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Vennbahn pakt uit
met zestien lussen

Begin deze maand behaalde de
Vennbahn een grote onderschei-
ding op de prestigieuze Internati-
onale Toerismebeurs in Berlijn
(ITB). Van de Algemene Duitse
Fietsclub (ADFC) kreeg ze de titel
‘kwaliteitsroute met vier sterren’
(vijf is het maximum). Het is een
beloning voor de inspanningen
die de Duitstalige Gemeenschap
levert om het fietsen aantrekke-
lijk te maken voor de toeristen,
van wie er velen uit het Antwerp-

se komen.
De Vennbahn loopt voor 85 pro-

cent (111 km) over volledig auto-
vrije fiets- en wandelpaden. Een
gevolg van het feit dat ze vooral is
aangelegd op oude spoorwegbed-
dingen. Voor minder geoefende
fietsers biedt dit het voordeel dat
de route op relatief heuvelachtig
terrein nooit echt steil wordt.
Vanuit Aken gaat het via het voor-
land van de Hoge Venen naar
Roetgen en Lammersdorf. Meteen
heb je de sterkste helling achter
de rug. Het gemiddelde stijgings-
percentage bedraagt 1,7 procent.
De ‘afdaling’ brengt je naar de ou-
de lakenweverstad Monschau en
van daar richting Hoge Venen in
België. Via Bütgenbach, Waimes
en St. Vith kom je in het dal van
de Our. Langs Burg Reuland en de
Ulf bereik je de Belgisch-Luxem-
burgse grens om uiteindelijk te

arriveren in Troisvierges.

‘Bed+Bike’
De Vennbahn is een lang lint dat

je perfect in twee of drie etappes
kan afleggen. Inmiddels is een
aantrekkelijk initiatief toege-
voegd in de vorm van zestien
fietslussen. Zo kan je vanuit één
punt verschillende tochten onder-
nemen. Ze zijn 30 tot 50 kilome-
ter lang en hun moeilijkheids-
graad varieert. Je volgt immers
niet alleen spoorwegtrajecten
maar moet wel eens een, al dan
niet uitdagend, heuveltje over. De
tochten werden samengesteld
door recreatiefietser Ward Van
Loock uit Geel, die al een tiental
fietsgidsen op zijn naam heeft
staan. Hij stelde routes samen die
lopen langs het knooppuntnet-
werk Velotour, over gemarkeerde
fietspaden en het aangrenzende

Ravel-netwerk. De zestien routes
zitten gebundeld in de box ‘Venn-
bahn Plus’, uitgegeven door het
Toeristisch Agentschap Oost-Bel-
gië. Ze is vanaf eind deze maand
voor 12,5 euro verkrijgbaar via
www.eastbelgium.com.

“De lussen brengen je bijvoor-
beeld van het land van Herve naar
Aken, van het grensstadje Mon-
schau naar de stuwmeren van de
Rur, naar het hoogste plateau van
de Oostkantons of naar de bron-
nen van Our, Warche en Amel”,
licht Ward toe. “Wie houdt van
overwegend vlakke wegen kiest
bijvoorbeeld voor de lus langs het
stuwmeer van Bütgenbach. Van
elke lus is een brochure beschik-
baar in de Vennbahn Plus- doos.
Naast een kaartje met de route
vind je telkens info over de be-
wegwijzering, het landschap, de
hellingsgraden en de ondergrond

waarop je rijdt. De bezienswaar-
digheden onderweg worden be-
schreven. Daarnaast krijg je een
overzicht met horeca-instellingen
die je op het parcours passeert.”

De Vennbahn trok de voorbije ja-
ren heel wat fietstoeristen aan.
Hoteleigenaars zagen er voordien
tegenop om reizigers te ontvan-
gen die slechts boekten voor één
nacht. Dat is nu veranderd. Het
aantal hotels met ‘bed+bike’-la-
bel neemt snel toe. Alleen al in de
Oostkantons zijn er het jongste
jaar negen bijgekomen. Deze ver-
blijfplaatsen besteden extra aan-
dacht aan de behoeften van fiet-
sers. Die vinden er onder meer
een droogruimte voor natte kle-
ren en gereedschap om hun twee-
wieler te herstellen.
KRIS LECOMTE
www.eastbelgium.com;

www.vennbahn.eu

Twee jaar na de opening van de
Vennbahn wordt het fietspad
van 125 kilometer, dat het Duitse
Aken via de Oostkantons met het
Luxemburgse Troisvierges
verbindt, aangevuld met een
netwerk van zestien lussen. Een
ideale manier om de gevarieerde
regio te verkennen.

Zalig fietsen op en rond de Vennbahn. FOTO VENNBAHN.EU

BUITEN

BREDENE

Gezond met
Zin in Zee
Zin in Zee, het openingsevene-
ment van gezond leven en
ontspannen aan de kust, start
op 21 maart in Bredene. Deel-
nemers kunnen vanaf 9u ge-
nieten van een brunch. Nog
op het programma: een bege-
leide wandeling (11 km), een
fietstocht (25 km) en een len-
teduik. Plaats van afspraak:
het Staf Versluyscentrum aan
de Kapelstraat. (kl)
www.zininzee.be

O.L.V.-WAVER

Torekenstocht
luidt lente in
De Torekenstocht van wandel-
sportvereniging Neteland uit
Duffel is op 22 maart aan de
22ste editie toe. Weiden, par-
ken, bossen en rustige wegen
vormen het decor voor de
vroege lentewandeling. Ver-
trekplaats is school WAVO,
Vinkenhofstraat 43, in Onze-
Lieve-Vrouw-Waver. Starten
vanaf 7u. Afstanden van 6, 9,
13, 15, 17, 22 en 25 km. (kl)
www.neteland.be

MOL

Ontluikende
fauna en flora
Natuurpunt Turnhoutse Kem-
pen neemt wandelaars op 22
maart van 9u tot 12u op sleep-
touw in het Griesbroek. Dat
vormt samenmet moerasge-
bieden en heideterreinen in
de vallei van de Grote Nete
tussen Geel en Balen het na-
tuurreservaat Grote Nete-
woud. Vertrekpunt: Super-
markt Alma, Kruisven 40 in
Mol. (kl)
www.natuurpunt.be

VLAANDEREN

Opendeur
van golfclubs
Niet minder dan 37 golfclubs
zetten de deuren open voor
de Start to Golf-dag op 19
april. De campagne die uit-
pakt met gratis initiaties,
vindt voor het tiende jaar op
rij plaats en kent steeds veel
belangstelling. Reserveren is
dus noodzakelijk en kan via de
website. Er snel bij zijn is de
boodschap.
(kl)
www.starttogolf.be

RIJKEVORSEL

Pensentocht
vormt driehoek
De Pensentocht van wandel-
club ’t Beerke uit Beerse op 22
maart focust op Rijkevorsel,
Merksplas en Beerse en doet
onder meer het Blak, Ekster-
goor, Luysterbos, Meergoren
en Kievitsheide aan. Er is keu-
ze tussen zeven afstanden van
4 km tot 30 km. Startlocatie
tussen 8u en 15u: parochie-
zaal, Pastoor Lambrechtsstraat
1, Rijkevorsel (Sint-Jozef). (kl)
www.marching.be
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“Wij
houden

het graag
luchtig”

Voor Ze zeggen dat ik zot ben
neemt Toneelvereniging Content
dit weekend het podium van Ge-
meenschapscentrum De Wouwer
in Ravels in. “Eén keer per jaar
brengen wij een voorstelling. Dit
is ons tiende stuk”, schetst secre-
taris Frans Severyns. Daarmee is
dit in 2005 opgerichte amateurge-
zelschap aan zijn jubileum toe.
Dat viert Content zonder veel toe-
ters of bellen.

“We hebben gewoon een stuk ge-
kozen dat ons bevalt”, verduide-
lijkt Severyns. “Ze zeggen dat ik
zot ben, van de hand van auteur
Luc Kerkhofs, gaat over dokter
Peekes, die een nieuw serum uit-
test op drie psychiatrische patiën-
ten. De hoofdverpleegster en de
directrice van de instelling zien de

secretaris. “We proberen telkens
een stuk te vinden waarin al onze
spelers aan bod kunnen komen.
De meeste van onze leden staan
dus elk jaar op het podium.”

Het Ravelse gezelschap - lid van
Opendoek, de vereniging van
amateurtheater Vlaanderen - is in
2006 voor het eerst naar buiten
getreden met het stuk Champagne
voor Mijnheer. Sindsdien houdt
Content een tempo van één stuk
per jaar aan. Het voorbije decen-
nium hebben titels als Proske Vod,
Wie wint de pot en Nonnen, obsta-
kels, paters en mirakels al de affi-
che gesierd. Momenteel is Con-
tent een bescheiden vereniging
die een kleine twintig leden telt,
onder wie regisseur en oprichter
Leon Hoepelman. Het amateurge-
zelschap houdt de deur open voor
geïnteresseerden die willen to-
neelspelen of mee helpen bij de
opbouw van de decors.

“Er is wel wat verloop, maar on-
ze leden zijn allen tussen de vijftig
en zeventig jaar. Toch wil ik dit
geen gepensioneerdenvereniging
noemen. Wij staan open voor de

liever collega’s in plaats van con-
currenten. Als we mekaar tegen-
komen, zullen we heus niet bijten.
De Plankeniers spelen hun stuk-
ken, wij de onze. We bestaan rus-
tig naast elkaar”, verzekert de se-
cretaris.

De première van Ze zeggen dat ik
zot ben vindt vanavond om 20u
plaats. Ook zaterdag om 20u en
zondag om 15u zijn er nog voor-
stellingen. “Tot voor enkele jaren
beperkten we ons telkens tot twee
opvoeringen. Sinds we op de
groeiende vraag voor een voor-
stelling op zondagnamiddag zijn
ingegaan, heeft ons dat flink wat
extra publiek opgeleverd. Voor al-
le voorstellingen zijn nog kaarten
beschikbaar”, geeft Frans Seve-
ryns nog mee.

Op de scène ziet het publiek Su-
zy Meerts, Rit Goris, Monique
Kuppens, Anja Vermeersch, Linda
Melis, Lisette Van de Pol, Eddy
Campers, Harry Van Groenenda-
el, Sjef Verhoeven en Finne Ver-
straelen. De technische ploeg van
Content bestaat uit Ansje Van In-
gen, Maria Wijnants, Frans Van

014.65.21.55,www.tonee-
lverenigingcontent.be,
www.dewouwer.be

Een dokter van een
psychiatrische instelling wil een
nieuw serum op enkele patiënten
uittesten. Dat vormt de insteek
voor Ze zeggen dat ik zot ben, een
blijspel dat Toneelvereniging
Content dit weekend drie keer
opvoert in De Wouwer in Ravels.

Toneelvereniging Content geeft zich over aan een ziekenhuiskomedie. FOTO BERT DE DEKEN

NIET TE
MISSEN

HERENTALS,
OUD-TURNHOUT

Kunstenaars op
uitwisseling
Met DeWissel lanceren cul-
tuurcentrum ’t Schaliken en
Hofke van Chantraine een
nieuw jaarlijks uitwisselings-
project. De Oud-Turnhoutse
beeldhouwer Maurice Brams
exposeert van 21 maart tot 12
april in kasteel Le Paige. Om-
gekeerd loopt in Hofke van
Chantraine in Oud-Turnhout
een tentoonstelling met werk
van de Meerhoutse kunste-
naar Marc Janssens. (gj)
www.hofkevanchantraine.be

OUD-TURNHOUT

Xander De
Rycke scoort
Ontmoetingscentrum De
Djoelen ontvangt vanavond
om 20.15u Xander De Rycke.
Die stand-up comedian brengt
er 10 jaar bezig, 2 uur grappig,
een 'best of’-voorstelling die
wordt aangekondigd als “een
viering van zijn eerste trilogie
voor de fans van het eerste
uur, en een instapmodel voor
wie De Rycke nog maar on-
langs heeft ontdekt”. Tickets
kosten 8 tot 14 euro. (gj)
www.oud-turnhout.be

TURNHOUT

Collectief
neemt pand in
Een kunstenaarscollectief lan-
ceert dit weekend BIN, het
Belgisch Instituut voor Norma-
lizatie. Zes jonge artiesten
maakt van het leegstaande
Zellien-pand in de Patersstraat
een plaats waar kunstenaars
kunnen creëren, exposeren en
experimenteren. In de namid-
dag ontvouwen ze hun plan-
nen, met rondleidingen om
14.30u en 15.30u. Om 21u be-
gint een gratis feest. (gj)
www.b-i-n.be

RIJKEVORSEL

Sam Vloemans
in De Singer
Sam Vloemans heeft een
tweede album klaar. Voor New
Light, “een prettige mix van la-
tin, pop, soul en jazz”, werkte
de trompettist samen met on-
der anderen Milla Brune (Zap
Mama), ReggieWashington
(Buckshot Lefonque, D'Ange-
lo) en Kobe Proesmans (Zita
Swoon, Jef Neve). In De Singer
presenteert Vloemans de
plaat vanavond om 20.30u
met zijn eigen band. (gj)
www.desinger.be

GEEL

Buurman zingt
in de Werft
In de naam van de vader, de
zoon en de grootvader heet de
tournee van Buurman die van-
avond om 20.15u halt houdt
in cultuurcentrum deWerft.
Bijgestaan door Stijn Gevaert
en Koen Renders brengt Geert
Verdickt een muzikaal verhaal
waarin herinneringen aan zijn
opa de rode draad vormen,
aangevuld met oudere Buur-
man-klassiekers. Tickets kos-
ten 10 tot 14 euro. (gj)
www.buurman.be
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