
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zin in een uitje met je 

familielid, vriend(in)of 

kennis? In deze folder vind 

je een overzicht van allerlei 

leuke activiteiten in Duffel 

en kortbij die u samen met 

hen kan ontdekken... 
 

 

 Boterhammen in het park: Live 

optredens met bokes: 7, 14, 28 juli, 4, 11, 

18, 25 augustus (tuin UPC Duffel, telkens 

van 12u-13u) 

 

 Volkskunstgroep dansen in het 

park: 1 juli, Muggenbergpark, Duffel 

(19u30-21u) 

 

 Brakrock 2022: Tweedaags 

muziekfestival met camping in de 

omgeving van de kasteelruïne Terelst in 

Duffel.  5 aug. 

 

 Circus Pipo: plein G. Van der 

Lindenlaan te Duffel.  Volwassene: 17€, 
kind: 12€ 

 wo 7 september 2022 van 15 
tot 16.30u. 

 za 10 september 2022 van 14 
tot 15.30u 

 za 10 september 2022 van 
16.30 tot 18u. 

 zo 11 september 2022 van 11 
tot 12.30u. 

 zo 11 september 2022 van 15 
tot 16.30u. 
 

 Costa Dufla: G. van der linden plein, 
Gezellige zomerbar op het plein aan de 
oude post.18-28aug. 
 

 Elzestraat Midzomert: Ambiance, 
Barbecue, gevolgd door enkele 
optredens van formaat: 6 aug. 

 
 

Evenementen 

nten  
Kom’s lekker 

zomeren!!  
 

 

 

 

 

UPC DUFFEL 
 SCHORSHAEGEN 

MECHELSEBAAN 220 
2578 DUFFEL 

015/30.82.52 (MILIEU-1) 

015/30.82.53 (MILIEU-2) 
 
  

 

Als ontmoeten en 

genieten samen gaan.  

Een initiatief van de 

werkgroep zingeving. 



 

Horeca 

 JEC De Krone, ’t Fortje 

Mechelsebaan 249, 

Duffel, maandag 

gesloten. 

 Brasserie De Polder 

Netelei 26, Duffel. Elke 

dag open. 

 De Pelikaan 

Gemeentestraat 2, 

Duffel, woensdag 

gesloten. 

 T’ridderke Kiliaanstraat 

49, Duffel, maandag en 

dinsdag gesloten. 

 Sint Jorishof 

Kerkstraat 28, Duffel. 

Elke dag open. 

 Gildenhuis 

Stationsstraat 1, Duffel, 

woensdag gesloten. 

 Smullershoek Lekkere 

broodjes, Leopoldstraat 

19, Duffel. Zondag 

gesloten. 

 

 

 

Natuur / wandelen 

 Curieuzeneuzemosterdpad 
Op avontuur doorheen een 
deel van het Mosterdpot 
natuurgebied.  
Speelbos/vogelkijkwand/ blote 
voeten pad.  Vertrek achter 
PVT. 

 Kiliaanpad Een historische 
wandeling door Duffel, 4 km (3 
euro). 

 Wandelnetwerk 
Rivierenland Wandelknoop-
punten langs Nete, Dijle, 
Zenne en Rupel (8 euro).                                             

 

 10.000 stappenroute door 

Duffel +/- 6 km wandelen door 
groene verkeersvrije paden. 
Onderweg kom je 
kunstwerken en monumenten 
tegen. 
 

 Kastelenwandelroute 5km 
Het startpunt is kasteelruïne 
Ter Elst.   

 Tivolipark Oase van rust, 

kinderboerderij/speeltuin/eetca

fé en wandelpark. 

Antwerpsesteenweg 94, 2800 

Mechelen. 

Fotozoektocht 

Samen de prachtige omgeving van 

‘Schorshaegen’ ontdekken met een 

fotozoektocht. Dit kan in de 

maanden juli en augustus.  

Deze zoekwandeling is minder dan 

2 km lang en vertrekt en eindigt in 

de cafetaria. Vraag je exemplaar 

aan de verpleging. 

Zondag 11 september maken we 

bekend wie de meeste antwoorden 

juist had.       Veel plezier! 

 

Vlaanderen feest 

Mathias Vergels/Bart Kaël  

Zaterdag 9 juli 

Naast het muzikale gedeelte zal er 

zoals steeds ook randanimatie 

voorzien zijn. Kinderen kunnen 

zich uitleven op het springkasteel 

of in de zeepbellenfabriek terwijl de 

ouders gezellig iets drinken of eten 

bij een van de deelnemende 

verenigingen. 

Op het plein aan de Bruul in Duffel-

Oost. Aanvang 17u30. 


