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Moddertaartje bakken, een strip tekenen met Suske en Wiske, 
slapen in een indianentent, … 

Alles (of toch bijna alles) kan in de Kempen. Zoals je lekker vuil 
maken. Thuis mag dat niet, in de Kempen wél.

Neem deze lijst bij de hand en ontdek al deze toffe dingen één 
voor één. Ga samen met mama, papa, oma of opa op ontdekking 
in de Kempen. 

Wedden dat je vriendjes nadien jaloers zijn op je avonturen?

Op zoek naar nog meer ideeën? Kijk even op www.kempen.be!



Herentals

Lier

Hoogstraten

Geel

Westerlo

Kasterlee

Turnhout

Mol

Waar  kan je de activiteiten vinden?

In de Kempen natuurlijk! 
Dit kaartje geeft je alvast 
een overzicht van de leukste 
activiteiten.



#1 Kabouterberg #14  Bobbejaanland

#2 Olmense Zoo #15  Zilvermeer

#3 Pagadderpad #16  Turfje in het Fluisterbos

#4 Een modderbad inHobbeldonk #17  Op ezelcruise

#5 Klompenbelevingspad #18  Poppenwandeling

#6 Toeristentoren #19  Hoeveijs smullen

#7 Hidrodoe #20  Subtropisch zwemmen

#8 Kanovaren op de Kleine Nete #21  Keiheuvel

#9 Kempense Kolonies #22  Op stap met Anemoontje

#10 Suske en Wiske - Kindermuseum #23  Enclaveroute

#11 Lilse Bergen #24  Schapentheater

#12  Spoorfietsen #25  Bos van Bo

#13  Koeknuffelen

Bucketlist

Hier kan je afvinken wat je al gedaan hebt!



Kabouterberg

Liedjes zingen, zandtaartjes bakken of 
boomwortels beklimmen op de Kabouterberg 
én logeren in een echt Kabouterboshuisje. 
Want sommige sprookjes bestaan echt!

Kasterlee

www.visitkasterlee.be

#1 



Olmense Zoo
Je favoriete dieren spotten in de Olmense 
Zoo: die snoezige witte leeuwtjes of toch 
maar de gigantische bruine berenbroers?

Balen

www.olmensezoo.be

#2 



Pagadderpad

Lopen over water, sleuren aan een boot en darts spelen 
met dennenappels: tijd voor actie op het Pagadderpad!

Dessel

www.dessel.be

#3 



Een modderbad in Hobbeldonk

Superschattige lammetjes aaien op de 
bioboerderij of een lekker vuil modderbad 
nemen in natuurspeeltuin Hobbeldonk in 
De Averegten. 

Heist-op-den-Berg

www.averegten.be

#4 



Klompenbelevingspad
Je hippe sneakers ruilen voor houten klompen en 
balanceren op de boomstammen of de wiebelbrug 
van het Klompenbelevingspad.

Laakdal

www.klompenmuseum.be

#5 



Toeristentoren
De 112 treden (oef!) van de Toeristentoren beklimmen 
en dan als een vogel naar de bossen en de duinen onder 
jou turen. Mega wanneer de wereld plots mini lijkt!

Herentals

www.toeristentoren.be

#6 



Hidrodoe

De tientallen spetterende experimenten van Hidrodoe 
uitproberen, zoals dansen onder een waterparaplu 
zonder nat te worden.

Herentals

www.hidrodoe.be

#7 



Kanovaren op de Kleine Nete

Zélf peddelen, watervogels spotten en gezellig 
picknicken tijdens een kanotochtje op de Kleine Nete.

Retie - Grobbendonk

www.kempen.be

#8 



24

Kempense Kolonies
Als een landloper (wat een rare naam!) 
de Kempense Kolonies verkennen met 
de Landlopersapp.

Merksplas

www.kempenslandschap.be

#9 



Teletijd
machine

Suske en Wiske-Kindermuseum
In een teletijdmachine stappen en zélf een strip tekenen 
in het Suske en Wiske-Kindermuseum.

Kalmthout

www.suskeenwiskekindermuseum.be

#10 



Lilse Bergen
Overdag in een waterwiel over de vijver rollen en 
‘s nachts in een knusse boomhut of indianentent 
slapen op De Lilse Bergen. Fun, fun en nog eens fun!

Lille

www.lilsebergen.be

#11 



Spoorfietsen

Met de hele familie op een verlaten militaire spoorlijn 
(inclusief bunkers!) trappen tijdens een namiddagje 
spoorfietsen.

Kapellen - Brasschaat

www.spoorfietsen.be

#12 



Koeknuffelen

Voor één keer niet mama of papa maar 
een … koe knuffelen. Benieuwd hoe dat 
voelt.

Ravels

www.koeknuffelen.be

#13 



Bobbejaanland
Kriebels in de buik krijgen én keihard gillen 
wanneer je de sensationele rollercoasters 
van Bobbejaanland uitprobeert.

Kasterlee

www.bobbejaanland.be

#14 



Zilvermeer

Als een echte padvinder vlotkamperen op het 
Zilvermeer. Voor je naar huis gaat nog snel langs een 
megaglijbaan in de zwemvijver zoeven.

Mol
www.zilvermeer.be

#15 



Turfje in het Fluisterbos

Met elfje Fien het sprookjesachtige Fluisterbos 
induiken. Opdracht? Kabouter Turf helpen om zijn 
toverkracht terug te vinden.

Essen

www.vvvessen.be

#16 



Op ezelcruise

Op ezelcruise trekken met de schattige langoren 
van beleefboerderij De Vliertuin.

Herselt

www.devliertuin.be

#17 



Poppenwandeling

Samen met een heks, een joker en een begijntje 
op zoek gaan naar de verdwenen Hartenvrouw 
tijdens de Poppenwandeling.

Turnhout

www.toerismeturnhout.be

#18 



Ambachtelijk hoeveijs

Hoeveijs smullen

Smullen van het lekkerste hoeveijsje ooit 
Vanille, chocola of aardbei?

www.kempen.be

#19 



Subtropisch zwemmen
Terwijl het buiten bibberkoud is, in je 
bikini of zwembroek in het tropische 
zwemparadijs van Sunparks plonsen.

Mol

www.sunparks.be

#20 



Keiheuvel

Eén voor één alle plezante attracties van de 
Keiheuvel uitproberen: het klautervliegtuig met 
kabelbaan, de gocarts, de trampolines…

Balen

www.keiheuvel.be

#21 



Op stap met Anemoontje
Op stap gaan met gravin Anemoontje en 
kennismaken met de grappige bewoners van het 
kasteelpark: van kikker Splatsj tot verliefde bomen.

Malle

www.toerisme-malle.be

#22 



Baarle-Hertog

Baarle-Na�au

Enclaveroute

Samen met postbode Pola de Enclaveroute fietsen 
in Baarle, het merkwaardigste tweelingdorp van 
de hele wereld. 

Baarle-Hertog

www.vvvbaarle.be

#23 



Schapentheater

Schapentheater

Op een strobaal in 
het schapentheater 
meeleven met de 
avonturen van Sjokoo, 
Pistolet, Boer Boer en 
juffrouw Porselein.

Rijkevorsel

www.schapenhof.be

#24 



Bos van Bo

De handen uit de mouwen steken op het 
natuurleerpad Bos van Bo: nestkastjes bouwen, 
kriebelbeestjes zoeken of waterdiertjes scheppen.

Oud-Turnhout

www.deliereman.be

#25 



Veel plezier!
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