
U kan er ook voor kiezen om langs alle 4 de gemeenten van de Stadsregio te passeren, en 
in  bijvoorbeeld elk gemeente een tussenstop te maken om iets eerlijks te nuttigen.  U kan 
starten in elk van de 4 gemeenten van de Stadsregio.  U kan de knooppunten volgen in 
dezelfde volgorde als aangegeven op het kaartje, of in omgekeerde volgorde. Voor de 
route van Beerse dient u opnieuw het kaartje van de wandelknooppunten van Beerse te 
nemen.  

- Veel plezier met de Culifaire Fietstocht!- 

 

In elke gemeente is een wereldwinkel aanwezig, waar u eerlijk 
lekkers kan vinden: 

 

Wereldwinkels Turnhout:    Wereldwinkel Vosselaar: 

-Korte Gasthuisstraat 52, 2300 Turnhout  -Remi Lensplein 3, 2350 Vosselaar 
zondag en maandag gesloten,    maandag, dinsdag,zondag gesloten 
di-do: 09:30 tot 12:30 en 13:30 tot 17:30   woe, do en vrij: van 13:30 tot 18:00  
zaterdag van 09:30 tot 17:00    zaterdag van 10:00 tot 17:00  

-Schorvoortweg, 2300 Turnhout  
enkel open op zondag van 9:30  tot 12:00  

 

Wereldwinkel Oud-Turnhout:   Wereldwinkel Beerse: 

-Van der Bekenlaan 4, 2360 Oud-Turnhout  -Schoolstraat 15, 2340 Beerse 
Maandag, donderdag en zondag gesloten  maandag, dinsdag, zondag gesloten 
Di, woe en vrij: van 14:00 tot  18:00  Woe, vrij: 10:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 
Zaterdag van 9:30 tot 12:30 en 14:00 - 17:00 Do: van 10:00 tot 12:00  
      Zaterdag: 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00  
 
 

  
Voor meer info over wat de 4 gemeenten van de Stadsregio als   
Fair Trade gemeenten doen, ga zeker eens een kijkje nemen op   
www.fairtradegemeenten.be  

 
Culifaire Fietstocht 
Fietsen  en  proeven  van  fair  trade   

over  de stadsgrenzen  heen! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gratis fietstocht voor jong en oud! 

 
 

Een organisatie van de Fair trade trekkersgroepen van: 

 



Culifaire fietstocht langs Turnhout, Beerse 
Oud-Turnhout en Vosselaar  
 
   De fietstocht laat je kennismaken met Stadsregio Turnhout als Fair Trade 
Stadsregio.  Alle 4 de gemeenten van de Stadsregio behaalden enkele jaren 
geleden de titel van Fair Trade Gemeente en organiseren tal van activiteiten om 
eerlijke handel in de kijker te zetten.  
 
   Tijdens de fietstocht passeert – of komt u in de buurt van  - horecazaken die fair 
trade producten op hun kaart hebben staan. Op deze manier kan u kennismaken 
met eerlijke producten! Vergeet dus niet om tijdens de fietstocht even de fiets 
aan de kant te zetten en te genieten van een eerlijk drankje!  
 
   Fair Trade of “eerlijke handel” focust in de eerste plaats op het Zuiden met het 
doel om armoede en honger uit te roeien. Fair Trade producten zijn duurzaam 
omdat ze de producent een eerlijk loon bieden en bovendien aandacht hebben 
voor milieu en sociale criteria. Tijdens de fietstocht maakt u kennis met  Fair 
Trade producten.  

   In de tweede plaats focust Fair Trade op een 
duurzame en meer bewuste handel in het 
Noorden namelijk lokale voedselproductie: 
door (h)eerlijk en gezond voedsel dichtbij te 
halen worden de voedselkilometers beperkt. 
Zo zorgen we voor een gezond milieu.  
 

Fietsen  
Je kan de fietstocht naar zin en vermogen uitfietsen.  
De fietsroutes lopen langs de fietsknooppunten. Enkel de route in Beerse volgt  
wandelknooppunten, maar kan eveneens gefietst worden.  
   Je kan kiezen voor  

- ofwel een lus rond één van de 4 gemeenten  
- ofwel  alle 4 de gemeenten tegelijk in één lus.  

 
   In elke lus kan je een stop maken aan een horecazaak die fair trade aanbiedt. 
Starten kan bovendien op elke plaats langs de lus (als je de knooppunten maar 
volgt). 
 

Mokkamour 
Parklaan 6 
2350 Vosselaar 
www.mokkamour.be 

Openingsuren: 
dinsdag tot en met zondag: 08:30 tot 20:00  
maandag gesloten  
 

Het koffiehuis is opgericht in 2007 en bevindt zich in het centrum, naast het Mariapark 
Mokkamour is hét adres voor koffieliefhebbers die intens willen genieten in een gezellige 
en huiselijke sfeer. 
_________________________________________________________________ 

Volledige  Stadsregio: Turnhout, Oud-
Turnhout, Beerse  en  Vosselaar 

Afstand: 50,7 kilometer + 12,2 kilometer wandelknooppunten Beerse 

 



De fair trade horecazaken in Vosselaar bevinden zich in het 
centrum (in de buurt van knooppunt 68): 

 
De Cirrek 
Cingel 2 
2350 Vosselaar 

 Openingsuren:  
Woensdag 11:30 – 22:00 
Donderdag 11:30 – 00:00 
Vrijdag  11:30 – 01:00 
Zaterdag 17:00 – 01:00 
Zondag  11:30 – 22:00 
Maandag en dinsdag gesloten 

 
 

Voor een lekker etentje of een tussendoortje, altijd welkom in de authentieke spiegeltent 
of bij goed weer in de gezellige tuin. De menukaart biedt u een uitgebreid aanbod, altijd 
vers en lekker. 

___________________________________________________________________ 

 
Kaffee De Lindekens 
Cingel 8 
2350 Vosselaar 

Openingsuren: 
Maandag, woensdag en 
donderdag:  11:00 tot 01:00  
Vrijdag en zaterdag: 11:00 tot 03:00  

Zondag: 11:00 tot 00:00  
Dinsdag gesloten  

Kaffee De Lindekens is een authentiek Vosselaars kaffee. Vlakbij dit gebouw huisde de 
intussen legendarisch geworden Vosselaarse brouwerij “De Lelie”. Reden te meer dus om 
hier een drankje te nuttigen. Gezondheid! 

Turnhout 
 
Afstand: 22,5 kilometer 
 

  

 Aansluiting met de fietslus Oud-Turnhout (via knooppunt 63 naar knooppunt 62)  
 Aansluiting met fietslus Vosselaar (via knooppunt 48 of knooppunt 1) 

 

 



 
Klein Engelandhoeve  
(paar honderd meter van de route 
(rond  knooppunt 3) – te bereiken via 
de Steenweg maar ook via het 
Speelpleintje (bij goed weer)  
Klein Engeland 29 
2300 Turnhout 

www.kleinengelandhoeve.be 

 

Openingsuren: 
Van 1 mei tem 30 september is het bezoekerscentrum geopend: 
-    dinsdag tot vrijdag van 13:00 tot 18:00 
-    zaterdag van 11:00 tot 18:00  
-    zondag van 11:00 tot 18:00  

Van 1 oktober tem 30 april is het bezoekerscentrum geopend:  
-    dinsdag tot vrijdag van 13:00 tot 17:00 
-    zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00  

 

De Klein Engelandhoeve is gelegen in het groene noorden van Turnhout, midden in 
het Turnhouts Vennengebied op de weg naar Baarle-Hertog. Door het 
bezoekerscentrum en de parking vormt de Klein Engelandhoeve de ideale 
vertrekplaats voor wandelingen in het Vennengebied. Op de site wordt een 
veelzijdig project uitgevoerd door verschillende projectpartners.  Het 
bezoekerscentrum wordt uitgebaat door Natuurwerk vzw in opdracht van de  stad 
Turnhout. 

 

 

 
 
 

Vosselaar: 
 
Afstand: 19,4 kilometer  

 

 
 Aansluiting met de fietslus Turnhout  (via knooppunt  70, 78 naar knooppunt 48; 

of via knooppunt 68 naar knooppunt 1) 
 Aansluiting met fietslus Oud-Turnhout (via knooppunt 70,78, 90, 89, 28 naar 

knooppunt 64)  
 Aansluiting met fietslus Beerse (via knooppunt 68)  

 



Kaffee Beatnik  
(tussen knooppunt 53 en 64) 
 Vrijwilligersstraat 5 
2340 Beerse 
www.beatnik.be 

 Openingsuren:  
woensdag, donderdag en zaterdag vanaf 
19:00 , vrijdag en zondag vanaf 16:00; 

maandag en dinsdag gesloten 

Kaffee Beatnik, the place to be in Beerse en omstreken. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Het Koetshuis 
(museumcafé) 
(tussen knooppunt 53 en 64) 
Bisschopslaan 1 
2340 Beerse 
 
  Openingsuren:  
eerste zondag van de maand van 
14:00 tot 17:00 

Het Koetshuis is het museumcafé gelegen aan het Heemkundig Museum Tempelhof. Het 
museum hangt in wisselende tentoonstellingen een beeld op van diverse aspecten van 
het heemkundig erfgoed van Beerse.  Altijd een bezoekje waard, waarna u in het 
Koetshuis terecht kan voor een heerlijk drankje.  
 

 

 

Eethuis WEB  

 (paar honderd meter van de route 
(tussen knooppunt 48 en 46)– te 
bereiken via de Steenweg op Tielen)   
Steenweg op Tielen 70  
2300 Turnhout 
  

 

 
 Openingsuren:  
Maandag tot vrijdag : 10:00 – 17:00 
Zaterdag : 10:00 – 16:30 
Gesloten op zon- en feestdagen 

Eethuis WEB is een tewerkstellingsinitiatief van vzw S.W.WEB, een sociale werkplaats 
gericht op het aanbieden van duurzame tewerkstelling voor mensen die minder kansen 
krijgen op de gewone arbeidsmarkt.  
Eethuis WEB serveert gezonde en evenwichtige maaltijden, waarbij alles zoveel mogelijk 
vers bereid wordt (elke dag verse soep, desserten volgens traditioneel recept, dagschotels 
met verse ingrediënten, …). Bij het realiseren van bovenvermelde doelstellingen houdt 
Het Eethuis zoveel mogelijk rekening met mens, milieu en maatschappij. 
 
____________________________________________________________ 
 

 

Als  u  via de knooppunten   op de Grote  Markt  van  Turnhout  
aankomt, kan  u vlakbij  de markt  op verschillende  locaties  
terecht  om  ergens  uit te rusten met  een (h)eerlijk  drankje :  

  



 

In den Spythigen Duvel  
(paar honderd meter van de Grote Markt – te 
bereiken via de Otterstraat)   
Otterstraat 99 
2300 Turnhout 
www.spytighenduvel.be 

Openingsuren: 
Maandag: gesloten 
Dinsdag –donderdag:14:00 - 01:00 

Vrijdag:14:00 - 02:00 
Zaterdag:15:00 - 03:00 ; Zondag: 14:00 - 01:00 

Bierhuys In den Spytighen Duvel ligt wat scheefgezakt weggestoken in de Otterstraat. Dit 
is één van de oudste cafeetjes die de stad nog rijk is, getuige daarvan de schitterende 
voorgevel en interieur. Alle regulier verkrijgbare Trappisten sieren de kaart. “De 
Spytighen” zoals ze het in Turnhout in’t kort zeggen, heeft voor bierliefhebbers nog veel 
meer te bieden: op de zeer uitgebreide bierlijst met producten van kleinere brouwerijen 
kan iedereen zijn gading wel vinden. 
_________________________________________________________________________ 

Den Bond 
(paar honderd meter van de Grote 
Markt – te bereiken via Begijnenstraat) 
Korte Begijnenstraat 24 
2300 Turnhout 
 
 
 

Openingsuren:  
maandag tot vrijdag: 10:00 tot 01:00  
zaterdag: 10:00 tot 18:00 
zondag: 10:00 tot 14:00  

In café Den Bond  kan u genieten van een hapje en een drankje. Deze biedt plaats voor 80 
personen en is geschikt voor het ontvangst van grote groepen. 

Beerse 
 
Afstand:  12 kilometer (fietsen of wandelen)            
OPGELET: wandelknooppunten volgen ! 

  

Te volgen wandelknooppunten:  
53 (0 km)   64 (1,7 km)  61 (3,2 km)  37 (4,2 km) 36 (4,4 km) 39 (5,5 km)  38 
(5,9 km) 40 (6,2 km)  1 (6,3 km) 45 (6,7 km)  41 (6,8 km)  91 (7,7 km) 63 (8,7 
km)  52 (8,9 km)  62 (9,8 km)  53 (12 km) 
 

 Aansluiting met fietslus Beerse (via knooppunt 68) 

 



Ijswens 
(tussen knooppunt 64 en 47) 
Hoge Darisdonk 34 
2360 Oud-Turnhout 

Openingsuren: 
Zomer: Maandag tot zaterdag van 13:00  tot 
zonsondergang 
Zondag van 11:00  tot zonsondergang 

          Woensdag gesloten 
  
Winter: Donderdag, vrijdag en zaterdag van 13:00 tot 18:00 
               Maandag, dinsdag, woensdag en zondag gesloten 
 
Ambachtelijk gemaakt hoeve ijs 
___________________________________________________________________ 

Dienstencentrum Eigenaard 
(tussen knooppunt 46 en 62) 
Koning Boudewijnlaan 80 
2360 Oud-Turnhout 
 
Openingsuren: 
Elke weekdag van 12:30 tot 16:30 
 

Een sociale ontmoetingsplaats, waar de bezoekers bij een drankje gezellig kunnen 
babbelen, een kaartje leggen of een spelletje biljart spelen. Vijftien vrijwilligers baten de 
cafetaria uit. 
___________________________________________________________________ 

Appelen Wens –Machilsen 
(tussen knooppunt 64 en 47) 
Corsendonk 4A 
2360 Oud-Turnhout 
 
Openingsuren: 
Maandag – vrijdag van 13:00 tot 19:00  
Zaterdag van 08:30 tot 17:00  
Zondag gesloten  

Particuliere verkoop van fruit uit eigen boomgaard. 

De Ranonkel  
(paar honderd meter van de Grote Markt – te 
bereiken via Begijnenstraat)   
Begijnenstraat 25  
2300 Turnhout 
 
Openingsuren:  
Maandag t/m zaterdag van 09:00  - 03:00 
Zondag van  06:30 – 03:00  

 
Eén van de laatste bruine café 's van de stad. Met de grootste rock-, jazz- en popcollectie 
in Turnhout op vinyl en op cd. 

___________________________________________________________________ 
 

Café Barzoen  
(paar honderd meter van de Grote Markt – te 
bereiken via de Warandestraat)   
Warandestraat 42 
2300 Turnhout 

Openingsuren: 
maandag tot zaterdag van 09:00  tot 24:00 
zondag van 07:00 tot 20:00 

 
Je kan in eetcafé Barzoen terecht voor een tas (h)eerlijke koffie en een uitgebreide 
drankenkaart. De keuken biedt een ruime vaste kaart aan (dagsoepen, boterhammen, 
salades, pasta's), met daarnaast weekschotels en een suggestiebord meestal in teken van 
het programma van de Warande. 
Barzoen heeft 120 zitplaatsen, aangevuld met een leestafel, zithoek en een buitenterras.   



  
Oud-Turnhout 
 
Afstand: 22,1 kilometer  

 

 

 

 Aansluiting met de fietslus Turnhout  (via knooppunt 62 naar knooppunt 63) 
 Aansluiting met fietslus Vosselaar (via knooppunt 64 naar knooppunt 28, 89, 90 

en 78) 
 
 

Corsendonks Hof 
(tussen knooppunt 64 en 47) 
Corsendonk 2 
2360 Oud-Turnhout 
 
Openingsuren: 
open juli en augustus en op zon- en 
feestdagen vanaf 11:00 
September tot en met Juni vanaf 12:00 
Van 1 september tot 1 mei gesloten op 

woensdag en donderdag 

De stijlvolle brasserie opende haar deuren in 1983 en werd al snel uitgebreid met 
verschillende prachtige feestzalen. De naam is ontleend aan de rustige vormgeving van 
het grondgebied Corsendonk. Het sfeervolle interieur werd samengesteld met 
ornamenten uit oude kastelen en kerken. U zult zich hier onmiddellijk thuisvoelen want 
gastvrijheid, hartelijkheid, rust en ontspanning zijn hier nummer één. 

_____________________________________________________________ 

Bezoekerscentrum De Liereman 
(tussen knooppunt 62 en 61) 
Schuurhovenberg 43 
2360 Oud-Turnhout 
014 42 99 66 
 
Openingsuren: 
Alle dagen van 13:00 tot 17:00 en zondag van 
11:00 tot 18:00 
 

 

Het bezoekerscentrum Landschap De Liereman is gelegen aan de rand van het meer dan 
duizend hectare groot Landschap De Liereman. 
In het bezoekerscentrum kan je meer informatie verkrijgen over het natuurgebied 
Landschap De Liereman. De informatie is vervat in een overzichtelijke tentoonstelling. 
Vanuit het bezoekerscentrum vertrekken regelmatig wandelingen met een natuurgids, 
maar je kan uiteraard ook zelf op stap. Het bezoekerscentrum beschikt over een ruime 
parking. Kinderen kunnen spelen in het speelbos en maken er kennis met Bo. 



  
Oud-Turnhout 
 
Afstand: 22,1 kilometer  

 

 

 

 Aansluiting met de fietslus Turnhout  (via knooppunt 62 naar knooppunt 63) 
 Aansluiting met fietslus Vosselaar (via knooppunt 64 naar knooppunt 28, 89, 90 

en 78) 
 
 

Corsendonks Hof 
(tussen knooppunt 64 en 47) 
Corsendonk 2 
2360 Oud-Turnhout 
 
Openingsuren: 
open juli en augustus en op zon- en 
feestdagen vanaf 11:00 
September tot en met Juni vanaf 12:00 
Van 1 september tot 1 mei gesloten op 

woensdag en donderdag 

De stijlvolle brasserie opende haar deuren in 1983 en werd al snel uitgebreid met 
verschillende prachtige feestzalen. De naam is ontleend aan de rustige vormgeving van 
het grondgebied Corsendonk. Het sfeervolle interieur werd samengesteld met 
ornamenten uit oude kastelen en kerken. U zult zich hier onmiddellijk thuisvoelen want 
gastvrijheid, hartelijkheid, rust en ontspanning zijn hier nummer één. 

_____________________________________________________________ 

Bezoekerscentrum De Liereman 
(tussen knooppunt 62 en 61) 
Schuurhovenberg 43 
2360 Oud-Turnhout 
014 42 99 66 
 
Openingsuren: 
Alle dagen van 13:00 tot 17:00 en zondag van 
11:00 tot 18:00 
 

 

Het bezoekerscentrum Landschap De Liereman is gelegen aan de rand van het meer dan 
duizend hectare groot Landschap De Liereman. 
In het bezoekerscentrum kan je meer informatie verkrijgen over het natuurgebied 
Landschap De Liereman. De informatie is vervat in een overzichtelijke tentoonstelling. 
Vanuit het bezoekerscentrum vertrekken regelmatig wandelingen met een natuurgids, 
maar je kan uiteraard ook zelf op stap. Het bezoekerscentrum beschikt over een ruime 
parking. Kinderen kunnen spelen in het speelbos en maken er kennis met Bo. 



Ijswens 
(tussen knooppunt 64 en 47) 
Hoge Darisdonk 34 
2360 Oud-Turnhout 

Openingsuren: 
Zomer: Maandag tot zaterdag van 13:00  tot 
zonsondergang 
Zondag van 11:00  tot zonsondergang 

          Woensdag gesloten 
  
Winter: Donderdag, vrijdag en zaterdag van 13:00 tot 18:00 
               Maandag, dinsdag, woensdag en zondag gesloten 
 
Ambachtelijk gemaakt hoeve ijs 
___________________________________________________________________ 

Dienstencentrum Eigenaard 
(tussen knooppunt 46 en 62) 
Koning Boudewijnlaan 80 
2360 Oud-Turnhout 
 
Openingsuren: 
Elke weekdag van 12:30 tot 16:30 
 

Een sociale ontmoetingsplaats, waar de bezoekers bij een drankje gezellig kunnen 
babbelen, een kaartje leggen of een spelletje biljart spelen. Vijftien vrijwilligers baten de 
cafetaria uit. 
___________________________________________________________________ 

Appelen Wens –Machilsen 
(tussen knooppunt 64 en 47) 
Corsendonk 4A 
2360 Oud-Turnhout 
 
Openingsuren: 
Maandag – vrijdag van 13:00 tot 19:00  
Zaterdag van 08:30 tot 17:00  
Zondag gesloten  

Particuliere verkoop van fruit uit eigen boomgaard. 

De Ranonkel  
(paar honderd meter van de Grote Markt – te 
bereiken via Begijnenstraat)   
Begijnenstraat 25  
2300 Turnhout 
 
Openingsuren:  
Maandag t/m zaterdag van 09:00  - 03:00 
Zondag van  06:30 – 03:00  

 
Eén van de laatste bruine café 's van de stad. Met de grootste rock-, jazz- en popcollectie 
in Turnhout op vinyl en op cd. 

___________________________________________________________________ 
 

Café Barzoen  
(paar honderd meter van de Grote Markt – te 
bereiken via de Warandestraat)   
Warandestraat 42 
2300 Turnhout 

Openingsuren: 
maandag tot zaterdag van 09:00  tot 24:00 
zondag van 07:00 tot 20:00 

 
Je kan in eetcafé Barzoen terecht voor een tas (h)eerlijke koffie en een uitgebreide 
drankenkaart. De keuken biedt een ruime vaste kaart aan (dagsoepen, boterhammen, 
salades, pasta's), met daarnaast weekschotels en een suggestiebord meestal in teken van 
het programma van de Warande. 
Barzoen heeft 120 zitplaatsen, aangevuld met een leestafel, zithoek en een buitenterras.   



 

In den Spythigen Duvel  
(paar honderd meter van de Grote Markt – te 
bereiken via de Otterstraat)   
Otterstraat 99 
2300 Turnhout 
www.spytighenduvel.be 

Openingsuren: 
Maandag: gesloten 
Dinsdag –donderdag:14:00 - 01:00 

Vrijdag:14:00 - 02:00 
Zaterdag:15:00 - 03:00 ; Zondag: 14:00 - 01:00 

Bierhuys In den Spytighen Duvel ligt wat scheefgezakt weggestoken in de Otterstraat. Dit 
is één van de oudste cafeetjes die de stad nog rijk is, getuige daarvan de schitterende 
voorgevel en interieur. Alle regulier verkrijgbare Trappisten sieren de kaart. “De 
Spytighen” zoals ze het in Turnhout in’t kort zeggen, heeft voor bierliefhebbers nog veel 
meer te bieden: op de zeer uitgebreide bierlijst met producten van kleinere brouwerijen 
kan iedereen zijn gading wel vinden. 
_________________________________________________________________________ 

Den Bond 
(paar honderd meter van de Grote 
Markt – te bereiken via Begijnenstraat) 
Korte Begijnenstraat 24 
2300 Turnhout 
 
 
 

Openingsuren:  
maandag tot vrijdag: 10:00 tot 01:00  
zaterdag: 10:00 tot 18:00 
zondag: 10:00 tot 14:00  

In café Den Bond  kan u genieten van een hapje en een drankje. Deze biedt plaats voor 80 
personen en is geschikt voor het ontvangst van grote groepen. 

Beerse 
 
Afstand:  12 kilometer (fietsen of wandelen)            
OPGELET: wandelknooppunten volgen ! 

  

Te volgen wandelknooppunten:  
53 (0 km)   64 (1,7 km)  61 (3,2 km)  37 (4,2 km) 36 (4,4 km) 39 (5,5 km)  38 
(5,9 km) 40 (6,2 km)  1 (6,3 km) 45 (6,7 km)  41 (6,8 km)  91 (7,7 km) 63 (8,7 
km)  52 (8,9 km)  62 (9,8 km)  53 (12 km) 
 

 Aansluiting met fietslus Beerse (via knooppunt 68) 

 



Kaffee Beatnik  
(tussen knooppunt 53 en 64) 
 Vrijwilligersstraat 5 
2340 Beerse 
www.beatnik.be 

 Openingsuren:  
woensdag, donderdag en zaterdag vanaf 
19:00 , vrijdag en zondag vanaf 16:00; 

maandag en dinsdag gesloten 

Kaffee Beatnik, the place to be in Beerse en omstreken. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Het Koetshuis 
(museumcafé) 
(tussen knooppunt 53 en 64) 
Bisschopslaan 1 
2340 Beerse 
 
  Openingsuren:  
eerste zondag van de maand van 
14:00 tot 17:00 

Het Koetshuis is het museumcafé gelegen aan het Heemkundig Museum Tempelhof. Het 
museum hangt in wisselende tentoonstellingen een beeld op van diverse aspecten van 
het heemkundig erfgoed van Beerse.  Altijd een bezoekje waard, waarna u in het 
Koetshuis terecht kan voor een heerlijk drankje.  
 

 

 

Eethuis WEB  

 (paar honderd meter van de route 
(tussen knooppunt 48 en 46)– te 
bereiken via de Steenweg op Tielen)   
Steenweg op Tielen 70  
2300 Turnhout 
  

 

 
 Openingsuren:  
Maandag tot vrijdag : 10:00 – 17:00 
Zaterdag : 10:00 – 16:30 
Gesloten op zon- en feestdagen 

Eethuis WEB is een tewerkstellingsinitiatief van vzw S.W.WEB, een sociale werkplaats 
gericht op het aanbieden van duurzame tewerkstelling voor mensen die minder kansen 
krijgen op de gewone arbeidsmarkt.  
Eethuis WEB serveert gezonde en evenwichtige maaltijden, waarbij alles zoveel mogelijk 
vers bereid wordt (elke dag verse soep, desserten volgens traditioneel recept, dagschotels 
met verse ingrediënten, …). Bij het realiseren van bovenvermelde doelstellingen houdt 
Het Eethuis zoveel mogelijk rekening met mens, milieu en maatschappij. 
 
____________________________________________________________ 
 

 

Als  u  via de knooppunten   op de Grote  Markt  van  Turnhout  
aankomt, kan  u vlakbij  de markt  op verschillende  locaties  
terecht  om  ergens  uit te rusten met  een (h)eerlijk  drankje :  

  



 
Klein Engelandhoeve  
(paar honderd meter van de route 
(rond  knooppunt 3) – te bereiken via 
de Steenweg maar ook via het 
Speelpleintje (bij goed weer)  
Klein Engeland 29 
2300 Turnhout 

www.kleinengelandhoeve.be 

 

Openingsuren: 
Van 1 mei tem 30 september is het bezoekerscentrum geopend: 
-    dinsdag tot vrijdag van 13:00 tot 18:00 
-    zaterdag van 11:00 tot 18:00  
-    zondag van 11:00 tot 18:00  

Van 1 oktober tem 30 april is het bezoekerscentrum geopend:  
-    dinsdag tot vrijdag van 13:00 tot 17:00 
-    zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00  

 

De Klein Engelandhoeve is gelegen in het groene noorden van Turnhout, midden in 
het Turnhouts Vennengebied op de weg naar Baarle-Hertog. Door het 
bezoekerscentrum en de parking vormt de Klein Engelandhoeve de ideale 
vertrekplaats voor wandelingen in het Vennengebied. Op de site wordt een 
veelzijdig project uitgevoerd door verschillende projectpartners.  Het 
bezoekerscentrum wordt uitgebaat door Natuurwerk vzw in opdracht van de  stad 
Turnhout. 

 

 

 
 
 

Vosselaar: 
 
Afstand: 19,4 kilometer  

 

 
 Aansluiting met de fietslus Turnhout  (via knooppunt  70, 78 naar knooppunt 48; 

of via knooppunt 68 naar knooppunt 1) 
 Aansluiting met fietslus Oud-Turnhout (via knooppunt 70,78, 90, 89, 28 naar 

knooppunt 64)  
 Aansluiting met fietslus Beerse (via knooppunt 68)  

 



De fair trade horecazaken in Vosselaar bevinden zich in het 
centrum (in de buurt van knooppunt 68): 

 
De Cirrek 
Cingel 2 
2350 Vosselaar 

 Openingsuren:  
Woensdag 11:30 – 22:00 
Donderdag 11:30 – 00:00 
Vrijdag  11:30 – 01:00 
Zaterdag 17:00 – 01:00 
Zondag  11:30 – 22:00 
Maandag en dinsdag gesloten 

 
 

Voor een lekker etentje of een tussendoortje, altijd welkom in de authentieke spiegeltent 
of bij goed weer in de gezellige tuin. De menukaart biedt u een uitgebreid aanbod, altijd 
vers en lekker. 

___________________________________________________________________ 

 
Kaffee De Lindekens 
Cingel 8 
2350 Vosselaar 

Openingsuren: 
Maandag, woensdag en 
donderdag:  11:00 tot 01:00  
Vrijdag en zaterdag: 11:00 tot 03:00  

Zondag: 11:00 tot 00:00  
Dinsdag gesloten  

Kaffee De Lindekens is een authentiek Vosselaars kaffee. Vlakbij dit gebouw huisde de 
intussen legendarisch geworden Vosselaarse brouwerij “De Lelie”. Reden te meer dus om 
hier een drankje te nuttigen. Gezondheid! 

Turnhout 
 
Afstand: 22,5 kilometer 
 

  

 Aansluiting met de fietslus Oud-Turnhout (via knooppunt 63 naar knooppunt 62)  
 Aansluiting met fietslus Vosselaar (via knooppunt 48 of knooppunt 1) 

 

 



Culifaire fietstocht langs Turnhout, Beerse 
Oud-Turnhout en Vosselaar  
 
   De fietstocht laat je kennismaken met Stadsregio Turnhout als Fair Trade 
Stadsregio.  Alle 4 de gemeenten van de Stadsregio behaalden enkele jaren 
geleden de titel van Fair Trade Gemeente en organiseren tal van activiteiten om 
eerlijke handel in de kijker te zetten.  
 
   Tijdens de fietstocht passeert – of komt u in de buurt van  - horecazaken die fair 
trade producten op hun kaart hebben staan. Op deze manier kan u kennismaken 
met eerlijke producten! Vergeet dus niet om tijdens de fietstocht even de fiets 
aan de kant te zetten en te genieten van een eerlijk drankje!  
 
   Fair Trade of “eerlijke handel” focust in de eerste plaats op het Zuiden met het 
doel om armoede en honger uit te roeien. Fair Trade producten zijn duurzaam 
omdat ze de producent een eerlijk loon bieden en bovendien aandacht hebben 
voor milieu en sociale criteria. Tijdens de fietstocht maakt u kennis met  Fair 
Trade producten.  

   In de tweede plaats focust Fair Trade op een 
duurzame en meer bewuste handel in het 
Noorden namelijk lokale voedselproductie: 
door (h)eerlijk en gezond voedsel dichtbij te 
halen worden de voedselkilometers beperkt. 
Zo zorgen we voor een gezond milieu.  
 

Fietsen  
Je kan de fietstocht naar zin en vermogen uitfietsen.  
De fietsroutes lopen langs de fietsknooppunten. Enkel de route in Beerse volgt  
wandelknooppunten, maar kan eveneens gefietst worden.  
   Je kan kiezen voor  

- ofwel een lus rond één van de 4 gemeenten  
- ofwel  alle 4 de gemeenten tegelijk in één lus.  

 
   In elke lus kan je een stop maken aan een horecazaak die fair trade aanbiedt. 
Starten kan bovendien op elke plaats langs de lus (als je de knooppunten maar 
volgt). 
 

Mokkamour 
Parklaan 6 
2350 Vosselaar 
www.mokkamour.be 

Openingsuren: 
dinsdag tot en met zondag: 08:30 tot 20:00  
maandag gesloten  
 

Het koffiehuis is opgericht in 2007 en bevindt zich in het centrum, naast het Mariapark 
Mokkamour is hét adres voor koffieliefhebbers die intens willen genieten in een gezellige 
en huiselijke sfeer. 
_________________________________________________________________ 

Volledige  Stadsregio: Turnhout, Oud-
Turnhout, Beerse  en  Vosselaar 

Afstand: 50,7 kilometer + 12,2 kilometer wandelknooppunten Beerse 

 



U kan er ook voor kiezen om langs alle 4 de gemeenten van de Stadsregio te passeren, en 
in  bijvoorbeeld elk gemeente een tussenstop te maken om iets eerlijks te nuttigen.  U kan 
starten in elk van de 4 gemeenten van de Stadsregio.  U kan de knooppunten volgen in 
dezelfde volgorde als aangegeven op het kaartje, of in omgekeerde volgorde. Voor de 
route van Beerse dient u opnieuw het kaartje van de wandelknooppunten van Beerse te 
nemen.  

- Veel plezier met de Culifaire Fietstocht!- 

 

In elke gemeente is een wereldwinkel aanwezig, waar u eerlijk 
lekkers kan vinden: 

 

Wereldwinkels Turnhout:    Wereldwinkel Vosselaar: 

-Korte Gasthuisstraat 52, 2300 Turnhout  -Remi Lensplein 3, 2350 Vosselaar 
zondag en maandag gesloten,    maandag, dinsdag,zondag gesloten 
di-do: 09:30 tot 12:30 en 13:30 tot 17:30   woe, do en vrij: van 13:30 tot 18:00  
zaterdag van 09:30 tot 17:00    zaterdag van 10:00 tot 17:00  

-Schorvoortweg, 2300 Turnhout  
enkel open op zondag van 9:30  tot 12:00  

 

Wereldwinkel Oud-Turnhout:   Wereldwinkel Beerse: 

-Van der Bekenlaan 4, 2360 Oud-Turnhout  -Schoolstraat 15, 2340 Beerse 
Maandag, donderdag en zondag gesloten  maandag, dinsdag, zondag gesloten 
Di, woe en vrij: van 14:00 tot  18:00  Woe, vrij: 10:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 
Zaterdag van 9:30 tot 12:30 en 14:00 - 17:00 Do: van 10:00 tot 12:00  
      Zaterdag: 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00  
 
 

  
Voor meer info over wat de 4 gemeenten van de Stadsregio als   
Fair Trade gemeenten doen, ga zeker eens een kijkje nemen op   
www.fairtradegemeenten.be  

 
Culifaire Fietstocht 
Fietsen  en  proeven  van  fair  trade   

over  de stadsgrenzen  heen! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gratis fietstocht voor jong en oud! 

 
 

Een organisatie van de Fair trade trekkersgroepen van: 

 


