
27-30 dec: Met Open Hart wandelen we 2021 uit in de 

stille Kempen 

De Open Hartbeweging organiseert een wandelvierdaagse langs de 

wandelknooppunten van de Kempentocht. Het is een meerdaagse tocht langs 

onverharde paden van 63,5 km tussen Hoogstraten en Turnhout. We voorzien 4 

stapdagen met tochten van ongeveer 17 km. We voorzien ook korte staptochten voor wie 

dat wenst. Overnachten doen we in de gezellige jeugdherberg van Zoersel. Het is een 

ideaal moment om terug te kijken naar het voorbije jaar en eens te kijken naar de 

intenties voor het komende jaar. We genieten van de natuur en van elkaar. Onderweg 

zullen we af en toe halt houden om uit een boek te lezen. Alles gebeurt in een open en 

hartelijke sfeer. Kan je het jaar op een zinvolle en  intensere manier afsluiten? 

 

Meerdaags wandelen over onverharde paden 

100% onverharde wandelpaden en een fantastische brok groen: de Kempentocht vormt 

een droom voor de échte stapper. Het Kempense platteland in de grensstreek met 

Nederland, met de heerlijk ongerepte natuur van het Turnhouts Vennengebied of de 

Vallei van het Merkske. In Wortel-Kolonie en Merksplas-Kolonie ontdek je een mix van 

fraaie landschappen, boeiend erfgoed en dito verhalen. Geen saaie, verharde of 

gevaarlijke trajecten. De Kempentocht loopt volledig offroad langs onverharde en soms 

uitdagende paden. Je stapt door bossen, weilanden en hier en daar zelfs over een 

gloednieuw bruggetje. 

 

Hoogtepunten 

• De Koloniën  van  weldadigheid  in Wortel en Merksplas 

• Natuurgebieden: Vallei van het Merkske, Turnhouts vennengebied 

• Kempense streekproducten in de Klein Engelandhoeve 



• Overnachten in de oudste jeugdherberg van het land 

Overnachten in het Gagelhof 

In de Zoerselse Gagelhoflaan bevindt zich de oudste jeugdherberg van ons land, en 

bovendien de enige van Europa die volledig door vrijwilligers wordt beheerd! De 

vrijwillige gastheren en -dames ontvangen je met open armen en een erg aanstekelijk 

enthousiasme. Zij garanderen ons dat we op een veilige manier hier kunnen 

verblijven. Het gebouw, ontworpen door de Antwerpse architect Renaat Braem, trekt 

2.500 gasten per jaar en is zeker één van de gezelligste van het land. Na het avondmaal 

kunnen we gezellig bij de open haard keuvelen met een glas Gagelbier of met een 

trappist van Westmalle, ook wel eens “de wijn der Kempen” genoemd. 

 

CORONAPROOF? ZEKER EN VAST! 

 

Vlaamse Jeugdherbergen vzw werkt sinds het begin van deze crisis met 

een goedgekeurd protocol. Dat houdt in dat we altijd voor de volle 100% inzetten op 

veiligheid en hygiëne in alle hostels. 

 

We zetten hier een aantal van onze maatregelen op een rijtje: 

• in het hele gebouw zijn verschillende desinfecterende gels; 

• gemeenschappelijke ruimtes en kamers zijn regelmatig ontsmet; 

• voor een optimale veiligheid dragen al onze medewerkers een mondmasker; 

• alle medewerkers zijn voldoende gebrieft over huidige veiligheidsmaatregelen; 

• aan het onthaal zijn veiligheidsschermen geplaatst met een voldoende hoge 

barrière; 

• tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter gewaarborgd is; 

• strikte regels gelden bij alle maaltijden aangezien de veiligheid van onze gasten 

de hoogste prioriteit heeft; 

• via verschillende markeringen en affiches die in het gebouw verspreid zijn, 

brengen we alle gasten op de hoogte van alle verschillende maatregelen en 

richtlijnen. 



 

Kortom, verblijven bij Vlaamse Jeugdherbergen blijft veilig en plezant! 

  

 

Inschrijven  

Je bent ingeschreven door de overschrijving van 135 euro op de Open Hartrekening 

(BE93 7340 2416 8567) met de mededeling “Kempentocht”. In de inschrijving zijn de 3 

overnachtingen, avondmalen, ontbijt en lunchpakket inbegrepen.  

 

 

Info 

Jozef Bouwens, 0477-570380, bouwens.jozef@skynet.be 

 

Het jaar afsluiten 
Kijken naar wat is geweest 
en dromen wat komt… 
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