
Verrassend Mol
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https://www.dezesvandekempen.be


Verrassend Mol

Mol

 7,9 km  26 locaties  1 uur 38 min.

Startpunt: Toerisme Mol

Openbaar vervoer: Station Mol

Parkeren: Randparking de Nete

Adressen op de route

Mol. Menig vakantieganger is er wel eens geweest aan het mooie Zilvermeer. Niet iedereen

kent de binnenstad, maar toch kent de handelskern van Mol een verrassend aanbod aan leuke

adresjes. Deze route laat je flaneren door de mooie straatjes om ze allemaal te ontdekken.

Er zijn veel parkeermogelijkheden in Mol. Wij adviseren randparking de Nete te gebruiken, hier

zijn ook oplaadpunten aanwezig voor elektrische auto’s. Loop richting de mooie St-Pieter en

Pauwelkerk. Recht erachter is Toerisme Mol gevestigd. Startpunt van de route.

Kom je met de trein? Dan leidt de Corbiestraat je naar het centrum. Of via de Statiestraat. Je

kan deze route ook andersom volgen. Of op een punt starten waar je zelf wil. Laat je verrassen

door Mol!

Zit je op een vakantiepark in de buurt? Met de fiets ben je via een mooie route in 20 minuten in

Mol Centrum. Fiets langs de kanaalstraat en je bent er zo!

Keurslager Bastiaens Noël & Martine

Graaf de Broquevillestraat 17, 2400 Mol

De hoek van de Gr. de Broquevillestraat nummer 17 is legendarisch. Al 100 jaar huist daar

Bastiaens, een keurslager waar nu de 4de generatie aan de slag is. Noël en Martine zetten hier

sinds 29 jaar hun beste beentje voor, samen met hun 11-koppig team van beenhouwers en koks.

Hier koop je het beste vlees in vertrouwen, van topkwaliteit. Het aanbod is ruim, de hartelijkheid

groots. Denk aan fijne charcuterie, kazen, dagschotels of soepen.

https://goo.gl/maps/F8Q93zuqYWwPKqoa8
https://goo.gl/maps/mw71gFBEKF1bpTGf8
https://goo.gl/maps/Nvyvtg4XRVGwL9cr8
https://goo.gl/maps/Nvyvtg4XRVGwL9cr8
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1849291%2C5.1163098&query_place_id=ChIJb4n3T641wUcREzgg2auA6OQ


Kazart

Baron van Eetveldeplein 2/1, 2400 Mol

Conceptstore Kazart biedt alles wat te maken heeft met eten en drinken. Een ruime collectie

losse thee, huisgebrande koffie, exclusieve olijfolies, internationale delicatessen, wijnen, sterke

dranken en likeuren. Specialist in relatiegeschenken … stel zelf een uniek pakket samen of laat

het hier doen!

JACK & JONES

Laar 3, 2400 Mol

Winkelketen met de laatste mode voor hem en voor haar.

Glammer Fashion

Laar 7, 2400 Mol

Glammer heeft voortdurend de meest nieuwe trendy mode in huis met wekelijks nieuwe

collecties. Pas en ontdek hier stijlvolle kleedjes voor dames. Bekijk alvast eens de

facebookpagina voor een voorproefje!

WknD Fashion

Laar 13, 2400 Mol

Leuke multibrandstore met de laatste mode van hem en voor haar. Een grote keuze aan

kwaliteitsmerken zodat iedereen hier slaagt. Stap binnen doordeweeks of in het weekend!

Jullelieke

Laar 16, 2400 Mol

Baby, kinder en dameskleding. Accesoires, knuffelbeesten, haarproducten, drinkflessen, ...

kortom voor ieder wat wils! De collecties brengen kleur in het leven en hierbij wordt getracht

om zowel jong als oud te voorzien van een unieke stijl en uitstraling. Stap binnen en zoek de

leukste geschenken uit om mee naar huis te nemen!

Tisser

Laar 19, 2400 Mol

Tisser kleding kleermaker. Familiebedrijf sinds 1898. “We zijn na al die jaren terug naar de ziel

van ons vak gegaan. We hebben voor elke gelegenheid het perfecte pak in huis. Van een

business-suit in een kreukvrije stof tot een volledig op maat gemaakt trouwpak dat voor en

door jou is samengesteld.” Stap dus gerust eens binnen voor klasse en kwaliteit.

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1857248%2C5.1178508&query_place_id=ChIJba_lDLg1wUcR4TlIZB7tjYo
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1858936%2C5.1180529&query_place_id=ChIJu5ofiq41wUcRGCdXpZN-g58
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1859684%2C5.1181262&query_place_id=ChIJWdHiiK41wUcR51OXiJ-Ytec
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1861877%2C5.1181869&query_place_id=ChIJv0nzha41wUcRzPO5d2oDrxU
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1859005%2C5.1185729&query_place_id=ChIJNw96hK41wUcRNQChgb8eAyI
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1863389%2C5.1185248&query_place_id=ChIJ0wC3nq41wUcRoPOM_2K35B8


Chapeau

Voogdijstraat 8, 2400 Mol

Een frisse en trendy bistro die rust en ontspanning uitstraalt in het midden van de winkelstraat

in Mol. In ongedwongen en amicale sfeer helpen ze jou met plezier verder! Ga je een dagje

shoppen in Mol, dan kan je de dag starten of eindigen met een etentje of een drankje bij

Chapeau. Ze serveren met respect voor traditie & product. Niet alleen klassieke gerechten, maar

ook Frans-Belgische brasseriegerechten. Natuurlijk met hier en daar inspiratie van onze chefs.

De keuken is doorlopend open van 12u tot 21u.

Jos Daems Comfortschoenen

Voogdijstraat 22, 2400 Mol

Dé schoenenspecialist van de Kempen. Maak kennis met de uitgebreide schoenencollectie.

Hier vindt je Zweedse klompen in alle kleuren van de regenboog. Wandelschoenen hoog en

laag van de beste merken en steeds met Vibramzool. Ruime keuze aan comfortabele dames-

en herenschoenen. Vanwege de exclusieve verkoop in de kempen van Zweedse klompen, werd

deze straat al gauw beter bekend als de “Zweedseklompenstraat”.

Koffiebreak?

Al wat moe geworden van het stappen? Keer terug en ga rechts de Statiestraat in. Zet je neer

bij FILTER voor een heerlijke koffie!

Check Point

Statiestraat 5a, 2400 Mol

Dé multibrandstore voor de stijlvolle man. Met een frisse en voortdurend vernieuwende mix van

Scandinavische, Engelse en Italiaanse merken slagen zij er moeiteloos in om de Europese

modetrends en -stijlen een Vlaams karakter te geven. Stijlvolle mode kent overigens geen

leeftijdsgrenzen. Jong of oud? Checkpoint Mol is er voor alle mannen. 

FILTER koffie - en lunchbar

Statiestraat 6, 2400 Mol

Barista Ward zorgt er voor dat ze de beste kwaliteit specialty coffee serveren bij FILTER. Ward is

daarnaast ook barista bij koffiebrander MONX. Dit staat garant voor de beste koffie in Mol.

Daniëlle, de mama, bakt iedere dag alle taarten, maakt alle ontbijtjes en boterhammen. Estelle

is de eigenaresse en gastvrouw. Ze heten je allen van harte welkom!

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1869444%2C5.1194444&query_place_id=ChIJdZKQHKw1wUcRxE1g1Vpva88
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1874394%2C5.1199063&query_place_id=ChIJkUdCG6w1wUcR1F3roqj-yqk
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.187177%2C5.119092&query_place_id=ChIJv7kWp641wUcR9VWnJTmhcps
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.187529%2C5.1193123&query_place_id=ChIJ-TsYzA81wUcRxRZY9yZ9s8Y


't Soete

Statiestraat 8, 2400 Mol

‘t Soete is het levenswerk en de passie van zoetebekken Stef Cools en Leentje Jansens. Na

eerdere succesvolle ervaringen in de horeca maakten ze in 2001 van hun hobby hun beroep.

Talrijke trouwe klanten rijden vele kilometers voor de huisgemaakte pralines, de streng

geselecteerde zoete delicatessen of de verrassende cadeaupakketten. Als kritische fijnproevers

staan Stef en Leentje persoonlijk garant voor de kwaliteit en versheid van hun producten.

Verken de Statiestraat, of vervolg de route via de Lakenmakersstraat

Je bent op de kruising met de Kloosterstraat en Lakenmakersstraat. Verderop in de Statiestraat

kan je tot aan het station nog een heleboel handelaars ontdekken. Zeker de moeite!

We vervolgen deze route door Mol via de Lakenmakersstraat.

Cools Schoenen

Statiestraat 18, 2400 Mol

Al meer dan 70 jaar garant voor kwalitatieve schoenen en lederwaren van topmerken.

Schoenen Cools biedt elk seizoen een met zorg samengestelde en ruime collectie van de betere

en gekendere merken voor dames en heren. Daarnaast biedt Cools je de betere handtassen,

rugzakken, reisartikelen en schoolgerief.

Helsen-Gielens

Lakenmakersstraat 37, 2400 Mol

Sofie en Ludovic Helsen ontvangen jou in deze mooie bakkerij. Waar respect bestaat voor het

goede van vroeger en vooral voor kwaliteit. Waar een vakman iedere dag weer uit de gloed van

een hete oven een zoet en geurig gebak voor zijn klanten weet te toveren. Waar plaats is voor

nieuwe ideeën en combinaties, voor innovatie en verfijning. Wees welkom!

Helsen

Lakenmakersstraat 33, 2400 Mol

Ervaar een stukje Japan in Mol. Bob Helsen leerde de traditionele manier van sushi maken bij

gerespecteerd sushimeester Toshi Sugiura in Los Angeles. Vandaag serveert hij de ultieme

combinatie van sushi en wijn van topkwaliteit, in een rustige en sobere set-up. Voor een

volledige Japanse beleving laat hij je met het Omakase-menu in zes gangen proeven van zowel

klassiekers als moderne twists. En zoals het Japanners betaamt, staan toewijding en

bescheidenheid steeds centraal. Want niets is zonder reden bij Helsen Sushi & Wine.

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1874989%2C5.1192752&query_place_id=ChIJ0SUJoK41wUcREek8GNKq3yw
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1881408%2C5.1191983&query_place_id=ChIJkTUqqq41wUcRgvazXzZ2wZ4
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1881147%2C5.1184741&query_place_id=ChIJBUnrsq41wUcR_cZKwab2Ckg
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1880922%2C5.1181764&query_place_id=ChIJXflRs641wUcR0HJBZDmVVD8


Panini

Lakenmakersstraat 8, 2400 Mol

Je kan hier terecht voor een divers assortiment aan broodjes, zoetigheden en lekkernijen, met

als specialiteit worstenbroodjes. Kom ze proeven en bestel er nog één, en nog één, ...

Jacob's Concept Store

Lakenmakersstraat 2, 2400 Mol

Opgericht in 2020 door Thomas Nouws, is dit een conceptstore waarbij 25 creatieve

ondernemers samen onder één dak gevestigd zijn. Voordien ontdekte Thomas zijn passie voor

taxidermie en leerde hij heel wat jonge en creatieve ondernemers kennen op markten. In

Jacob's Conceptstore verkoopt Thomas naast zijn opgezette vlinders de creaties van al deze

ondernemers. Op sommige dagen kan je hem zelf aan het werk zien in het atelier boven de

winkel.

't HerenHuys

Rondplein 3, 2400 Mol

Taverne ’T Herenhuis is een tweemanszaak opgericht in het jaar 2000. De taverne is volledig

gerestaureerd en aangepast naar een aangename sfeer, waar je kan genieten van een gezellig

babbel of gewoonweg tot rust kan komen. Op het terras kan je genieten van een heerlijk

speciaalbiertje. Aan de taverne zijn parkeerplaatsen voorzien voor zowel auto's als fietsen. ‘t

Herenhuys is de perfecte stop op iedere tocht!

Huis Hardies

Rondplein 11, 2400 Mol

Hier ontdekt je een groot assortiment wijnen, spirits en rookwaren met steeds nieuwigheden

om te ontdekken. Ze zijn hier helemaal mee met de hippe sterke dranken zoals gin en whisky

van over de hele wereld. Ontdek ook het aanbod rookwaren. Om de unieke aroma’s van onze

sigaren te bewaren beschikken ze over een volledig vernieuwde humidor. Reeds meer dan 34

jaar is Huis Hardies dé rookwaren speciaalzaak in Mol en omstreken. Laat je adviseren en ga

met een kwaliteitsproduct naar huis.

Steek het plein over

Aan de overkant van het plein vinden we Casa Fraquelli.

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1878737%2C5.1181825&query_place_id=ChIJJy-Ms641wUcRznD9_w85kaY
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1877044%2C5.1178696&query_place_id=ChIJnfNMWsA1wUcR0s_Qa2L0wrE
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1875573%2C5.1162197&query_place_id=ChIJW-aO1641wUcR6SzJYeiQvLI
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1873732%2C5.1154487&query_place_id=ChIJcx34JK81wUcRksiWlacqJ2c


Casa Fraquelli

Rondplein 16, 2400 Mol

Casa Fraquelli is een gezellig Italiaans restaurantje waar men kan genieten van de huiselijke,

familiale sfeer gecombineerd met de traditionele keuken, zonder de fantasie en de inspiratie

van het moment te vergeten. Wekelijks worden suggesties met seizoensproducten en

groenten en fruit rechtstreeks van de Italiaanse markten voorgeschoteld.

Volg het plein terug in de richting van de Corbiestraat

Op de hoek vinden we Bar Muze.

Bar Muze

Corbiestraat 47, 2400 Mol

Leuk en hip café voor een lekkere pint of een heerlijk glas wijn. In de zomer is het terras

geopend. Eigenaar Filip ontvangt je met open armen in de Corbiestraat.

Ga de Corbiestraat in

Recht voor ons zien we Balo Design Boutique.

Balo Design Boutique

Corbiestraat 24, 2400 Mol

Balo heeft alles in huis voor een verfijnde levensstijl. Deze internationaal gerenommeerde

meubel- en designboetiek in Mol kan inspireren, adviseren, dirigeren… Ze stemmen de sfeer van

je woning of buitenverblijf af op jouw smaak en persoonlijkheid. Het team van creatieve,

gepassioneerde medewerkers helpen je graag bij de keuze van het juiste meubilair en de

stijlvolle aankleding van je interieur of buitenruimte.

Brasserie Belle Vue

Corbiestraat 22, 2400 Mol

Al meer dan 16 jaar staat Belle Vue bekend als een gezellige Grand Café en brasserie waar je kan

genieten van dranken, wijnen en snacks, én van de betere brasseriekeuken. Van klassiekers als

kreeft tot Pad Thai. Strijk neer en geniet!

Kafe Kodak

Corbiestraat 31, 2400 Mol

Lekker eten en een koffietje? Ja! Maar in de winkel zijn ook hele toffe artikelen voor tafel &

keuken. Kodak? Ja klopt. De huisfotograaf maakt mooie profielfoto’s of reportages van jou en je

kinderen. Of misschien voor een bruiloft? Bij Kafe Kodak doen ze alles om het leven mooi te

maken!

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1868254%2C5.1161286&query_place_id=ChIJidAQ2K41wUcRJ5cVI95qhsk
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1873716%2C5.1171184&query_place_id=ChIJl86Jn9c1wUcRIrhCzzrFFP8
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1872114%2C5.1178808&query_place_id=ChIJbS95wK41wUcRgTQ-WPSj2-M
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1869444%2C5.1177778&query_place_id=ChIJVzx4wK41wUcRh6CVyOb9bEk
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1867924%2C5.117339&query_place_id=ChIJ8bwtFgA1wUcRHHgz0VgO9NI


La barraca

Corbiestraat 29, 2400 Mol

Een café voor een gezellige babbel of een leuke danspartij. Jong en oud zullen hun vertier hier

vinden. Ze organiseren ook regelmatig leuke thema avonden. Kom gerust een dansje wagen!

Huis Volders

Corbiestraat 11, 2400 Mol

Ondergoed, lingerie en homewear voor man, vrouw en kinderen. Al 50 jaar lang is Volders een

gevestigde waarde in Mol. De twee gastvrouwen, Gaby en Ingrid, verwelkomen je steeds met

een lach en helpen je met plezier verder.

Mol, verrassend dichtbij

De Corbiestraat linksaf brengt je weer naar het station, of ga rechtsaf weer via de Graaf de

Broquevillestraat en de Markt terug naar de parking. Deze route zal je niet stoppen verder Mol

te ontdekken, ontdek alles wat Mol te bieden heeft via de website van toerisme Mol of de

activiteitenkalender!

Voor andere routes en inspiratie:

www.dezesvandekempen.be

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1867786%2C5.1173906&query_place_id=ChIJj-mP6q41wUcRR4IAM37FHPk
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1862338%2C5.1175477&query_place_id=ChIJqQK-kq41wUcRvWnnJQX9_QY
https://toerisme.gemeentemol.be/
https://toerisme.gemeentemol.be/activiteitenoverzicht
https://www.dezesvandekempen.be

