Lindepaviljoen

Trappistinnen Brecht

Lindepaviljoen Zoersel
Het Lindepaviljoen herbergt een bijzonder kunstwerk. Twee beeldhouwers creëerden het uit een 800 jaar oude lindeboom, die tot in 1974 het
Zoerselse dorpsplein sierde.
Pol Van Esbroeck beeldhouwde in de stam zo’n 85 figuren uit het
lokale dorpsleven. Mariëtte Coppens vertelt op de takken het verhaal van
Hendrik Consciences ‘De Loteling’.
Een trappist … Dubbel of tripel?
Natuurlijk grondwater uit Malle, mout, gist, hop en kandijsuiker. Dat
zijn de ingrediënten die in de abdij van Westmalle omgetoverd worden
tot een zalig bier. De wereldberoemde trappist bestaat in twee varianten: dubbel (donker) of tripel (licht).
Trappist is een levend bier met een constante smaakevolutie. Twee
glazen zijn nooit helemaal identiek. Dat komt door de gisting, de ouderdom, de temperatuur en de manier van schenken.
Wist je dat in de hele wereld slechts zeven abdijen de gedeponeerde
naam en het logo ‘Authentic Trappist Product’ mogen gebruiken? Het
betekent dat het bier binnen abdijmuren door monniken gebrouwen
wordt. Westmalle is er één van.
Lekker fietsen met ‘Beers of Antwerp’
Belgisch bier heeft een ijzersterke reputatie. De Antwerpse bieren
vallen met de regelmaat van de klok in de prijzen bij internationale
wedstrijden.
Toerisme Provincie Antwerpen bracht de tenoren uit de Antwerpse
brouwerswereld bij elkaar. Het resultaat van die bijzondere samenwerking heet ‘Beers of Antwerp’.
In de provincie Antwerpen doe je meer dan bier proeven: bier wordt
er een belevenis. Beers of Antwerp presenteert 3 heerlijke bierfietsroutes. De Bollekesroute linkt enkele absolute toppers op de Antwerpse rechter- en linkeroever. Via de Trappistenroute fiets je van
de trappistenabdij van Westmalle naar het trappistinnenklooster
van Brecht. De infoborden langs de Duvelroute (Puurs, Willebroek
en Rumst) leren je meer over de basisingrediënten van bier.
In de loop van 2011 maakt de Carolusroute vanuit brouwerij Het Anker in Mechelen het kwartet compleet. Onderweg kun je uitgebreid
genieten van een lekker streekbiertje of -gerecht.
Download de kaartjes van de routes
op www.beersofantwerp.com.
Op diezelfde website lees je heel
wat tips en weetjes over bier.
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Malle - Zoersel - Brecht

Startplaats en parking:
Café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, 2390 Westmalle
Hoe bereik je de startplaats?
Afrit Zoersel op de E34; volg de N14 richting Oostmalle; in het
centrum van Oostmalle linksaf op de N12 (Antwerpsesteenweg)
voorbij Westmalle richting Sint-Antonius
Hoe fiets je de route?
De route is bewegwijzerd met zeskantige bordjes met zwart
opschrift.
Lengte:
Basistraject: 44 km
Verkorting: 30 km
Routedokter: oplossing binnen 72 uur
Opmerking i.v.m. de bewegwijzering van het netwerk of
de staat van het wegdek? Vul het meldingsformulier in op
www.routedokter.be.
Tenzij het gaat om structurele problemen wordt het probleem waar mogelijk binnen 72 uur opgelost. Erg handig: je
vindt op de website ook het laatste nieuws over omleidingen.
Surf naar www.antwerpsekempen.be voor meer details over de
blikvangers langs het traject.
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Startplaats:
Vertrekken - en eventueel parkeren - doe je best bij onderstaande
horecazaak.
Café Trappisten
Deze gezellige horecazaak is erg populair bij
fietsers en bierliefhebbers. Je kunt er terecht
voor een heerlijke Westmalle van ’t vat, verrassende gerechten met trappistenkaas en meer
informatie over de abdij aan de overkant van
de straat. Een adres voor echte genieters.
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Blikvangers:
Trappistenabdij Westmalle:
In 1794 vestigden 10 Franse monniken zich in
Westmalle. Aanvankelijk legden de religieuzen zich toe op het ontginnen van de woeste
heidegronden in de Kempen. Later startten ze
andere activiteiten op waaronder het brouwen van bier.
Vandaag bidden, studeren en werken de trappisten nog steeds volgens de oorspronkelijke
regel van Sint-Benedictus. Daarom zijn de
abdij en de brouwerij niet te bezoeken.
Aan de ingangspoort kun je trappistenkaas
kopen.
Trappistinnenabdij Brecht:
Middenin de Brechtse Heide ligt de neoromaanse abdij Onze-LieveVrouw van Nazareth. Enkele decennia geleden zetten de zusters een
bescheiden zeepnijverheid op onder de naam Trapp. In de kleine
abdijwinkel vind je natuurlijke zepen, badschuim, shampoo en vloerzeep.
Domein de Renesse Oostmalle:
Domein de Renesse serveert 60 ha groen in
Oostmalle. Je ontdekt er onder meer een Engelse tuin en merkwaardige uitheemse bomen.
Het fraaie kasteel kende een woelige geschiedenis. Na de verwoesting van de 15de-eeuwse
burcht in 1542, bouwde Jan van Renesse een
nieuw, groots kasteel. Keizer Karel en Willem
van Oranje waren er ooit te gast.

