triple D’Anvers,  

Wild Jo, Lost in Spice
• Mechelsesteenweg 291, Antwerpen | www.dekoninck.be

De winter mag niet passeren zonder een fikse winterwandeling.  
En die fikse winterwandeling mag niet passeren zonder een welverdiend, 
stevig glas streekbier en een dampend bord comfort food.  
Toerisme Hoogstraten en ‘3 in de klok’ presenteren dan ook 
graag de nieuwe Winterse Bierwandeling.  
Alle ingrediënten voor een aangename winterse dag zijn aanwezig. 

Met deze Winterse Bierwandeling combineert u de culinaire fietsroute 
én de culinaire bierwandeling. U geniet van drie Hoogstraatse troeven: 
een prachtige wandeling, pittig streekbier en Kempens krachtvoer.

Startplaats
Centrum Hoogstraten - wandelknooppunt 86 | Vrijheid | 2320 Hoogstraten

Parkeergelegenheid
Gratis parking achter het stadhuis en de Sint-Katharinakerk (Dokter 
Versmissenstraat) en op de parking Jan Van Cuyck (Jan Van Cuyckstraat).

Tip
Duid alvast een ‘Bob’ aan als u met de auto komt: drinken en autorijden 
gaan niet samen! Uiteraard is er voor elk streekbier ook een  
non-alcoholische variant voorzien.

Afstand: 12 km 

Volg de wandelknooppunten
Deze Winterse Bierwandeling maakt gebruik van de wandelknoop-
puntenbewegwijzering van de Antwerpse Kempen (rode punten) en 
Noord-Brabant (geel/groene punten).  

U start in het centrum van Hoogstraten aan wandelknooppunt 86 ter 
hoogte van de Sint-Katharinakerk. Hier steekt u over en gaat u linksaf. 
U vindt Bistrobar de Jachthoorn (Vrijheid 200) onmiddellijk op uw 
rechterkant. Ga vervolgens terug naar de Sint-Katharinakerk en volg de 
knooppunten: KP 86 - 84 - 81 - 50 - 49 - 47 - 66 (NL) - 64 (NL) - 72 (NL) - 71 
(NL) - 70 (NL) - 69 (NL) - 68 (NL) - 27 - 54 - 51 - 52 - 83 - richting 91. Na 
200 meter arriveert u bij De Bouwhoeve (Bouwhoef 2). U hebt reeds 10 
kilometer gewandeld. U gaat terug naar knooppunt 83. Van hieruit gaat 
het verder via KP 82 - 81 - 84 - 86 en verder naar café De Rijkswacht 
(Vrijheid 167).

Let op!
Bekijk, voordat u naar de volgende horecazaak wandelt,  
de wegbeschrijving om verrassingen te voorkomen.  
Bij een gemiddeld tempo wandelt u ongeveer 4,5 km per uur.  
Houd hier rekening mee bij uw dagindeling. 

Vergeet niet dat het vroeg donker wordt. Een fluohesje en/of zaklamp 
zijn geen overbodige luxe. Denk aan uw veiligheid!

Reserveren is noodzakelijk
Om deel te nemen is vooraf reserveren noodzakelijk en dit minstens  
twee dagen vooraf en vóór 16 uur bij Toerisme Hoogstraten.  
Om 16 uur worden de reservaties onherroepelijk afgesloten.  
(03 340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be)

Annuleren
Een reservatie kan enkel geannuleerd worden als dit minstens DRIE 
dagen vooraf gebeurt. Als u, omwille van welke reden dan ook, niet 
kunt deelnemen, kunt u uiteraard wel iemand anders in uw plaats laten 
deelnemen. Als dit niet gebeurt, wordt er geen geld terugbetaald.

Spelregels
1. De Winterse Bierwandeling loopt vanaf zaterdag 1 december tot en met 

zaterdag 20 april 2019, telkens op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.  
Niet mogelijk tussen 3 en 13 januari.

2. Minstens TWEE dagen vooraf, voor 16 uur, verplicht reserveren bij  
Toerisme Hoogstraten (Vrijheid 149 | Hoogstraten | 03 340 19 55).

3. U vertrekt op een dag (donderdag t/m zondag) naar keuze tussen 10.30  
en 12.30 uur.

4. Bij elke deelnemende horecazaak staat vermeld wanneer u welkom bent 
om te genieten van deze Winterse Bierwandeling.

5. Met de bijbehorende bonnen kunt u in de horecazaken genieten van één 
van de onderdelen van de Winterse Bierwandeling.

6. De bonnen zijn gedateerd en enkel geldig op de datum die op de bonnen 
vermeld staat. U gebruikt de 3 onderdelen op dezelfde dag.

7. De onderdelen zijn enkel beschikbaar in de aangeduide horecazaak.
8. Bij aankomst geeft u aan dat u de Winterse Bierwandeling doet en  

overhandigt u het correct aantal bonnen.
9. Honden zijn toegelaten, op voorwaarde dat ze gewend zijn zich in  

gezelschap te begeven. 

Meer info
Toerisme Hoogstraten | Vrijheid 149 | 2320 Hoogstraten 
03 340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be | www.hoogstraten.be 

Bent u geïnteresseerd in bieren, bierproeven, of wilt u gewoon 
eens een gezellige avond beleven met bier in de hoofdrol? 
Bekijk dan zeker www.3-in-de-klok.be of M ‘3 in de klok’.

Colofon 
Redactie Toerisme Hoogstraten & 3 in de klok 
Vormgeving Drukkerij Maes 
De informatie werd met de meeste zorg verzameld. Wijzigingen zijn altijd 
mogelijk, maar vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Winterse Bierwandeling


