Rondje Streekdranken
Hierna vind je de beschrijving van het ‘Rondje Streekdranken’ als je vertrekt bij Bierfirma
NoordSter aan de Zilverberkdreef 1 te Balen (Berkenbos).
Het vertrekuur is vrij te kiezen. De verschillende terrassen van de streekdrankproducenten zijn
geopend elke zondag in augustus tussen 14u00 en 20u00.
•
•
•

Volg bij NoordSter de N136 (Postelsteenweg) richting Balen, bij de spoorwegovergang sla
je links de Zwarte Dreef.
Volg de knooppuntenroute via knooppunten 58 – 59 – 07 – 24 – 32 – 39 – 40.
Bij knooppunt 40 ga je richting knooppunt 38. Als de Zwartwaterweg overgaat van een
verharde kiezelweg naar een betonweg, sla je links af. Dit is de Egstraat.

Bij het kruispunt met de Oosthamsesteenweg zie je links voor u aan de overzijde de oprit van
Brouwerij de Schieve. Geniet van ‘Ne Schieve’! op het terras of in de verbruikszaal. Vergeet
de prijsvraag niet.
•
•
•
•
•
•
•

Neem de Oosthamsesteenweg richting Olmen-centrum.
Aan het eerste kruispunt sla je links af naar de Bukenberg (richting Olmense Zoo). Je bent
nu terug op het fietsknopennetwerk.
Vervolg uw route via knooppunten 38 – 37 – 34 – 35.
Bij knooppunt 35 vervolg je de route even richting knooppunt 36.
Op het kruispunt met Grees, sla je rechts af op de straat Grees en verlaat je het
knooppuntennetwerk.
Op het einde van de straat Grees, sla je links af naar de Graanstraat.
200 meter verder vlak voor de bocht sla je links af naar de Jorishoevenweg.

Hier kan je een bezoek brengen aan het degustatieterras bij Verlooy Winery. Proef zeker een
appel of druivenwijntje, een ‘Chappel’ of fruitsapje uit deze Balense wijngaard. Vergeet ook
de prijsvraag niet op te lossen.
•
•
•
•
•
•

Volg bij het verlaten van de Jorishoevenweg de Graanstraat richting Balen-Rosselaar.
Steek de Olmensebaan over, fiets langs de ruïnes van de Sint-Lucia kapel en volg de straat
Rosselaar tot aan de kanaaldijk.
Ga links op de kanaaldijk in de richting van de brug van de N18.
Steek de brug over richting Balen-Centrum en volg de wegwijzers naar knooppunt 57
Volg het knooppuntnetwerk van 57 naar 53 en vervolgens richting knooppunt 58.
In de wijk Berkenbos op het kruispunt tussen de Zilverberkdreef en de Berkensingel rijdt u
rechtdoor en verlaat je even de knooppuntenroute.

300 m verder is bierfirma NoordSter gelegen en is je ‘Rondje Streekdranken’ 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.

Prijsvragen
Vul de antwoorden op de prijsvragen in op het deelnameformulier dat u bij deze
routebeschrijving ontving.
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.
Brouwerij De Schieve:
1. Welke latijnse spreuk hangt aan de brouwerij?
2. Welk figuur is gezaagd in de deur van het toilet ?
Verlooy Winery:
3. Hoeveel soorten druiven soorten staan er in de wijngaard van Verlooy Winery ?
4. Van welke appels wordt de mousserende wijn “chappel” gemaakt ?
Bierfirma NoordSter:
5. Hoeveel verschillende bieren van NoordSter kan je degusteren op het tuinterras?
6. Welke hopsoort groeit op de hoek van het tuinhuis?

