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Genieten in Geel

Geel

 14,2 km  22 locaties  2 uur 55 min.

Startpunt: Stadhuis Geel

Openbaar vervoer: Station Geel

Parkeren: Werft - Zone stadhuis

Adressen op de route

Studenten maken de stad

Deze route leidt je langs inspirerende adresjes in de zevende grootste stad van Vlaanderen.

Voor jong en oud, eigenlijk voor levensgenieters. Op het marktplein worden regelmatig

evenementen georganiseerd. Studenten van de Thomas More Campus zorgen mede voor een

goede ambiance. Genieten is wat de boventoon voert of het nu gaat om eten, lekker drinken,

muziek of de mooiste kleding. Bezoek Geel en ontdek deze toffe stad in de Kempen. Of je nu

nog studeert of je gewoon eeuwig  jong voelt, je zal genieten in Geel.

De route start aan het stadhuis en je kan daar parkeren. Wanneer je met de trein komt kan je

de route andersom lopen en eindigen aan het stadhuis. Vanaf het station stappen wandelaars

gemakkelijk in 5 minuten naar de Markt. Liever een fiets huren? Dat kan bij Blue Bike op

Stationsplein 43 recht tegenover het station. Veel plezier! 

Tommy's Place Bakery & Coffeelounge

Werft 17, 2440 Geel

Voor de lockdown nog een restaurant, nu omgetoverd tot de place-to-be voor uw brood en

gebak. Tommy heeft niet voor niets al meer dan 15 jaar ervaring in de sector. Geïnspireerd door

de Britse dramaserie Peaky Blinders nodigt hun coffee lounge zeker uit tot bezoeken. Proef

zeker eens de versgemaakte taarten!

https://goo.gl/maps/rTm2urECAwTxfCY6A
https://goo.gl/maps/qqtiv3CM5h3ninJ69
https://goo.gl/maps/whUtw1q4dELFUdER9
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1620741%2C4.989096&query_place_id=ChIJ957E-BVLwUcRUi_9PLj1NXY


cafe de sport

Peperstraat 19, 2440 Geel

Café De Sport staat voor vriendschap, gezelligheid, ambiance en goede muziek. Een bruine

kroeg zoals er tegenwoordig te weinig zijn. In de achtertuin is er een terras waar het fijn

vertoeven is bij mooi weer. Een café dat je niet kan missen tijdens je bezoek aan Geel!

Opdebeeck

Pas 55, 2440 Geel

De meest stijlvolle (o.a. Italiaanse) schoenen en handtassen voor de modebewuste shopper. Al

meer dan 30 jaar een begrip in Geel. Elke vrouw of man, die modieus, elegant en stijlvol gekleed

wil gaan en de gepaste schoenen zoekt, vindt bij Schoenen Opdebeeck zeker wat hij of zij wil.

Naast het aanbod aan dames- en herenschoenen kan je bij Schoenen Opdebeeck ook terecht

in de kinderwinkel en X-winkel voor een uitgebreide keuze aan sneakers.

Tony's Muziekhuis

Pas 36, 2440 Geel

De Amerikaanse rockzanger Bruce Springsteen kon deze mooie zaak ook al waarderen. Hij

plaatste een foto op Twitter van de etalage van Tony's Muziekhuis in Geel omdat het raam was

beschilderd met de titel van het nieuwe album van "The boss". Tony is een echte kenner en

heeft dus veel moois liggen voor de verzamelaar, hij kan er uren over vertellen. Van special

editions tot bootlegs. Haal je platenspeler maar weer tevoorschijn!

Zwemshop Geel

Pas 15, 2440 Geel

Speedo, Speedo en nog eens Speedo. Wij bieden de volledige collectie voor heren, dames en

het ganse gezin. Waar vindt u nog een winkel die gespecialiseerd is in zwemkleding en

materiaal? In Geel natuurlijk!  Je wordt er steeds geholpen met deskundig advies en een

glimlach. Voor competitiezwemmers bieden we super technisch materiaal, een ‘Get Speedo fit’

collectie voor de fitness zwemmers en een sculpture collectie die figuurcorrigerend werkt.

Moderna

Pas 22, 2440 Geel

Moderna is al meer dan 75 jaar dé specialist in hoofdmode en accessoires voor dames en heren,

en staat bekend om zijn service en vakmanschap. Opgericht door Irma Vos in 1945 wordt deze

Geelse familiezaak nu gerund door de derde generatie. Zij staan elke dag klaar om jullie te

verwelkomen in hun zaak.

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1604917%2C4.9889205&query_place_id=ChIJJ8a2G-FLwUcR9cLXnED02t0
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1596216%2C4.989582&query_place_id=ChIJH0UOVuBLwUcRmAjPZEIm-G8
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1595209%2C4.9900443&query_place_id=ChIJLaie-OBLwUcRMHtl_1O_kqY
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1597936%2C4.98986&query_place_id=ChIJc7dSNudLwUcRpAY5sexykNw
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.159953%2C4.9902091&query_place_id=ChIJL8oh-uBLwUcRVyU2J58lJHQ


BELLISSIMO

Pas 12, 2440 Geel

Bellissimo boutique laat jou de nieuwste trends ontdekken in kleding en kado-artikelen zoals

geurkaarsen, geurstokjes, parfum, juweeltjes, enzovoort. Samen met Anneke Schellens zoek je

naar een knappe outfit en bijpassend geschenk voor alle gelegenheden.  Ze helpt je graag met

deskundig advies, spring zeker eens binnen!

Café Pastis

Diestseweg 2, 2440 Geel

Geert Vancraybex verwelkomt je in hartje Geel. Een gezellige bruine kroeg met veel speciale

bieren en een extra focus op tankbier. Onze Stella zit in tanks van 500 liter die aan het plafond

hangen.  Wij tappen onze pintjes zonder toegevoegde CO2. Puur natuur dus! Menig wielrenner

of fietstoerist doet Café Pastis aan als startpunt of een korte stop voor een verfrissende pint.

BartBaar

Markt 48, 2440 Geel

“Gezelligheid, barmhartigheid en een plek waar even alles kan en niets moet.” Zo kunnen we

jou Bartbaar het beste omschrijven. Sinds juli 2020 zijn we samen met ons gezin aan dit grote

avontuur begonnen. Een droom die werkelijkheid werd. De grote tuin werd omgetoverd tot

een zuiderse zomerbar en binnenin werd een gezellige, huiselijke sfeer gecreëerd. De zusjes

Charlene en Lisa volgden een professionele opleiding aan de "Carpigiani Gelato University" en

verwennen gasten met hun zelfgemaakte gelato.

Living

Markt 29, 2440 Geel

“Bij Living vinden wij dat voedsel vooral eenvoudig, verrukkelijk en gezond moet zijn.” Je kan

hier terecht voor huisgemaakt gebak, sterke koffie, originele lattes of verse thee. Liever iets fris?

Probeer de huisgemaakte limonades of ice-tea, biologische sapjes of alcoholische dranken. Een

hongerke? Proef de heerlijke dikke boterhammen met eigen bereide spreads. Tip: in het

winkeltje verkopen ze ook handgemaakte spullen zoals juwelen en kaartjes van creatief talent

uit de Kempen!

De Kosmo

Markt 1, 2440 Geel

Een lokale bar voor lokale mensen, zo omschrijft De Kosmo zich. Locals, dat zijn natuurlijk ook

de Geelse studenten. En die komen van over de hele wereld! Kom er samen een pint mee

pakken of dans mee tijdens één van de legendarische vrijdagnachten in De Kosmo.

Keer om en ontdek nog meer!

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1601393%2C4.9901326&query_place_id=ChIJd9zR5OBLwUcRfQBeSWcU0m4
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1607314%2C4.9912103&query_place_id=ChIJmyI_leBLwUcR_gxwR_BjnFg
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1615972%2C4.9913032&query_place_id=ChIJTZ6LnwVLwUcR4luVMegOLf0
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1620932%2C4.9910678&query_place_id=ChIJAaSiNOdLwUcRUs3VF-UFrkc
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1624227%2C4.9906076&query_place_id=ChIJ08BFak5LwUcRBPRAO65r75g


Wandel nu terug richting de Pas. Net voorbij de markt wordt de Pas de Diestseweg, sla meteen

linksaf naar de Kollegestraat. Net voorbij de apotheek is een klein straatje aan je linkerhand, de

zogenaamde ‘Postpaadjes’: steek door naar de Nieuwstraat via de centrumparking. Geniet van

de achterliggende tuintjes! Sla nu rechtsaf op de Nieuwstraat.

Pokemonstore

Nieuwstraat 92, 2440 Geel

Wij zijn een winkel en webshop van en voor de liefhebber van Pokémon. Van merchandise tot

kaarten, een volledig assortiment. Pokémon werd in 1995 bekend met een spelletje voor de

Game Boy en groeide uit tot een gigantisch merk en is nog steeds populair! Leuk voor jong en

oud.

Jona's, kleding

Nieuwstraat 60, 2440 Geel

Dé kledingzaak voor modebewuste dames, van maat 36 tot 48. Dankzij de warme ontvangst en

het vakkundig advies van de zussen Griet en Marijke slaag je altijd in het vinden van de perfecte

outfit. Zij doen er alles aan om de keuze zo gemakkelijk mogelijk te maken. Van casual tot

chique, met topmerken zoals onder andere Thelma & Louise, Hampton Bays, River Woods, Jeff,

Four Roses en Fransa.

Lievens Kleding nv

Nieuwstraat 21, 2440 Geel

Stijlvolle kledingzaak voor de modebewuste vrouw. Loop binnen en bekijk de laatste collecties

van Xandres, Atmos, Senso, Terre Bleue en By-Bar. Maar ook voor Julia June, Livthelabel,

Nathalie Vleeschouwer en Black Rose ben je welkom bij Lievens Kleding!

Two Store - Geel

Nieuwstraat 2, 2440 Geel

Hier kan je terecht voor kleding, schoenen en accesoires. Zoek je iets casual, stijlvol of sportiefs?

Two Store heeft zeker iets voor jou! Zowel mannen als vrouwen worden hier sympathiek

begeleid in hun zoektocht door het team van enthousiaste medewerkers. Ontdek de perfecte

basics of laat je oog vallen op unieke items!

Up North

Nieuwstraat 100, 2440 Geel

Valerie en Stefan willen jou voorzien van een fraai interieur en de leukste cadeaus. Dat ze best

kieskeurig zijn, zien ze als een compliment: “We willen dan ook exclusievere items aanbieden

die je niet op elke hoek van de straat vindt.” Verwacht je aan originele producten in

minimalistische stijl waar steeds een sterke visie achter zit. En duurzame producten hebben bij

hen steeds een streepje voor!

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1633713%2C4.9942822&query_place_id=ChIJzw4FGj1JwUcRyYh237wQCUs
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1632021%2C4.9932286&query_place_id=ChIJTQtyX-dLwUcRMCWVj0YgqEY
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1627625%2C4.9919784&query_place_id=ChIJ3alWT-dLwUcRor1RuG_mXxM
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1626888%2C4.9908455&query_place_id=ChIJG1xtMedLwUcRZooFaOy5qFw
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1634369%2C4.9946859&query_place_id=ChIJ9_KT3a1LwUcR6vcjSqdGDss


De Goedzak

Nieuwstraat 128 (Ingang via, Rozendaal, 2440 Geel

Nog zo’n bewuste en duurzame winkel is De Goedzak, een zero waste shop. Je kan er

verpakkingsvrije voeding verkrijgen. Iris Verellen vertelt u hoe u zonder verpakkingen door het

leven kan gaan en zo de wereld een stukje beter maakt. “Wanneer je in de supermarkt inkopen

doet, kom je met een berg verpakkingen thuis. Dat frustreerde me hoe langer hoe meer. Bij De

Goedzak brengen de klanten hun eigen pot, bokaal of zak mee en vullen die hier met de

hoeveelheid producten naar hun behoefte.”

Roos Met Witte Stippen

Nieuwstraat 128, 2440 Geel

Babs Vandervoort is een creatieve duizendpoot met een voorliefde voor wetenschap en natuur.

Naast het verkopen van grimeermateriaal en het aanbieden van kindergrime op events, staan

natuur- en diervriendelijke producten centraal bij Roos met witte Stippen. Zo zijn de producten

uit onze winkel niet alleen dierproefvrij (cruelty free), maar ook ecologisch, vegan en/of

vegetarisch. Voor de beste verzorgingsproducten ga je naar Babs en Martine. Of bezoek de

webshop!

expo 58

De-Billemontstraat 70, 2440 Geel

Ontdek de mooiste oude en nieuwe schatten bij Expo 58. Stefanie selecteert met haar kinderen

Jules, Odette en Francine de leukste hebbedingetjes. De winkel is een uit de hand gelopen

hobby vanuit een eigen liefde voor oude charmante spulletjes. In mijn ogen verdienen deze

schatten echt wel nog een tweede of derde leven, aldus Stefanie. Iedere week nieuwe schatten

om te ontdekken!

Naar het station of terug naar de parking?

Wandel de Nieuwstraat uit en draai rechts de Stationsstraat in. Het station ligt aan het eind van

de straat.

Wil je graag hier de route beginnen? Dan raden we aan te parkeren op de parking ter hoogte

van Nieuwstraat 39, recht tegenover Brouwerij Aerts. Hier zijn ook oplaadpunten te vinden voor

elektrische auto’s.

Eskobar

Stationsstraat 159, 2440 Geel

Een burgerbar voor iedereen van Kristin en Bart. Of je nu burgers met je handen eet of met mes

en vork, of je nu houdt van vlees, vis of vegetarisch: Eskobar heeft het. “Wij houden van reizen

dus hebben we gerechten van over de hele wereld op de kaart gezet. En we bieden alleen

Belgisch kwaliteitsvlees van dieren die opgroeien in een vrije, grasgroene omgeving.” Smakelijk!

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1634441%2C4.9956283&query_place_id=ChIJXcYoZi1LwUcRA3_nsEql168
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1634441%2C4.9956283&query_place_id=ChIJG47Gtt1LwUcRAmLPOFAfETU
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1631601%2C4.9986617&query_place_id=ChIJaejREtxLwUcRwNugfmyH20A
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1677091%2C4.9888097&query_place_id=ChIJlYPnpuhLwUcR21DpbSvAXMA


Chocolaterie Puur

Stationsstraat 2, 2440 Geel

Puur. Echt. En serieus de moeite. Meer hoeft er over chocolaterie & ijssalon Puur niet gezegd te

worden. Maar toch doen we het graag. Omdat we u willen laten proeven van dit verhaal. Sinds

2007 maken ze hier dagelijks de origineelste creaties met de meest pure en natuurlijke

grondstoffen, helemaal van nul. Spring gewoon eens binnen bij Steve en Karaa.

't Kelderke

Stationsplein 12, 2440 Geel

’t Kelderke op het Stationsplein in Geel staat bekend als een biercafé met ruim 260

verschillende bieren op de kaart. En met Hete Keen heeft het café sinds kort ook zijn eigen bier.

De naam Hete Keen verwijst naar Keen Kennis, een vaste klant van ’t Kelderke. “Die naam is

eigenlijk als grap ontstaan. De Hete Keen is enkel te verkrijgen in café ’t Kelderke. Eigenaar

Johan van de Koevering vertelt u er alles over tijdens uw bezoek.

Voor andere routes en inspiratie:
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https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1627808%2C4.9905218&query_place_id=ChIJ5U25MPtLwUcRbVuLBGby_PM
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1685791%2C4.9877248&query_place_id=ChIJYUJbtOhLwUcRYTZALh3wbts
https://www.dezesvandekempen.be

