Activiteiten in de directe omgeving
Voor een nog breder aanbod van activiteiten raden we u aan om ook eens een kijkje te
nemen bij de andere activiteitengroepen op onze website www.dedielis.be
Bezoek de Kluis en proef de Achelse Trappist
Geniet op de grote binnenkoer van de abdij van een
heerlijke Achelse trappist en ga op zoek naar het
grensgebied tussen België en Nederland.
Informatie: www.achelsekluis.org
Ontdek de 10 Trappistenwandelroutes
Wandel alle 10 de trappistenwandelroutes doorheen
Hamont-Achel en omgeving. De negende
trappistenroute ‘Spencer’ start aan de ingang van
het vakantieverblijf.
Informatie: www.hamont-achel.be
Maak kennis met alle parels van Hamont-achel
Historische teutenhuizen, de Teutenkamer,
monumenten, kastelen, wind- en watermolen, de
Dodendraad,…
Informatie: www.hamont-achel.be
Napoleonsmolen op wandelafstand
Historisch, nog in werking zijnde windmolen. Te
bezichtigen en bezoeken op de 1e zaterdag van de
maand, 3e zondag van de maand of op afspraak.
Informatie: www.hamont-achel.be
Kaasmakerij Catharinadal
Bezoek de ambachtelijke kaasmakerij. Mogelijkheid voor
rondleidingen. Proef de 140 verschillende kazen en
vergeet niet de wereldprijswinnaar ‘Blauwe
Grevenbroecker’
Reservatie en prijzen: www.catharinadal.be

Ronddolen op de markt
Markt Budel: op maandag van 11u30 tot 16u30
Markt Hamont: op dinsdag 13u30 tot 17u00
Markt Lommel: op woensdag van 13u00 tot 17u00
Markt Valkenswaard (!): op donderdag van 9u00 tot 17u00

Jaarlijks terugkerende evenementen in Hamont-Achel:
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

- Internationale Mars- en showwedstrijden (+ taptoe) – Marktplein Hamont
(Pinksterweekend – tweejaarlijks, telkens in een even jaar)
- Hamont kermis – Centrum Hamont (zondag na pinksteren)
- Dorpsfeesten Achel – Centrum Achel (zondag op of na 13 juni)

Juli
- Hamont-Lo kermis - gehucht Hamont-Lo (voorlaatste zondag van juli)

Augustus

- Achel kermis – Centrum Achel (1e zondag)
- Fierljeppen – CSM-terrein Hamont (2e zondag)
- Statie kermis – gehucht Achel-statie (4e zondag)

September

- Rock Monsieur (Gratis stadsfestival) – Marktplein Hamont (2e zaterdag)
- Stadsfeest Hamont Tisser – Marktplein Hamont (2e zondag)
- Groene Halve Marathon – Posthoornplein Hamont (2e zondag)

Oktober
- Achel kermis – Centrum Achel (zondag 9 oktober of de eerstvolgend zondag)
- Hamont kermis – Centrum Hamont (zondag 21 oktober of de eerstvolgende zondag)

November

- Sint-Maarten festival – Weide tegenover Punch (eerste weekend van november)
- GAlandART – tweejaarlijks kunstevenement in het groene hart van de gemeente
(6 weken lang)

December
- Kerstmarkt - Marktplein Hamont (voorlaatste zaterdag voor kerstmis)

