Heuvelken 15
Engsbergen - Tessenderlo
info@heuvelken.be
02/669 00 99

Rust &
ruimte
Een weekendje weg, sportief of gewoon
tot rust komen in de groene omgeving van
Gerhagen, de poort van de Merode?
Groepsaccomodatie 't Heuvelken biedt
jongeren, gezinnen, scholen,
natuurliefhebbers en meerwaardezoekers
het beste van de natuur, op het drieprovinciënpunt
Antwerpen/Limburg/Vlaams-Brabant.
Het stijvol gerenoveerde landhuis is
voorzien van alle comfort voor 52
personen.

Gerenoveerd landhuis voor 52 natuurliefhebbers
Vijf slaapkamers, 3 badkamers (5 douches, 5 toiletten,
waarvan 1 bad- en slaapkamer toegankelijk voor
rolstoelgebruikers), alsook een nieuwe keuken (mét
afwasmachine, gasfornuis, microgolfoven, percolator,
waterkoker), salon en polyvalente ruimtes. Het hele
gebouw bevat nieuwe brandwerende matrassen en is
uiteraard brandveilig verklaard.In het salon is een
smartTV en er is wifi in het gebouw. Kookpotten- en
pannen, keukengerei, borden, glazen en bestek zijn
aanwezig, net als poetsgerei. Mee te brengen:
slaapzakken, lakens & handdoeken, toilet gerei.

Wat te doen?
U zal merken dat het domein grenst aan een bosrijk
gebied van meer dan 500 hectare waarin aan ruimte en
rust geen gebrek is.
Spelen
Op het domein zelf grenzen de speelweides en bossen
direct aan het landhuis. Op deze speelweide is eveneens
een kampvuurkring voor een gezellige avond.
Wandelen
Een uitgebreid aanbod aan wandelingen en
daguitstappen is te vinden op via de link
toerismetessenderlo.be
Erg populair zijn de daguitstappen naar de 18,75m hoge
VVV-toren, die een panoramisch zicht biedt op de
omgeving en ook een vernieuwde speeltuin voor de
jongsten van de groep.
't Heuvelken grenst aan het natuur- en recreatiegebied
"Gerhagen", het eerste "stiltegebied" van Vlaanderen.
Ontdek ook 1 van de de twee stiltewandelingen, vlakbij
het vernieuwde Bosmuseum.

Het stiltegebied Gerhagen was het eerste
stiltegebied in Vlaanderen dat het Vlaamse
kwaliteitslabel voor stiltegebieden mocht ontvangen.
Het is dan ook een bijzonder rustig plekje, midden in
het groen. Aan het Bosmuseum kan je vertrekken op
één van de twee uitgestippelde stiltewandelingen
(3,5 en 6 km). Leen zeker eerst even - gratis - het
stilterugzakje uit aan de balie van het Bosmuseum.
In deze rugzak vind je enkele handige hulpmiddeltjes
om onderweg de stilte en de rust op te zoeken.Op de
stiltepaden werden ook enkele belevingselementen
geplaatst (ligbank, hangmat, touwparcours om met
de ogen dicht te wandelen, ...) zodat je de stilte zo
goed mogelijk kan ervaren. Het stiltepad is gratis en
elke dag toegankelijk.
Je kan de wandelkaart gratis afhalen aan de balie
van het museum. In het Bosmuseum kan je, best
vóór je stiltewandeling, nog even in de
'geluidscabine' kruipen. Daar kan je aan den lijve het
effect van geluid en stilte op je eigen lichaam testen
en leer je alles over geluid en stilte.
Tip: ga ook eens met een stiltegids op pad. Hij of zij
helpt je de stilte én de geluiden uit de natuur te
horen. In groep ga je op stap en leer je op allerlei
manier de stilte te horen, voelen en ervaren.
Je kan een stiltegids reserveren op 011 26 54 50

Wat te doen?
Fietsen & Transport
Fietsen, tandems en mountainbikes zijn te huur in Diest
vlakbij het station, met interessante prijzen voor
groepen.Andere transportmogelijkheden om te huren zijn oa
de eTuktuk of een Vespa via of een huifkar via de
Peerdenposterij op het nr +32 13 66 52 19
Zwemmen
Zwemmen is mogelijk via de daguitstap (7,5 km) naar het
provinciaal domein "de Halve Maan" te Diest, met
openluchtzwembad. Het overdekte zwembad van Diest is
eveneens vlakbij dit domein.
Cultuur
't Heuvelken is eveneens deel van het unieke toeristisch
gebied "De Merode", met talrijke toeristische mogelijkheden:
de Abdij van Averbode (4,3km) met de beste ijsjes van de
streek in "de lekdreef" , Averbode Bos en Heide, het museum
van Ernest Claes, de basiliek van Scherpenheuvel (7,8km),
koffiebranderij Mokapi, natuurboerderij het Bolhuis. Voor
een drankje en een hapje kan je terecht in één van de vele
tavernes en restaurants op de Zavelweg, 20 min wandelen
door de bossen van Gerhagen.
Sport
Nog meer sport? Dat kan allemaal. Sporten als Fitness,
Squash, Tennis, Snooker, Pool, Biljart, maar ook Zumba, Step
Aerobics, Tae Bo, Piloxing , Fatburning, Conditietraining, BBB
,Indoor cycling, Salsa, Stijldans, Kickboxing, Karate kan in
sportcentrum Karteria Diest (5,7km)
Avontuur in het bos, in de lucht of onder water
Natuurlijk! Wat dacht je van een tocht met paarden of ezels,
een railbike of een survivalrun ?
In Schaffen (6km) is het mogelijk om aan
valschermspringen te doen, in duosprong of alleen.IIets
rustiger kan ook: ontdek de omgeving vanuit een
luchtballon. Tenslotte kan je onder waterduiken, snorkelen
of freediven in B-mine Beringen (18km)

Ontbijt - avondmaal
Voor een lekkere maaltijd in 't Heuvelken kunt u kiezen
uit twee mogelijkheden: de chef-kok van uw groep zet
zijn beste beentje voor en kan hiervoor gebruik maken
van de grootkeuken en het kookmateriaal aanwezig in
het gebouw, of u doet beroep op onze cateraar uit de
buurt die aan groepsvriendelijke prijzen zorgt voor een
stevig ontbijt of een lekker avondmaal.
Prijzen
De basis huurprijs voor de huur van het gerenoveerde
landhuis voor erkende jeugdgroepen bedraagt € 290 per
nacht tijdens weekdagen en €560 per weekend (2
overnachtingen inbegrepen), exclusief
kosten.Volwassenen en oud-leiding betalen +25%,
andere jeugdgroepen +5%. Speciale prijzen zijn voorzien
voor leden vakantieparticipatie.Voor langere periodes
zijn aangepaste prijzen beschikbaar.Mogelijke kosten
zoals brandhout, water, elektriciteit, gas, huurschade, etc
worden separaat verrekend aan de gangbare tarieven.

Plan landhuis
Een grondplan van het landhuis is te vinden op onze
website via deze link.

Nu boeken?
Wil je meteen de natuur beleven?
Klik op deze link, reserveer je periode en je kan 't
Heuvelken meteen boeken. We kijken uit naar je komst.
Vragen kan je stellen per mail via info@heuvelken.be of
per telefoon op +32 (0)2 669.00.99

