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= kindvriendelijk

HOOGSTRATEN 
BAARLE-HERTOG-NASSAU 
MERKSPLAS
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elke dinsdag
 � Markt
Baarle-Hertog-Nassau, Sint-Annaplein, 9-12 uur

zondag 6 januari
 � Nieuwjaarsduik 
Meer, recreatiedomein De Mosten, Hoogeind 74b, 
vanaf 11 uur

zondag 10 februari
 � Superprestige Veldrijden
Hoogstraten, Loenhoutseweg 59, vanaf 9 uur,  
start elite 15 uur

zondag 3 maart
 � Carnavalsoptocht Het Smokkelgat 
Baarle-Hertog-Nassau, centrum, 13.11 uur

vrijdag 15 t/m zondag 17 maart 
 � Lenteopendeurdagen
Hoogstraten, centrum, vrij & za 10-18 uur, zo 10-17 uur

maandag 22 april
 � Rommelmarkt
Merksplas, Kapelstraat, vanaf 8 uur

vrijdag 26 april 
 � Avondmarkt
Hoogstraten, Vrijheid, 17-22 uur 

zaterdag 27 april
 � Koningsdag
Baarle-Hertog-Nassau, centrum

zaterdag 27 en zondag 28 april 
 � Zomeropendeurdagen ‘Trendy Summer Days’
Hoogstraten, centrum, za 10-18 uur, zo 10-17 uur

zondag 28 april

Welkom in Hoogstraten! 
Begijnhof Hoogstraten, 12-17 uur

Opening toeristisch seizoen
 � Hoogstraten zet al haar toeristische troeven in 

de kijker. 
Totaalspektakel met opendeurdag Toerisme 
Hoogstraten, Hoogstraatse specialiteiten, 
muziek, …

 � Mondiale markt: Hoogstraten richt haar vizier op 
de wijde wereld en stelt u een kleurrijke diversi-
teit aan culturen voor. 

 � Erfgoeddag ‘Hoe maakt u het?’
Stedelijk Museum, Begijnhof 9-11
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zondag 28 april
 � Erfgoeddag Merksplas ‘Hoe maakt u het?’
Merksplas, 10-18 uur
 � Vlaamse Molendag  

Meerselmolen
Meersel-Dreef, Dreef 2, 10-17 uur

 Laermolen in werking, smoutebollen en muziek
Hoogstraten, Molenstraat 21, 13 uur
 � Opening Toeristisch Seizoen
Baarle-Hertog-Nassau, centrum

zondag 5 mei
 � Opening toeristisch seizoen & begeleide  

fietstocht langs herinneringen over de grote 
oorlog 1914-1918

Merksplas, Infokantoor Toerisme, Markt 1, 13.30 uur
 � Jaarmarkt
Baarle-Hertog-Nassau, Loveren

zondag 12 mei
 � Moved to help, sport- en familiehappening 
Merksplas, open schuren en terreinen Kolonie,  
9-22 uur

zondag 19 mei
 � Opendeurdag Scheldebrouwerij 

Rondleiding, proeverij en animatie
Meer, Wenenstraat 7

donderdag 23 t/m zondag 26 mei
 � Braderij  

zondag centrum verkeersvrij, animatie & muziek.
Hoogstraten, centrum, do t/m za 10-18 uur,  
zo 10-17 uur

zondag 2 juni
 � Spetsersfeesten & braderij Unizo 
Merksplas, Leopoldstraat-Kerkstraat, 11-19 uur

maandag 10 juni
 � Rommelmarkt
Wortel, Kolonie, 6 uur

zondag 16 juni
 � Familiedag Ispahan  

Kinderdorp, brunch, optredens en kunst aan 
bomen

Merksplas, open schuren Kolonie, 10-18 uur 

zaterdag 22 en zondag 23 juni
 � Gildefeest Hoge Gilderaad der Kempen 

Gildentraditie. 65 historische schuttersgilden 
uit de Kempen zijn te gast in Hoogstraten. Zij 
demonstreren hun sport- en volkscultuur. 
Zaterdag vanaf 13 uur: schietwedstrijden  
 met 5 wapens. 
Zondag vanaf 13.30 uur: optocht naar het  
 feestterrein ‘Schoon Inkomen’. 
15 uur: wedstrijden dansen, vendelen  
 en roffelen

Meerle, Hazenweg

zaterdag 22 t/m dinsdag 25 juni
 � Kermis
Baarle-Hertog-Nassau

zondag 23 juni
 � Jaarmarkt
Baarle-Hertog-Nassau, Ulicoten
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Heilig Bloed  
Hoogstraten 

zondag 16 en 23 juni
 � Heilig Bloedprocessie 

Kermis 
Torenbeklimming 
Beiaardconcert

Sint-Katharinakerk, viering 10 uur,  
processie 11.15 uur

zondag 16 en 23 juni  
& maandag 17 juni
 � Tentoonstelling  

leerlingenwerken IKO
ateliers Dr. Versmissenstraat & 
Groenewoud, zo 10-18 uur,  
ma 18-22 uur

woensdag 19 juni
 � Jaarmarkt
centrum, 17-22 uur
 � Stratenloop
vertrek stadhuis, 18.30 uur
 � Muziek, terrassen & animatie
centrum, vanaf 19 uur

donderdag 20 juni
 � Sacramentsdag, viering en  

verkorte Heilig Bloedprocessie
Sint-Katharinakerk, 10 uur ©
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De toren is uit  
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t/m zondag 6 januari
 � 15de editie Kerstwandelingen 

 

Gemarkeerde wandelingen langs 3 Kempense 
kerststallen, verschillende afstanden, starten 
kan aan elke kerststal
Merksplas, Kerkplein | domein ‘t Zwart Goor |  
Zondereigen, Sint-Rumolduskerk

t/m zaterdag 20 april, elke donderdag, 
vrijdag, zaterdag of zondag
 � Winterse Bierwandeling

 

De Winterse Bierwandeling is een combinatie 
van de culinaire fietsroute én de culinaire 
bierwandeling. U geniet van drie Hoogstraatse 
troeven: een prachtige wandeling, pittig 
streekbier en Kempens krachtvoer.
Hoogstraten, vanaf 10.30 uur, inschrijven bij Toerisme 
Hoogstraten

zondag 6 januari
 � Begeleide nieuwjaarswandeling  

& nieuwjaarsdrink
Natuurpunt Markvallei Wortel, bezoekerscentrum  
De Klapekster, Kolonie 41, 9 uur

zondag 13 januari
 � Winterwandeling met bezoek aan Sterkstokers
Hoogstraten, 13 uur, inschrijven bij Toerisme  
Hoogstraten noodzakelijk

zondag 27 januari, zondag 3 & 10 maart 
zaterdag 9 februari, vrijdag 22 februari
 � Culinaire Bierwandeling 

Zowel voor individuele deelnemers als voor 
groepen. 

Hoogstraten, Café De Rijkswacht, Vrijheid 167 
vrij 18.30 uur, za 18 uur, zo 13 uur 
Inschrijven bij Toerisme Hoogstraten.

zondag 3 februari
 � Begeleide wandeling ‘Strijbeekse Heide’
Natuurpunt Markvallei, trefpunt: parking Strijbeekse 
Heide, Goudbergseweg, 9 uur

zondag 10 februari
 � Winterwandeling met bezoek aan  

tuinbouwbedrijf Hegro.Di
Merksplas, 13 uur, inschrijven bij Toerisme  
Hoogstraten noodzakelijk
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zondag 3 maart
 � Begeleide lentewandeling ‘Withagen’ in Ulicoten
Natuurpunt Markvallei, trefpunt: Minderhout,  
De Kuip, 8.45 uur

zondag 10 maart
 � Enclavewandeltocht
Baarle-Hertog-Nassau, cultureel centrum,  
Pastoor de Katerstraat 5-7, starten vanaf 8 uur

zaterdag 23 maart
 � Begeleide wandeling ‘Expeditie steenuil’
Natuurpunt Markvallei, trefpunt: parking  
Dodendraad, Zondereigen, 19.30 uur

zondag 7 april
 � Begeleide voorjaarswandeling in de Halsche 

Beemden
Natuurpunt Markvallei, trefpunt: Minderhout,  
De Kuip, 8.45 uur

zondag 5 mei
 � Vroege vogelwandeling
Natuurpunt Markvallei, Wortel, bezoekerscentrum  
De Klapekster, Kolonie 41, 6 uur

dinsdag 4 juni
 � Begeleide wandeling ‘Weldadigheidspad’ 

Toegankelijk voor mobiele en minder mobiele 
wandelaars, rol- en kinderwagens.

Merksplas, zaal De Kunstvrienden, Molenzijde 143, 
13.30 uur 

ZONDAGSWANDELINGEN
Wortel- en Merksplas-Kolonie
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Merksplas-Kolonie, bezoekers-
centrum Kolonie 5-7, 14 uur
13 januari | 10 februari | 10 maart 
14 april | 12 mei | 9 juni

Het Vagebondjespad is een 
cultuurhistorische wandeling 
doorheen het landlopers-
domein van Merksplas. De 
wandeling focust zich specifiek 
op het aspect justitie. De gids 
neemt u mee langs de straf- 
inrichting en het centrum voor 
illegalen, langsheen de cipiers-
woningen, de ringgracht en 
de landlopersbegraafplaats. 
Onderweg krijgt u het verhaal 
van de vroegere landlopers, 
de huidige gedetineerden en 
illegalen. 

Wortel-Kolonie, bezoekers- 
centrum De Klapekster, 14 uur
20 januari | 17 februari | 17 maart 
21 april | 19 mei | 16 juni

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

Merksplas-Kolonie, bezoekers-
centrum Kolonie 5-7, 14 uur
27 januari | 24 februari | 24 maart 
28 april | 26 mei | 23 juni

Tijdens deze wandeling komt 
u te weten wat de koloniën zo 
uniek maakt. De gids vertelt 
u het ontstaan, de bloei, het 
verval én het nieuwe leven van 
Wortel- en Merksplas-Kolonie. 
Naast het cultuurhistorische 
verhaal maakt u alvast kennis 
met de vele nieuwe initiatieven 
en de toekomst van dit bijzon-
dere domein.

Vagebondjespad
2de zondag van de maand

Kolonie 5-7 
wandeling

4de zondag van de maand

Kolonie 
wandeling

3de zondag van de maand

Een heel jaar lang kunt u elke tweede, derde én vierde zondag van de maand onder leiding van een 
gids op pad doorheen de kolonie van Wortel en Merksplas. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
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Gemeenschapscentrum  
Hoogstraten 
www.gchoogstraten.be | gemeenschapscentrum@hoogstraten.be | 03 340 19 57 
Tickets: www.gchoogstraten.be of Toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149
Locatie: Hoogstraten, Rabboenizaal Spijker, Lindendreef 37 

Programma

vrijdag 18 januari, 20.15 uur
 � Theatervoorstelling ‘Word wa(a)r’ door Pieter 

Cools, Simon Den Haerynck, Seckou Ouolo-
guem, e.a.

vrijdag 8 februari, 20.15 uur
 � Comedy ‘Het XIIIe werk van Rob Vanoudenho-

ven’ door Rob Vanoudenhoven

vrijdag 15 februari, 20.15 uur
 � Theatervoorstelling ‘Vergeet mij niet’ door 

Fakkeltheater

vrijdag 1 maart, 20.15 uur
 � Comedy ‘Maker’ door Henk Rijckaert

vrijdag 15 maart, 20.15 uur
 � Comedy ‘Bang van Dendoncker’ door Jens 

Dendoncker

dinsdag 26 maart, 20.15 uur
 � Lezing ‘Sportman’ door Ruben van Gucht

zaterdag 30 maart, 20.15 uur
 � Dansconcert ‘A tribute to the sixties’ door  

De Bonanzas

zaterdag 6 april, 14 uur
 � Kindertheatervoorstelling ‘De tuin van de walvis’ 

(5+) door Beeldsmederij De Maan 

donderdag 25 april, 20.15 uur
 � Comedy ‘Wat valt er?’ door Dimitri Leue

donderdag 2 mei, 20.15 uur
 � Lezing ‘Last Days’ door Lieve Blancquaert

vrijdag 24 mei, 20.15 uur
 � Theatervoorstelling ‘Drek’ door Abattoir Fermé
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Cine Horizon
 � Wereldfilms van de bovenste plank, zowel voor kinderen als voor volwassenen.
 � De kinderfilms worden telkens gevolgd door een thematische workshop.
Hoogstraten, Auditorium IKO, Buizelstraat 11

woensdag 9 januari, 20.15 uur
 � A Man of Integrity 

De fatsoenlijke familieman Reza ondergaat 
een reeks tegenslagen waardoor hij zijn geld, 
auto en bron van inkomsten verliest. In zijn 
zesde speelfilm laat de Iraanse filmmaker 
Mohammad Rasoulof zien hoe moeilijk het is 
om dan integer te blijven. 

woensdag 13 februari, 20.15 uur
 � Waiting for Giraffes 

De dierentuin in Qalqilya, een Palestijns dorp 
nabij de Israëlische grens, is de enige recre-
atieplek voor kinderen uit de buurt. Door het 
Israëlisch-Palestijns conflict zijn er in de zoo 
echter heel wat dieren omgekomen. Dokter 
Sami, de dierenarts, probeert de populaire 
giraffen te vervangen. 

woensdag 6 maart, 14 uur
 � Rintje (3+)  

Rintje is een ondeugend hondje dat samen 
met z’n vriendjes Tobias en Henriëtte al 
spelend de wereld ontdekt. Rintje gaat buiten 
spelen in de storm, hanteert de kappersschaar 
en helpt bij de boodschappen. 

woensdag 13 maart, 20.15 uur
 � Marlina the Murderer in four acts 

Marlina is nog maar net weduwe geworden 
wanneer een lokale bende zich meldt in de 
afgelegen boerderij. Ze zeggen dat ze haar 
zullen beroven, maar dat ze eerst graag een 
maaltijd willen. De vrouw laat zich echter niet 
zomaar slachtofferen en neemt het heft zelf in 
handen. 

woensdag 10 april, 14 uur
 � ZOOks (6+)  

ZOOks is een hedendaags sprookje over mens 
en natuur. Een sprookje met koningen, slech-
teriken en jonge helden. 
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donderdag 3 januari
 � Familievoorstelling ‘De Familie Von Kapp’ door Dimitri Leue 

met live band
Merksplas, GC De MARc/kT , Markt 1, 14 uur

zondag 6 januari
 � Koffieconcert Markgalmers
Minderhout, ’t Markenhof, Koestraat 6, 10 uur
 � Nieuwjaarsconcert ‘Verleiding’ door Euregio Jeugdorkest
Hoogstraten, Gemeenschapscentrum, Rabboenizaal Spijker, 
Lindendreef 37, 15.30 uur

Donderdag 17 januari
 � Concert Laïs ‘Midwinter Tales 2’
Merksplas, Landloperskapel, Kapelstraat 9, 20 uur

woensdag 1 mei
 � Orgelconcert Mixtuur ‘Françoise Dornier & Patrick Delabre’
Hoogstraten, Sint-Katharinakerk, 16 uur

vrijdag 3 en 10 & zaterdag 4 en 11 mei
 � Theatervoorstelling ‘Maxburg 44’ door Theater Pas Geverfd
Maxburg-Wernhout-Zundert, Maalbergstraat 13, 19.15 uur

zaterdag 11 mei
 � Borderbrass in concert
Hoogstraten, Gemeenschapscentrum, Rabboenizaal Spijker, 
Lindendreef 37, 20 uur

zondag 19 mei
 � Concert ‘The best of Pius’ door het Piuskoor
Hoogstraten, Begijnhofkerk, Begijnhof, 15 uur

zaterdag 25 mei
 � Lenteconcert door Kamerkoor Vialta
Hoogstraten, kapel Internaat Spijker, Gelmelstraat 62, 20 uur

woensdag 10 april, 20.15 uur
 � The Nile Hilton Incident 

Cairo 2011. Noredine is een corrupte 
politieofficier. Sinds het verlies van 
zijn vrouw leidt hij een eenzaam 
en saai bestaan in zijn armoedige 
flat. Als hij van zijn oversten de 
opdracht krijgt om zijn onderzoek 
naar een vermoorde nachtclub- 
zangeres in een hotelkamer te sta-
ken, negeert hij het bevel en bijt hij 
zich steeds harder in de zaak vast. 

woensdag 8 mei, 20.15 uur
 � Buena Vista Social Club: Adios 

In Buena Vista Social Club: Adios 
laat Lucy Walker de bandleden 
terugkijken op hun bijzondere 
carrière. De getuigenissen van de 
ondertussen op leeftijd gekomen 
Cubanen gecombineerd met 
beelden uit de afgelopen jaren 
zorgen voor een bijzonder muzikale 
filmervaring.
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‘PLUSETAGE’  
Baarle-Hertog-Nassau 

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

Programma

zaterdag 5 januari, 20 uur
 � Film ‘A story of children & film’ 

In ‘A story of children & film’ laat de 
Noord-Ierse Mark Cousins zijn licht schijnen 
over de rol van kinderen in de cinema.

zaterdag 19 januari, 20.30 uur
 � Jazzconcert ‘Celano/Badenhorst/Baggiani/

Renken’

zaterdag 2 februari, 20 uur
 � Film ‘L’enfant sauvage’ 

In 1778 wordt in een bos een verwilderde von-
deling gevangen genomen die dierlijke gelui-
den en bewegingen maakt. In een doofstom-
meninstituut is hij een curiositeitsattractie tot 
een jonge arts de taak op zich neemt hem met 
veel geduld en moeite te onderwijzen. 

zaterdag 23 februari, 20.30 uur
 � Concert ‘Christoph Irniger Pilgrim’

zaterdag 9 maart, 20.30 uur
 � Fotofilmconcert ‘I Compani,  

Jazz- en filmmuziekensemble’

zaterdag 30 maart, 20.30 uur
 � Concert ‘Sho Shin Duo + Seppe Gebruers’

zaterdag 13 april, 20.30 uur
 � Concert ‘2000’

zaterdag 20 april, 20 uur
 � Film ‘Hugo’ 

Hugo is een film van regisseur Martin Scor-
sese. De film is gebaseerd op het kinderboek 
The Invention of Hugo Cabret. Deze film met 
adembenemende beelden, een aangrijpende 
verhaal en prima acteurs kreeg elf Oscarno-
minaties.
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zaterdag 11 mei, 20 uur
 � Film ‘Le gamin au velo’ 

Het oeuvre van de broers Dardenne kenmerkt 
zich vaak door fraaie maar sombere vertelling- 
en, gefotografeerd met schokkerige camera 
en lange takes. Maar deze prachtige film heeft 
wel wat weg van een sprookje. 

zaterdag 18 mei, 20.30 uur
 � Concert ’Wild Man Conspiracy feat. Michael 

Moore & Joost Buis - RADIO DAYS’
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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

zondag 13 januari t/m 
zondag 24 maart
 � Ortense | Chris Verbist  

Nancy Bastiaenssen 
“In koffers op zolder, in 
naaikoffers,  
in tekenkoffers. In keu-
kenkasten, in zakken van 
schorten, aan de kapstok in 
de gang. 
Verkleurd in fotoalbums en 
gedroogd in  
zware boeken. 
Ze waren er altijd. 
De zaden, de verhalen. 
Ze moesten alleen getekend 
worden…”

zaterdag 30 maart t/m 
zondag 23 juni
 � Maurits Bilcke (1913-1993) 

Hoogstratenaar Maurits 
Bilcke was een dichter, een 
kunstcriticus maar ook een 
kunstenaar die prachtige 
lino’s maakte. 

donderdag 27 juni t/m 
zondag 28 juli
 � IKO-laureaten 

Elk jaar stellen de laureaten 
van de verschillende ateliers 
van Kunstacademie IKO 
tentoon. 
Laat u verrassen door een 
boeiende mix van stijlen 
en technieken gebracht 
door de laureaten van de 
afdelingen tekenkunst, gra-
fiek, schilderkunst, design, 
beeldhouwkunst, fotografie 
en keramiek.
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zaterdag 1 juni t/m zondag 29 september
 � Vlaamse Meesters in Situ

Vlaamse Meesters in Situ laat u - vaak onbeken-
de - 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 beeld en woord brengt het in-situ-verhaal u 
heel dicht bij de schilderijen en wijst uw 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.
Hoogstraten, Sint-Katharinakerk, 13-17 uur 
www.vlaamsemeestersinsitu.be

zondag 2 juni
 � Open Kerk Dag met rondleiding Vlaamse  

Meesters in Situ
Hoogstraten, Sint-Katharinakerk, 14.30 uur
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BEZOEKERSCENTRUM 
Baarle-Hertog-Nassau, Singel 1

In dit bezoekerscentrum ziet en leest u alles  
over de unieke enclavesituatie van Baarle- 
Hertog-Nassau. De enclavetafel toont u hoe de 
grenzen kriskras doorheen de gemeenten lopen.

 w Open: tijdens de openingsuren van Toerisme 
Baarle-Hertog-Nassau 
www.toerismebaarle.com 

HEEMHUIS AMALIA VAN SOLMS
Baarle-Hertog-Nassau, Kerkstraat 4

Maak kennis met de acht eeuwen oude enclave- 
geschiedenis en het Heemhuis. Bezoek de 
tentoonstellingsruimte, de voormalige raadzaal 
en de Japanse kamer.

 w 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

KAARSENMUSEUM
Baarle-Hertog-Nassau, Kerkplein 2

In het Kaarsenmuseum bevindt zich de uitzonder- 
lijke 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. 

 w Open: vanaf 1 april t/m 30 september, dinsdag 
t/m zondag van 12 tot 16 uur.  
Pasen & Pinksteren gesloten.  
www.kaarsenmuseum.be

BEZOEKERSCENTRUM KOLONIE 5-7
Merksplas, Kapelstraat 10

In Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 komt u alles  
te weten over Wortel- en Merksplas-Kolonie.  
U grasduint er in de persoonlijke verhalen van  
de landlopers die er verbleven, u aanschouwt de 
indrukwekkende architectuur en de prachtige 
verscheidenheid van het landschap en de natuur. 
En vooral: u leert er meer over de toekomst voor 
dit gebied, over de mogelijke Unesco Werelderf-
goederkenning en haar toeristische-recreatieve 
mogelijkheden.

 w Open: dinsdag t/m zondag vanaf 10 uur 
www.kolonie57.be
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GEVANGENISMUSEUM
Merksplas, Landloperskapel, Kapelstraat 9

Het Gevangenismuseum toont u het verhaal van 
straffen en misdrijven van de middeleeuwen tot 
nu en het brengt het verhaal van de landloper- 
kolonies in de Noorderkempen.

 w Open: elke zondag vanaf maart t/m oktober 
van 13 tot 18 uur.  
www.gevangenismuseum.be

LAERMOLEN IN WERKING
Hoogstraten, Molenstraat 21

Deze watermolen, aan de brug over de Mark, 
werd in 2004 prachtig gerestaureerd. Binnenin 
krijgt u tekst en uitleg bij het ingenieuze mecha- 
nisme, de werking van de molen en haar restau-
ratie. Geniet tegelijkertijd van de rustgevende 
omgeving terwijl het waterrad op de achter-
grond klettert.

 w 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

MEERSELMOLEN
Meersel-Dreef, Dreef 2

Deze idyllische watermolen aan de Mark is altijd 
bepalend geweest voor het dorpsleven in Meer-
sel-Dreef. Na brand, in 1910, werd de molen in 
zijn huidige vorm herbouwd. Deze, voor die tijd 
moderne turbinemolen, vormt nu een bijzonder 
industrieel monument.

 w Open: vanaf de laatste zondag van april t/m 
de laatste zondag van september, elke zondag 
tussen 10 en 17 uur. Op alle oneven zondagen 
zijn er rondleidingen. 
www.meerselmolen.be
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mei t/m september 
 � Culinaire fietsroute 

Combineer fietsen, een heerlijk viergangenmenu 
en een prachtig groen decor in Land van Mark & 
Merkske. Vooraf reserveren is noodzakelijk.

zondag 5 mei
 � Begeleide fietstocht langs herinneringen over de 

grote oorlog 1914-1918 
Merksplas, Infokantoor Toerisme, Markt 1, 13.30 uur

vanaf 1 juni
 � Fietstocht Vlaamse Meesters in Situ 

Vlaamse Meesters verbinden Hoogstraten, 
Turnhout en Oud-Turnhout. Ontdek de 
verschillende topstukken van de Vlaamse 
Overheid terwijl u de Kempen doorkruist.

juni t/m september 
 � Zomerse fietszoektochten 

Deelnameformulieren zijn te koop bij Toerisme 
Hoogstraten.

ca. 53 km

€ 38

Culinaire Fietsroute
Land van Mark & Merkske

Hoogstraten • Merksplas • Baarle-Hertog-Nassau

Het Vaneleke

Geldig vanaf donderdag 3 mei tot en met 
zondag 30 september 2018.

Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
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Alvast iets om naar uit te kijken
Midzomernachtfair Baarle-Hertog-Nassau 
zaterdag 6 juli

Merksplas feest! 
vrijdag 2 augustus

Antilliaanse Feesten 
vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus

Wandel2daagse Land van Mark & Merkske 
zaterdag 31 augustus en zondag 1 september

Hoogstraten in groenten & bloemen 
zaterdag 14 t/m maandag 16 september
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Toerisme Hoogstraten 
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten
  03 340 19 55
toerisme@hoogstraten.be 
www.hoogstraten.be 

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

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

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. 

U vindt deze vier dynamische gemeenten in het uiterste noorden van België en in de Nederlandse 
provincie Noord-Brabant. Het Land van Mark & Merkske nodigt u graag uit om mee te komen genie-
ten van haar bruisende, hartverwarmende en kindvriendelijke activiteiten.

Aan de hand van deze handige activiteiten-
kalender blijft u op de hoogte van de meest 
uiteenlopende activiteiten die in de eerste helft 
van 2019 plaatsvinden. 
Zin in een culinaire fietsroute, een theatervoor- 

stelling, een jaarmarkt tot in de vroege uurtjes? 
Of liever een spraakmakende tentoonstelling of 
een ontspannende wandeling in de prachtige 
natuur? U vindt het in het Land van Mark & 
Merkske.


