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NETWERK EN INSPIRATIE KEMPEN

Strategisch Plan

Opleidingen

Netwerkmomenten

∞    KempenKamp in Netepark Herentals: nieuw en inspirerend evenement 
      met een 100-tal vakantiemakers

∞    2 toerismebijeenkomsten over promotiecampagne 
      2019/2020 in Hotel Jerom en Kamp C

∞    studiedag met 21 onthaalbedienden bij Hotel Karmel 
      en De Waterral

∞    logiesbijeenkomst met 38 uitbaters in Seminariehoeve 
      en B&B Ask Lily

∞    3 Kempenborrels voor vakantiemakers in Ravels, 
      Herentals en Hulshout

∞    3 netwerkmomenten voor MeetingKempen-partners 
      in Hotel Geerts, De Vesten en Sunparks 

Prachtig, inspirerend en leerrijk

- Christine De Ceuster van
Toerisme Heist-op-den-Berg

voorbereiding strategisch plan voor toerisme in de Kempen
2020-2025:

begeleiding door Studiodott en Arrowminded 

‘Meer Kempen’ voor vakantiemaker, vakantieganger
en bewoner

Kempenverhaal, Kempengevoel en model
impactvolle reiservaring als uitgangspunten

selectie KempenKeuzes (plekken, activiteiten
en ontmoetingen) en hefboomprojecten

formulering engagement Team Kempen

Opleidingsaanbod KempenAcademie:

‘Routeplatform
wandelen en fietsen’

37 vakantiemakers 

‘Revenue management’
en ‘Online marketing’

17 logiesuitbaters

‘Klantenprofilering’

9 onthaalbedienden

overleg stuurgroep en ontwerpgroep
11 en 12 leden

workshop bezoekerscyclus, competitiviteit en rol Team Kempen
30 deelnemers

evaluatie strategisch plan 2013-2019
25 deelnemers

workshop florerende bestemmingen
74 deelnemers

forum STPK
109 deelnemers
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MARKETING KEMPEN

Doelstellingen inspireren en informerenimago als vakantie-
bestemming opbouwen

1. 2. 3.
hedendaags communicatie-

netwerk uitbouwen

Basiscommunicatie i.s.m. 44 gemeenten

Online advertisement
“Echte vakantie verandert nooit”

7 verhaallijnen
1989 versus 2019

Promofilmpje
met Bartel Van Riet

VoxPop Kempen
met Ianthe Tavernier

Imagocampagne Resultaten

website

sociale media

video’s

kempen.be

Partnercampagnes i.s.m. 14 partners

Voorjaarscampagne Najaarscampagne

Resultaten

gemiddelde sessieduur van 2 minuten 23 miljoen impressies
banners

7500 kliks naar
kempen.be

550.00 video impressies

Resultaten

7300 vertoningen
(>50%)

39.020 doorkliks

59.700 sessies

2308 vind-ik-leuks

Kempen.be
        279.381 sessies
B 89%   NL 6%

sociale media
13.390 vind-ik-leuks
711 volgers

nieuwsbrieven
5 e-letters
12.500 abonnees

toeristische gids
12.000 aanvragen
5000 downloads

Vlaanderen Vakantieland
5 reportages in Iedereen Beroemd en 1 tv-spot op Eén
2 logiesfilmpjes

4 a�ches op bussen De Lijn en in stations
22 items in e-zine

∞    inspirerende en activerende storytelling

∞    5 native webpagina’s op Nieuwsblad.be,
      hbvl.be en gva.be

∞    tête-bêche in Nieuwsblad Magazine

∞    2 advertenties in Het Nieuwsblad

∞    brochure ’9 najaarstrips in 
      de Kempen’

∞    encartage De Standaard

De Standaard:           80.000 exemplaren

Kempen.be:           4000 postaanvragen

                           2300 downloads

Echte vakantie

verandert nooit

www.kempen.be

Echte vakantie

verandert nooit





Toerisme Provincie Antwerpen apb

MEETINGKEMPEN

Netwerkmomenten

Promotie

2 onlinecampagnes
(voorjaar en najaar)

Google AdWords
campagne (10 maanden)

Meetinggids
246 views

website meetingkempen.be
16.841 sessies

2 publireportages
Eventonline

8 gepersonaliseerde
nieuwsbrieven

Alles babbelt beter met 
een ko�e in de hand.

- Kathleen Goovaerts
van Hotel Roosendaelhof

Samenwerking

totaal budget

33.200 euro

200 euro

Toerisme Provincie Antwerpen
verhoogt startkapitaal

naambekendheid
MeetingKempen vergroten

drie netwerkmomenten voor onze partners:
∞    ontbijt bij Hotel Geerts

∞    lunch bij De Vesten

∞    ontbijt bij Sunparks Kempense Meren

website en meetinggids
promoten

bezoekers website vlot naar
juiste aanbieder leiden

instapbedrag algemeen promotiepakket

optie extra advertentie of nieuwsbrief

500 euro

300 euro

partners29

v

Overnachten
Vergaderen

Teambuilding
Eventplanning

 in de 
Kempen

MEETINGGIDS 2018 ACTIES

RESULTATEN

Facebook

volgers
393

vind-ik-leuks
389

weergaven ads
320.227 2627

unieke kliks op links
in ads

drietal organische posts per week
met voldoende afwisseling tussen
commerciële, adviserende en
inspirerende boodschap

klikbudget per maand

Copywriter en fotograaf maakten een tekst op maat 
en prachtige foto’s. Zeer goede feedback op onze nieuwsbrief.

In 2020 schrijven we opnieuw in.

- Bert Hermans van UGC bioscopen

85%
advertenties

15%
promoted posts
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PROJECTEN KEMPEN

toeristische ontwikkeling grensoverschrijdend fietspad

goedkeuring visieboek
door gemeenten

belevingsvolle fietsroute in grensregio

3000
gratis fietsflyers verdeeld

ontsluiting topkunstwerken

samenwerking:

∞   7 Kempense gemeenten

∞   Team Kempen

promotie dagtrips in de Merode

samenwerking:

∞   vzw de Merode

∞   Merodegemeenten

∞   Team Kempen

Vier blikvangers

Smokkelaarsroute

3 fietslussen

INTRO

FIETSLUS TURNHOUT, 

HOOGSTRATEN & OUD-TURNHOUT

Meesterlijk fietsen in de Kempen: een meerdaags 

fietsprogramma dat je meevoert langs enkele 

topstukken van de Vlaamse Meesters in de Kempen. 

Én langs een verscheidenheid aan prachtig cultureel 

en landschappelijk erfgoed. We inspireren je om je 

kortbij fietsvakantie op te vullen met een stevige portie 

Kempense kunst, cultuur én ook natuur. Nog een 

terrasje erbij; een gezellige B&B en je garandeert jezelf 

een geslaagde trip! We inspireren; dus we geven enkele 

tips. Er valt natuurlijk nog veel meer te ontdekken! 

Passeer daarom zeker een keertje bij één van de 

toeristische diensten. De gegevens vind je bij elke 

fietslus. Of surf gewoon naar www.kempen.be.

We stellen je drie fietslussen voor 

twee grotere (+/-  65km) en een kleinere (+/- 35km). 

Te veel trapplezier voor je? Geen probleem, de lussen 

liggen op het fietsknoppuntennetwerk, snel aan je 

wensen aan te passen dus.

Praktisch

Als uitvalsbasis stellen we je de treinstations voor. 

Da’s gewoon handig:

  Je fiets mag mee de trein op.

  De trein brengt je van de ene lus naar de andere.

  In de buurt vind je vaak ook nog enkele 

    fietsverhuurders of –hersteldiensten. 

  En kom je toch met de wagen, parkeren lukt er ook. 

Vertrekpunt/parkeren:

  Station Turnhout (betalend): Stationstraat 1, 

 Turnhout – dienstregeling: www.belgiantrain.be.

  Gratis parkeren

Toeristische diensten:

  Turnhout    Grote Markt 44, Turnhout

    wwvw.toerismeturnhout.be

  Hoogstraten   Vrijheid 149, Hoogstraten 

    www.hoogstraten.be

  Oud-Turnhout   Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46,   

    Oud-Turnhout – www.toerismeoud-turnhout.be 

Fietsverhuur:

  Fietspunt aan het station van Turnhout 

   
  Elektrische fietsen Veelo, Tramwissel 1, Oud-Turnhout 

– www.veelo.eu 

  Fietshandel Verschueren, Vrijheid 150, Hoogstraten –    

    

De meesters in situ op je route:

  Sint-Pieterskerk in Turnhout

De buitenkant van de Sint-Pieterskerk mag dan sober zijn, 

het interieur is adembenemend. Eén van de pronkstukken 

is de preekstoel van de hand van Hendrik Peeters-

Divoort. Hij inspireerde zich op de naturalistische kansel 

uit de Sint-Andrieskerk in Antwerpen. De functionaliteit 

van de preekstoel camoufleert hij perfect met prachtige 

natuurelementen.

 Grote Markt, Turnhout 

www.vlaamsemeestersinsitu.be

  Sint-Katharinakerk in Hoogstraten

Hier hangt een heus Vlaams topstuk: Taferelen uit het 

leven van de heilige Jozef. Zeldzaam is vooral het soort 

voorstelling: het schilderij is helemaal gewijd aan het 

leven van de heilige Jozef, die in de schilderkunst 

doorgaans een bijrol vervult. De kerk krijgt de komende 

jaren daarenboven een volledige restauratie. De toren, 

inclusief de beiaardklokken, kwamen als eerste aan de 

beurt. Dit rondt men af in september 2019. Daarna neemt 

men het schip onder handen. Een meerjarenplan waar je 

als bezoeker interactief bij betrokken wordt. Verwacht je 

aan een adembenemend resultaat!

 Vrijheid, Hoogstraten 

    www.vlaamsemeestersinsitu.be

  Sint-Bavokerk in Oud-Turnhout

Aan deze eenvoudige, overwegend gotische en 

classicistische kerk werd van de veertiende tot begin 

twintigste eeuw gebouwd en verbouwd. Uit al die periodes 

zijn er nog sporen. Zo ook het ‘Het Laatste Avondmaal’ 

van Jan Erasmus Quellinus. Hij maakte het doek in 1696. 

De schilder maakte er een dynamisch tafereel van, in een 

indrukwekkend decor.

 Sint-Bavostraat 1, 2360 Oud-Turnhout 

www.vlaamsemeestersinsitu.be

D/2019/0408/06 | V.U.: Toerisme Provincie Antwerpen, Koningin 

Elisabethlei 16, 2018 Antwerpen

Kaart en traject: Toerisme Provincie Antwerpen, de informatie 

werd met zorg verzameld. Wijzigingen zijn altijd mogelijk, maar 

vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Cultuurtoppers om mee te pikken:

  Het Begijnhof van Turnhout, UNESCO-

werelderfgoed

Het Begijnhof van Turnhout vormt een oase van 

rust midden in de stadsdrukte. Treed binnen in een 

sprookjesachtig decor van knusse huisjes, loodrechte 

hagen en statige lantaarns. Hoewel er geen begijnen meer 

wonen, dompelt het Begijnhofmuseum je onder in hun

intrigerende leefwereld. 

 Begijnhof, Turnhout - www.toerismeturnhout.be

 Begijnhof Hoogstraten, UNESCO-werelderfgoed

De geschiedenis van het Hoogstraatse begijnhof gaat 

vermoedelijk terug tot de veertiende eeuw. De enige begijn 

die je hier vandaag nog treft, vind je links bij de ingang: 

een fijn gestileerd beeldhouwwerkje van Jef Martens. 

Wandel door dit prachtig UNESCO-werelderfgoed en 

ontdek de bakstenen kerk (1680-1687) in barokstijl met 

een rijk interieur. 

 Vrijheid 97-99, Hoogstraten -  www.hoogstraten.be

Natuurpracht onderweg te 

bewonderen:

 Het Turnhouts Vennengebied en 

bezoekerscentrum Klein Engelandhoeve

Net buiten het stadscentrum van Turnhout ontdek je het 

Vennengebied. Zo’n 200 hectares aan heides, vennen en 

graslanden. Dit unieke natuurgebied herbergt zeldzame 

planten en dieren. In het bezoekerscentrum de Klein 

Engelandhoeve vind je voldoende informatie om het 

gebied te verkennen. En ook een lekker hapje en drankje. 

Vlakbij knooppunt 3.

 Klein Engeland 29, Turnhout 

www.kleinengelandhoeve.be

www.toerismeturnhout.be 

 Landschap De Liereman

Landschap De Liereman, één van de oudste beschermde 

natuurgebieden van België. Hier wandel je tussen 

kurkdroge landduinen en kletsnatte veenmoerassen. 

En… geniet je van de stilte.  Want het natuurgebied is een 

erkend stiltegebied. In het bezoekerscentrum aan de rand 

van het gebied geniet je van een drankje op het terras of 

van de tentoonstelling over de rijke geschiedenis en het 

unieke landschap. Tussen knooppunt 21 en 62.

  Schuurhovenberg 43, Oud-Turnhout – 

www.deliereman.be 

www.toerismeoud-turnhout.be 

 Kolonie 5-7: Wortel en Merksplas 

Kolonie 5-7 bestaat uit Wortel- en Merksplas-Kolonie. 

Beide Koloniën maken deel uit van de Koloniën van 

Weldadigheid. Deze leverden een zeer typisch landschap 

op dat tweehonderd jaar na hun ontstaan nog altijd 

herkenbaar is. Nu ontdek je er monumentale dreven, 

prachtige natuur en een schat aan historiek en erfgoed. 

Je ontdekt er alles over in de bezoekerscentra van beide 

kolonies. Waar je ook even lekker relaxt met een heerlijk 

lokaal biertje, een koffietje of ander streeklekkers.

  Bezoekerscentrum de Klapekster, Kolonie 41, Wortel  

www.natuurpuntmarkvallei.be 

  Bezoekerscentrum kolonie 5-7, Kapelstraat 10, 

Merksplas – www.kolonie57.be

Slaaptips:

  B&B Fragaria

Een uitgebreid ontbijt met Hoogstraatse aardbeien 

en op de achtergrond de beiaardklokken van de Sint-

Katharinakerk? Fragaria zorgt er voor. Op wandelafstand 

van het centrum van Hoogstraten slaap je in een stijlvol 

gerenoveerde hoeve. Hier combineer je de rustige groen 

omgeving met de gezelligheid van het centrum. Een 

uitgebreid ontbijt met Hoogstraatse aardbeien en op de 

achtergrond de beiaardklokken van de Sint-Katharinakerk? 

Fragaria zorgt er voor. 

  Minderhoudsestraat 69, Hoogstraten 

www.fragaria.be 

  B&B Domein Rodin

B&B Domein Rodin is een volledig gerenoveerde, unieke 

en landelijk gelegen bijzondere hoeve uit het begin van de 

19e-eeuw.  Gastvrouw en kunstschilderes Marleen Mols 

onthaalt je hier in een comfortabel paradijs bestaande 

uit 5 luxe kamers met badkamer, voorzien van bad/

douche, wc, televisie, airco…  Het terras, het domein, de 

paardenstallen en de weiden staan ter beschikking van de 

gasten. Ideaal om je batterijen helemaal op te laden en tot 

rust te komen. In de buurt van  knooppunt 47.

  Rhoode 52, Oud-Turnhout 

www.domeinrodin.be 

  B&B Veado

Overnachten in dit unieke pand, dat vormt een 

kunstbeleving op zich.  De woning is namelijk van de 

hand van Paul Schellekens, één van de pioniers uit de 

Turnhoutse School. Zijn modernistische bouwstijl typeert 

zich vooral door haar Scandinavische invloeden (veel 

hout) en een bruut gebruik van de basiselementen. Bij 

de inrichting van de B&B gebruikten de uitbaters zijn 

bouwstijl als inspiratiebron. En de fietsen zet je gewoon 

mee in de fietsenstalling.

  Hertenstraat 8, Turnhout – www.veado.be 

   Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine

In het Hofke van Chantraine bezoek je het hele jaar door 

mooie wisselende expo's op een uitzonderlijke locatie! 

Het prachtig historisch gebouw vormt hierbij een uniek 

decor. In de tuin staan er vaak evenementen of concerten 

op de agenda. Je vindt er ook de toeristische dienst van 

Oud-Turnhout.

  Kerkstraat, Oud-Turnhout 

www.hofkevanchantraine.be 

www.toerismeoud-turnhout.be 

– aan het bezoekerscentrum van Wortel en Merksplas 

    kolonie (zie ook verder).

– in het centrum van Hoogstraten: 

    parking Jan Van Cuyck, Jan Van Cuyckstraat, 

   Hoogstraten.

– aan het OC De Djoelen: 

    Neerstraat 13, 2360 Oud-Turnhout.

– aan het stadspark in Turnhout, 

    Papenbruggestraat, Turnhout.

Afstand 60km

Merksplas Kolonie ©  Toerisme Provincie Antwerpen

Begijnhof Hoogstraten ©  Toerisme Hoogstraten

Sint-Katharinakerk Hoogstraten © KIK-IRPA

Hofke van Chantraine ©  Toerisme Provincie Antwerpen

Wortel Kolonie ©  Toerisme Provincie Antwerpen

Bezoekerscentrum De Liereman ©  Toerisme Provincie Antwerpen

Turnhouts Vennengebied  ©  Toerisme Provincie Antwerpen
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In de kathedraal van de Kempen 
valt heel wat te bezichtigen. Maar 
als Vlaams Topstuk is een langgerekt schilderij geselecteerd

dat een wat onderbelichte 
nevenfiguur naar voren trekt.

Waar: Sint-Katharinakerk op
de Vrijheid, HoogstratenTopstuk: Taferelen uit het leven

van de heilige Jozef is een schilde-
rij op paneel uit de tweede helft
van de vijftiende eeuw. Het is
niet het meest opvallende werk
in deze imposante kerk, maar
wie het rustig bekijkt, ontdekt de

charme ervan. “Zeldzaam is
vooral het soort voorstelling: het
schilderij is helemaal gewijd aan
het leven van de heilige Jozef,
die in de schilderkunst door-
gaans een bijrol krijgt. Hier zijn
verschillende episodes uit zijn
biografie tot één compositie ver-
werkt”, klinkt het. 

Taferelen uit het leven van Sint-Jozef. FOTO RR

Kijk zeker ook naar: Het is
geen wonder dat de kerk met
zijn 105 meter hoge toren de ka-
thedraal van de Kempen wordt
genoemd. Het is meteen een van
de hoogste bakstenen gebouwen
ter wereld. Bovendien herbergt
ze heel wat kunstschatten, zoals
glasramen uit de zestiende

eeuw, gotische meubels en het
praalgraf van de stichters van de
kerk, Antoon de Lalaing en Elisa-
beth van Culemborg. Speciaal: Auteur Leen Huet

geeft op vrijdag 7 juni om 20u
een lezing over het Vlaamse Top-
stuk. De lezing is gratis. (ho)

De abdij van Tongerlo (Westerlo) 
mag dan tegenwoordig (stilaan) 
vooral bekend zijn van Het 
Laatste Avondmaal van Da Vinci, 
volgens het Openbaar Kunstbezit 
Vlaanderen vallen er nog twee 
Vlaamse Topstukken te zien.

Quellinus vertaalt testament naar doek

TONGERLO 

Waar: Sint-Bavokerk in de Kerkstraat,
Oud-Turnhout Topstuk: Het is u vergeven dat u bij Het

Laatste Avondmaal spontaan aan Da Vin-
ci denkt, maar ook in de Sint-Bavokerk 
hangt een versie van dit bekende bijbelta-
fereel vol symboliek. Schilder Jan Eras-
mus Quellinus (zie ook de abdijkerk van 
Tongerlo) maakte dit hoge werk aan het 
eind van de 17de eeuw in opdracht van 
de priorij van Corsendonk. Typisch voor

Quellinus is dat hij het dynamische
werk afbeeldt in een decor vol

klassieke zuilen. Pas na de stop-
zetting van de religieuze acti-
viteiten in de priorij verhuis-
de het naar de kerk.Kijk zeker ook naar: Aan
de Sint-Bavokerk is van de
veertiende tot de twintigste
eeuw gebouwd en ver-
bouwd. “Uit al die periodes
zijn er nog sporen. Veel
meubilair, zoals ook de ne-
gentiende-eeuwse glasra-
men, is neogotisch.”Speciaal: Het topstuk

hangt wat verborgen, maar
wordt nu dankzij dit Vlaam-
se Meesters-programma
speciaal uitgelicht. Op zater-
dag 1 juni om 14u en zon-
dag 2 juni om 14u en 15.30u
leiden gidsen u rond langs
de verschillende kunstschat-
ten. (ho)

Wie de andere Vlaamse Topstukken op deze pagina’s 
bekijkt, merkt dat die zich in 
bekende Kempense religieuze plaatsen bevinden. 

Maar dit kunstwerk zit verscholen in een plattelandskerkje.

Bekijk ook eens een ánder laatste avondmaal

OUD-TURNHOUT 

Kempense kerken ontsluiten
verborgen topstukken

De charme van de Bijbelse nevenfiguur

HOOGSTRATEN 

Jezus bezoekt Simon de Farizeeër. 
 FOTO RR

Waar:Abdijkerk in de Abdijstraat,Tongerlo (Westerlo) Topstuk: Twee voor de prijs van één. Jan Eras-

mus Quellinus schilderde omstreeks 1682 in op-

dracht van toenmalig abt Crils twee immense doeken

voor de kloosterrefter. Ze beelden taferelen van het leven

van Jezus uit zoals geschetst in het Nieuwe Testament, al 

springen vooral de imposante klassieke decors in het oog. Zo-

wel voor Jezus te gast bij Simon de Farizeeër als De Bruiloft te Ka-

na liet Quellinus zich inspireren door de bouwkunst uit de Oud-

heid, die ook in het werk van de Venetiaanse architect Andrea 

Palladio (1508-1580) sterk terugkwam. 

Kijk zeker ook naar: De twee schilderijen zijn bijna twee eeu-

wen ouder dan de neogotische abdijkerk zelf, maar die is door

zijn hoge, smalle en witte interieur meer dan de moeite van

het bekijken waard. In de abdij bevindt zich ook het Da Vin-

cimuseum, met ’s werelds beste replica van Da Vinci’s Het

Laatste Avondmaal. Dat kan op een toegenomen be-

langstelling rekenen nu een internationale kunst-

kenner sterke vermoedens heeft dat de groot-

meester zelve er ook een hand in heeftgehad. (ho)
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Op vakantie in het buitenland zijn we snel geneigd om een kerk binnen te lopen en ons te vergapen aan het interieur. Maar

we vergeten al snel dat onze eigen godshuizen vaak waardevolle kunstschatten herbergen, en in sommige gevallen verber-

gen. Vlaanderen telt 398 officiële topstukken, maar tijdens het programma Vlaamse Meesters in Situ laat Openbaar Kunst-

bezit Vlaanderen iedereen van 1 juni tot en met 30 september de lokale schatten ontdekken. Dit zijn de zes Kempense gese-

lecteerden, waarrond ook fietslussen zijn uitgewerkt.

HERENTALS 

Het leven van Dimpna staat in het voetlicht

Wie zijn geheugen wil opfrissen over de legende van de Heilige Dimpna uit Geel moet zich maar even 

vergapen aan het indrukwekkende retabel in de Dimpnakerk. Want vergapen zult u zich...

GEEL 

Waar: Sint-Dimpnakerk op 
Sint-Dimpnaplein, GeelTopstuk: Het tragische verhaal

van de Ierse Dimpna, patroon-
heilige van Geel, wordt in al zijn 
gruwelijke details verbeeld in dit 
indrukwekkende retabel van 
rond 1600. Meer dan 200 eiken-
houten beeldjes met nog sporen 
van de originele polychromie 
vertellen haar verhaal in ver-
schillende taferelen. “Door zijn 
vorm, opbouw én volledigheid is 

het een zeldzaam retabel.” Kijk zeker ook naar: Het Sint-
Dimpnaretabel is maar een van de 
liefst vijf Vlaamse Topstukken die 
deze kerk rijk is. Ook het Passiere-
tabel en het Apostelretabel prijken 
intussen op die lijst. Daarnaast zijn 
de twee ‘de Merodekes’-schilderij-
en van Jan Mostaert van rond 1525 
ook in die virtuele collectie opge-
nomen. Maar ook het praalgraf van 
de familie de Merode is een blik-
vanger. Een bezoek aan de kerk 

leert met-een waarom het nog altijd een be-
devaartsoord is. Speciaal: Het Dimpnaretabel 

kreeg speciaal nieuwe verlichting 
die het werk nog beter tot zijn recht 
laat komen en er is intussen een be-
levingsaanbod rond uitgewerkt. 
Stadsgidsen geven op zondag 2 juni 
van 13u tot en met 16u telkens om 
het uur een gratis rondleiding door 
de kerk. (ho)

Een blik op het praalgraf van De Merode voor het uitgelichte Sint-Dimpnaretabel. FOTO HILDE VERAGHTERT - TOERISME GEEL

Wie de Sint-Pieterskerk in Turnhout 
binnenwandelt, krijgt het uitgekozen Vlaamse 

Topstuk onmiddellijk in het oog, het bevindt 

zich dan ook redelijk centraal in het grote 

kerkgebouw.

Een prachtige marteldood in houtsnijwerkHet lijden van (latere) heiligen vormde 
eeuwenlang een geliefd onderwerp van 
kunstenaars. Een fraai voorbeeld daarvan is het

houten retabel met tientallen figuurtjes die zo tot

leven lijken te komen.

Waar: Sint-Waldetrudiskerk
op het Kerkplein, Herentals 
Topstuk: De Brusselse

beeldsnijder Passier Borre-
man vervaardigde het bijzon-
der gedetailleerde houten re-
tabel aan het begin van de
zestiende eeuw voor het am-
bacht van de schoenmakers
en leerlooiers. “Het stelt de
marteldood van de patroon-
heiligen Crispinus en Crispi-
nianus van die twee ambach-
ten voor, twee broers uit de
Romeinse tijd. Vermoedelijk
was het retabel, tegen de tra-
ditie in, nooit gepolychro-
meerd. Het is ook een van de
zeldzame gesigneerde reta-
bels: Borreman sneed zijn
naam op twee van de figu-
ren.” 

Kijk zeker ook naar: Het
kerkgebouw, in Herentals ge-
woonlijk ‘de bovenkerk’ ge-
noemd, is zelf opvallend met
zijn vele borstweringen, wa-
terspuwers, nissen en toren-
tjes. “Opvallend is de positie
van de toren tussen koor en
beuk: de toren, de enige ge-
tuige van de oorspronkelijk
veertiende-eeuwse kerk, lijkt
in het schip te zakken”, zeg-
gen experts. De kerk bevat
opmerkelijk veel kunstschat-
ten. Daarvoor is onder meer
een mooie schatkamer inge-
richt. 
Speciaal: In de kerk is een

speciale touchscreen over de
verschillende schatten aange-
bracht. Dr. Ria De Boodt
houdt op zondag 23 juni om
15u een lezing over het reta-
bel in de kerk, toegang gratis.
(ho)

Het houten retabel brengt het lijden van twee broers tot leven. FOTO RR

TURNHOUT 

De preekstoel oogt chaotisch, maar verhaalt een treffend tafereel. FOTO RR

Topstuk: DitVlaamse Topstuk is promi-
nent in de Turnhoutse hoofdkerk

aanwezig. De lokale beeldhouwer Hendrik

Peeters-Divoort liet zich voor zijn preekstoel in

1862 inspireren door de naturalistische kansel van

de Sint-Andrieskerk in Antwerpen. Het op het eerste

gezicht wat chaotische werk vertaalt de roeping van Pe-

trus en Andreas tijdens het vissen, waarbij de verbeelde na-

tuur bijna doet vergeten dat het een preekstoel betreft. Het

mag dan een Israëlische vissersboot zijn, de afgebeelde vissen 

komen wel recht uit de Noordzee. 

Kijk zeker ook naar: De Sint-Pieterskerk is een ongemeen 

rijke kerk met een historie die teruggaat tot 1300. Dat laat zich

onder meer aflezen aan het barokke meubilair, maar net zo 

aan de befaamde Van den Gheyn-beiaard met zijn 52 klok-
ken. 

Speciaal: Gidsen leiden belangstellenden rond op za-

terdag 1 juni om 11u en 14u en zondag 2 juni om

13.30u. Deelname is gratis, maar reservatie ver-
plicht. (ho) www.uitinturnhout.be/tickets

Een preekstoel met een ongewone roeping

3500
brochures
verdeeld

3245 
views pagina

op kempen.be

1875
downloads

op kempen.be

38.745 
views pagina 
op vlaamse-

meestersinsitu.be

brochure ‘Meesterlijk fietsen in de Kempen’
met kaartjes, bezoek- en logeertips

combinatie toppers en aanraders
rond erfgoed, natuur en gastronomie

samenwerking:

∞   gemeenten Baarle en Ravels

∞   projectbureau de kleine expeditie

∞   Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
     Turnhout

∞   Nationaal Museum voor Douane en Accijnzen
     Antwerpen

∞   Team Kempen
opening op 3 mei in Ravels

Daguitstappen de MerodeVlaamse Meesters in situ

Bels Lijntje

vernieuwd traject in Ravels,
Poppel en Baarle 

11 kunstzinnige smokkelklompen

video’s en infoborden met
stra�e smokkelverhalen

2312 
views pagina op kempen.be

2276 
downloads op kempen.be

samenwerking:

∞   gemeenten Baarle-Hertog, Ravels, Turnhout, Baarle-Nassau,
     Alphen-Chaam, Goirle en Tilburg

∞   Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete

∞   Team Kempen

goedkeuring uitvoeringsprogramma
door stuurgroep
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MARKETING EN PROMOTIE SCHELDELAND

Resultaten

verslagen en video’s te volgen via 
expeditiescheldeland.be

Expeditie Scheldeland

www.scheldeland.be/routeboek

Campagne
Toerisme Scheldeland met inhoudelijke en financiële inbreng Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen, steden en gemeenten en clusters,
i.s.m. Travel Media | maart t/m december 2019

Online routeboekje

opgebouwd rond weekendverhalen
bloggers

Nieuw Scheldeland vakantieboek Tra�c naar website

6 bloggers verkennen regio 6 fiets- en 6 wandelroutes

afgewerkt in december 2019

50.000 exemplaren 176.000
via campagne

van wie

259.515
sessies in 2019

189.381
bezoekers in 2019

ruim 7300 bezoekers

8000 sessies

ruim 152.000 views voor video’s ambassadeurs

58.500 bezoekers op scheldeland.be/routeboek

ruim 19.000 bezoekers

23.000 sessies

ruim 1400 bezoekers

bijna 1600 sessies

ruim 1300 bezoekers

1600 sessies

176.000 bezoekers op scheldeland.be

25.620 downloads routeboek

Facebook Ads via Travel Ads via Google Ads

12.900 bezoekers op scheldeland.be
              /inspiratie/expeditie-scheldeland

8300 bezoekers op expeditiescheldeland.be

ruim 6000 bezoekers

7000 sessies

bijna

340.000 
video views via
Facebook Ads

ruim 96.000 views voor teaser Expeditie Scheldeland 

ruim 90.000 views voor portretten bloggers





TOERISME SCHELDELAND

I N F O P U N T
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AMBASSADEURSTRAJECT SCHELDELAND

Project

Opleidingtraject

Ambassadeurs

25 en/of 26 maart:
drie streekverkenningen in betrokken gemeenten

21 ondernemers en gemeentelijke/toeristische
ambtenaren uit Klein-Brabant

12 ondernemers uit Oost-Vlaanderen

∞    Toerisme Oost-Vlaanderen

∞    Toerisme Scheldeland, Toerisme Provincie 
      Antwerpen, Regionaal Landschap Schelde-
      Durme en Horeca Vorming Vlaanderen

∞    financiële ondersteuning LIFE-programma 
      van de Europese Unie

∞    ondernemers opleiden tot deskundige
      en enthousiaste regio-ambassadeurs 

∞    kwaliteitsvol netwerk van toeristische 
      infopunten

∞    uitbaters van logies, restaurants en cafés

∞    ondernemers en werknemers in de
      toeristische sector

∞    streekproducenten

∞    toeristische beleidsmakers

∞    actief in Bornem, Puurs-Sint-Amands, 
      Dendermonde of Hamme

Programma:

Samenwerking

Drie modules

Deelnemers:

Doelstelling Deelnemers

11 maart: 
plenair gedeelte met module ‘Klantvriendelijkheid en onthaal’ en module 
‘Regiokennis Scheldeland’, met focus op Scheldevallei en Sigmawerken

klantvriendelijk onthaal

regiokennis

streekverkenning

De Hopschuur en Catharina
M (Bornem)

Cheesy Dream, ’t Schipken,
Fortcafé De Batterie,

Hof ten Broeck en Hotel 
Essenza (Puurs-Sint-Amands)

certificaat voor Kasteel 
d’Ursel en Streekmuseum 

De Zilverreiger

uitreiking bordje ‘toeristisch
infopunt Scheldeland’

aan ondernemers die hele 
traject volgden op 13 mei

Dit ambassadeurstraject bracht me dichter bij
de natuur, de omgeving en de mensen. Super
om al die onbekende plekjes te ontdekken. 

Levert fijne gespreksonderwerpen op. 
Ik ga nu zelf ook op verkenning!

- Karen Merckx, culinaire workshops Catarina M





openingsratio
26,1%

E-zines

klikfrequentie
3,3%

contacten
221.517
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CAMPAGNE VLAANDEREN VAKANTIELAND

Samenwerking

Campagne

Resultaten

E-zine

tips in 11 nieuwsbrieven

Sociale media

40-tal posts op Facebook en Instagram

Website

20-tal reportages op vlaanderenvakantieland.be

doel =

inspireren
totaal promotiebudget:

400.000 euro
(5 x 80.000 euro)

samenwerking
vijf provinciale

toeristische organisaties

Website

top drie reportages

De gezelligste kerstmarkten
12.335 views

De leukste stadswandelingen
7429 views

Uitstapjes voor het hele gezin
5683 views

1.

2.

3.

Televisie

∞    8 items in rubrieken ‘Pagina Niet Gevonden’ en ‘De Oppas’ van Iedereen Beroemd

∞    bijbehorende reportages op vlaanderenvakantieland.be en sociale media

Imagocampagne ‘Vlaanderen verwondert’

∞    voorjaar: 3 reuzegrote a�ches op bussen De Lijn en in treinstations

∞    najaar: 1 reuzegrote a�che in treinstations

∞    contentpagina’s op vlaanderenvakantieland.be + Facebook en Instagram

Voorjaarscampagne

48,6%
mobiel

37,4%
desktop

14%
tablet

tweede hoogste 
klikfrequentie voor
‘Braziliaans regenwoud 
of Kempens bos?’

tweede hoogste 
absolute aantal 
kliks voor
‘Lake District of 
Kempense Meren?’

12.000 views

Facebook: 59.393 vind-ik-leuks 
                   (+ 731)

Iedereen Beroemd

Sociale Media

Instagram: 1966 fans





Vakantiecheque

66.445 euro uitbetaald aan logies in de 

provincie Antwerpen (11% van totale 

uitbetaalde som)

SAMENWERKING LOGEREN IN VLAANDEREN

Partners Resultaten

Toerisme Provincie Antwerpen apb

Advertenties provincie Antwerpen

uit Kempen

uit Scheldeland

uit Antwerpen

uit Mechelen

93

9

6

3

Logies

Macro-economisch e�ect provincie Antwerpen

5,4 miljoen euro bruto omzet (2018: 5,7 miljoen)

4,27 miljoen euro voor regio’s en 1,17 miljoen euro voor steden 

nieuwsbrieven met tips
voor logiesuitbaters

Facebookpagina voor
leden-uitbaters:

335 volger

Netwerking en communicatie

15 januari

12 maart

22 oktober

Kempen goed voor 5,5% van reservaties via boek

en 7,9% via website

56 in boek 111 op website

Promotie

gevarieerde mediamix,
realisatie door Absoluut

doel =
converteren

samenwerking vijf provinciale
toeristische organisaties + Horeca
Vlaanderen en Boerenbond

1.500.000 euro budget 
(160.000 euro provincie Antwerpen)

B&B’S, HOTELS EN VAKANTIEWONINGEN

MEER DAN

700

WWW. L O G E R E N I N V L A A N D E R E N VA K A N T I E L A N D . B E

ALTIJD TE KORT, 

NOOIT VER WEG.

online wedstrijd met vakantiecheque
n.a.v. Dag van de ondernemer UNIZO

868 deelnemers

logereninvlaanderenvakantieland.be
23% meer bezoekers dan in 2018

+ 23%

a�checampagne Vlaanderen
Verwondert voorjaar/najaar

3 logiesfilmpjes voor de 
provincie Antwerpen, promotie

via sociale media en website

maandelijkse e-mailings
(thema/vakantiecheque/logiesboek)

220.000 e-contacten 
met diverse interesses

nieuwjaarsreceptie in Hotel Geerts Westerlo

studiedag logiesuitbaters in Thor Central Genk

ledenuitstap Kempen in Kasterlee en omgeving

wekelijkse boosted post
op Facebook

lancering campagne 2020
via tv-spots, sociale media en persbericht

promotiefilmpjes vakantiecheque
via Facebook, Instagram en

Google Search





Dienst Toerisme

ROUTEDOKTER
Meldingen en suggesties

Wie?Hoeveel?

fietsnetwerk

wandelnetwerken

thematische fietsroutes

ruiternetwerken

autoroutes

andere

7 33
1549 meldingen op
routedokter.be over 

1069

430

1920 4

568

682

184

59 23

Type probleem?

6,9%

75%

8%

1,5%

6,6%
2%

peters/meters

toeristen/recreanten

intern

gemeenten

diensten toerisme/VVV’s

andere

bewegwijzering

omleidingen

staat wegdek

zwerfvuil

randinfrastructuur

andere

125 km
in twee drempelvrije autoroutes

Een pluim voor de
134 routevrijwilligers!

Opvolging

Wie?

78,3%

11,6%

4,3%
1,9% 3,9%

opgelost binnen de

vooropgestelde deadline

van 5 dagen (bewegwijzering

en omleidingen)

91%
Dikke pluim en veel respect

voor jullie ploeg.

Dankbaar voor het wandelplezier waar 
jullie werk zo toe bijdraagt.

84,9% in 2018

onderhoudsploeg

gemeenten

Toerisme Provincie Antwerpen

andere provincies

andere (bv. De Vlaamse
Waterweg of natuurbeheerder)

Feedback fietser/wandelaar

Recreatieve routes in cijfers

2950 km 
in één fietsnetwerk

4400 km
in twaalf wandelnetwerken

700 km 
in drie ruiternetwerken en 
onderhoud door Routedokter
in opdracht van Sport Vlaanderen

en 650 km fietslussen





Shortlist

Dienst Toerisme

WEDSTRIJD WANDELING VAN HET JAAR

2580
stemmen

4630
downloads

wandelfiches

Promotie

campagnewebsite met wandelfiches

persberichten5 sfeervideo’s

nieuwsbrievenFacebookpagina

Winnaar ‘Flirten met de grens in de vallei van het Merkske’











Commandant Rasquin Route in Bornem van Studiegroep Fort Bornem

‘Flirten met de grens in de vallei van het Merkske’ in Hoogstraten van 
Natuurpunt Markvallei

‘Tussen heide en abdij’ in Laakdal van de Merode

‘In de voetsporen van Margareta’ in Mechelen van Toerisme Mechelen

‘Bels broek en heide’ in Meerhout van Natuurpunt

∞     1834 downloads wandelfiche op www.kempen.be

∞     scoort 9,1/10 in enquête bij wandelaars

∞     promotie in pers, wandelblogs en wandelgids Logeren in Vlaanderen

1075
downloads
gpx-coördinaten

1890
views video

2069
volgers

- initiatiefnemer Natuurpunt Markvallei

“Op zondag is het in Wortel-Kolonie soms
over de koppen lopen. De parking aan De

Klapekster is bij momenten te klein!”

Flirten met de 

grens in de vallei 

van het Merkske

Maar liefst vier keer 

hop je de grens over 

tijdens deze trip!

HOOGSTRATEN

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 de Wortel-Kolonie 

(een offi cieel 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.  Een gezellige afsluiter vind 

je in Bezoekerscentrum De Klapekster.
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Deze wandeling is een suggestielus op het 

wandelnetwerk Kempense Kolonies. Meer wandelen? 

Bezoekerscentrum 

De Klapekster, Kolonie 41, 

2323 Wortel-Hoogstraten

Bezoekerscentrum 

De Klapekster

STARTPUNT

KNOOPPUNTEN
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9   10   2   1

WWW.KEMPEN.BE
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Fotografi e: © Mie De Backer voor Toerisme Provincie Antwerpen

Lezers VAB-Magazine verkiezen Keiheuvelwandeling, 
winnaar in 2018, tot “mooiste wandelroute van het land”!





Servicebehoeften
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FIETSVAKANTIES IN VLAANDEREN

driejarige samenwerking vijf Vlaamse provincies (2017-2019)

totale budget:

378.625 euro (60% Toerisme Vlaanderen en 40% provincies)

projectcoördinator per provincie, projectleiding bij Toerisme Provincie Antwerpen

statusrapport, statusfiche,
nieuwsbrieven en LinkedIn-groep

afsluitend netwerkevenement in Antwerpen met 150-tal partners

presentatie op ledendagen
Logeren in Vlaanderen

workshops voor 
kampeersector Recread/Pasar

Vlaanderen topbestemming voor

(internationale) fietsvakantieganger

Vlaanderen top of mind
bij businesspartners

groter en sterker aanbod
fietsvakanties

meer rendement voor lokale

ondernemers (toerisme en fietsen)

Ambitie Sectorvorming

Wegwijzer ‘Tips voor fietsvakanties’

interactieve netwerkkaart lokale partners

nieuwe sfeerbeelden

Imago-ontwikkeling

Vermarkting In de pers

trade-event in Bokrijk en famtrips i.s.m. 
Toerisme Vlaanderen

Tijdens de vierdaagse Het Gentse 
Rivierland kun je vanuit je hotel 
in Gent langs het Gravensteen en 
het Belfort naar het SMAK fietsen. 
Rustige paden wijzen je de weg 
naar het kunstenaarsdorp Sint-

Martens-Latem en je fietst langs 
de Schelde tot aan de ruïne van de 
abdij van Ename. Prijzen vanaf 
179 euro. Dezelfde organisator 
doet met een arrangement van ze-
ven dagen ook andere historische 

kunststeden aan, zoals Brussel, 
Brugge en Mechelen. De dagelijk-
se verplaatsingen op twee wielen 
variëren van 35 tot 65 kilometer.

www.vostravel.be 

Kunststeden op twee wielen 

Fietsvakanties 
in Vlaanderen 
Limburg In Stijl heet een fietsvakan-
tie van drie dagen, waarbij je kennis 
maakt met drie totaal verschillende 
geografische gebieden: Haspengouw, 
het Maasland en de Kempen. Je komt 
aan in Tongeren en maakt daar een 
rondrit van 26 kilometer tot het kasteel 
van Genoels-Elderen, het grootste 
wijndomein van het land. Na een over-
nachting in het hippe hotel Eburon 
gaat het de volgende dag zo’n zeventig 
kilometer langs de Maas en dwars door 
het Nationaal Park Hoge Kempen naar 
Genk. Daar logeer je in Carbon, ook een 
van de Different Hotels. De derde dag 
fiets je 52 kilometer terug naar Tonge-
ren via Hasselt, waar je de Japanse 
Tuin en het Jenevermuseum kunt 
bezoeken. Voor wie zijn verblijf wil 
verlengen, is onder meer een extra 
rondrit tussen de Haspengouwse 
fruitplantages mogelijk. Het bagage-
transport is inbegrepen in de prijzen 
vanaf 230 euro.

www.zuiderhuis.be/fietsvakanties

Drie dagen 
door Limburg 

WEEKENDTIPS

De Vlaamse 
netwerken voor 
fietsknooppunten
lenen zich niet 
alleen uitstekend 
voor themaroutes 
en dagtochtjes. 
Ze bieden ook 
mogelijkheden 
voor meerdaagse 
fietsvakanties en 
de belangstelling 
daarvoor groeit 
gestaag. 

André Grosemans,
foto’s David Samyn

22 REIZEN

C H E C K !

 Zaterdag 16, Zondag 17 februari 2019

Bierland Vlaanderen heet 
een zesdaagse fietsvakantie, 
met prijzen vanaf 349 euro. 
Je zou het een tocht langs 
brouwerijen kunnen noe-
men, want je komt onder 
meer langs de oorden waar 
bieren als De Koninck, 
Kwak, Duvel, Palm, Gouden 
Carolus en de trappist van 
Westmalle op flessen wor-
den getrokken. Per fietsdag 
wordt dertig tot 55 kilome-
ter afgelegd. Je verblijft in 
3- en 4-sterrenhotels in Me-
chelen, Antwerpen en Bor-
nem. Aankomst op zaterdag 
van 27 april tot 14 septem-
ber. Er wordt voor bagage-
vervoer gezorgd.
De Vlaamse Bierenroute 
duurt acht dagen met af-
standen van vijftig tot ze-
ventig kilometer. De rondrit 
begint en eindigt in het M 

Hotel aan het Molenvijver-
park in Genk. Onderweg 
kom je onder meer Europa’s 
grootste brouwerijmuseum 
in Bocholt tegen, de trappis-
tenkloosters van Achel en 
Westmalle en de abdij van 
Postel, waar al eeuwen bier 
wordt gebrouwen. De voor-
laatste dag fiets je in Bokrijk 
tweehonderd meter door 
een vijver op ooghoogte van 
de waterspiegel. Recent 
werd die attractie door het 
Amerikaanse magazine 
Time opgenomen in de Top 
100 van ’s werelds meest 
fantastische plekken om te 
bezoeken. Dit arrangement 
is mogelijk van april tot 
september. Prijzen vanaf 
669 euro.

www.aktivatours.nl
www.fietsrelax.nl 

Bierroute door het water 

Het Pajottenland en de 
streek van de geuze kun je 
ontdekken vanuit het karak-
tervolle hoevehotel Waran-
dehof in Oetingen, een deel-
gemeente van Gooik. Prij-
zen vanaf 175 euro voor 
kamer en ontbijt in een ar-
rangement van drie nach-
ten. Het terrein is licht-
glooiend, maar toch ge-
schikt voor kinderen vanaf 
acht jaar om zelf te fietsen. 
Leuk is ook dat je logeert op 
een boerderij die nog in be-
drijf is. De kinderen mogen 
meehelpen eitjes rapen, die-
ren verzorgen en soms een 
ritje maken op een pony. Je 
kunt er een tandem of een 
e-bike huren.

www.snp.nl 

Verblijf op 
de boerderij 

Het begon in Limburg en 
verspreidde zich snel 
over heel Vlaanderen. 
Wij zijn pioniers op het 
vlak van netwerken met 
fietsknooppunten, ge-
nummerde plaatsen 
waar bewegwijzerde tra-
jecten elkaar kruisen. Ze 
worden druk gebruikt 
voor themaroutes of dag-
tochtjes, ze ontsluiten 
logeerbestemmingen en 
andere horeca-adressen, 
musea en allerlei attrac-
ties. De vijf provinciale 
toeristische organisaties 
vroegen zich echter af 
hoe ze nog meer rende-
ment uit die knooppun-
ten konden halen. Zij 
kwamen al gauw bij 
fietsvakanties uit, meer-
daagse ritten. Zo ont-
stond in 2017 de werk-
groep Fietsvakanties in 
Vlaanderen. In die verga-
dering zetelt uit elke 
provincie een afgevaar-
digde. Verder is ook Toe-
risme Vlaanderen een 
belangrijke partner.
“Als we zelf fietsvakan-
ties zouden organiseren, 
dan moesten we doel-
groepen bepalen”, vertelt 
Sjantal Sillius, de coördi-
nator van die werkgroep. 
“Moesten wij ons richten 
tot mannen in lycra, ge-
zinnen met kinderen of 
mensen met e-bikes? We 
besloten samen te wer-
ken met de sector van de 
fietstouroperators, want 
zij kennen die doelgroe-
pen erg goed en weten 
wat we moeten doen om 
Vlaanderen neer te zet-
ten als een topbestem-
ming voor fietsvakan-
ties. En dat is toch onze 
hoofdbetrachting.”
Het project heeft veel 
luiken. Naast de tourope-
rators, die een totaalpak-
ket aanbieden, wordt ook 
samengewerkt met de zo-
genoemde “inspirators”, 
zoals Route.nl of Logeren 
in Vlaanderen, die een 
stukje van zo’n vakantie 
aanbieden voor mensen 
die dat liever zelf in el-
kaar puzzelen. Verder 
worden ook de vakantie-
makers – logies, musea, 
brouwerijen en zo – be-
trokken. In elke provin-
cie is voor hen een event 
georganiseerd. “We heb-
ben er over ons project 
verteld,” zegt Sjantal Sil-
lius, “en probeerden hen 
te inspireren. Wat kun-
nen fietsvakanties voor 
hen inhouden? De toeris-
ten komen toe met dure 

tweewielers, om maar 
een voorbeeld te geven. 
Die moeten goed gestald 
worden, die moet men 
kunnen opladen. Zij heb-
ben heel de dag in het za-
del gezeten en willen een 
degelijke maaltijd. Hoe 
moet je daar op inspe-
len?” Ondertussen zijn er 
hotels die zelf een fiets-
vakantie uitwerken. Silli-
us: “Ook daar komen we 
tussen met het project-
onderdeel rond services. 
Zo hebben we de markt 
gescreend en opengebro-
ken voor bagagevervoer, 
fietsverhuur en herstel-
lingsdiensten.”
De werkgroep Fietsva-
kanties in Vlaanderen 
gaat grensoverschrijdend. 
Letterlijk, want de knoop-
puntnetwerken stoppen 
niet aan de provincie-
grenzen. De toerist wil 
dat ook niet. Maar er 
wordt ook figuurlijk 
grensoverschrijdend ge-
werkt. Voorheen deden 
alle toeristische diensten 
het immers op hun eentje 
en regionaal, nu zijn ze 
samen aan de slag. “We 
denken zelfs internatio-
naal,” zegt projectmana-
ger Sjantal Sillius, “want 
fietsen is hot en wordt al-
leen maar hotter. Niet al-
leen bij ons, maar in heel 
de wereld. Het zal je mis-
schien verbazen, maar we 
krijgen aanvragen uit In-
dia om hier te komen fiet-
sen. En er is een tourope-
rator die binnenkort een 
groep Thaise fietsers naar 
hier haalt voor een boat 
and bike tour. Als tour-
operators met onze bele-
vingskennis en locatie-
expertise hun aanbod 
kunnen verbeteren en 
vergroten, terwijl wij me-
de zorgen voor promotie 
in het buitenland rond de 
sterke thema’s van Vlaan-
deren, zoals kunst, bier en 
fietsen langs het water, 
dan komen er meer toe-
risten, dan zijn er meer 
hotelkamers nodig en dan 
kunnen nog bijkomende 
fietsprojecten worden 
uitgestippeld. Op die ma-
nier laten we iedereen 
hiervan mee genieten.”

www.provincieantwer-
pen.be
www.visitlimburg.be
 www.tov.be
www.toerismevlaams-
brabant.be
www.westtoer.be
www.toerismevlaande-
ren.be 

“Zelfs uit India en 
Thailand komt men 
hier fietsen” 

Nog meer online 
Nog meer informatie en 
details over deze en an-
dere fietsvakanties in 
Vlaanderen zijn te vin-
den op onder meer deze 
websites:
www.aktivatours.nl
www.eigenwijzerei-
zen.nl/be
www.fietsrelax.nl
www.happyweekends.be
www.idtravel.nl
www.snp.nl
www.vostravel.be
www.zuiderhuis.be. 
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C H E C K !

Zaterdag 16, Zondag 17 februari 2019 

Flanders really has a lot to o�er for cyclists!
- deelnemer Velo Echappe International Sports

binnen- en buitenlandse
touroperators35 Vlaamse

organisaties21

evenement voor vakantiemakers in Genk

∞    bevraging tradepartners buitenland

∞    bevraging lokale vakantiemakers
      rond fietsverhuur/bagagevervoer
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BONHEIDEN/
ST-KAT.-WAVER
Politie flitst 101
chauffeurs in
schoolomgeving
De lokale politiezone Bodukap
(Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft 101
chauffeurs geflitst in twee verschil-lende schoolomgevingen. Zo werder onder meer gecontroleerd langsde Hogevelden in Sint-Katelijne-
Waver en in de Hoogstraat in Bon-heiden. 
Op beide plekken telt er een maxi-mum toegelaten snelheid van der-tig kilometer per uur. In Sint-Kate-lijne-Waver werden er 324 chauf-feurs gecontroleerd, in de Hoog-

straat waren er dit achttien. 
(TVDZM)

WILLEBROEK
‘Verlangen &
Verschillen’ in
Plazarama
‘Verlangen & Verschillen’, zo heetde tentoonstelling met werken vanIlse Penne en Veerle De Ceulener inPlazarama in Willebroek.
«Ilse Penne woont in Puurs-Sint-
Amands, zij maakt schilderijen overrelaties tussen mensen die op één
of andere manier met elkaar ver-
bonden zijn maar toch ook los
staan van elkaar. Ze is dan ook ge-fascineerd door beelden die iets
vertellen over menselijke relaties,maar toch niet alles helemaal ont-hullen», zegt An Brusselmans vanPlazarama.
«Veerle De Ceulener is afkomstig
uit Mechelen, zij neemt met haar
textielcreaties de bezoeker mee ineen fictieve wereld. Ze maakt ge-bruik van gedurfde materialen zo-als oude oorlogskranten, nylon, le-der, gerecycleerde stoffen en meer,die ze op een originele manier in

haar kunstwerken verwerkt. Bo-
vendien werkt De Ceulener met
verschillende textieltechnieken zo-als weven, verven en plooien.»
De werken van Ilse Penne en VeerleDe Ceulener zijn nog tot en met
23 november te bezichtigen in de
gebouwen van OTV/Seniorplaza
in de Overwinningsstraat 133 in
Willebroek. (EDT)

BONHEIDEN
Vijfhonderdtal
deelnemers voor
Bonheiden Loopt
Een vijfhonderdtal lopers hebben
dit jaar deelgenomen aan Bonhei-den Loopt. De organisatie blikt te-vreden terug. Opvallende vaststel-ling: «Dit jaar deden er iets meer
wandelaars dan lopers mee.» 
De wandelaars begonnen er zater-dagnamiddag omstreeks 14 uur alaan. Voor hen was er een tocht
voorzien van zeven kilometer. Evenlater mochten de kinderen van de
lagere school eraan beginnen. Zijliepen per graad hun afstand, die
varieerde tussen tussen de vijfhon-derd en duizend meter. Om 18 uurwerd dan uiteindelijk het startschotgegeven voor de looptocht van 7,5kilometer door Bonheiden. «Een

soort urban trail langs rustige stra-ten, enkele gebouwen en door de
natuur», luidt het bij de organisatie.Inschrijven daarvoor kostte net zo-als de wandeltocht vijf euro. Dat
geld ging integraal naar het goededoel. De organisatie probeerde ditjaar ook het afval tijdens de loop tebeperken. Wandelaars kregen
daarom geen wegwerpbekers
maar wel herbruikbare drankzak-jes uitgedeeld aan de bevoorra-
ding.    (TVDZM)

NIJLEN
Brand in magazijn 
snel onder controle
Hulpdiensten zijn zondagavond
moeten uitrukken naar de Statie-laan in Nijlen. Omstreeks 17.00 uurwerd er rookontwikkeling opge-
merkt in het magazijn van een ko-lenhandelaar. Nog voor aankomstvan de brandweer was het vuur alonder controle. «We hebben enkeleen controle moeten uitvoeren»,

luidt het bij de brandweerzone. 
(TVDZM)

Op zeven plaatsen in Lier en deel-gemeente Koningshooikt staan
sinds kort infoborden die de be-vrijding aan het einde van WO IIherdenken. Op de borden wor-
den enkele grote lokale verhalenen kleine anekdotes verteld die
met het slot van de oorlog ge-
paard gingen.

De provincie Antwerpen startte alin 2018 het project ‘75 jaar Bevrij-ding’ op. In het kader daarvanpakt de stad Lier nu uit met een56 kilometer lange bevrijdings-fietsroute en zeven gloednieuweinfoborden. Voor de informatie

LIER

Oorlogskenner Wim Govaerts en schepen Rik Verwaest bij een van de infoborden. Foto David Legreve

Zeven nieuwe infoborden herdenken 75 jaar bevrijding

LIER
Afghanen zwaaien met mes
tijdens voetbalwedstrijd en
verzetten zich tijdens arrestatie
Twee jonge Afghanen van respectievelijk 20 en 23jaar oud uit Lier hebben zich gisterenochtend moe-ten verantwoorden voor de rechter in Mechelen. Hetduo stond terecht voor slagen en verwondingen,maar ook voor weerspannigheid tegenover twee po-litie-inspecteurs.

Begin dit jaar waren de twee twintigers naar eensporthal getrokken. Daar was op dat moment eenzaalvoetbalwedstrijd bezig. «Beklaagden daagden en-kele voetballers uit en trokken onder meer een mesen een houten stok», luidde het procureur Nele VanLooy. «Hierop werd de politie verwittigd. Toen die terplaatse kwamen, sloegen ze op de vlucht.» Tijdens deachtervolging werden de wapens weggegooid maartoen de politie een van de verdachten arresteerde, be-gon die zich hevig te verzetten. Er waren uiteindelijktwee andere inspecteurs nodig om de jonge Afghaanin te rekenen. Twee inspecteurs raakten bij dat tumultgewond en eisten op zitting een schadevergoeding .Het parket eiste tegen beiden een celstraf van viermaanden en een geldboete die kan oplopen tot 1.200euro. 
Op 14 oktober velt rechter Goedele Van den Brandeeen vonnis. (TVDZM)

Sinds gisteren kunnen er vijftig
bijkomende asielzoekers wor-
den opgevangen in het noodop-vangcentrum aan de Zwartzus-
tersvest in Mechelen. Dat brengthet totaal op 230 plaatsen.

De stad Mechelen stelt de leeg-staande ziekenhuiscampus sindsmaart ter beschikking voor de op-vang van asielzoekers. Sindsdienverblijven er 180 mensen. Omvijftig bijkomende mensen te

kunnen huisvesten, werd nu ookde vierde verdieping in gebruikgenomen. Sinds gisteren kunnenvijftig nieuwkomers hun intreknemen. Het gaat zowel om gezin-nen als alleenstaanden.

Grotere instroom
«Sinds augustus 2018 ligt de in-stroom in de opvangstructurenhoger dan de uitstroom, waar-door Fedasil bijkomende plaat-sen moet vinden. Dat is de oor-zaak van de gevraagde capaci-teitsuitbreiding. Ook in anderesteden en gemeenten wordt ge-zocht naar extra opvangplaatsen.Meer capaciteit betekent niet datde opvangstermijn wordt ver-lengd. In maart volgend jaar star-ten de reconversiewerken aan hetgebouw om er het rusthuis Hofvan Egmont in onder te brengen»,meldt het stadsbestuur.

Het Rode Kruis staat in voor de ex-ploitatie van het opvangcentrum.Voor de stad Mechelen zijn ergeen financiële of logistieke las-ten. (WVK)

MECHELEN

Een kamer in het noodopvangcentrum. Foto David Legreve

50 plaatsen extra in noodopvangcentrum

fietspad aan de overzijde moesten defietsers in twee richtingen delen metvoetgangers. Dat was gevaarlijk.» Veelbewoners blijken het met hem eens.In het begin van de Europalaan sneuvel-den er voor die fietssuggestiestrook welverschillende parkeerplaatsen en daarkan niet iedereen mee lachen. Voor veelmeer ergernis zorgen de paaltjes ver-derop richting Geerdegem-Schonen-

berg. «De parkeervakken zijn opgescho-ven naar het midden van de straat,waardoor wagens niet meer kunnenkruisen. Daardoor staan wagens opdrukke momenten in de file. Niemanddie dit begrijpt. Vorige week waren be-stuurders al tegen mekaar aan het roe-pen omdat de een aan de ander niet wil-de toegeven. Vorige week zat ook eenvrachtwagen vast. Hier gaan accidentengebeuren», voorspelt Marie-LouiseHommay.  Daarnaast vreest ze datopenzwaaiende portieren gevaarlijkzijn voor fietsers op de suggestiestrook.Ook op sociale media wordt vol onbe-grip gereageerd. «Hier moet je hogerestudies pesten en onkunde voor gestu-deerd hebben.»
De wijzigingen in de Europalaan en dehele omgeving van Huyghebaert kwa-men er volgens schepen Alexander Van-

dersmissen (Vld-Groen-M+) na devraag van de buurt om iets te doen aande snelheid en het sluipverkeer in dewijk. «We hebben een heel traject door-lopen, waarop maatregelen genomenzijn. Deze in de Europalaan zijn zowatde laatste», zegt de politicus. «Het fiets-pad was een vraag van de buurt, net zo-als maatregelen tegen overdreven snel-heid. De parkeerplaatsen met paaltjeshebben een verkeersvertragend effect.»De stad laat  op verschillende plaatsenverkeerstellingen uitvoeren. De resul-taten zullen vergeleken worden metdeze van voor de wijzigingen. «In okto-ber volgt een evaluatie», aldus Vander -smissen. Op de beloofde vrachtwagen-sluis in de Europalaan blijft het  wach-ten. «Dat zit in de meerjarenplanningomdat dit gepaard gaat met een serieu-ze investeringen», aldus de schepen.

INWONERS KLAGEN OOK OVER DRUKTE EN TOEGENOMEN LAWAAIPaaltjes zetten Europalaan op stelten

Mobiliteit is al maanden een heet hang-ijzer in Mechelen-Zuid. Een petitie te-gen de ANPR-camera ter hoogte vanschooltje Pius X werd zo’n 2.500 keergetekend. «Men wou het sluipverkeeren de snelheidsduivels aanpakken,maar het probleem is gewoon ver-plaatst», luidde de kritiek niet veel laterin Geerdegem-Schonenberg. Nu is hetaan de Europalaan om op de achtste po-ten te gaan staan, want ook hier is er na1 juni een pak meer verkeer. «Het is vééldrukker geworden. ‘s Morgens hebbenwe veel meer lawaai», stelt Philip Ver-beke vast.

Ongevallen
Het drukkere verkeer in combinatiemet de maatregelen die vorige weekwerden genomen, zorgt voor veel onge-noegen. De stad liet voor de fietsers rich-ting Brusselsesteenweg een fietssug-gestiestrook schilderen. «Dat is een goe-de zaak», vindt Verbeke. «Het hobbelige

Bewoners en gebruikers
van de Europalaan in
Mechelen-Zuid zijn niet
te spreken over de paal -
tjes die vorige week
door de stad in hun
straat werden geplaatst.
Die moeten het verkeer
afremmen, maar vol-
gens bewoners zijn ze
ronduit gevaarlijk en
zorgen ze voor files. 

WANNES VANSINA

MECHELEN

Hier moet je hogere studies
pesten en onkunde voor
gestudeerd hebben

REACTIE OP SOCIALE MEDIA

Marie-Louise Hommay bij de omstreden paaltjes in de Europalaan. Foto Wannes Vansina

op die borden deed men een be-roep op de archieven van DirkFrans (van de Hooiktse dorps-raad) en die van Wim Govaerts(auteur van het boek ‘Lier ‘40-’45’). «De bevrijding van Lier werdop 5 september 1944 ingezet enverliep snel», vertelt specialist terzake Wim Govaerts. «Er werd nietveel slag geleverd, maar toch vieler nog een jong burgerslachtof-fer: de amper twaalfjarige LouisMutsaert.»
Louis Mutsaert was het laatsteLierse slachtoffer voor de bevrij-ding, maar ook in de maandennadien vielen er nog oorlogsdo-den in Lier. Tussen november1944 en maart 1945 dropten de

Duitsers nog 55 V-bommen opLier en 15 op Koningshooikt.Maar liefst 49 Lierenaars kwa-men zo om het leven,  leren de in-foborden ons. «Tijdens de WO Iwerd een groot deel van Lier ver-woest, maar WO II had nog eengrotere menselijke impact», zegtschepen van Erfgoed Rik Ver-waest (N-VA).  U kan de bevrij-dingsborden vinden aan de hoekvan de Mechelsestraat en de Ves-ten, in de Sionskazerne, op dehoek van de Rolwagenstraat en deAntwerpsestraat, nabij de oudeNormaalschool, op het Acacia-plein, aan de Antwerpsestraat 70en op het Koningsplein. Meer infovia www.visitlier.be (KDC)
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uit onze historie aan de vergetelheid ont-
trokken worden. “Want iedere dag zien weop het tv-journaal beelden van nieuwe oor-
logen. Vrede is kostbaar en dat vergeten wesnel. Van de Tweede Wereldoorlog stervende laatste getuigen stilaan uit. Daarom pro-

beren we hun verhalen nu zo veel mogelijkop te tekenen”, zegt De Haes. Enkelen van die getuigen zijn Frans Claes,
Julienne Van den Eynde en Frans Maes. Zij
beleefden als kind onder meer de vreugde-
taferelen op het marktplein toen de Duitse

KEMPEN 
Brochure met verhalen, fietsroutes en infoborden vertellen relaasTreed zelf in spoor van onze bevrijdersBij de bevrijding door de geallieerde troe-pen denken wij nu misschien te gemakke-lijk aan D-Day en de landing in Normandië. Maar het duurde nog maanden voor de troepen onze contreien bereikten.

De Geelse schepen Marleen Verboven en gedeputeerde Jan De Haes onthullen het infobord 

over de zware gevechten aan de kerk in Geel-Stelen. FOTO TOMMY MAES

De Nationale Strijdersbond van België(NSB) van Noorderwijk herdenkt dag opdag 75 jaar na de bevrijding van het dorpop 5 september 1944 met een uitgebreidprogramma die heuglijke gebeurtenis.
Maar het is er een met een bittere bijsmaak,
want vier onschuldige burgers werden het
slachtoffer van de chaos die tijdens dezenadagen van de oorlog heersten.

16-jarige 
“Een van hen was de 16-jarige Henri

Bouwen, die zich samen met andere tie-
ners in een gracht probeerde te verschuilentijdens de aftocht van de Duitsers en onder
vuur werd genomen. Dacht die SS-soldaat
dat het om sluipschutters ging? Henri werdgetroffen in de borst en overleed aan zijnverwondingen”, zegt Jos Vermeulen van

NOORDERWIJK 

Om de zwaar betaalde overgang van oorlog naar vrede te herdenken, planten kinderen aan de kerk van Noorderwijk (Herentals) een vredesboom. Een van de vier burgerslachtoffers was een tiener.

Schoolkinderen onthullen vredesboom bij kerkSoldaat ziet tiener voor sluipschutter aan

Op de plek waar Henri Bouwen omkwam, werd eerder al een monumentje onthuld. FOTO RR

Frans Claes, Julienne Van den Eynde en Frans Maes horen tot de laatste getuigen die de 

Bevrijding in 1944 nog bewust meegemaakt hebben.  FOTO TOMMY MAES

De Kempen herdenken einde bezetting
Hieronder vindt u alle herdenkingsacti-viteiten in onze regio voor de maand september. In principe is alles gratis, tenzij anders vermeld.
 Balen: Pop-up museum ‘Balen Bevrijd’ van 13 tot en met 20 september, VC De Kruierie, Bevrijdingsstraat 1.  Dessel: Expo ‘Dessel bevrijd!’ van 21 tot en met 29 september, AC De Plaetse, Hannekestraat 1. 
 Geel: De Hei in ’40-’45 met fietstocht, foto-expo, historisch tentendorp, kin-deranimatie, legervoertuigen, 1 septem-ber vanaf 9u, terrein Alberta, Hollandse-baan 26B. Nationale colonne legervoer-tuigen, 10 en 11 september, Markt. Lezing Plane Hunters Recovery Team door Benny Ceulaers, 11 september om 19.30u in Geels Brouwhuis, Stations-straat 41. Herdenking met legervoertui-gen met expo, herdenkingsrit en demon-straties, 13 tot en met 15 september, Sas 8 Kanaaldijk. Expo Geel in de Tweede Wereldoorlog, van 14 september tot en met 27 oktober, De Halle, Markt 1. Demo Brukel Game, 20 september om 20u, Sint Dimpna Geel. Officiële herden-kingsplechtigheid WO II, 21 september vanaf 9.30u aan monument voor stad-huis, Markt. Muziekkapellen herdenken WO II, 21 september vanaf 15.30u, Markt. Re-enactment WO II, 21 en 22 september vanaf 10u, Stadspark, Lebon-straat. Stadswandeling WO II met geo-cache, 22 september om 14u, Dienst Toerisme & Stadsanimatie, Markt 1. Con-cert Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, 24 september, CC De Werft, Werft 32, 18 euro. Herdenkingsmoment Spearhead, 29 september, Ten Aard.  Herentals: Herdenkingsdag Bevrijding van Noorderwijk met hulde aan slachtof-fers en planten vredesboom, 5 septem-ber vanaf 9u aan Sint-Bavokerk, Ring. Expo Bevrijding van Noorderwijk, van 5 tot en met 9 september, Dorpshuis, Ring. Expo Herentals tijdens WO II, 22 september, Instituut voor de Voorzienig-heid, Wolstraat. Herdenkingsdag Bevrij-ding met stoet en kransneerlegging, 23 september om 13.30u, Grote Markt.  Meerhout: Herdenking bevrijding Meerhout met bloemlegging op 13 sep-tember, optocht en bevrijdingsbal op 14 september en Brunch for Freedom op 15 september. 

 Mol: Bevrijdingsconcert beiaard, 8 september om 15u, abdij Postel, Abdij-laan 16. Fietstocht in het spoor van de Bevrijding, 8 september om 14u, ver-trekt Sas 6, Boeretang. Herdenking 75 jaar Bevrijding met rondgang langs oor-logsgraven en boekvoorstelling ‘Sep-temberhelden’, op 14 september om 13.30u. Vertrek aan Sint-Jan Berchmans-college, Jakob Smitslaan 36, inschrijven verplicht voor 7 september.  Oud-Turnhout: Wandeling ‘langs spo-ren van Duitse aanwezigheid in de Liere-man’, 1 september om 13.30u, bezoe-kerscentrum, Schuurhovenberg 43.  Rijkevorsel: Lezing 75 jaar Bevrijding, 20 september om 20u, FC Sint-Jozef SK, Zuiderdijk 10. Wandeling ‘In het spoor van onze bevrijders’, 21 september om 14u, Sluis 1 Stevennekens. Herdenkings-weekend en treffen militaire voertuigen Camp Plumbridge, van 20 tot en met 22 september, FC Sint-Jozef SK, Zuiderdijk 10. Bevrijdingsbal, 21 september vanaf 19u, Spiegeltent Klessens, Klaterstraat 8. 
 Turnhout: Herdenking 75 jaar Bevrij-ding met bloemlegging en static show, 29 september, Grote Markt.  Westerlo: Bevrijdingsfeest met mili-taire rondrit, optocht en herdenkings-plechtigheid, onthulling nieuw ereperk, misviering en receptie, 4 september vanaf 15.30u, gemeentehuis Kasteel-park. (ho)

NSB Noorderwijk. De drie anderen –Emiel
Michielsen (39), Ernest Van Lommel (23)
en Jozef Bruynseels (22)- werden door deDuitsers gefusilleerd als vergelding voor deontsnapping van drie krijgsgevangenen. 

De herdenking op 5 september begint om9.30u met een hulde bij het siergraf van deslachtoffers. Na de vredesboom (10.30u)
volgt een re-enactment van de bevrijding(13.30u) en lezing met receptie (15u). (ho)
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oorlog wél zwaar te verduren had onder het
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ten bij de Kempense Kanalen een crucialerol speelden in de bevrijding van Europa?De bevrijding van onze provincie betekent
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langrijkste bevrijdingssites in West-Europain kaart brengt.” Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) ver-

zamelde een heleboel sterke, onthutsendeen ontroerende verhalen uit de bevrijdings-
tijd in de themabrochure ‘Ze zijn daar!’. Diebevat ook talloze historische beelden eneen klein overzicht van de komende her-

denkingsactiviteiten. TPA stippelde tegelijkzeven fietsroutes uit, waarbij iedereen viahet knooppuntennetwerk in zijn eigen regiode plekken kan ontdekken waar zich drie-
kwarteeuw geleden pure geschiedenis
heeft voltrokken. Om daarbij de nodige dui-
ding te geven, zijn op een vijftigtal crucialeplekken uit de Bevrijding informatiepane-
len geplaatst die de lokale situatie in sep-
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bezetter na felle straatgevechten de stadwas uitgedreven. “Maar plots keerden deDuitse soldaten terug op de Markt, terwijl
de mensen volop feest begonnen te vieren”,
vertellen ze. “Een man die een Belgischedriekleur aan het stadhuis ophing, werd ge-
woon neergeschoten.” Geel was voor enke-
le dagen weer een bezette stad. Maar toeneen Schotse divisie later het centrum weer
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Toerisme Provincie Antwerpen apb

75 JAAR BEVRIJDING

Realisaties

Resultaten

Project

∞    48 steden en gemeenten in de provincie Antwerpen

∞    talrijke erfgoedorganisaties, toeristische verenigingen en attracties

∞    Liberation Route Europe (LRE) en War Heritage Institute

∞    Geheugen Collectief

∞    Toerisme Provincie Antwerpen

∞    ontsluiting belangrijkste bevrijdingssites

∞    storytelling rond bevrijdingsverhalen 

∞    interdisciplinaire aanpak: toerisme, erfgoed, educatie en cultuur

∞    netwerk tussen gemeenten en organisaties

samenwerking tussen o.a. doelstelling:

- Helen Grevers, directeur Vredescentrum

Hartelijk dank voor de prachtige brochure.
Proficiat met het resultaat!

- Inge Geeraerts, toeristisch medewerkster
Kasterlee, na inhuldiging LRE-infobord

Fantastische dag met veel volk!

themabrochure ‘Ze zijn daar.
De provincie Antwerpen bevrijd in 1944’

(N/E en digitaal F/D/Pools) 50 verhaalpunten met infobord in huisstijl

promotie ruim voor 100
publieksevenementen

10 (boven)lokale fietsroutes
langs militair erfgoed

kick-o� in Fort Breendonk
met 150-tal stakeholders

inventaris met
30 WOII-getuigen
en erfgoedbrunch
rond getuigenissen

promotie via o.a. websites, nieuwsbrieven, 
sociale media en persmoment

45 verhalen over de bevrijding
in onze provincie

themabrochures
verdeeld

aanvragen en downloads 
brochure via kempen.be 
en scheldeland.be

uitgebreide persaandacht: o.a. VRT Nieuws, RTV, Radio2, GVA, DM en HLN 

30.000 bezoekers voor bevrijdingsactiviteiten in Kempen/
Scheldeland/Zuidrand

160.000 in stad Antwerpen

2 reportages in 
campagne ‘Europe 

Remembers On Tour’: 
3700 views

vermelding in Rough 
Guide ‘Travel the 
Liberation Route’ 

en LRE Tour&Travel 
Guide

inhoudelijke bijdrage 
aan Netflix-reeks 
‘Liberation Route’

20.000 684
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Het gebeurt gelukkig zelden dat we een

trein volledig moeten afschaffen omdat

hij al te erg is bespoten met verf

NMBS-WOORDVOERDER DIMITRI TEMMERMAN OVER DE AFGESCHAFTE TREIN VANWEGE GRAFFITI, IN ‘GAZET VAN ANTWERPEN’

          doet in nieuw boek het verteringsproces uit de doeken

‘Op YouTube vind je 

een do-it-yourself-filmpje

over stoelgang-

transplantatie. Absoluut 

af te raden’

donorkakje ook een oplossing voor 

al die prikkelbare darmen?

“We hebben daar onderzoek naar gedaan. Wat

bleek? Alle patiënten die zich geholpen voelden,

waren na vier à zes maanden hervallen. Willen

we het ooit daarvoor toepassen, dan zullen we

meermaals moeten transplanteren. De vraag is

maar hoelang het er nog zo ‘ambachtelijk’ aan

toe zal gaan. Er zijn nu al bedrijven bezig om

meer dan dertig verschillende bacteriën in één

gelule te stoppen. De ‘kakpil’ is volop in ontwik-

keling, al willen die  rma’s het zelf niet zo ge-

noemd hebben.”

Schokkend: sommige buikpatiënten zijn 

zo radeloos dat ze het op eigen houtje

proberen, schrijft u. Echt?

“(knikt heftig) Mensen experimenteren er nog al-

tijd zelf mee. Ze vriezen de stoelgang van een ge-

zond persoon in, om er daarna schelletjes van te

snijden. Of, wat ook veel voorkomt, ze doen het

via een lavement. Op YouTube vind je daar een

do-it-yourself- lmpje over. Absoluut af te raden.

Al is het maar omdat wij de stoelgang eerst  lte-

ren en via een sonde in de anus inbrengen. Toch

iets aangenamer dan een schelletje bruin goud

op je boterham. (huivert)”

Onderzoekers vonden begin dit jaar een link

tussen onze darmflora en onze mentale

gezondheid. Wat denkt u: kunnen we 

een depressie weg eten?

“Als je het mij vraagt niet. We zien wel vaker een

depressie bij patiënten met chronische buik-

klachten. Maar dat is zo’n beetje de kip of het ei.

Krijgen ze overgevoelige darmen omdat ze aan-

leg hebben voor depressie? Of worden ze de-

pressief omdat ze elke dag met buikpijn

worstelen? Veel patiënten vertellen me: ‘Dokter,

als ik niet zou moeten eten, was ik de gelukkigste

mens ter wereld.’ Daardoor ben ik zelf meer op

voeding gaan focussen. Zo merken we dat men-

sen met prikkelbare darmen vaak beter af zijn

met een glutenvrij dieet. Zo omzeilen ze die 

vergisting en al dat gas.”

Het woord is eruit: glutenvrij. In de

supermarkt schreeuwen de labels ons toe. 

U spreekt van een ‘glutenhype’.

“Zelfs rijstwafels krijgen vandaag het etiket 

‘glutenvrij’. Mooi, want ze hebben nooit gluten

bevat. (lacht) Pas op, dat ruime aanbod is goed

nieuws voor wie echt glutenintolerant is. Ik heb

het dan over coeliakie (lees: seuliakie), een auto-

immuunziekte die 1 op de 200 mensen treft. Die

patiënten mogen geen grammetje gluten eten.

Ze kunnen al ernstig ziek worden door gewoon

hetzelfde mes als jij te gebruiken als dat aan

brood is geweest. Eén kruimel is genoeg.

“Ook voor mensen met prikkelbare darmen

zijn die glutenvrije alternatieven mooi meegeno-

men. Maar zij moeten wel beseffen dat er heus

niks zal gebeuren als ze eens een kruimel brood

eten. Zij zijn glutensensitief, niet allergisch.”

De hype wekt de indruk dat glutenvrij gelijk

staat met ‘gezonder’. Maar, waarschuwt u,

onnodig gluten schrappen kan gevaarlijk

zijn.
“Wie langdurig glutenvrij eet, loopt meer risico

op hart- en vaatziekten. Dat komt doordat je dan

eenzijdiger eet en meer naar eenvoudige kool -

hydraten, vetten en suiker grijpt. Terwijl vezels

een beschermend effect op het hart hebben.

Punt is: het blijft onverstandig om op eigen

houtje met een glutenvrij dieet te beginnen, ook

al denk je dat je glutensensitief bent en heb je op

het internet al tientallen verhalen gelezen van

mensen die zich nu zoveel beter voelen. Zeker

als je er gewoon van uitgaat dat je zo gezonder

zult eten, zonder dat je ooit klachten hebt gehad,

is het geen goed plan.”

Wapenhandelaar
overgebracht
naar België

De Portugese autoriteiten heb-

ben de Belgische wapenhande-

laar Jacques Monsieur overge-

leverd aan België. Hij is

donderdagavond vastgezet in

een gevangenis in Brussel. De

man werd eerder deze maand

opgepakt in Portugal op grond

van een Europees aanhou-

dingsbevel. Belgische rechters

veroordeelden Monsieur vorig

jaar in hoger beroep tot vier jaar

celstraf en een boete van 

1,2 miljoen euro voor illegale

wapenleveranties aan landen als

Libië, Tsjaad, Pakistan en Iran

tussen 2006 en 2009. Het ging

om onder meer automatische

wapens en munitie, tanks, heli-

kopters en vliegtuigen. (BELGA)

De bestuurder van de auto

die zondagnacht betrokken

was bij een dodelijk onge-

val in Nieuwerkerken bij

Aalst reed onder invloed

van alcohol. Dat bevestigde

het parket Oost-Vlaanderen.

Bij het ongeval kwam 
een 14-jarig meisje om 
het leven.

De eerste resultaten van het

toxicologisch onderzoek we-

zen uit dat de 18-jarige bestuur-

der op het moment van het on-

geval onder invloed was van

alcohol. Om hoeveel promille

het precies gaat, werd niet be-

kendgemaakt, maar het zou

wel een niet-toegestane hoe-

Chauffeur van ongeval Nieuwerkerken

reed onder invloed van alcohol  
veelheid zijn. In het bloed wer-

den geen sporen van drugs ge-

vonden. Uit onderzoek van de

telefoontoestellen bleek dat er

geen sprake was van gsm-ge-

bruik achter het stuur.
De bestuurder ligt op dit

moment nog altijd zwaarge-

wond in het ziekenhuis. Hij

kon nog niet verhoord worden.

Later zal hij zich voor de poli-

tierechter moeten verantwoor-

den voor onder meer rijden

onder invloed van alcohol, in-

breuken tegen de regels van

een voorlopig rijbewijs en het

onopzettelijk veroorzaken van

iemands dood door een ver-

keersongeval.
Het ongeval gebeurde in de

nacht van zondag op maandag

in Nieuwerkerken. De auto met

daarin vier tieners botste op

een donkere weg tegen een ge-

parkeerde vrachtwagen. Een

14-jarig meisje kwam daarbij

om het leven. De 18-jarige be-

stuurder raakte zwaargewond,

net als een leeftijdgenoot in de

passagierszetel. Een 16-jarige

jongen kwam er met lichte ver-

wondingen vanaf. De bestuur-

der van de Fiat-cabrio was net

18 jaar geworden en beschikte

over een voorlopig rijbewijs.

Dat betekent dat hij niet mocht

rijden op weekenddagen 

tussen 22 uur en 6 uur en dat

hij geen passagiers mocht ver-

voeren. (IBO)

Veel mensen schrappen nu ook lactose 

van het menu. Wat is daar het grootste

misverstand over?

“Prikkelbare darmen en lactose-intolerantie

gaan vaak hand in hand. Maar veel van die pa-

tiënten steigeren al als ze nog maar op de bijslui-

ter van een pillendoosje ‘lactose’ zien staan.

Terwijl zoiets absoluut geen kwaad kan. Wie 

lactose-intolerant is, kan wél nog altijd een hoe-

veelheid melkproducten verdragen. Dit in tegen-

stelling tot mensen met glutenintolerantie, die

wel strikt gluten moeten mijden.”

‘Soms zie ik al aan de naam van de patiënt 

of hij lactose-intolerant zal zijn’, zegt u. 

Hoe speelt u dat klaar?

“Dat zit zo: in Afrika en Azië is zowat iedereen

lactose-intolerant. En eigenlijk zijn degenen met

een intolerantie de ‘normalen’. Het zijn wij, wes-

terlingen, die een genetische mutatie hebben 

ondergaan om wel lactose te verdragen. Precies

omdat onze voeding zo rijk is aan melk

en afgeleiden. Let wel, ook in Afrika en

Azië verdragen ze tot op zekere hoogte

zuivel. Ze lopen daar echt niet allemaal

met spuitende diarree rond. Stel dat ze

elke dag een halve liter melk zouden

drinken, dán zouden ze klachten 

krijgen.”

Danny De Looze, Lactose, gluten & co,

uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts,

208 blz., 22,99 euro.

Danny De Looze: ‘Wie langdurig glutenvrij eet, loopt meer risico op hart- en vaatziekten.’ 

© THOMAS SWEERTVAEGHER  

Antwerpse gemeenten
herdenken samen WOII
Ongeveer 50 Antwerpse steden

en gemeenten en tal van lokale

en regionale organisaties ma-

ken zich op voor de herdenking

van 75 jaar bevrijding aan het

einde van de Tweede 

Wereldoorlog. Er worden een

honderdtal activiteiten georga-

niseerd en je kunt zeven ‘be-

vrijdingsroutes’ volgen langs

het Antwerpse  etsknooppun-

tennetwerk.
De bevrijding na WOII doet

bij het grote publiek vooral den-

ken aan D-Day en de landing in

Normandië, maar in ons land

zal de nadruk liggen op lokale

gebeurtenissen die eveneens

een belangrijke rol speelden. In

de provincie Antwerpen wor-

den onder meer de strijd om

de Schelde en de haven en ge-

vechten bij de Kempense kana-

len in de schijnwerpers gezet.

De provincie lanceerde gis-

teren alvast een themabrochure

rond 75 jaar bevrijding. De 

komende maanden vinden tal

van expo’s, rondleidingen en

re-enactments plaats. (BELGA)

48
Antwerpse gemeenten 

en steden nemen deel aan 

de herdenking
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Al is het maar omdat wij de stoelgang eerst  lte-

ren en via een sonde in de anus inbrengen. Toch

iets aangenamer dan een schelletje bruin goud

op je boterham. (huivert)”

Onderzoekers vonden begin dit jaar een link

tussen onze darmflora en onze mentale

gezondheid. Wat denkt u: kunnen we 
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en gemeenten en tal van lokale

en regionale organisaties ma-

ken zich op voor de herdenking

van 75 jaar bevrijding aan het

einde van de Tweede 

Wereldoorlog. Er worden een

honderdtal activiteiten georga-

niseerd en je kunt zeven ‘be-

vrijdingsroutes’ volgen langs

het Antwerpse  etsknooppun-

tennetwerk.
De bevrijding na WOII doet

bij het grote publiek vooral den-

ken aan D-Day en de landing in

Normandië, maar in ons land

zal de nadruk liggen op lokale

gebeurtenissen die eveneens

een belangrijke rol speelden. In

de provincie Antwerpen wor-

den onder meer de strijd om

de Schelde en de haven en ge-

vechten bij de Kempense kana-

len in de schijnwerpers gezet.

De provincie lanceerde gis-

teren alvast een themabrochure

rond 75 jaar bevrijding. De 

komende maanden vinden tal

van expo’s, rondleidingen en

re-enactments plaats. (BELGA)

48
Antwerpse gemeenten 

en steden nemen deel aan 

de herdenking

Toerisme Provincie Antwerpen apb

REKENING 2019 – BEGROTING 2020

In

Uit

Dotatie

Andere subsidies

PR & hoofdkantoor

Binnenlandmarketing
(Fietsvakanties Vlaanderen)

Partnerschappen

Scheldeland

Kempen

1.289.060

164.320

45.000

126.000

18.200

16.500

185.000

Budget 2019

1.844.080

Dotatie

Andere subsidies

PR & hoofdkantoor

Binnenlandmarketing 
(Fietsvakanties Vlaanderen)

Partnerschappen

Scheldeland

Kempen

Financiële opbrengsten

1.289.060

161.080

38.925

112.466

17.700

16.346

147.021

105

Rekeningen 2019

1.782.705

Dotatie

Extra provinciale dotatie drempelvrij

Andere subsidies

PR & hoofdkantoor

Binnenlandmarketing
(Fietsvakanties Vlaanderen)

Partnerschappen

Scheldeland

Kempen

1.289.060

50.000

165.000

45.000

0

0

16.500

160.000

Begroting 2020

1.725.560

Budget 2019

2.204.246

Personeel

Werkingskosten

Overhead apb

840.000

1.192.746

171.500

Rekeningen 2019

2.202.099

Personeel

Werkingskosten

Overhead apb

Afschrijvingskosten/voorraadwjiziging
(niet kaskosten)

830.040

1.106.328

194.321

71.410

Begroting 2020

1.875.671

840.000

870.671

165.000

Personeel

Werkingskosten

Overhead apb



KempenDienst Toerisme

Toerisme Provincie Antwerpen apb en Dienst Toerisme

Toerisme Provincie Antwerpen apb

REKENINGEN 2019 – DETAIL WERKINGSKOSTEN

604.895

Uit 2019- Rekening

Publicaties

Promotionele acties

Communicatie en PR

Meeting Kempen

Ondersteunende diensten

Gesubsidieerde projecten

Regiobijeenkomsten

Uitvoering SPAK

Strategisch Plan Regio's

16.204

389.329

2631

32.287

10.118

-12.534

17.232

107.067

42.562

173.132

Uit 2019 - Budget

Routebureau

Overhead

Kennis

Uitzendkrachten

Subsidies

131.948

20.821

18.208

754

1400

1.192.746

Uit 2019 - Budget

150.000

351.875

33.600

106.600

550.171

PR & ondersteuning hoofdkantoor

Binnenlandmarketing (LIV + sectorsamenwerking)

Partnerschappen

Scheldeland

Kempen

1.085.337

Uit 2019 - Rekening

100.032

323.952

32.217

90.224

538.912

PR & ondersteuning hoofdkantoor

Binnenlandmarketing (LIV + sectorsamenwerking)

Partnerschappen

Scheldeland

Kempen
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