Wandel je mee in Bornem?
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WELKOM IN KLEIN-BRABANT!
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Bornem, Puurs en Sint-Amands zijn de drie gemeenten die Klein-Brabant vormen. Nu gaan we
op ontdekking in Bornem. Geniet je graag van de natuur langs de dijken? Of wil je liever op zoek
gaan naar de verhalen over het Fort Bornem? Of de twee kastelen? In Bornem is nog veel meer te
ontdekken, samen met je vriendjes, met de klas, of wie weet met je familie. Per fiets of te voet, aan
jullie de keuze!

Wandel je mee langs de coolste
plekjes van Bornem?

Het kasteel

Het Landhuis

wandelroute - 4 km

Kasteel Marnix de Sainte-Aldegonde is een echt
sprookjeskasteel. Het kasteel ligt langs de Oude Schelde en
is nog steeds bewoond door Graaf John de Marnix de Sainte
Aldegonde, 14de graaf van Bornem.
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Wil je graag prins of
prinses zijn? Dan kan je
eens binnen in het kasteel
kijken met een gids.
Eind augustus en begin
september kan dat ook
zonder gids. De data vind
je op onze website.
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Het Landhuis is gebouwd in de jaren ...................................................
1913-1914. Je kan dit terugvinden op de raamlijst
van de tweede bouwlaag van de toren.
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In het Landhuis vind je het toeristisch informatiekantoor,
de raadszaal, de trouwzaal en het gemeentelijk archief. Van 1925 tot 1961
was hier het gemeentehuis. Ga gerust eens binnen en kijk wat er nog
allemaal te beleven is in Klein-Brabant. Door de gelige zandsteen lijkt het
alsof het gebouwd werd in de Middeleeuwen, maar dat is niet waar. Het
is veel jonger. Als je naar boven kijkt, kan je het bouwjaar vinden.
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Dit sport- en recreatiecentrum is een groot park
met overdekt zwembad, ruime sporthal, indoorklimmuur,
minigolf, speeltuin, lig- en speelweiden, sportterreinen
en visvijver.

Abdij

Bornem

Aan de overkant van het Landhuis zie je op het
dorpsplein de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Leodegariuskerk. Als je de kerk binnen gaat, loop dan eens helemaal
door tot aan het koor. Onder het koor bevindt zich
een waardevolle crypte of krocht. Kijk goed rond en
bewonder al het moois.
Rondkijken in de ke

rk

Ssssst... Vergeet niet je smartphone
op stil te zetten bij het binnengaan van
de kerk.

Niet voor stilzitters!
Ontdek samen de toffe plekjes
in dit domein.
Beentjes strekken naar hartelus

Fort Bornem

Kinderboerderij
t
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Fort Bornem maakt deel uit van de fortengordel rond Antwerpen. De bouw ervan
startte in 1906. De vorm is nogal speciaal: dit is het enige fort dat de vorm heeft van een
onregelmatige vierhoek. Vooral de ligging bij de Schelde is daarvan de reden.
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De ‘Barelhoeve’ is niet alleen een kinderboerderij maar ook een echte, werkende
boerderij. Je vindt er ook landbouwwerktuigen van vroeger. En leuke
doe- en leerpaden.

Leuk doe-pad in de Barelhoeve

Kom nog eens terug
met je klas voor het
schoolprogramma.

Het fort is niet gebouwd in baksteen,
maar in ....................................................
Fort

Antwoord: beton.

Fort Bornem is spijtig genoeg niet te
bezoeken. Wil je toch meer weten
over het fort, kan je later nog eens
terugkomen en de ‘Commandant
Rasquin wandelroute’ volgen.

De kerk

Ontdek al deze plekjes:

groen gebied

Spelen in de bossen
Het oersterke Fort Bornem

.

Boerderijdieren

Zijn je benen zijn ingesmeerd? Dan zijn we klaar om deze wandeling van 7 km door het
centrum van Bornem te starten. De wandeling loopt zowel langs verharde als niet verharde
wegen en volgt de wandelknooppunten. Je hoeft dus enkel de nummertjes op de bordeaux
kleurige bordjes te volgen. Fijne tocht!

Klein-Brabant, de moeite waard!
Samenstelling en teksten: Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw | Foto’s: Toerisme Scheldeland, GO! Scholen Klein-Brabant | Opmaak: Factum | Uitgever: Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw; Boomstraat 1, 2880 Bornem

ZIN IN MEER?

Bornem

Er zijn ook kidskaarten voor Puurs
en Sint-Amands.

VOOR NOG MEER INFORMATIE:
Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland,
Infokantoor Het Landhuis, Boomstraat 1, 2880 Bornem
T 03 899 28 68, E info@tkbs.be,
W www.toerismekleinbrabant.be of kijk op Facebook

Fiets je mee in Bornem?

WELKOM IN KLEIN-BRABANT!
Bornem, Puurs en Sint-Amands zijn de drie gemeenten die Klein-Brabant vormen. Nu gaan we
op ontdekking in Bornem. Geniet je graag van de natuur langs de dijken? Of wil je liever op
zoek gaan naar de verhalen over het Fort Bornem? Of de twee kastelen? Ja hoor… in Bornem is
nog veel meer te ontdekken, samen met je vriendjes, met de klas, of wie weet met jouw familie.
Per fiets of te voet, aan jou de keuze!

Het veer
In Mariekerke en Weert brengt de veerboot
je gratis van de ene kant van de oever naar
de andere kant. Zo kan je gemakkelijk de
Schelde oversteken. We noemen dit ook wel
“oeverhoppen”.

Vind je water leuk?
Fiets dan ook eens
langs de sluis van
Wintam.

De Zilverreiger
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Wandel je mee langs de coolste
plekjes van Bornem?

Bezoek aan het adelijke zomerverblijf

wandelroute - 4 km
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Ontdek al deze plekjes:
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Breeven

In de Sint-Bernardusabdij is
een schitterende bibliotheek.
Deze bib is één van de belangrijkste erfgoedbibliotheken
van de provincie Antwerpen.
Momenteel zijn vrijwilligers
al de werken aan het inventariseren (= oplijsten) en is
men de hele abdij aan het
renoveren. Het is een heel
groot werk, want het zijn
duizenden werken!
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40 [Het Landhuis] > 02 >
03 > 05 > 04 > 07 > 89 > 13 >
80 > 37 > 36 > 01 > 02 > 40

Bijna vierhonderd jaar lang was dit
kasteel d’Ursel van Hingene de favoriete
zomerresidentie van de adellijke familie d’Ursel. In
het kasteel woont geen graaf of prins meer maar zijn
er steeds tentoonstellingen en evenementen.
Je bewondert er aquarellen, tekeningen en olieverfschilderijen van vier ‘penseelprinsessen’, adellijke
amateurschilderessen die in het kasteel
woonden of er regelmatig op bezoek
kwamen. Zo ontmoet je het kasteel en zijn
bewoners, de grote gebeurtenissen uit
de geschiedenis en de “petite histoire”
van alledag.

Wandel je mee langs de coolste
plekjes van Bornem?

wandelroute - 4 km

Het streekmuseum De Zilverreiger
ligt in het schilderachtige dorp
Weert vlakbij de Schelde en de
Oude Schelde. In het vlechtmuseum leer je meer over de
wijmenteelt en de mandenmakersnijverheid. Bij een bezoek kan je
zelf een mandje leren vlechten
met pitriet.

33,5

km

Kasteel
2

05 4
04

40 [Het Landhuis] > 02 >
03 > 05 > 04 > 07 > 89 > 40

km

033
Oeverhoppen moet je zeker eens
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Ontdek al deze plekjes:
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In Weert is er ook een
Reeënpad!

Fort
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Dit Paviljoen hoort bij Kasteel d’Ursel en werd
gebouwd tussen 1792 en 1797 door WolfgangGuillaume, derde hertog d’Ursel, en zijn echtgenote
Flore d’Arenberg. Het paviljoen had verschillende
functies. De Hertog ontving er gasten maar er was
ook een woning voor een schippersfamilie en een
herberg voor het volk.
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Proef de lekkere Notelaeretaart.

Zelf een mandje vlechten in De

r
Paviljoen De Notelae

is een speciaal gebo

uw...

Zilverreiger

Puurs

Hoeveel werken
zouden het zijn?
Doe eens een gok:
..............................
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Antwoord: meer dan 34.000!

De Notelaer

Is je fiets in orde? Heb je je fietshelm op? Dan ben
je klaar om Bornem te ontdekken per fiets. Je kan
kiezen voor de lange of de korte fietstocht. De routes
lopen langs de fietsknooppunten. Je kan makkelijk de
groene nummerbordjes volgen. Fijne tocht!

Klein-Brabant, de moeite waard!
Samenstelling en teksten: Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw | Foto’s: Toerisme Scheldeland, GO! Scholen Klein-Brabant | Opmaak: Factum | Uitgever: Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw; Boomstraat 1, 2880 Bornem

De abdij en de bib zijn in volle rest

ZIN IN MEER?

auratie

Bornem

Er zijn ook kidskaarten voor Puurs
en Sint-Amands.

VOOR NOG MEER INFORMATIE:

Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland,
Infokantoor Het Landhuis, Boomstraat 1, 2880 Bornem
T 03 899 28 68, E info@tkbs.be,
W www.toerismekleinbrabant.be of kijk op Facebook

