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Culinaire �etsroute Spaak & Smaak

Kaart
In navolging op de uitbreiding van
het grenspark De Zoom Kalmthoutse
Heide naar 6000 ha, is er ook een
nieuwe kaart voor bezoekers uitgegeven. Wandelaars, �etsers, ruiters
.... iedereen kan op zijn eigen manier
grenspark de Zoom Kalmthoutse
Heide ontdekken.
Op de nieuwe wandelkaart vindt u
alle bewegwijzerde wandelpaden,
maar ook ruiterpaden en de ‘Grensparkroute’, de �etsroute die rondom
het Grenspark loopt. De kaart is te
koop voor 2 euro bij de plaatselijke
VVV-kantoren, NEC De Vroente,
Dienst Toerisme Kalmthout, gemeente
Stabroek de gastheren van het Grenspark.

Genieten van
natuur en heerlijke
gerechten

Ten zuiden van Bergen
op Zoom ligt het prachtig
natuurgebied Grenspark
De Zoom Kalmthoutse
Heide. Een natuurgebied
van zo’n 6000 ha, waar
eindeloos veel te ontdekken
en beleven valt... Vijf
horecagelegenheden rondom
het Grenspark willen dit
prachtige gebied onder
de aandacht brengen en
sloegen de handen ineen
om een grensoverschrijdende
culinaire �etstocht samen te
stellen. Zo ontstond Spaak
& Smaak: een �etstocht
gecombineerd met een
heerlijk 4-gangen diner op
verschillende locaties.

Het grenspark ligt op de grens van
België en Nederland. Een natuurgebied van bijna 6000 hectare dat

verschillende biotopen (heide,vennen,

Optimaal genieten

erin, dat ervoor zorgt dat in geval van

Voor meer informatie en/of

stuifduinen, weilanden, bossen) herbergt. En waar talloze vogels, reeën,
vossen, hazen, eekhoorntjes, kikkers
en (roof) vogels huizen, om het over
de insecten nog maar niet te hebben.
En toch heerst er een weldadige rust,
waardoor het park een waar paradijs
is voor wandelaars en �etsers.

Daarom vonden de horecagelegenheden het Arboretum in Kalmthout, Traiteur Taverne Annelies in Essen/Hoek,
Eetwinkel de Boerenmeisjes in Woensdrecht, De Volksabdij in Ossendrecht
en Crepes & Stones in Kalmthout het
tijd om iets extra’s te doen rondom dit
bijzondere natuurgebied. Zij weten
immers uit ervaring hoe mooi en rustgevend het hier is. Om �etsrecreanten
hier optimaal van te laten genieten,
kwamen zij tot Spaak & Smaak. De
route is ongeveer 50 km lang en loopt
om het hele Grenspark heen.

pech je de route uit kunt rijden.
De 5 gelegenheden zijn enthousiast
en dragen hun Grenspark een warm
hart toe. De recreant zal dat in optima
forma ervaren.

reserveren van Spaak & Smaak:
www.spaakensmaak.eu

Om het park heen liggen pittoreske
dorpjes met een geheel eigen karakter zoals: Kalmthout, Essen/Hoek, Huijbergen, Hoogerheide, Woensdrecht,
Calfven, Ossendrecht en Putte. Met
elkaar is het een grote lappendeken
van ecologische en cultuurhistorische
waarde en onderdeel van het Europese Natura 2000-natuurbeschermingsnetwerk. De grens maakt dit alles nog
meer bijzonder.

De gasten worden niet alleen een
dag in een schitterende omgeving
geboden, maar ook kunnen zij genieten van heerlijke gerechten. Bij het
startpunt worden zij al hartelijk ontvangen met een kopje kof�e of thee
met gebak. Hierna gaan ze op pad
naar de volgende gelegenheden, waar
per locatie het voorgerecht, soep,
hoofdgerecht en dessert klaarstaan.
Heerlijk eten in een unieke omgeving:
een combinatie om je vingers bij af te
likken...
De horeca zorgt niet alleen voor een
smaakvol diner, maar willen ook dat
de gasten het gemak ervaren wat een
�etser kan gebruiken. Er zijn daarom
ook langs de routes meerdere oplaadpunten voor elobikes, sommigen zelfs
gevoed door zonne-energie. Spaak &
Smaak geven bovendien een handig
�etstasje met een bandenplaksetje

