
Fietstocht ’Ronde van de kempen’

Beweging.net bestaat 100 jaar! Naar aanleiding 
hiervan zochten en vonden we een aantal 
opmerkelijke plaatsen in de Kempen. 
Deze fietstocht neemt je mee langs een 
aantal hiervan. Op elke aangeduide plaats vind 
je een bord met meer info. De fietstocht volgt 
de knooppunten en wijkt af en toe lichtjes vanaf. 
Je kan eender waar inpikken. Voor de getrainde 
fietser, de tocht is maar liefst 130 km lang!
Veel fietsplezier!
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Startplaats: Den Bond
Korte Begijnenstraat 18, Turnhout
Al meer dan 100 jaar de thuishaven voor de 
christelijke arbeidersvereniging.

Oefenparcours kwb
Militair domein, Ravels
Waar generaties jongeren auto hebben 
leren rijden.

Abdij Postel
De thuishaven van pater Scholl, die het 
naslagwerk ‘150 jaar katholieke arbeidsbe-
weging’ schreef.

De Linde, Retie
Waar generaties lang genoten werd van 
een betaalbare vakantie, en vandaag onder 
andere thuishaven van de Fietsbieb Retie.

Speeltuin Kinderweelde
Al meer dan 60 jaar leven kinderen zich 
hier uit.

Rij rechtsaf de volgende straten in:
- Oude Tramijn
- Kapelberg
- Smallestraat 
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Speeltuin Dennenoord
Van Kegelclub naar speeltuin, nog steeds 
gerund door enthousiaste vrijwilligers.

Rij terug
- Smallestraat 
- Kapelberg 
- Oude Tramijn

Rij rechtsaf de volgende straat in:
- Aan de splitsing Dr. Sanodreef en 
   Stelenseweg
- Vervolg Stelenseweg tot aan Disteakker.
- Tegenover Distelakker gaat u het terrein 
   van het OPZ op aan cafetaria ’t Vooruit-
zicht.
- Ga naar de achterkant van dit gebouw 

Fietsbieb
Een van de meer dan 80 Fietsbieben in 
Vlaanderen, een duurzaam en goedkoop 
antwoord voor het meegroeien van kinder-
fietsen.

Rij terug naar Dr. Sanodreef
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