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Rondje Streekdranken 2021 
Leuk dat je deelneemt!  

Hieronder vind je de beschrijving van het ‘Rondje Streekdranken’ met startplaats aan de 3 

verschillende deelnemers. De route is zo’n 32 kilometer in totaal. 

Het vertrekuur is vrij te kiezen. De verschillende terrassen van de streekdrankproducenten zijn 

geopend elke zondag in augustus tussen 14u00 en 20u00. 

 

 NoordSter 
Zilverberkdreef 1 

2490 BALEN (Berkenbos) 

+32 (0) 14 593 963 

norman@noordster.be 

 Verlooy Winery  
Jorishoeveweg 1 
2490 Balen (Rosselaar) 
+32 (0) 473 55 67 79 
verlooywinery@telenet.be 
 

 Sel ia & Scob 
Gustaaf Woutersstraat 20 
2490 Balen (Centrum) 
+32 (0) 499 26 86 12 
lowieze@selianscob.be 
 

mailto:norman@noordster.be
mailto:verlooywinery@telenet.be
mailto:lowieze@selianscob.be
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Wegbeschrijving Rondje Streekdranken – 32 kilometer 

Vertrek vanaf NoordSter  
 

De route, aangeduid met gele lijn, indien afwijkend van knooppuntroute : 
De route, aangeduid met paarse lijn, indien knooppuntroute volgend:  

 

VERTREK VANAF 
NOORDSTER 

Neem de Zilverberkdreef. Bij 
het eerste kruispunt sluit je 
aan of vertrek je vanaf 
knooppunt 61 richting 
knooppunt 53. 

Daarna volg je het 
fietsknooppuntennetwerk:  

53 – 52 – 55 – 29  

 

 

Volg bij knooppunt 29 nog 
even de kanaaldijk richting 
knooppunt 35.  

Opgelet: verlaat de kanaaldijk 
bij de tweede straat rechts 
(Rosselaar) en volg vanaf hier 
“LF35 Kempen- 
Haspengouwroute” 

Steek bij de ruïne van de St-
Luciakapel de Olmensebaan 
over en volg de Graanstraat 
tot bij de Jorishoeveweg. 

Hier vind je Ver looy 
Winery . 

Breng een bezoek aan Verlooy Winery . Proef zeker een appel- of druivenwijntje, een “Chappel” 
of fruitsapje uit deze Balense wijngaard. Vergeet ook hier de prijsvraag niet op te lossen! 
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Wegbeschrijving Rondje Streekdranken – 32 kilometer 

Vertrek vanaf Ver looy Winery 
 

De route, aangeduid met gele lijn, indien afwijkend van knooppuntroute : 
De route, aangeduid met paarse lijn, indien knooppuntroute volgend:  

 

VERTREK VANAF 
VERLOOY WINERY 

Bij het verlaten van de 
Jorishoeveweg, ga je rechtsaf 
op de Graanstraat. 

Volg de bocht in de weg naar 
rechts, de je leidt naar Grees. 

Volg Grees en ga daarna 
linksaf bij de Erikastraat. Volg 
hier de 
fietsknooppuntenroute even 
naar knooppunt 35. 

Volg daarna de route richting 
knooppunt 29, tot aan het 
water. 
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We steken de brug over 
(Olmensebaan) en gaan na de 
brug naar links, naar 
Nagelsberg. 

Neem de eerste rechts en 
vervolgens meteen links. Blijf 
Nagelsberg volgen, om 
daarna links af te slaan op 
Holven. 

Blijf Holven volgen en steek 
Reit over. 

 

 

 

 

 

We steken Reit over van 
Holven naar de Veststraat.  

Steek de spoorweg over en ga 
links naar de Benoit 
Belmansstraat.  

Ga rechts de Markt op en 
houdt rechts aan.  

Sla rechtsaf net achter de Sint 
Andrieskerk en rij achter de 
kerk door naar de Sint-
Andreasstraat. De pastorij van 
Balen, waar Selia & Scob zich 
bevindt, vind je direct op je 
rechterkant. 

 

Breng een bezoek aan Selia  & Scob . Hier kan je genieten van een smaakvolle en alcoholarme 
aperitief op basis van kombucha. Probeer dus zeker één van de beschikbare smaken uit! Vergeet 
ook hier de prijsvraag niet op te lossen! 
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Wegbeschrijving Rondje Streekdranken – 32 kilometer 

Vertrek vanaf Sel ia & Scob 
 

De route, aangeduid met gele lijn, indien afwijkend van knooppuntroute : 
De route, aangeduid met paarse lijn, indien knooppuntroute volgend:  

 

VERTREK VANAF SELIA 
& SCOB 

Vertrek rechts vanaf de 
oude Pastorij van Balen en 
volg rechts Molenveld. 

 

 

Daarna volgt u het 
fietsknooppuntennetwerk:  

62 – 7 – 59 – 60 – 266 – 
268 – 58 – 61   

 

Ga na knooppunt 61 
rechtdoor op de 
Postelsesteenweg en ga 
tot aan de Zilverberkdreef. 

Hier vind je bierfirma 
NoordSter . 

 

 

 

Breng een bezoek aan bierfirma NoordSter , gelegen op de hoek van de Postelweg en de 
Zilverberkdreef. Je “Rondje Streekdranken” is nu rond. Hier kan je op het tuinterras nagenieten 
met een blonde Norman of een bruine Lusja. Vergeet ook de laatste prijsvraag niet op te lossen! 

  

  



 
 

 

7 

Win een geschenkverpakking! 

Zoek de antwoorden op onderstaande vragen, laat het deelnameformulier bij elke deelnemer 

afstempelen en maak kans op een geschenkverpakking. 

Steek uw antwoord in de ‘Rondje Streekdranken’-doos bij één van de deelnemende zaken. Begin 

september zullen we onder de deelnemers met correcte antwoorden een geschenkverpakking 

verloten. Iedere deelnemer kan slechts 1x deelnemen. 

Bierf irma NoordSter:   

1. Welke likeurwijnvaten werden gebruikt voor de lagering van de Limited Edition “Abraham” ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Hoeveel nestkastjes zijn er aanwezig tegen het tuinhuis? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Verlooy Winery:  

1. Welk evenement heeft Verlooy Winery gedaan op 16 en 17/7/2021 ( voor de eerste keer)? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Waar heeft Verlooy Winery dit jaar een nieuwe wijngaard  bij aangelegd? (straatnaam )? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sel ia & Scob:  

1. Welke zeldzame bes vind je terug in onze voortuin? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Welke gouverneur knipte mee het lint door bij de inhuldiging van onze Oude Pastorij (Balen)? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NoordSter  Verlooy Winery  Sel ia & Scob  

 

VERGEET UW GEGEVENS ZEKER NIET IN TE VULLEN! 

 (zie keerzijde) 
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Naam  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voornaam ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel./ GSM ………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail    ……………………………………………………………………………………………………………………….                                 

 Ik wens in de toekomst geïnformeerd te worden over andere activiteiten van ‘Rondje 

Streekdranken’. 

JA / NEEN (schrappen wat niet past) 

 

 WE HOPEN DAT U ERVAN HEEFT GENOTEN. 

TOT SNEL IN EEN VAN ONZE ZAKEN!  


