
 

          Merci! Dankjewel!
Voor jullie fantastische inzet, ook in deze vreemde tijden!

DAG VAN DE VRIJWILLIGER
27 februari - 7 maart

Week 

Op 3 locaties

Herentals

Schoten

Bonheiden

9 dagen lang

27/2 - 7/3

wandelen

en fietsen



Praktische info 

Wanneer?
Week van de Vrijwilliger loopt van zaterdag 27 februari tot 
en met zondag 7 maart. Je kiest zelf op welke dag en op welk 
tijdstip je gaat wandelen of fietsen. 

Wat?  
Op drie locaties is een wandeling en fietstocht uitgestippeld. 
De wandeling is afgepijld. De fietstocht kan je volgen met de 
fietsknooppunten. Meer info vind je op volgende bladzijden. 
Hou er rekening mee dat er geen toiletten voorzien zijn op 
de route. 

Onderweg
Tijdens de tocht kom je een aantal borden tegen met een 
leuke opdracht. Scan de QR-code op het bord en doe mee!
De QR-code kan je scannen met de camera van je smartpho-
ne. Ze verwijst je door naar een internetpagina.

Bij deze brochure vind je een kaartje van Tijd Zat?! Op dit 
kaartje vragen we naar jouw vrije tijd. Heb je voldoende tijd 
voor jezelf, of net niet? En waar zou je graag meer tijd voor 
willen maken? Vul het kaartje in en steek het in de brieven-
bus op de vierde stop!

Ook vind je in deze envelop een kadobon van de Oxfam 
Wereldwinkel. Hiermee kan je een hapje of een drankje gaan 
kopen in een Oxfam Wereldwinkel in je buurt!

Rolstoeltoegankelijk
Enkel de wandeling in Schoten is rolstoeltoegankelijk.
De wandelingen in Bonheiden en Herentals gaan door het 
bos. Het kan modderig zijn, dus trek je botinnen aan! 



Coronamaatregelen
Hou je steeds aan de coronamaatregelen die gelden op het 
moment dat je gaat wandelen en fietsen en neem de nodige 
voorzorgen.
- Hou steeds minstens 1,5m afstand
- Neem een mondmasker mee, moest je op een drukke plek 
komen en de afstand niet kunnen garanderen.
- Wandel met niet meer personen dan toegestaan
- Hoest en nies in je elleboog
- Blijf thuis als je je niet goed voelt
- Kom je toe en merk je dat het te druk is? Overweeg dan om 
een andere keer terug te komen. 

Kijk mee uit
Mist er een pijltje? Is er een bord verdwenen? 
Stuur een e-mail naar mechelen-turnhout@beweging.net of 
stuur een SMS naar 0475 85 62 29.

 



Herentals

Startpunt wandeling en fietstocht:
Kruispunt Bornstraat en Vorselaarsebaan, Herentals

Parking vind je in de buurt van het Netepark. 
Kom je met het openbaar vervoer? Het station van Herentals 
ligt op een kwartiertje wandelen (1,4 km). 

Wandeling (5,3 km)

Fietstocht (24,7 km)
Vertrek tussen knooppunt 18 en knooppunt 14. 
Deze knooppunten volg je: 

14 56 37 01 18 1435 28 16



Bonheiden

Startpunt wandeling en fietstocht: Kerkplein 18, Bonheiden

Je auto kan je parkeren aan de kerk.
Ook met het openbaar vervoer kan je er geraken. Er stopt 
regelmatig een bus van De Lijn aan de halte Bonheiden Kerk. 

Wandeling (5,4 km)
De wandeling volgt het Mispeldonkpad.

Fietstocht (19,9 km)
Vertrek aan de kerk, volg Zellaerstraat tot aan het kruispunt 
met Kardinaal Cardijnlaan, knooppunt 70. 
Deze knooppunten volg je: 

70 1 74 65 64 6466 73 73 46 70



Schoten 

Wandeling (4 km)
Startpunt: parking Vordensteinpark, Kopstraat, Schoten
Let op! In het Vordensteinpark zijn geen honden toegelaten!
De wandeling volgt de blauwe route.

Fietstocht (31,9 km)
Startpunt: Hooftvunderlei, Deurne (Rivierenhof) - aan knoop-
punt 3. In de buurt is er voldoende plaats om je auto te 
parkeren. Wil je een stop maken aan het Vordensteinpark? 
Dat kan tussen knooppunt 30 en 31. Let op! In het Vorden-
steinpark mag je niet fietsen!

0321 20 32 11

03 15 24 24 2263 19 58

33 31 30



Sneaky Snickers voor onderweg

Een lekker en gezond snackje voor onderweg? Probeer deze 
Sneaky Snickers! Je maakt ze in een mum van tijd. 

Ingrediënten

• 8 grote dadels
• 8 tl pindakaas
• 100 g pure chocolade - 70 % cacao
• 1 handvol ongezouten pindanoten, fijngehakt

Bereiding

• Snijd de dadels in de lengte door (niet helemaal) en 
verwijder de pit. Vul ze met een beetje pindakaas. Duw 
de dadels weer wat dicht en zet ze een kwartiertje in de 
diepvries.

• Smelt de chocolade au bain-marie
• Steek een prikker of stokje in de dadels, dompel ze in de 

gesmolten chocolade en bestrooi met de gehakte pinda-
noten

• Laat even opstijven in de koelkast

Smakelijk!                                            Bron: Fast Food, Sandra Bekkari



Bedankt vrijwilliger!

Maar liefst 1 op 5 Vlamingen doet vrijwilligerswerk. Ze zetten 
zich belangeloos in en maken zo het verschil. Ook jij maakt 
het verschil!
Vrijwilligerwerk brengt mensen samen, doet ontmoeten. Het 
versterkt jou en anderen hun netwerk.
Vrijwilligerswerk doet groeien. Het geeft de kans te experi-
menteren, te leren, nieuwe dingen te doen. 
Vrijwilligerswerk helpt mensen. Door boodschappen te doen, 
geldinzamelacties te organiseren, of gewoon de stoep van de 
buren sneeuwvrij te maken.
Vrijwilligerswerk brengt verandering teweeg. Door proble-
men aan te kaarten in je gemeente, en door zelf mee je 
schouders onder nieuwe projecten te zetten. 

We kunnen je niet genoeg bedanken. Want vrijwilligerswerk, 
da’s onbetaalbaar. 


