Ook geboeid door Merksplas?
In 2021 bestaat Toerisme
Merksplas vzw 25 jaar!
Merksplas is een kleine, maar pittige gemeente van
4400 ha groot met ongeveer 8600 inwoners,
vlak tegen de Nederlandse grens.
Als je weet dat een kwart van de Merksplasse
bevolking jonger is dan dertig jaar, is het
vanzelfsprekend dat we te maken hebben met
een jonge bruisende gemeente.
Toch kunnen de Spetsers bogen op een
eeuwenoude geschiedenis.
Merksplas is een agrarische gemeente met
moderne land- en tuinbouwbedrijven.
Daarnaast is Merksplas een zorggemeente met
verschillende dienstverleningscentra voor
mensen met een beperking.
Tegelijkertijd is er in de gemeente nog heel veel
rust en groen. Je kan er heerlijk flaneren langs
bossen, akkers en weiden, langs de Frankische
pleintjes op de stemmige boerengehuchten.
Of je kan als het ware verdwalen in de grotere
domeinen.
Het belangrijkste domein is de voormalige
Landloperskolonie, een uniek stuk erfgoed in Europa!
Hier kan je in alle vrijheid straffeloos slenteren
en genieten...
Ruim 25 jaar maakt Toerisme Merksplas vzw
de gemeente aantrekkelijk vertoeven voor
jong en oud met tal van fiets-, wandel- en
ruitervoorzieningen en spetterende activiteiten.

In 2021 vieren we feest en zetten we
Merksplas extra in de verf!

Ook geboeid door Merksplas?
In 2021 bestaat Toerisme Merksplas vzw 25 jaar!
Neem deel aan het feestprogramma en kijk je ogen uit:
WANNEER

WAT

29 AUGUSTUS

Fietsevenement De Schakel i.s.m. ‘De Koloniefeesten’,
een sport-, familie- en muziekhappening.

7 SEPTEMBER

Begeleide wandeling voor mensen met een beperking

26 SEPTEMBER

Polar Bears wandeling

17 OKTOBER

Begeleide wandeling op kindermaat in het kader van Week van
het Bos en Dag van de Trage Weg.

15 DECEMBER – 9 JANUARI

Kerstwandelingen

Door de coronacrisis zijn wij genoodzaakt pas later de concrete invulling van bovenstaande activiteiten mee te delen.
Houd daarom zeker de gemeentelijke nieuwsbrief of Facebookpagina in de gaten voor meer info over dit feestprogramma!

Maak een tekening, een originele foto of schrijf een verhaaltje, een gedicht over ons
mooi, markant Merksplas en maak kans op een fantastische prijs!

Voor- en familienaam:
Adres:

.....................................................................

.........................................................................................

E-mailadres:

.................................................................................

Telefoonnummer:
Geboortedatum:

...........................................................................

............................................................................

Deponeer je kunstwerk in de brievenbus van Infokantoor Toerisme (‘VVV’, links naast
de ingang van het gemeentehuis) of breng het binnen bij het gemeentelijk onthaal.
Begin 2022 zullen de winnaars bekend gemaakt worden.

Infokantoor Toerisme, Markt 1, 2330 Merksplas I 014 63 94 77 I toerismemerksplas@skynet.be I www.toerismemerksplas.be

