
hasselt

Ontdek  
de  

vOOrdelen  
van de

48u-kaart

TOERISTISCH INFOMAGAZINE 2018

Hasseltse 
specialiteiten

Ontdek dé 
shopping 
hotspots

plACES TO bE!

From Hasselt   
with Love

visithasselt.be

tijd Om te genieten

Wat voor  
hotelgast 

ben jij?
DOE DE TEST!

nl

STuDENTEN  
IN HASSElT

Feestje 
bouwen



 |  3

e horen het vaker van onze bezoekers: 
‘Hasselt heeft het’. Wat die ‘het’ dan wel 
is? Daar hebben de enthousiaste toeristen 
die we vorig jaar mochten verwelkomen, 

wel evenveel meningen over. Fijnproevers spreken vol lof 
over de vele restaurants, koffiebars, over de jenever en 
speculaas. Cultuurfans vinden hun gading in de musea 
en kunstgalerijen. Fashionista’s schuimen de boetieks 
en concept stores af en dwepen met de expo’s in het 
Mode museum Hasselt. Alternativo’s? Die speuren naar 
street art en verkennen de Dorpsstraat. Rustzoekers trek-
ken naar de Japanse Tuin, Abdijsite Herkenrode en de  
groene rand. Om je zoveel mogelijk ‘tijd om te genieten’  
te schenken, zetten onze toeristische medewerkers je 
graag op weg naar jouw ideale uitstap: van daguitstap tot  
48 uur. Want Hasselt heeft ook tal van gastvrije hotels  
en logies. Jazeker, we zeiden het al: Hasselt heeft het.   

Karolien Mondelaers Nadja Vananroye 
Schepen Burgemeester 
Toerisme Hasselt Hasselt

tijd  
Om te  
genieten

W

vOORWOORD

De 48u-hoteldeal! 

Verblijf je twee nachten  
dan krijg je per persoon  

een 48u-kaart  
gratis. Meer info op  

www.visithasselt.be.

de 48u-kaart pROpvOl bElEvING
Maak kennis met de 48u-kaart: een gloednieuwe kaart waarmee je 48 uur lang geniet van 
heerlijke Hasseltse voordelen. Toegang tot alle musea en attracties in de binnenstad; kosteloos 
een fiets huren voor één dag; 48 uur lang gratis de bus nemen; voordelen bij horeca en winkels; 
kortingen bij Openluchtmuseum Bokrijk, Versuz … Het zit allemaal in de 48u-kaart! En dat 
voor maar 19,50 euro per persoon.
Interesse in de 48u-kaart? Je vindt ze bij Toerisme Hasselt, de deelnemende musea én hotels. 
Een mooi boekje in binnenzakformaat geeft een overzicht van alle deelnemende adressen met 
hun specifieke voordelen. Een overzichtelijk plannetje wijst de weg. Een checklist zorgt ervoor 
dat je niet per ongeluk een voordeel laat schieten.

Meer info: Toerisme Hasselt 
 Maastrichterstraat 59, 3500 Hasselt  

+ 32 11 23 95 40, toerisme@hasselt.be  
www.visithasselt.be  

 visithasselt   visithasselt

Merk je dit icoon op in dit magazine?  
Dan kun je ter plekke profiteren  
van een voordeel met je 48u-kaart. 

  2 |
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Alle informatie en prijzen vermeld in  
dit magazine zijn onder voorbehoud  
van fouten en wijzigingen.
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tip vOOr vOlwassenen! 
Hasselt op een speelse ma-
nier verkennen? Smijt je eens 
op de zoektocht ‘Hasselt, 
goed gevonden’. Een prachtig 
vormgegeven boekje loodst 
je door de stad. Onderweg los 
je vragen op, ontdek je bij-
zondere plekken en bespeur  
je details die je anders zouden 
ontglippen. Weetjes, histo ri- 
sche feiten, must-see plek- 
jes, kunst en street art … het 
zit er allemaal in. Het aller-
leukste? De inbegrepen ‘zoek-  
tochtdeals’: van  gratis koffie  
bij een stuk taart over kortin-
gen op cocktails en een duik-
boot – oh nostalgie – tot hap-
jes met zicht op het mooiste 
panorama van Hasselt.

Verkrijgbaar bij Toerisme Hasselt 
Maastrichterstraat 59 
+ 32 11 23 95 40 
toerisme@hasselt.be 
www.visithasselt.be 
Prijs boekje: € 3,50 of gratis  
op vertoon van je 48u-kaart

 

tip vOOr gezinnen! 
fun 4 kids
Ken jij de allergrootste boe-
man voor kinderen en ouders?  
Verveling! Gelukkig slaat die 
in Hasselt nooit toe. Het anti-
vervelingsgidsje Fun 4 Kids 
bundelt alle ‘vette’ activitei-
ten voor grote mensen van 5 
tot 12 jaar. Het boekje houdt 
zelfs rekening met het weer. 
Zo zijn er tips voor zonnige, 
regenachtige en zelfs winter-
se dagen. Haal het gratis af bij 
Toerisme Hasselt.

Verkrijgbaar bij Toerisme Hasselt 
Maastrichterstraat 59 
+ 32 11 23 95 40 
toerisme@hasselt.be 
www.visithasselt.be 
Prijs gidsje: gratis

tip vOOr jOngeren!
Oké, je hebt gehoord dat Has-
selt hip is. Maar je wilt liever 
niet die dingen doen, die voor 
de hand liggen. Dé oplossing? 
Het Jongerenplan. Hiermee 
steek je in één keer alle jeug-
dige hotspots op zak. Cafés, 
lunchadresjes, trendy shops, 
events, musea … maar ook 
supermarkten, nachtwinkels 
en geldautomaten. Je krijgt 
er bovendien leuke weetjes 
en tips van locals bij én ont-
dekt hoe je je als échte Has-
selaar moet gedragen. Pik het 
plannetje gratis op bij Toeris-
me Hasselt.

Verkrijgbaar bij Toerisme Hasselt 
Maastrichterstraat 59 
+ 32 11 23 95 40 
toerisme@hasselt.be 
www.visithasselt.be 
Prijs jongerenplan: gratis

tip tegen zOndags- 
rust en maandagblues
Verdrijf dat nare maandagge-
voel met een superleuke wande-
ling. Het hele jaar door neemt een 
gids je ‘s maandags vanaf 14 u. 
op sleeptouw door de stad, naar 
unieke plekjes die de stad typeren. 
Heb je eerder de zondagblues? 
Goed nieuws. Er is ook wekelijks 
een wandeling op zondag om 11 u. 
Of dat nooit gaat vervelen? Neen 
hoor! Op de eerste zondag en de 
eerste maan dag van de maand 
wordt de standaardwandeling ver-
vangen door een themawandeling. 
Check www.visithasselt.be voor 
een overzicht.

Graag een exclusieve blik op het 
verleden? Op zondag en maandag 
kun je in de Sint-Quintinuskathe-
draal de grootste collectie schedel-
relieken van België bewonderen. 
De 47 schedels en tientallen bot-
fragmenten zijn eer bie dig inge pakt 
in textiel. Volgens de overlevering 
behoren ze toe aan de Heilige Ur-
sula en haar elf(duizend) maagden. 
Die zouden in de vroege middel-
eeuwen door de Hunnen in Keulen 
zijn vermoord.

Is dit je eerste date met Hasselt? Of ben je al langer verliefd op de stad en wil je nu ook de meer verborgen kantjes ontdekken?  
Deze vier tips zijn alvast ideale smaakmakers voor jouw bezoek aan dé stad van jenever en speculaas.

1 2 3 4

Je doorgrondt graag de geheimen 
van een stad. Je bent een fan van 
jenever, mode, literatuur of … 
mirakels? Je wilt die druilerige dag 
liever binnen doorbrengen. Er zijn 
zoveel redenen om de Hasseltse 
musea uit te pluizen. Duik onder in 
karaktervolle historische panden en 
laat je helemaal meevoeren.

museum 
meepikken

villa verbeelding
Zo moet Alice zich gevoeld hebben toen ze Wonderland ‘binnenviel’. 
Boeken, illustraties, verhalen en themakamers in een sprookjeshuis. 
Wonderen bestaan wel degelijk. Pag. 14.

museum  
heilig paterke
Eerst stond zijn graf op het oud kerk-
hof. Maar omdat er zoveel bedevaar-
ders kwamen, kreeg hij een eigen 
grafkapel én museum. Wat is dat toch 
met die Pater Valentinus Paquay? Kijk 
snel op pag. 14.

Stadswandeling – Hele jaar door  
op zondag van 11 - 13 u. en op  
maandag van 14 - 16 u. (ook op  
feestdagen) / Start: Toerisme  
Hasselt: Maastrichterstraat 59,  
3500 Hasselt / Prijs: € 3; UiTpas: € 2 
Mét 48u-kaart: gratis  
Schedelrelieken Sint-Quintinus- 
kathedraal – Hele jaar door op zondag 
van 14 - 17 u. en op maandag van 
14 - 17 u. / Sint-Quintinuskathedraal: 
Vismarkt, 3500 Hasselt

© R. Laute

mOdemuseum  
hasselt
Internationaal gerenommeerde ex-
posities met topstukken. Maak kennis 
met het museum waar de hele mode-
wereld over praat. Pag. 11.

het stadsmus
Zin om het échte Hasselt-gevoel te 
ervaren? Kruip dan in de huid van 
onze stad. Geen enkel ander museum 
combineert reuzen, mirakels en mid-
deleeuwse schrijvers tot één logisch 
geheel. Pag. 13.

jenevermuseum
Ben jij al jeneverwijs? Neen? Dat 
scheelt een slok op een borrel. Rep 
je dus naar pag. 12. Want je weet wat 
Humphrey Bogart zei: “The problem 
with the world is that everyone is a 
few drinks behind.” 

Wist je dat ...

… een duikboot een frisse  
pint bier is met een glaasje  
jenever erbij? Soms laat de  
cafébaas het jenevertje –  
mét glaasje – in de pint zinken.  
Een miniduikbootje dus.  
Zonder periscoop.  
Tenzij je met een  
rietje drinkt. ;-)

hasselt aftasten
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MF. Qmusic. Joe. Anke Buckinx 
is een gevestigde waarde op de 
radiogolven. Vijf vroege ochten-

den per week - van 6 tot 9 uur - praat ze 
plaatjes aan elkaar met Sven Ornelis. Na 
schooltijd vind je haar bij haar driejarige 
oogappel Lou en vriend Tom. “We wonen 
intussen zo’n 6 jaar in Hasselt. Op een 
boogscheut van het stadscentrum. Ik wil 
hier niet meer weg. Alles bevindt zich op 
wandel- of fietsafstand. Dat is net zo ple-
zant.”

NO-NONSENSE kEukEN
Als we naar haar favoriete eetadres vra-
gen, raakt Anke niet uitgepraat. “Ik hou 
van kleinschaligheid. Dat is precies wat 
je in Hasselt vindt: gezellige, fijne restau-
rantjes met pure smaken en een vlotte 
service. Neem nu Art Choc. Daar heb je 
een beperkt aantal gerechten, maar ze 
zijn bijna allemaal even lekker. De Frans-

interview

anke buckinx  
WIJST DE WEG
radio- en televisiepresentatrice anke Buckinx ruilde geboortestad  

Maasmechelen enkele jaren geleden in voor een vaste stek in Hasselt.  
De dagelijkse rit naar Vilvoorde neemt de jonge mama er graag bij.  

“Ik wil niet in een grootstad wonen. Doe mij maar klein en authentiek. Hasselt is perfect.”

Italiaanse no-nonsense keuken is er 
simpelweg top. Ook fijn: ze vragen je op 
voorhand wat je niet lust en passen een 
gerecht zonder gedoe aan. Ik heb ook al 
gehoord dat het bij Ogst ontzettend lek-
ker is. Dat plekje staat op mijn to visit-
lijstje. Ik ben er nog altijd niet geraakt. 
Zonde. Voor een snelle en lekkere lunch 
trekken we naar hamburgerzaak Botani-
que of tapasrestaurant Juan Luis. Voor 
de beste pasta reserveren we een tafeltje 
bij Pocomatto. En als we zin hebben om 
thuis te eten, bellen we Domino’s Pizza. 
Of we halen veganistische nagerechtjes 
bij PEAS. 

AlS lOu kIEST...
Gaat dochtertje Lou mee? Dan gaat het 
steevast richting Theatercafé. “Daar mo-
gen kinderen gewoon zichzelf zijn. Er is 
een leuke speelhoek binnen én een grote 
speeltuin buiten. Lou maakt er elke keer 

nieuwe vriendjes. De kinderkaart is er 
ook ontzettend uitgebreid. En tijdens het 
wachten aan tafel krijgt Lou een kleur-
plaat en potloodjes”, vertelt Anke hon-
derduit. “De Kinderboerderij in Kiewit is 
ook een topper. Eerst bezoeken we de 
geiten, kippen, konijnen en ezel. Daarna 
trekken we naar de speeltuin. Achteraf 
smullen we van gebak of schepijs bij Koe-
vert, ook zo’n zaak met oog voor kleine 
bezoekers.”

NOG MEER kINDERpRET
Papa Tom trekt regelmatig met Lou naar 
het Stedelijk Zwembad. “Gloednieuw en 
ontzettend kindvriendelijk”, zegt Anke. 
“Zowel binnen als buiten is het er leuk. En 
achteraf praat je nog wat bij in de Ber-
mudas Beach Bar. Uiteraard scoren we 
ook als we naar Plopsa Indoor trekken. Je 
moet Lou haar oogjes zien fonkelen als 
we daar arriveren. Culturele uitstapjes? 

  8 |
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Dat doen we minder. We zijn ontzettend fan van de Japanse 
Tuin. Ik kom daar helemaal tot rust. De begeleide wandelin-
gen zijn een echte aanrader. Vergeet je camera niet als je 
in het voorjaar gaat. Misschien moet ik binnenkort ook eens 
met Lou naar Modemuseum Hasselt. Daar ben ik nog nooit 
geweest.”

CITyTRIppEN IN EIGEN STAD
Een dagje shoppen, dat start je … met een goed ontbijt. Anke 
raadt ‘t Hemelhuys aan. “In dat charmehotel schuif je ‘s 
ochtends gewoon mee aan bij het buffet. Heel erg lekker! 
En een aangename gastvrouw. Paplou is sowieso verplicht 
op je shoppingdag. Daar moét ik altijd iets kopen. De twee 
zussen hebben een eigenzinnige kledingcollectie, maar ook 
hippe handtassen, fijne postkaartjes en mooie accessoires. 
Ook voor Lou tik ik er altijd wel iets op de kop. Net zoals bij  
Eigenwijs. Een ideale plek voor mama’s: toffe kinderkleding 
en speelse decoratie. Lou wil ook altijd op roltrappentour 
in de Inno, Mediamarkt en Zara. Dat hongertje daarna? Dat  
vullen we op met een lekker stukje taart bij Tarte Tatin. Om 
duimen en vingers van af te likken!”

AlTIJD IETS TE DOEN
Anke en Tom hebben een mooie, ruime rijwoning met fikse 
tuin – net buiten de Kleine Ring. Als je hen in Hasselt tegen-
komt, is het dus vaak te voet. Of met de fiets. “Lou gaat in het 
centrum naar school. Af en toe verwen ik haar na schooltijd 
met een bolletje aardbeienijs van IJs van de Smaak. Ze weet 
perfect waar dat ligt! Ook het HAP Foodtruckfestival vindt 
ze plezant. Daarom is ‘t zo fijn om hier te wonen. Er is altijd 
wel iets te doen in de Hasseltse binnenstad: kermis, auto-
loze zondag, sportweekend, de Jeneverfeesten, Theater op 
de Markt, Pukkelpop, Winterland, … Vervelen is simpelweg 
geen optie.”

Modemuseum Hasselt   
Gasthuisstraat 11  
3500 Hasselt 
+32 11 23 96 21 
www.modemuseumhasselt.be

Toegang: standaardtarief: € 8

Korting: € 6

Studenten: € 3

-12/ICOM: gratis

Mét 48u-kaart: gratis
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mOdemuseum hasselt
Dit museum is een must voor elke rechtgeaarde modeliefheb-
ber. In de sfeervolle ruimtes van een voormalig 17de-eeuws 
klooster brengen tijdelijke tentoonstellingen je helemaal in de 
ban van hedendaagse en vroegere modefenomenen.

the vulgar:  
fashiOn redefined  
30 SEpTEMbER 2017 T.E.M. 14 JANuARI 2018
Deze unieke tentoonstelling verkent de grens tussen smaak 
en wansmaak in de mode. Aan de hand van modeobjecten 
uit vijfhonderd jaar geschiedenis – vanaf de renaissance tot 
vandaag – volgen we de evolutie van vulgariteit. Hoe denk jij 
over smaak en wansmaak?

fOrever YOung  
10 FEbRuARI T.E.M. 2 SEpTEMbER 2018
Is mode Forever Young? Hedendaagse ontwerpers wijden in 
elk geval hele collecties aan het concept ‘youth’. Denk maar 
aan Raf Simons, of aan mode-iconen zoals Kate Moss en 
Iris Apfel die er eeuwig jong uitzien. Deze uitdagende ten-
toonstelling neemt het verlangen naar eeuwige jeugdigheid, 
identiteit en gender onder de loep. 
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Misschien nog een tip voor hippe ouders zoals Anke: 
Hasselt heeft sinds kort het grootste trampolinepark 
van Europa. Jumpsquare schotelt je 3000 m2 aan 
unieke uitdagingen voor. Zoals balanceren op een lijn 
boven een foampit en … trampolines natuurlijk. Voor de 
allerkleinsten is er een Mini-Jump Area. Liever een zit-
tende avond of namiddag? Pik dan een trendy film mee 
uit het uitgebreide aanbod bij Kinepolis. Wie weet, mis-
schien zit je wel naast Anke, Tom en Lou bij de volgende 
familiefilm? Ook leuk op druilerige dagen: het Hasselts 
zwembadcomplex met onder andere een peuterbad, 
wildwaterbaan, golfslagbad én de Bermudas Beach Bar. 
Op zonnige dagen leef je je ook uit in het olympisch bui-
tenbad. Voor kleine en grote spetters.

gezinsvriendelijk 
genieten
… van leuke activiteiten én speciale kortingen? Koop de 
48u-kinderkaart bij Toerisme Hasselt. In ruil voor 3 euro 
krijg je meer dan 30 kindervoordelen: van geschenkjes, 
mocktails en ijsjes tot gadgets en kortingen op zoek-
tochten en andere spannende activiteiten. Zo is het nóg 
leuker om samen op ontdekkingsreis te gaan naar de 
coolste en lekkerste adresjes Hasselt.

“lou (3) weet  
perfect waar het 

ijssalon is.”

Tips voor hippe ouders!

Jumpsquare 
Site Grenslandhallen, Gouverneur Verwilghensingel 70, 
3500 Hasselt, www.jumpsquarehasselt.be

Zwembad Kapermolen
Koning Boudewijnlaan 22, 3500 Hasselt, + 32 11 23 94 60, 
zwembad@hasselt.be

Kinepolis
Via Media 1, 3500 Hasselt, + 32 11 29 86 00, 
www.kinepolis.com

Meer dan  
30 kinder- 
voordelen!
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het stadsmus

'Outside inside.  
street art in het stadsmus' 
3 FEbRuARI T.E.M 3 MEI 2018
Creaties van nationale en internationale street artist: je ontdekt 
ze op de meest verrassende plekken in Hasselt. De expo Outside 
Inside brengt dat werk nu ook naar binnen: op een klassiek can-
vas, maar ook in installaties, tattoos, muziek, … Ontdek het genie 
van Sofles, Adnate, Mobstr, KBTR, Casroc, Chas, Hertkore, James 
Cochran, ... Meer street art? Ontdek de Street Art fietsroute en het 
Street Art Festival op pag. 30.

De oudst gekende monstrans ter wereld, burgemeesters die je in 
de spiegelzaal welkom heten, een geheimzinnige reus verscho-
len in het gebouw, de poëzie van Hendrik van Veldeke, eerste 
dichter van de Lage Landen: dit museum dompelt je onder in de 
geschiedenis van Hasselt én haar hedendaagse couleur locale. 
Voor kinderen is er een superleuke zoektocht of een spannende 
stadswandeling (pag. 41). 

jenever Op dOek -  
de keuze vOOr actieve restauratie.
4 FEbRuARI T.E.M. 1 JulI 2018
Gezellige herbergtaferelen, plezierige drinkscènes, sfeervolle caféinte-
rieurs maar ook enkele schrijnende dronkenmanstaferelen. Het Jenever-
museum investeert sinds enige jaren in schilderwerken van bekende en 
minder bekende kunstenaars en toont nu een selectie uit zijn kleine maar 
fijne kunstcollectie. Aandacht ook voor de opfrissing en restauratie van 
een aantal werken op doek en paneel.

De Jeneverroute-app
Met deze app beleef je het rijke 

Hasseltse jeneververleden.  
Je wandelt door de stad, ontdekt 
de verborgen verhalen achter de 

gevels van de vroegere stokerijen en 
beluistert anekdotes over jenever. 

Geluidsfragmenten, filmpjes en 
beeldmateriaal laten je proeven van  
de jenevergeschiedenis van de stad.  

De app is gratis via Google Play  
en de App Store.

tijdelijk!

jenevermuseum
In de tweede helft van de 19de eeuw telde het Hasseltse stadscentrum een twintigtal jeneverstokerijen.  

Ook vandaag is Hasselt nog altijd dé jeneverstad bij uitstek. Dat merk je in het Jenevermuseum.  
Hier word je jeneverwijs. Je snuffelt aan kruiden en specerijen. Je leert hoe je jenever schenkt,  

bewaart én … degusteert. Je pikt het verschil op tussen jenever en gin. En vooral: je geniet van je  
gratis borreltje in het proeflokaal met zijn uitgelezen selectie van jenevers uit de Lage Landen. schol!

Jenevermuseum 
Witte Nonnenstraat 19 
3500 Hasselt 
+ 32 11 23 98 60 
www.jenevermuseum.be

Toegang (incl. gratis borrel):  
Individueel tarief (+ 18 jaar): € 7 p.p.  
(inclusief consumptie)

12-18 jaar / 65+ / student / groep: € 5  
(incl. consumptie)

-12 jaar / UitPas: gratis toegang  
(excl. consumptie)

Mét 48u-kaart: gratis
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Het Stadsmus 
Guido Gezellestraat 2 
3500 Hasselt 
+ 32 11 23 98 90 
www.hetstadsmus.be

Toegang museum: gratis
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Het museum is gehuisvest in één van 
de belangrijkste en oudste patriciërs-

huizen van de stad. In het gebouw 
komen verleden, heden en toekomst  
samen. Het Stadsmus is geen eiland, 

maar maakt deel uit van de stad.  
Het is dan ook het ideale beginpunt  

van je verkenningstocht door Hasselt.

Het S tadsmus pronk t met de oudste  
monstrans ter wereld. De versierde  
host iehouder is afk omst ig ui t de  

Herkenrodeabdij. H ij dateert van 1286. 
Enkele jaren geleden erk ende de Vlaamse 

Gemeenschap de monstrans als  
Vlaams Topstuk. 
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erfgOed 
OpspOren

Terugstappen in de tijd naar de grootste vrouwenabdij  
van de nederlanden. Opklimmen tot in het puntje van  
een middeleeuwse kathedraal … Hasselt brengt zijn  
boeiende verleden helemaal tot leven.

AbDIJSITE  
HERkENRODE
Imposante gebouwen,  
een Tiendschuur, een krui-
den- en inspiratietuin en een 
prikkelend belevingscentrum: 
deze erfgoedsite is een parel 
van renovatie én beleving.  
Pag. 16.

bEIAARDTOREN
Hasselt in vogel perspectief: 
hoe kan het beter dan op een 
middeleeuwse toren? Beklim 
de Sint-Quintinuskathedraal 
en bekijk de stad vanuit de 
ogen van de fantasierijke  
waterspuwers.  
Pag. 18.

HET OuD  
kERkHOF
Père Lachaise in minivorm? 
Het is geen overdrijving.  
Dit oude kerkhof ademt  
de sfeer uit van gotische 
romans en Hammer  
Horror-films. Gelukkig  
zonder de vampiers.  
Pag. 18.

bElEvINGSvOllE  
WANDElINGEN
Kies je thema, pik een  
brochure op bij Toerisme  
Hasselt en trek door het 
stadscentrum. Elke stap 
geeft je meer inzicht  
in Hasselt, zijn architectuur,  
historie en verhalen.  
Pag. 18.
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villa 
verbeelding

stap binnen in Villa Verbeelding en ontdek een wereld vol woord en 
beeld. In dit witte herenhuis met sfeervolle kamers komen wonderlijke 
boekenwerelden tot leven. Daal af in de donkere wereld van de 
steenkoolmijnen of volg de weg die een boek aflegt. De Wonderkamer pakt 
uit met prachtige kastjes over jeugdauteurs en -illustratoren. En hoe zit dat 
eigenlijk met die giftige appels op gouden bordjes in de sprookjeskamer?

vuil vel. sprOOkjes 
en tabOe   
3 SEpTEMbER 2017 –  
20 JANuARI 2018
Antropologe en jeugdauteur Marita 
de Sterck toont de oude, rauwe 
versies van sprookjes aan de hand 
van zeldzame oude sprookjesboeken 
en hedendaagse bewerkingen. In sa- 
 menwerking met Museum Dr. Guis-
lain.

sOOrt van tOvenaars. 
prijsbeesten in de 
kinderpOëzie   
29 OkTObER 2017 –  
31 MAART 2018
Een tentoonstelling met wonderlijke 
stoelen vol kinderpoëzie en met 
betoverende illustraties aan de muur. 
Kom goochelen met woorden aan de 
tovertafel! In samenwerking met het 
Poëziecentrum.

de mOOisten  
van het land. een 
pOrtrettengalerij.   
15 ApRIl 2018 –  
12 JANuARI 2019
Krullenbollen of kale knikkers, sproe-
ten of rimpels, streng of vrolijk, … 
Een bont allegaartje aan illustratoren 
gunt je een blik in hun spiegel. Het 
resultaat is een diversiteit aan (zelf)
portretten, met misschien wel meer 
gelijkenissen dan verschillen?

wreed schOOn. 
vOlkssprOOkjes  
Op reis  
9 SEpTEMbER 2018 –  
6 JANuARI 2019
In filmpjes vertellen mensen uit 
meer dan 30 culturen hun favo-
riete sprookje. Over Cinderella’s uit 
alle continenten, duivels en heksen, 
slimme dappere meisjes en vrouwen, 
liefde en lust. Met verhaalfragmenten 
en illustraties uit het boek van Marita 
de Sterck.

Villa Verbeelding 
Bampslaan 35 
3500 Hasselt 

+ 32 11 22 26 24 
www.villaverbeelding.be  

Toegang: volwassenen: € 4 

-18 jaar en scholen: € 2

andere groepen (+10 pers.): € 3

diverse kortingen (o.a. lerarenkaart  
en UiTpas Hasselt): € 1 

Met 48-kaart: gratis

Workshops en lezingen: € 5 

 

Museum Heilig Paterke 
Sint-Rochuskerk 

Minderbroedersstraat 19 
3500 Hasselt 

www.heiligpaterke.com

museum heilig paterke
Paus Johannes Paulus II verklaarde Pater 
Valentinus Paquay zalig in 2003. In dit mu-
seum hoor je zijn levensverhaal. Bezoek de 
Sint-Rochuskerk mét graf-kapel. Ontdek in 
het museum authentieke gebruiksvoorwer-
pen en kledingstukken. Vraag ook naar de 
film: 24 boeiende minuten over het leven en 
werk van het Heilig Paterke.

© Carll Cneut
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Verrassend veel variatie 
voor je zakentrip? 
Hasselt heeft het! 
Op zoek naar de ideale zakenuitstap? In Hasselt vind je 
verrassend veel variatie. Vergaderen in een grote of kleine 
venue? Genieten van gastronomie of een snelle hap? 
Overnachten in een chique hotel of hippe jeugdherberg? 
Hasselt heeft het allemaal. Bovendien vind je alles op 
wandelafstand. 

Say hello!  
Ontdek wat Hasselt te bieden heeft op www.meetinhasselt.be 
of neem contact op via meetinhasselt@hasselt.be.

A4AD_MIH_15112017_DEF.indd   1 22/11/17   11:46

Abdijsite Herkenrode 
Herkenrodeabdij 4 
+32 11 23 96 70

3511 Hasselt (Kuringen) 
www.abdijsiteherkenrode.be

in 
fO

Open van dinsdag t.e.m. zondag.  
In juli en augustus ook op maandag open.

Toegang belevingscentrum:  
volw.: € 5 p.p.; 65+ en andersvaliden/

lerarenkaart: € 4; 12-18 jaar/studentenkaart: 

€ 3; <12/UiTpas Hasselt: gratis

Belevingscentrum + Kruiden- en Inspiratietuin:  
volw.: € 7 p.p.; 65+ en andersvaliden/lerarenkaart:  
€ 5; 12-18 jaar/studentenkaart: € 4;  
<12/UiTpas Hasselt: gratis

Mét 48u-kaart: gratis

AbDIJSITE
herkenrOde

Ooit was Herkenrode de rijkste vrouwenabdij van de nederlanden en 
lag ze aan de basis van de groei en bloei van Hasselt. Vandaag zijn de  
gebouwen prachtig gerestaureerd. Het belevingscentrum dompelt je  
helemaal onder in de historiek van dit unieke domein.

Het Belevingscentrum van Abdijsite Herkenrode vertelt het verhaal van  
600 jaar vrouwen op Herkenrode. Een intrigerende geschiedenis in voor- 
en tegenspoed. Je verneemt alles uit goede bron: de abdis zelf fluistert 
je – door de sluiers van de tijd heen – alle geheimen in je oor. Via speelse 
zoektochten ontdekken kleine bezoekertjes de geschiedenis op kindermaat 
(zie pag. 41). Regelmatig vinden er ook evenementen plaats: voor cultuur-
liefhebbers, gezinnen, avonturiers … Kortom: voor elk wat wils.

pOOrt naar de wijers
Herkenrode is ook een poort naar De Wijers, het land van 1001 vijvers. Uit-
gestippelde lusvormige natuurwandelingen loodsen je langs rietkragen en 
vijvers met een unieke fauna en flora. Misschien spot je wel een zilverreiger 
of visarend. Wandel je liever door de eeuwen? Volg dan het pad rond de 
abdij dat de abdissen, rentmeesters en bedevaarders ooit bewandelden en 
ontdek prachtige kunstwerken. Of spring in het zadel voor sfeervolle fiets-
routes.

Brochure (fietsen en wandelen) te koop bij Toerisme Hasselt  
of in het bezoekersonthaal van Abdijsite Herkenrode.  
Prijs: € 2,50.

tOt rust kOmen Op herkenrOde
Een kruiden- en inspiratietuin in een uniek landschap: Abdijsite Herkenrode  
is de ideale plek om tot rust te komen. Blader op je gemakje door naar  
pag. 22 voor meer info.

Proef zeker één van de  
erk ende Herkenrode abdijbieren:  
Herkenrode Vesper, Herkenrode  
Noctus of Herkenrode Cister.
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Oud kerkhOf
Op deze verrassend rustgevende plek net 
buiten de Groene Boulevard maak je een 
ingetogen tijdreis naar de 19de eeuw. Je 
wandelt tussen imposante grafmonu-
menten en praalgraven. In de kapel vind 
je extra uitleg over het verleden van Has-
selt en de gewoontes van de begraaf-
plaats.

Oud Kerkhof 
Kempische Steenweg (naast nr. 89) 
3500 Hasselt 
+ 32 11 23 95 40 
www.visithasselt.be

Toegang: gratis

Dagelijks tussen 10 en 16 u.

beiaardtOren
De Sint-Quintinuskathedraal staat al 
sinds de middeleeuwen te pronken in het  
centrum van de stad. Met haar onder-
bouw uit ijzerzandsteen en haar toren 
van mergelsteen is ze een ideaal arends-
nest om de omgeving te overschouwen. 
Beklim de 168 trappen tot in de nok en 
geniet van het panorama. Binnen passeer 
je de beiaard en leer je alles over klokken 
en uurwerken. Elke eerste zaterdag van 
de maand neemt een gids je mee naar 
boven. Reserveren is niet nodig. Gewoon 
op tijd daar zijn, is de boodschap.

Beiaardtoren 
Sint-Quintinuskathedraal 
Vismarkt 
3500 Hasselt 
www.hetstadsmus.be

Rondleiding: elke eerste zaterdag  
van de maand om 14 u.

Prijs: € 4; UiTpas Hasselt: € 2; < 12: gratis

Mét 48u-kaart: gratis

Liefhebber van historische verhalen of architectuur?  
Kies je belevingsvolle wandelroute uit en laat je gidsen  
door een boeiende brochure. 

histOrische  
stadswandeling
Wist je dat de hazelnoot hét symbool is van Hasselt? Dat verklaart 
meteen ook waarom je in de hele stad koperen klinknagels met 
een hazelnoot op de stoepstenen ziet. Wie de klinknagels volgt, 
rijgt alle historische panden en plekjes aan elkaar. De gevelborden 
vatten de boeiende stadsgeschiedenis mooi samen. 

Begeleidende brochure bij Toerisme Hasselt:  
Maastrichterstraat 59 
+ 32 11 23 95 40 
toerisme@hasselt.be 
www.visithasselt.be

Prijs brochure: € 2,50.

architectuurrOute
Architectuurliefhebber? Mis dan geen 
enkele parel uit de Hasseltse binnen-
stad. Deze route voert je niet alleen 
langs uitzonderlijke gebouwen, ze geeft 
je ook een mooie blauwdruk van de hui-
dige én toekomstige stadsontwikkelin-
gen. In de brochure vind je meer tekst 
en uitleg.

Begeleidende brochure  
bij Toerisme Hasselt:  
Maastrichterstraat 59 
+ 32 11 23 95 40 
toerisme@hasselt.be 
www.visithasselt.be

Prijs brochure: € 2.

belevingsvOl 
wandelen rust inademen

Hasselt heeft heel wat oases van rust: in het centrum, net daarbuiten én in de groene stadsrand.  
Huur een fiets of neem de bus en zoek deze stiltegebieden op.  

Ideaal om je stressniveau terug te dringen en weer wat extra energie bij te tanken.

de japanse tuin
Kerselaars, koikarpers, bruggetjes, bonsais, kronkel-
paadjes … na 26 jaar kom je in de Japanse tuin nog altijd 
volledig tot rust. Klaar om zen te worden? Pag. 20.

abdijsite herkenrOde
Ter plekke begrijp je meteen waarom de vrouwelijke 
kloosterlingen hier zo graag woonden: wat een mooie 
locatie, wat een overdadige natuur. Kom even piepen op 
pag. 22.

de grOene rand
Huur een fiets en kies een van de lussen van de Smaak-
fietsroute. Die voeren je door de landelijke rand van Has-
selt. Je passeert mooie tuinen, fietst langs en over het 
kanaal en hoort de vogeltjes fluiten. Pag. 25.

te land, te water en in de lucht
Een tocht met een luchtballon, een zweefvliegtuig  
of sportvliegtuigje? Een boottocht op het Albertkanaal? 
Of toch maar een fietstocht? Kies je escape route zelf 
op pag. 24.

 |  19



 |  21

de japanse tuin:  
Onevenaarbaar zen

Kerselaars toveren een zee van roze en wit tevoorschijn. Kronkel-
paden loodsen je naar bruggetjes over vijvers. Onder je zwemmen 
gevlekte koikarpers lijzig in de met kleurrijke lelies bedekte vijvers. 
Bonsais met kunstig vertakte stam geven je even het gevoel dat je 
een reus bent die op de wereld neerkijkt … De Japanse Tuin van Has-
selt is magisch. Elk seizoen tooit de tuin zich in een ander gewaad. 
Een lust voor al je zintuigen. 

versmelten met japan
Het bruisende centrum van Hasselt ligt op wandel- en fietsafstand, 
maar toch duik je hier onder in een bubbel van stilte. In een andere 
dimensie. Dit is dé plek om te mediteren of gewoon even te chillen – 
op een bankje, luisterend naar het stromende water. Versmelten met 
de Japanse cultuur doe je ook op de vele evenementen en maande-
lijkse rituelen zoals theedemonstraties, Japans bloemschikken, kal-
ligrafie- en zenworkskops. Ja, de Japanse tuin verjaagt alle zorgen 
van de Westerse Wereld.

zen Op zOndag
Op zondag vinden er in de Japanse Tuin ook in 2018 weer heel wat boeiende  

activiteiten plaats voor individuele bezoekers. Pik je favoriet eruit en schrijf je snel in!

Reserveren verplicht 
Inschrijven via japansetuin@hasselt.be of + 32 11 23 96 66, 

ten laatste om 16 u. op de vrijdag voor de sessie. 

blOemschikken
Ikebana is de kunst van het Japanse 
bloemschikken. Eén zondag per maand 
leer je in het paviljoen hoe je een bloem-
stuk maakt volgens de regels van de toon-
aangevende Ikenoboschool. Elke les krijg 
je een ander bloemstuk als uitdaging. 

kalligrafie
De rijkere samoerai perfectioneerden ooit 
de kunst van het Japanse schrift. Je leert 
de basistechnieken om met penseel en 
inkt jouw Japanse naam te schrijven. 

theedemOnstratie
Theemeester Staf Daems geeft uitleg bij  
de principes van de theeceremonie. Hij 
voert ook een demonstratie uit in de stijl 
van zijn theeschool Urasenke, een van de 
grote drie scholen in Japan. Op het einde 
geniet je van een kopje matcha-thee. 

rOndleiding met gids
Elke zondag kun je de Japanse tuin ver-
kennen mét gids. Die vertelt beeldend over 
de Japanse symboliek en gebruiken. Het 
begeleide tuinbezoek duurt anderhalf uur. 

in 
fO

Japanse tuin 
Gouverneur Verwilghensingel 15 
3500 Hasselt 
Binnen de openingsuren:  
+32 11 23 52 00

Buiten de openingsuren:  
+32 11 23 96 66 
www.japansetuin.be

Toegang: € 6

Mét 48u-kaart: gratis

< 12, UiTpas: gratis

+60: € 4,50

 

In 1992 opent de Japanse tuin de deuren. Hiermee haalt Hasselt 
als het ware een stukje van haar Japanse zusterstad Itami naar 
Limburg. Vandaag zijn de kerselaars groot, kleurt het mos de 
stenen en pronkt Hasselt met de grootste authentieke Japanse 
tuin van Europa. nergens in België vind je een plek waar de 
uitdrukking ‘zen worden’ zo tastbaar vorm krijgt. 
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sake-prOeverijen
Sake is dé nationale drank van Japan. Ook 

de Hasseltse zusterstad Itami is straf in 

deze specialiteit. Op deze maandelijkse 

proeverij maak je volop kennis met de 

‘smaken van Itami’. Je krijgt vier consump-

ties en een klein hapje.

zen-wOrkshOps
Een hele dag mediteren: je doet het voort-
aan in de Japanse Tuin. Maak kennis met 
Soto-zenmeditatie. Ontwikkel een kader 
rond denken, niet-denken en voorbij het 
denken en oefen in de praktijk met een 
zazen-sessie. Heerlijk – euhm – zen.

een greep uit de grOte  
waaier van activiteiten:
Seizoen 2018 loopt van  
24 maart tot en met 31 oktober

• Zondag 25 maart: kersenbloesemfeest

• Zondag 15 april: sushi festival

• Zondag 20 mei: onna concert  
(internationale artiesten)

• Dinsdag 14 augustus: obon matsuri 
(nocturne)

• 13 tot en met 21 oktober:  
chrysantenfestival met kunstenaar

Alle evenementen?  
Kijk op www.japansetuin.be

meer infO: 
www.japansetuin.be
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rust inademenen Op en rOnd  
abdijsite herkenrOde

tuinen nabij  
herkenrOde
tuin dina deferme
Tuinarchitecte Dina Deferme stelt haar privétuin 
open voor bezoekers. Verwacht je aan 4 hectare 
pure tuinpassie, geïntegreerd in een prachtig land-
schap. Oogstrelende borders veranderen elke drie 
weken van kleur. Deze tuin straalt pure rust uit en is 
een bron van inspiratie voor iedere bezoeker.

limburg lavendel
Limburg Lavendel is een stukje Franse Provence. 
Wandel langs de lavendelvelden, de dierenweide, de 
amfibieënpoel, de vleermuizengrot en de grote per-
gola begroeid met rozen. Aan tuinen geen gebrek: 
er is een mediterrane tuin met waterval, een prairie-
tuin, een rozentuin én een groentetuin. Tijdens de 
oogst ontdek je hoe lavendelolie gedistilleerd wordt. 
Nagenieten doe je in de gezellige ontvangstruimte 
met overdekt terras.

park natuur & cultuur
Park Natuur & Cultuur Hasselt is een magische  
wereld waar kunst en biodiversiteit elkaar ontmoe-
ten. Hier bewonder je honderden kabouters, ontel-
bare buxussoorten, tientallen snoeivormen en een 
eigentijdse kijk op oude ambachten. 

Dina Deferme 
Beuzestraat 64 
3511 Hasselt (Stokrooie) 
+ 32 11 25 64 58, www.deferme.be

Toegang: € 5; 
voor privébezoek groepen (boven de 18 pers.)  
incl. rondleiding en koffie: € 8,50 
Mét 48u-kaart: gratis 

Limburg Lavendel  
Olmenbosstraat 25 
3511 Hasselt (Stokrooie) 
+ 32 475 71 58 25 
www.limburglavendel.be

Toegang: gratis

Park Natuur & Cultuur Hasselt  
Runksterkiezel 113 
3500 Hasselt 
+ 32 11 76 66 61 
+ 32 475 37 73 63,  
www.parknatuurcultuur.be

Toegang: volw.: € 4,50 p.p.;  
< 12 vergezeld van ouders: gratis

ga Op in de kruiden- en inspiratietuin
Breng een bezoek aan de unieke Kruiden- en Inspiratietuin. Dit hedendaagse kruidenpark 
is 2 hectare groot en verzamelt meer dan 500 verschillende planten in een bijzondere 
architectuur. Je ontdekt boeiende kruidenweetjes en … komt heerlijk tot rust.

neem wat hOp tOt je
In de voormalige paardenstallen van de abdij is nu een brasserie met een lekkere keuken 
die veel gebruikmaakt van seizoensproducten. Drink hier zeker ook een Herkenrode-abdij-
biertje. Volgens de kenners bezorgt de aanwezige hop je een lekker loom gevoel.

luister naar hYpnOtiserend gezOem
In de bijenhal vertellen imkers-vrijwilligers je interessante bijenweetjes. In een kijkkast zie 
je de bijen van dichtbij bezig en ontdek je hoe een bijenleven eruitziet. Of hoe bezige bijen 
je toch een kalm gevoel kunnen geven.

Ontdek het stille uitzicht
‘Het Stille Uitzicht’, zo heet het unieke belevingskunstwerk van Hans Op de Beeck. Vroeger 
stond hier de abdijkerk, nu vlij je je neer in de comfortabele observatiekamer en kijk je uit 
over een landschap dat op schaal werd gebeeldhouwd. Wedden dat je er stil van wordt?

trap jezelf naar de wijers
1001 vijvers, watervogels, steltlopers, libellen, rietkragen en prachtige bloemen … De 
Wijers is een unieke biotoop boordevol zeldzame planten en dieren. In het hart van dit 
waterrijke natuurgebied ligt Zonhoven met zijn 15 meter hoge uitkijktoren. Het fiets-
routenetwerk Limburg voert je pal door dit prachtige natuurparadijs. Fietsen kun je  
huren in het Fietspunt op de Abdijsite Herkenrode.

Abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4, 3511 Hasselt-Kuringen,  
+ 32 11 23 96 70, www.abdijsiteherkenrode.be

Prijs Kruiden- en Inspiratietuin: volw.: € 4 p.p.; 65+ en andersvaliden/lerarenkaart: € 3;  
12-18 jaar/studentenkaart: € 2; <12/UiTpas Hasselt: gratis. Mét 48u-kaart: gratis. 

Belevingscentrum + Kruiden- en Inspiratietuin: volw.: € 7 p.p.; 65+ en andersvaliden/ 
lerarenkaart: € 5; 12-18 jaar/studentenkaart: € 4; <12/UiTpas Hasselt: gratis. Mét 48u-kaart: gratis. 
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in het grOen

Abdijsite Herkenrode is meer dan een monumentaal stuk erfgoed. De gebouwen  
liggen in een groene oase van 100 hectare. Wandel- en fietspaden loodsen je langs 
vijvers tot in het hart van De Wijers. Wil je graag helemaal tot rust komen? Rustig 
maar: we geven je  vIJF TIpS.
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fietsen Op de smaakfietsrOute
Hasselt is omringd door landelijke dorpen, 
beekvalleien en kastelen. Dé manier om 
deze groene rand tot je te nemen? Zet je 
tanden in een van de drie lussen van de 
Smaakfietsroute. De afstanden variëren 
van 23 over 26 tot 31 kilometer. Start in 
het centrum van Hasselt of op Abdijsite 
Herkenrode (roze lus). Op beide plekken 
kun je een fiets huren en zit je meteen op 
het comfortabele fietsroutenetwerk Lim-
burg. Bij de Smaakfietsroute krijg je nog 
een kortingsbonnenblaadje voor leuke 
adresjes onderweg.
Prijs brochure mét kortingsbonnen: € 3,50

Mét 48u-kaart: gratis

stilteplekken in het stadscentrum
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te land,  
te water  
in de lucht
ballOnvaart bOven hasselt
Neem letterlijk afstand van de drukte met een vlucht in  
een luchtballon. Van op 1500 meter hoogte bewonder je  
de kleurrijke lappendeken van steden, velden, bossen en 
beekvalleien. 

Ballonvaart boven Hasselt 
Melbeekstraat 46 
3500 Hasselt 
+ 32 475 57 73 02 
www.balloonessentials.be
Prijs: € 150 p.p.

vliegveld aerO-kiewit
Doorklief het Limburgse luchtruim van op een van de  
grootste en bekendste vliegclubs van België. Geniet rustig  
na in de gezellige taverne.

Vliegveld Aero-Kiewit 
Luchtvaartstraat 100 
3500 Hasselt 
+ 32 11 21 25 50 
www.aero-kiewit.be

bOOttOcht Op het albertkanaal
Scheep in voor een verkenningsvaart van twee uur op het 
Albertkanaal. Zo krijg je een totaal ander beeld van Hasselt 
en omgeving. Regelmatig zijn er ook themacruises.

Rederij Limburgia nv 
Scheepvaartkaai 5D 
3500 Hasselt 
+ 32 475 95 40 78 
www.rederijlimburgia.be

Elke zondag in juli en augustus om 13.15 u. Afvaart om 14 u.  
Terug om 16 u.

Startplaats: Scheepvaartkaai 5D.

Min. 25 deelnemers. 

Reservatie vereist.

Prijs: volw.: € 10; < 12: € 5;  
mindervaliden, 50+, groepen (vanaf 10 volw.): € 8

fietsen naar dOmein kiewit
Via het Fietsroutenetwerk Limburg trap je 
ook vlot naar Domein Kiewit. In dit openbare 
natuurdomein van 130 hectare ervaar 
je De Wijers met zijn poelen en vijvers in 
volle glorie. Wandel door de tuinen of over 
avontuurlijke (knuppel)paden. Kies voor 
routes van 1,5 tot 12 kilometer. Welke route 
je ook kiest, elk seizoen wandel je hier door 
een nieuw decor met een unieke fauna en 
flora. Er grazen zelfs gallowayrunderen. 
Je kunt ook een natuurwandeling maken 
met gids of een rondleiding boeken in de 
afvalarme kringlooptuin of de bijenhal. 
Brasserie Koe-Vert verwent je met koffie, 
vlaai of lunch. Voor de kinderen zijn er 
superleuke activiteiten (pag. 37).

Domein Kiewit, Putvennestraat 108 
3500 Hasselt, + 32 11 21 08 49 
www.domeinkiewit.be

Toegang: gratis

Het Kadettenpleintje
Een oase van rust  

en kunst in het  
centrum van de stad.

Binnenpleintje optiek Tackoen
Waar vakwerkgevels  

en moderne architectuur  
elkaar ontmoeten.

Het begijnhof
Totale rust tussen  

de bruisende creativiteit  
van actuele kunst.

De Ossekopsteeg 
Gewild verdwijnen  

in een wel héél goed  
weggestopt steegje.

Een ijsje eten, een krant of boek lezen … doe het op deze vier stilteplekken, pal in het midden van de stad.  
neen, we geven de juiste locatie niet weg. Kwestie van een te grote toeloop te voorkomen. ;-)

Toerisme Hasselt  
beschikt ook  

over een breed  
gamma aan  

natuurwandelingen.

fietsen dOOr het water
In de buurt van Domein Bokrijk fiets je 
door het water zonder nat te worden. 
Tussen knooppunten 91 en 98 van het 
Limburgse Fietsroutenetwerk loopt een 
fietspad dwars door een natuurlijke vijver 
van de Wijers. Je fietst met het water links 
en rechts van je op ooghoogte terwijl de 
eenden, zwanen en andere watervogels 
pittoresk langs je hoofd dobberen.

© Luc Daelemans
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“hasselt geeft je 
de tijd Om  

te genieten”
Twee keer per jaar zakken Marleen en roger strubbe af naar Hasselt om hier vijf dagen te genieten. 

Hun hoofddoel? fietsen! “Hasselt is de ideale uitvalsbasis om Limburg te verkennen.  
En na je fietstocht is het nergens zo leuk om weer thuis te komen als in deze stad.”

arleen en Roger Strubbe 
wonen in het piepkleine 
West-Vlaamse dorp Rams-
kapelle, deelgemeente van 

Knokke-Heist. Twee keer per jaar nemen 
ze de trein naar Hasselt. Marleen: “We 
waren meteen verknocht aan de stad. 
Dus blijven we komen. Eerst twee dagen, 
daarna drie dagen, maar dat was altijd te 
kort. Nu boeken we meteen vijf dagen, in 
april én september. Vorig jaar kwamen we 
zelfs een derde keer: voor Winterland.” 

AANGENAAM EN STIJlvOl
Marleen en Roger wonen op fietsafstand 
van de Belgische zee en de sjieke winkels 
van Knokke. Toch keren ze telkens naar 
Hasselt terug. Wat trekt hen hier zo aan? 

Roger: “De kalmte. Aan de kust kom je 
moeilijker tot rust. Hier is het aangenaam. 

“Rond halfvier zijn we weer terug,” zegt 
Marleen. “Dan eten we een pannenkoek 
in de Aldestraat en hebben we zelfs nog 
wat tijd om te shoppen. Dat is het grote 
voordeel wanneer alle winkels zo dicht 
bij elkaar liggen. ’s Avonds frissen we ons 
op en eten we hier in Hassotel. We ko-
men hier al sinds 2002. Elke keer boeken 
we dezelfde kamer. Dit is zo’n beetje ons 
tweede verblijf (brede lach).”

HASSElT: AlTIJD EEN bEETJE REIZEN

Roger was vroeger machinist. Hij reist 
graag met de trein. Op zondag gaat het 
al eens naar Kiewit, Bokrijk of Tongeren, 
voor de grote antiek- en brocantemarkt. 
“Tweejaarlijks vindt er in Genk ook een 
beurs plaats met miniatuurtreinen. Die 
ver za mel ik. Dan overnachten we ook weer 
in Limburg. In Hasselt natuurlijk (lacht).” 

Marleen: “Hasselt schenkt ons een va-
kantiegevoel. Niemand zit achter ons. 
En neen, we zijn de stad nog niet beu. 
Er is zoveel variatie. Nieuwe winkeltjes, 
een aperitiefje aan de Blauwe Boulevard, 
de Japanse tuin, het Jenevermuseum 
en Modemuseum Hasselt, telkens weer  
andere fietstochten ... Binnenkort gaan we 
naar Bokrijk voor Fietsen door het Water. 
Tja, we zijn levensgenieters. En we heb-
ben de tijd, al de tijd van de wereld.”

“Weet je wat we traditioneel als laatste 
doen, voordat we de trein naar Knokke 
nemen? Opnieuw boeken voor onze vol-
gende citytrip. We starten en stoppen in 
Hasselt. Je krijgt deze stad niet meer uit 
ons. Zolang we kunnen, blijven we terug-
komen.”

De mensen zijn vriendelijk, je kunt rustig 
rondkijken, niemand dringt zich op. Als je 
iets eet of drinkt, wordt je bord met zorg 

én stijlvol. Het centrum is compact en er 
is bijna geen leegstand. We houden voor-
al van de smalle zijstraatjes met de kleine 
boetiekjes van lokale handelaars. Velen 
kennen ons al. Ze zwaaien als ze ons zien 
voorbijkomen. Altijd even vriendelijk, ook 
als we niets kopen.”

HET lIMbuRGSE FIETSROuTENETWERk

Genieten doet het koppel volop. Niet al-
leen van de sfeervolle restaurantjes of 
zonnige terrasjes. “Ons hoofddoel is 
fietsen,” straalt Roger. “Hasselt is een 
perfecte uitvalsbasis. Na ons ontbijt  
nemen we de trein naar Sint-Truiden 
of Genk. Daar huren we aan het station  
een Fietsparadijs Limburg-fiets en  
maken we tochtjes over het fietsroute-
netwerk. Die stippelen we op voorhand 
uit: zo’n 60 tot 70 kilometer per keer.”

“Het is hier  
aangenaam  
en stijlvol.”

25 geluksplekken in het  
stadscentrum én daarbuiten 
tonen een brede waaier van  
wat de Hasselaar happy maakt. 
Elke plek is een mooi startpunt 
om te werken aan je eigen geluk. 
Op elk geluksplekje krijg je drie 
tips. Kies zelf hoeveel je er  
uitvoert. Je vindt alle  
geluksplekjes terug  
in een mooie brochure.  
Die is te koop bij  
Toerisme Hasselt  
voor € 2,90.

wist je dat … 
HassELT DE  
EErsTE sTaD  
Van gELuK Is? 

25 
geluks 

plekken

neergezet. Bij ons is dat niet altijd het  
geval. Tijdens de vakanties is daar alles zo 
gejaagd, moet het snel gaan. Hier kun je 
nog rustig met een koffietje op een terras 
zitten. Ze kijken je niet weg. Hasselt geeft 
je de tijd om te genieten.”

Marleen: “De slogan ‚Hasselt heeft het’ is 
allesomvattend. Het is hier aangenaam 

M



 |  29  28 |

vOORMIDDAG: STREET ART FESTIvAl
Hasselt is de grootste street art-stad van België. Je vindt hier 60 
kunstzinnige gevels met kunstwerken van internationale street 
artists. Bij Toerisme Hasselt haal je een foldertje uit met de lo-
caties van alle kunstmuren. Van de Dorpsstraat en het Quartier 
Canal tot zelfs buiten de Grote Ring. Tip: leen gratis een fiets op 
het Groenplein (elke dag behalve zondag). Zo bereik je ook de wat 
verderop gelegen kunstwerken vlot. Let wel: de fiets moet terug 
op stal zijn vóór 17.30 uur.

NAMIDDAG: kuNST  
IN EEN MOOI DECOR
Na de lunch is het tijd voor bin-
nenhuiskunst. Start in het oude 
begijnhof. Daar huist vandaag 
Z33 – huis voor actuele kunst. 
In de modernistische tentoon-
stellingsvleugel zoekt Z33 con-
tinu de grenzen van heden-
daagse kunst en vormgeving 
op. Expo’s van nieuwe talenten 
en bekende kunstenaars (gratis toegankelijk!) wisselen elkaar af. 
In de begijnhofhuisjes vinden kleinschalige projecten plaats. Aan 
de overkant van de straat liggen enkele boeiende kunst ateliers. 
De moeite om even binnen te wippen.
Net zoals Z33 pronkt CIAP met een historisch kader: het voorma-
lige gouvernementsgebouw, pal in het centrum van de stad. De 

grote ruimtes lenen zich uitstekend voor de frequente solo- of 
groepstentoonstellingen. Elke eerste donderdag van de maand 
is er een nieuwe opening van HET KABINET, een toonplek voor 
opkomende kunstenaars. Bij CIAP vinden ook lezingen, rondlei-
dingen en kunstenaarsgesprekken plaats.

EEN AvONDJE pODIuMkuNSTEN
Woord, dans, muziek, projecten, festivals, beeld … cultuurcen-
trum Hasselt neemt je mee naar de avontuurlijke wereld van 

het spelen, de verrassing, de 
verwondering en vooral: de 
schoonheid. Stand-upcome-
dy, toneel, musicals, moderne 
dans, ballet, opera, voorstellin-
gen voor kinderen: nestel je in 
de comfortabele zetels van de 
schouwburg en geniet met vol-
le teugen van de opvoeringen. 
De muzikale bijenkorf Muzieko-
droom serveert je een breed 
concertaanbod.

OF TOCH  
lIEvER EEN FIlMpJE?
Zebracinema toont elke donderdag om 20.15 u. films uit het niet-
commerciële arthousecircuit. Van september tot juni pik je hier 
sterke Europese producties, opmerkelijke Amerikaanse indepen-
dents en onvergetelijke parels uit de wereldcinema mee.

Street Art Festival
www.streetartfestival.be 
www.facebook.com/ 
streetartfestivalbelgium

CIAP vzw
Lombaardstraat 23 
3500 Hasselt 
+ 32 11 22 53 21 
www.ciap.be

Toegang: volw.: € 4; < 26, 65+,  
leerkrachten, groepen vanaf 10 pers., 
studenten, werkzoekenden, UiTpas: € 2; 
CIAP-leden, begeleide schoolgroepen,  
< 18, personen met een fysieke  
beperking, ICOM-kaarthouders: gratis.  
Mét 48u-kaart: gratis

Z33 - huis voor actuele kunst
Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt 
+ 32 11 29 59 60 
www.z33.be

Toegang: gratis

CCHA/cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
www.ccha.be

Mét 48u-kaart: € 2 korting  
op je toegangsticket

een dagje 
kunst in hasselt

Keuzes maken: dat moet je doen als je een hele dag kunst wilt 
beleven in Hasselt. Tal van cultuurhuizen, kunstateliers  

en street art-werken wedijveren om jouw aandacht.  
Hoe een ideaal dag je kunst in Hasselt eruitziet?  

Dat hangt helemaal van jou af. Wij geven graag een voorzet.

“In Hasselt pik ik altijd wat leuks op.  
Van een klein bandje tot de try-out van een 

stand-upcomedian in een kroeg. Cultuur is hier 
veel meer dan mainstream. Zo zag ik in het  

cultuurcentrum een experimenteel dansproject. 
Het publiek leefde volledig mee.”

Reinout Gelaude

kunst Opsnuiven

Zebracinema
Maastrichterstraat 96 
+ 32 11 29 59 60 
www.zebracinema.be

Tickets: volw.: € 6; studenten  
en leerkrachten, 55+,  
groepen vanaf 10 pers.,  
UiTpas Hasselt: 
€ 5; CJP-pas: € 3

Kunstencentrum BELGIE
Burgemeester Bollenstraat 54 
(hoofdlocatie) 
Koningin Astridlaan 81-85  
(Open Circuit) 
3500 Hasselt 
belgie@skynet.be 
www.kunstencentrumbelgie.com 
www.open-circuit.com

Alleen open bij activiteiten
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Wel … in Hasselt doen ze dat. niet zozeer met  
woorden, wél met kunstwerken. Meer dan  
60 gevels pakken uit met onweerstaanbare street art.  
We kunnen ze hier niet allemaal tonen. Dat zou de 
fun nu eenmaal wegnemen wanneer jij binnenkort 
door de stad dwaalt. Daarom hier een korte impressie.

Wist je dat ...

… meer dan 100 artiesten de jongste jaren werken  
hebben aangebracht in de publieke ruimte in Hasselt? 
Zowel gevestigde waarden als aanstormende talenten 
uit binnen- en buitenland.

… het Street Art Festival een Belgische non-profit  
organisatie is die zich inzet om street art en graffiti te 
promoten bij het grote publiek?

… er een street art wandel- en fietsroute bestaat? Bij 
Toerisme Hasselt vind je de route én een plan dat je 
naar alle kunstige muren loodst.

Street Art Festival 
www.streetartfestival.be 
www.facebook.com/ 
streetartfestivalbelgium

hmmm,  
AlS MuREN Nu EENS 
kONDEN pRATEN …



  muziekOdrOOm

“Super voor muziekliefhebbers. Ik heb hier een 
jaar gewerkt, in het kader van mijn studies. De 
sfeer is heel anders dan in de Brusselse AB. Ie-
dereen kent iedereen, en gaat familiair met je 
om. Er treden hier ook heel toffe bands op. Zoals 
tijdens het gratis Play Festival. It It Anita, Pauw, 
Sekuoia, Eefje de Visser … Ik heb ze hier allemaal 
gezien. Het Play Festival begint nu ook wat meer 
bekend te worden. Gelukkig. Jammer dat het nog 
niet zo groot is als Glimps in Gent …”

    ecziteria

“Daar ga ik heel graag naartoe. Voor de gezel-
ligheid en het alternatieve karakter. Je kunt 
hier op je gemak iets drinken, de mensen zijn 
aangenaam, de muziek is goed. Eighties, nine-
ties, hiphop ... Op donderdag is er ‘plaatwerk’. 
Dan draaien gasten er hun favoriete platen: van 
muzikanten tot vertrouwde namen die bij het 
EcZiteriA-publiek een belletje doen rinkelen.”

  café café

“Vroeger was het hier iets rustiger, maar sinds ze 
de club hebben geopend zit het vaak barstens-
vol. Ik heb hier al regelmatig try-outs gezien van 
vrij grote bands: The Van Jets, Goose, Compact 
Disk Dummies, Bazart …”

  club fOrtY five

“Van sommige studenten hoor ik soms de kritiek 
dat deze club té alternatief is. Ik kom hier graag. 
Muziek is dan ook écht mijn ding. Ik ben best wel 
trots dat ik op een school zit die muzikanten van 
Warhola en Bazart heeft voortgebracht. PXL Mu-
sic maakt zo van Hasselt een muziekstad.”

  gigaswing

“Een super platenzaak. Als je hier voor het eerst 
komt, denk je: wat is me dat hier? Met die torens 
van cd’s op de toonbank. Maar Luc is een heel 
aangename mens met wie je superlang kunt 
praten over muziek. Hij doet ook echt moeite om 
dingen voor je te vinden. Dat maakt GigaSwing 
net iets leuker. Als ik vrienden meeneem naar 
hier, blijkt toch dat het een winkel is die blijft 
hangen.”

  kingkOngcOffee

“Ik kom hier vaak, ook soms om te werken. Vaak 
zet ik me op het terrasje. Daar is lekker veel pas-
sage. Dan stopt er weer iemand die me kent, om 
te babbelen of een koffie mee te drinken. Of be-
gin ik te babbelen met de mensen naast me. Dat 
is typisch Hasselt. Mensen nemen nog tijd voor 
elkaar. Heel anders dan Brussel. Dat is meer za-
kelijk.”

  tarte tatin

“Een van mijn lievelingsadresjes. De prijzen zijn 
hier schappelijk en het is supergezellig. Een gro-
te zetel om in te zitten, boekenrekken waaruit je 
boeken kunt nemen … een fijne omgeving om te 
werken voor school. Ze hebben ook een goede 
menukaart. Verse taarten, broodjes op een spe-
ciale manier, koude soep in de zomer … Heel in-
ventief allemaal.”

  café latinO

“Vind ik wel een fijn adresje om te gaan eten. Het 
is er leuk, lekker en gezellig. Mexicaans is eens 
wat anders dan pasta of pizza. Ik zit graag op 
het grote terras achteraan. Dan voel je je écht 
op vakantie. En dat is het gevoel dat ik graag wil 
hebben.”

  paplOu

“Misschien wel het leukste kledingzaakje van 
Hasselt. Ze hebben ook veel knappe prulletjes. 
Hier kom ik vaak verjaardagscadeaus kopen, 
dingen die je niet overal vindt. Mijn vrienden en 
vriendinnen vinden het altijd fijn om dergelijke 
dingen te krijgen.”

  de Ochtendmarkt

“Ik sta graag vroeger op, om de ochtendmarkt 
op het Dusartplein te bezoeken. Ik vind de  
gezelligheid gewoon leuk en ik hou van het 
enthousiasme van de marktkramers. Daarna 
neem ik de fiets naar de les. In Hasselt ligt toch 
alles heel dicht bij elkaar. Je bent hier nooit  
langer dan een kwartier onderweg. En op  
straat merk je dan weer regelmatig nieuwe 
adresjes op. Neen, Hasselt is nooit saai.”

feestje 
bOuwen
studentenstad  
hasselt: “ik zit  
hier keigraag!”
Veel vrienden die nog nooit in Has-
selt waren, lachen weleens met mij. 
‘Studeren in Hasselt? 
Daar is toch niets te doen’, scham-
pen ze. Ze hebben ongelijk. Het 
hele jaar door gebeurt hier wel iets. 
Theater op de Markt, Live in Has-
selt, Play Festival, het grafisch fes-
tival Beyonderground, Pukkelpop 
… En als je ’s avonds een café bin-
nenstapt, ken je altijd wel iemand. 
Enkele jaren geleden wist ik zeker 
dat ik na mijn studies naar Gent 
zou verhuizen. Maar ik blijf gewoon 
in Hasselt. Ik zit hier keigraag.”

Kimberley Haesendonck (22) komt  
uit Leuven en woonde daarvoor 
zes jaar in Brussel. Toch koos ze 
voor een kot in Hasselt. “Ik wilde 
muziekmanagement studeren, en 
dat gaat alleen hier, bij PXL Music. 
Ik kende Hasselt niet, wist niet wat 
ik moest verwachten. In het begin 
vond ik het hier rustig. Maar dat is 
schijn. Als je rondkijkt, is er altijd 
wat te doen. Hasselt is een gezel-
lige stad. En mooi. Er is geen enkele 
plek waarvan je zegt: ‘Hey dat is 
hier lelijk.’ Anders dan Brussel,  
Antwerpen of Leuven.”

Hasselt ontpopt zich steeds meer 
tot studentenstad. Het moet ge-
zegd worden: de jeugd brengt 
hier leven in de brouwerij. Vooral ’s 
avonds, wanneer de winkels slui-
ten en de restaurants stilaan afre-
kenen. Maar ook overdag zie je ze 
hier genieten van de goeie dingen 
des levens. Tijd om Kimberley ‘uit 
haar kot’ te lokken en ze tien super 
adresjes te ontfutselen die geen 
enkele student of jongere mag 
missen.
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MORE 
nightlife

dj gOldfOx

muziekOdrOOm 
Pik concerten mee van lokale, nationale en interna-
tionale acts, volg lessen of workshops van mensen uit 
de muzieksector en werk aan je eigen muziek in de 
werkruimtes.

Muziekodroom, Bootstraat 9, 3500 Hasselt,  
+ 32 11 23 13 13, www.muziekodroom.be

versuz
Een ‘World Top 100 Club’? Pure magie! Laat je elke 
maandag, donderdag en zaterdag onderdompelen 
in een mysterieuze sfeer in de beste club van België. 
Nagenieten kan via radio HitFM (23u – 06u) of op  
versuzradio.com. Voor studenten is er elke donderdag 
een gratis shuttle service. Check de dienstregeling 
via versuz.be/bus. 

Tip: Reserveer een ‘Versuz-deal’ in een Hasselts hotel: 
late check-out én ontbijt! 

Versuz, Gouverneur Verwilghensingel 70,  
3500 Hasselt, + 32 11 22 26 95, www.versuz.be

Toegang: € 8 (dond.) of € 15 (zat. en ma.); leden: € 3 (dond.),  
€ 10 (zat. en ma.). Mét 48u-kaart: 50 % korting 
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fOrtY five
Deze Underground Electronic Music Hotspot werd 
uitgeroepen tot derde beste Belgische club bij de Red 
Bull Elektropedia Awards. Wie hier een avond en nacht 
doorbrengt, weet ook meteen waarom. Kom feesten 
op techno, hip-hop, house, drum&bass, new-wave of 
pure rock.

Forty Five, Bootstraat 9, 3500 Hasselt,  
www.fortyfive.be

ethias arena
De hotspot voor beurzen, concerten en theatervoor-
stellingen. Maar ook een uitstekende plek voor super-
leuke feestjes zoals Het Schlagerfestival en I love the 
90’s. Of waarom niet een keertje je eigen bedrijfs-
evenement hier organiseren?   

Ethias Arena, Ethias Theater & Grenslandhallen:  
Gouverneur Verwilghensingel 70, 3500 Hasselt,  
+ 32 3 400 60 60, www.ethias-arena.be,  
www.ethias-theater.be

ecziteria
Dit café tegenover het stadhuis is dé 
plek voor muziekliefhebbers. Elke don-
derdag organiseren eigenaars Karen en 
Ercan ‘Plaatwerk’. De cafégangers bren-
gen dan hun eigen vinyls mee. Ook op 
andere dagen geniet je van de exclu-
sieve muzieksmaak van Ercan. Zelfs wie, 
zoals ik, professioneel met muziek bezig 
is, krijgt hier tonnen inspiratie. Muziek-
cultuur op zijn best!

 The Doors - The End

muziekOdrOOm en fOrtY five
MOD en Forty Five vormen het muzikale 
epicentrum van Limburg. Iedereen er-
vaart, speelt of leert hier muziek. Het is 
een verzamelpunt van creatieve mensen 
en van de meest uiteenlopende vormen 
van muziekbeleving. New wave-party’s, 
technofuiven, bluesconcerten, piano-
lessen, een DJ die zijn set oefent, ... 
Samen met PXL Music – één gebouw 
verder – versterken ze hier de muzikale 
cultuur van Hasselt.

 Spookhuisje - Dark Entrance

de sluis van gOdsheide
Ik hou van water, lichtjes en natuur. 
Net buiten het stadscentrum komen 
die drie samen, aan de sluis van Gods-
heide. Het is mijn favoriete plek om de 
drukte te ontvluchten. Ook ’s nachts, als 
er bijvoorbeeld een feest is in de Muzie-
kodroom of als ik 20 uur aan een stuk 
gewerkt heb, zet ik me er neer. Wat klas-
sieke muziek en dan ben ik weer opgela-
den om keihard verder te werken.

 Erik Satie - Gnossienne No. 1

het dwaallicht
Waarschijnlijk het kleinste café van Has-
selt. Goed verborgen ook. Maar de eige-
naar is een muziekfreak met ongeëve-
naarde smaak! Op de ene helft van de 
toog is er ruimte voor drank, de andere 
helft is gereserveerd voor zijn cd-collec-
tie. Misschien nog indrukwekkender: hij 
voelt zijn gasten perfect aan. Het ene 
moment draait hij een oude rockklassie-
ker, even later knalt er een fuifnummer 
door de speakers.

 Siouxsie and the Banshees - 
 Happy House

alleY
Incontournable in een lijstje als dit: 
kunstgalerij Alley. Het ontwerpersduo 
Daan en Debora organiseert er exposi-
ties met een focus op grafisch ontwerp, 
illustratie, typografie en street art. Ze zijn 
beide ook muziekliefhebbers. Dat merk 
je tijdens de opening van nieuwe expo’s. 
Ze nodigen dan een DJ uit die zorgvul-
dig plaatjes selecteert en de sfeer van 
de expo extra in de verf zet. Alley is een 
plek waar je vaak artistieke muzikanten 
treft.

 Radiohead -  
 Everything in its Right Place

De muzikale creativo DJ goldfox stond in de zomer van 2017 achter de booth van Pukkelpop en Tomorrowland.  
In 2016 eindigde hij op nummer 18 in de Belgische DJ Top 100-lijst op de red Bull Elektropedia awards.  
als een volleerd gids loodst hij je naar zijn 5 favoriete plekjes van Hasselt, gekoppeld aan 5 soundtracks.  

 “MOD,  
Forty Five  

en pXl Music 
vormen samen 
het muzikale 

epicentrum van 
limburg.”
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Hasselt is een leuke stad voor kinderen. Of moeten we zeggen: een vetcoole stad. 
;-) Niet alleen omdat alles hier zo dicht bij elkaar ligt, wat – geef toe – handig 
is voor kindervoeten. binnen of buiten, rain or shine, hier fonkelen kinderogen 
onophoudelijk. De topadressen? Die serveren we met plezier. DE kNIbbEl kNAbbEl TOCHT

Ziezo: je staat bij Toerisme Hasselt en hebt 
een lege picknickmand én een leuke zoek-
tocht. Wat doe je? Juist. Je trekt door de 
stad, lost onderweg vragen op en ontdekt 
zo toffe adressen. Daar sprokkel je aller-
lei lekkernijen bij elkaar. Als je mand vol 
is, kies je je favoriete picknickplaats en … 
smullen maar!

Start: Toerisme Hasselt,  
Maastrichterstraat 59, 3500 Hasselt.

Prijs: € 6 p.p. + € 10 waarborg voor de mand.

Niet op zondagen en feestdagen

Mét 48u-kaart: 50% korting 

DOMEIN kIEWIT
Spelen in de natuur: bestaat er nog iets 
leukers? Domein Kiewit is een kinderpa-
radijs. Ravotten kan op de speelweide, in 
het speelbos en de speelplek van kind-
vriendelijke taverne Koe-Vert. Bij de boer-
derijdieren is het beestig plezant, in de 
kruidentuinen en bijenhal leven sjieke 
kriebelbeestjes. ’t Plezante Potenpad zit 
boordevol doeopdrachten. Volg gewoon 
2 kilometer de oranje poten en imiteer de 
dieren. Voor speurders is er een geoca-
ching-route en de familiespeurtocht ‘Het 
Mysterie van Kiewit’. Kriebelt het avon-
tuur? Op de plankenpaden van 1, 3 of 4 km 
is het ongemeen spannend. Of beleef een 
onvergetelijke rit met een huifkar. De ide-
ale sfeermaker voor een lekkere picknick 
aan de vijvers.

Domein Kiewit, Putvennestraat 108,  
3500 Hasselt, + 32 11 21 08 49,  
www.domeinkiewit.be

Toegang domein: gratis

Spelen, boerderijdieren, Plezante Potenpad,  
Het Mysterie van Kiewit: gratis

Rit huifkar (20’): € 20 (min. 8, max. 25 pers.)  
Tijdig reserveren via kiewit@hasselt.be 

Tip! 

Ontdek het  
anti-vervelingsgidsje 

Fun 4 kids  
op pag. 6.

plOpSA INDOOR HASSElT
Weer of geen weer? Kleine avonturiers 
tussen 2 en 10 jaar en hun ouders ko-
men áltijd oren en ogen te kort op de 25 
supercoole binnen- en buitenattracties 
van Plopsa Indoor Hasselt! Geniet dage-
lijks van de gratis liveshow met je Studio 
100-helden, een confettidans en Meet & 
Greets met de Plopsa-figuren!  

Plopsa Indoor Hasselt, Gouverneur  
Verwilghensingel 70, 3500 Hasselt,  
+ 32 11 29 30 40, www.plopsa.be

Prijs: kinderen ≥ 1 m. en volw.: € 19,99;  
kinderen tussen 85 cm en 1 m.: € 10,99

Mét 48u-kaart: korting € 3 op inkomticket  
van alle mensen ≥ 1 m. 

bOkRIJk
In het Openluchtmuseum van Bokrijk 
flits je terug naar het Vlaamse platte-
land van 100 jaar geleden. Acteurs krui-
pen in de huid van mijnheer pastoor, de 
champetter en de leraar. Superleuk voor 
kinderen. Bokrijk heeft ook de grootste 
openluchtspeeltuin van België met een 
HOPLA-speelhoek, kleuterdorp, mega-
glijbanen, schommels, een dradencircus, 
ponybaan en mini-auto’s. 

Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk,  
www.bokrijk.be

Toegang domein en speeltuin: gratis

Toegang Openluchtmuseum: volw.: € 12,50;  
60+, pers. met beperking: € 10,50;  
3-12 jaar: € 2; < 3: gratis

Mét 48u-kaart: 30 % korting op toegangsprijs 
volwassenen 

vIllA vERbEElDING
Sprookjes, verhalen, prachtige tekenin-
gen, verborgen werelden van jeugdau-
teurs … Ontdek dit magische huis waar 
elke kamer een nieuw fantasierijk univer-
sum voor je opent. Kijk op pag. 14.

de hasseltse musea
Laat je Einsteins bijleren op een speel-
se manier. De Hasseltse musea pakken 
uit met toffe routes op kindermaat. Van  
het Jenevermuseum over Modemuseum 
Has selt tot Het Stadsmus en Abdijsite 
Herkenrode.

www.jenevermuseum.be 
www.modemuseumhasselt.be  
www.hetstadsmus.be 
www.abdijsiteherkenrode.be

ZWEMbADCOMplEX  
kApERMOlEN
Zwemmen, plonzen of glijden? Het kan 
allemaal in het gloednieuwe zwembad-
complex Kapermolen. Terwijl jullie banen 
trekken of zonnen op de ligweide, beleven 
je waterelfen dolle pret op de unieke wild-
waterbaan, in het golfslagbad en het kin-
derbad. In het Kapermolenpark is er een 
speeltuin en een skatepark.

Zwembadencomplex Kapermolen:  
Elfde-Liniestraat 21, 3500 Hasselt

Toegang binnen- én buitenbad:  
> 18: € 3,50; 5-18 jaar: € 2,50; < 5: gratis

Mét 48u-kaart: korting van € 1 op basisprijs  
Speeltuin en skatepark: gratis

kinderharten  
OpvROlIJkEN

Vernieuwde  
route vanaf  

paasvakantie  
2018.
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IJs van de Smaak of Moochie? Het is voor de Basta Bende 
eigenlijk een onmogelijke keuze. We gaan deze keer niet  

voor het roomijs, maar voor de frozen yoghurt.  
Febe: “Hier heb ik mijn favoriete selfie getrokken  

voor Instagram.” Sien: “Frozen Yoghurt is keilekker.  
Zeker met cookies en Nutella.” Mathias: “Zouden we Moochie 

eigenlijk wel vermelden? Dan komt iedereen naar hier,  
en is er niets meer voor ons.”

In Hasselt nemen de kinderen zelf het heft in handen. 
Onder de noemer Basta Bende brengen ze hete hang-
ijzers onder de aandacht. gewapend met microfoon en  
camera trekken ze de straat op en polsen ze volwasse-
nen naar hun mening. Dat mondt uit in leuke ideeën om  
Hasselt nog kindvriendelijker te maken. Deze keer draai-
en wij de rollen om en houden wij de microfoon onder 
hún neus.

Maak kennis met Febe, Sien en Mathias, drie prille tieners 
van de Basta Bende. Deze jongerenambassadeurs zijn 
de ideale insiders om de favoriete plekjes van hun stad te  
delen met jonge bezoekers. Oh ja, we beloven je plechtig: 
bij de keuze van deze tips werd geen enkel Basta Bendelid  
gedwongen om dingen te zeggen die hij of zij zelf niet meent. 
En daarmee basta ;-)

“Mama en ik gaan soms naar 
chocoladewinkel Boon. Ik neem  
weleens een kamillethee of 
warme chocolademelk. Je krijgt 
dan zo’n stokje met chocola dat 
in de melk smelt. Ik koop ook 
soms figuurtjes in chocolade. 

DE kEuZE 
vAN DE

basta bende

 
Wat doet de Basta Bende om af te koelen op een warme 

zomerdag? Febe: “Zwemmen op Kapermolen, daar hebben 
ze een keileuke stroomversnelling.” Sien: “Ik loop graag door 
de fonteinen op het Molenpoortplein. Heerlijk verfrissend.” 

Mathias: “Ja, je weet nooit precies wanneer ze spuiten.  
Da’s wel cool!”

Wist je dat …

… Stad Hasselt in samenwerking  
met de Basta Bende speelprikkels 

installeert in de binnenstad?  
Leuke plekken die kinderen  

aanzetten om te spelen en te ravotten. 
De fonteinen op het Molenpoortplein  
is de eerste. En er komen er nog bij. 

Zoals een – in de bodem  
ingebouwde – trampoline en  

een vast hinkelparcours.

“Ik ben in Het Stadsmus geweest 
toen ik nog klein was (8, n.v.d.r.). 
Met de klas. Het was zo leuk, dat ik 
de dag erna met mama ben terug-
gekomen. Er is een zoektocht met  
opdrachten. Wat me vooral is bij-

“Poopoostyle is cool. Hier koop ik 
mijn kleren. Het is underground, 
niet zo wat iedereen draagt. Ik 
kom hier minstens één keer per 
maand. De winkel is leuk aange-
kleed. Je hebt hier ook toffe skatespullen. Ik heb een board, 
maar ik skate eigenlijk niet zo heel veel. Ik speel liever rugby. 
Ruig, maar wel fijn. Ja, Poopoostyle is een skatewinkel maar 
niet alleen voor skaters.”

gebleven is de stadsreus. Zo groot. Ik ben onlangs naar de 
Harry Potter Expo in Brussel geweest. Wel, de stadsreus van 
Hasselt is groter dan Hagrid.” Die stadsreus deelt tijdens op-
tochten trouwens erwtensoep uit. “Lekker, maar geef mij toch 
maar chocolade.”

Palmboompjes in de zomer, hartjes bij Valentijn. Ze verko-
pen zelfs kleine hakschoentjes.” Terwijl ze naar het vitrine-
kastje kijkt: “Toch jammer dat ik hier geen sleutel van heb.”

“Mijn lievelingswinkel? Kiko. Ik mag van mama daar wel al 
eens lippenstift of nagellak kopen. Oogschaduw en blush 
nog niet. Wanneer wel? Dat weet ik nog niet. Daar hebben 
we het nog niet over gehad.”

Febe gaat soms al eens naar Londen. Wat is het verschil 
met Hasselt? “Londen is veel groter en duurder. En ook 
veel drukker. Je plakt daar echt tegen elkaar. Dan heb ik het 
toch liever zoals hier. Wel jammer dat er in Hasselt nog geen  
Harrods is.”

bende
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zin om met de kinderen op avontuur te gaan? Wij inspireren je graag met  
zes superleuke tochten voor gezinnen. activeer die pretoog jes al maar.

Op stap met de kids in hasselt

praktisch
Avonturen op Abdijsite Herkenrode
Start: Abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4, 3511 Hasselt (Kuringen), www.abdijsiteherkenrode.be Gratis voor kinderen tot 12 jaar.  
Volwassenen betalen toegangsprijs tot Belevingscentrum of Kruiden- en Inspiratietuin. 

Avonturen Het Stadsmus
Start: Guido Gezellestraat 2, 3500 Hasselt, www.hetstadsmus.be. Prijs: telkens € 2. Toegang museum gratis.  
Audiogids luisterparcours af te halen aan de balie van Het Stadsmus of downloaden op www.hetstadsmus.be.

Abdijsite Herkenrode |  
Hendriks geheimen

Abdijsite Herkenrode | Op stap met de Eenhoorn 

Voor avonturiers van 4 tot 6 jaar. 
De mythische eenhoorn loodst 
je door de historiek van de abdij. 
Met kleine opdrachtjes  
en magische verhalen.  
Onderweg kom je een  
ridder, reiziger, kok en andere  
personages tegen. Kijk je goed? 
Dan vang je een glimp  
van de eenhoorn op.

Voor ontdekkingsreizigers van 6 tot 
12 jaar. Hendrik van Veldeke neemt je 
mee doorheen het Belevingscentrum. 
Maar … Hendriks geheugen is een 
beetje een gatenkaas. Ga op zoek  
naar kisten, los de opdrachten op, 
maak foto’s, verkleed je, puzzel én … 
vul Hendriks geheugen weer aan.

Het Stadsmus | Het Mussenkussen

Voor stadsmussen van 6 tot 12 jaar.  
Sus de Mus fluistert via de audiogids zijn  
instructies door en loodst je kinderen door  
het museum. Ze krijgen ook een Mussenkussen 
mee. Daarin zitten leuke benodigdheden  
om de opdrachten uit te voeren. Wie kroont  
zich tot rasechte stadsmus?

1

2

Abdijsite Herkenrode |  
Pientere theepotten

Voor speurneuzen van 3 tot 12 jaar. Je trekt  
door de Kruiden- en Inspiratietuin en krijgt  
uitdagende opdrachten voorgeschoteld.  
Die zitten verstopt in theepotten die op hun  
beurt verstopt zitten in de tuin. Ben jij pienter  
genoeg om alle opdrachten op te lossen?

3

4

6

Kleurwedstrijd Toerisme Hasselt 

Kleurplaat terug te bezorgen aan Toerisme Hasselt, Maastrichterstraat 59, 3500 Hasselt.

kleur en win!
Elke maand een leuke prijs te winnen!

Naam: ..............................................................................................................................................................................................................................

Leeftijd: ................................................................................................................................................................................................................... jaar

Adres: ..............................................................................................................................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................................................................................................................................
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De Hasseltse Heldentocht |

Voor jonge helden. Trek door Hasselt  
en maak kennis met Hasseltse  
helden zoals De Langeman,  
het Borrelvrouwke en Hendrik  
van Veldeke. Zij helpen je om de code 
te kraken die je toegang geeft tot de 
schatkist. Slaag jij erin ze te openen 
en zelf een held te worden?

Gratis af te halen bij Toerisme Hasselt.

5

Het Stadsmus |  
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Voor helden van 8 tot 12 jaar. Een 
beetje griezelig, een beetje spannend 

en heel grappig. Op dit luisterparcours 
neemt een geheimzinnige stem je 

mee langs de leukste plekjes  
van Hasselt. Onderweg  

krijg je verhalen op kindermaat.  
En zie jij uiteindelijk dingen die je 

anders helemaal niet zou zien.
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hasseltse specialiteiten

HASSElT pRAlINE
The Chocolate Experience: zo noemt  
Chocolatier Boon zich. Wanneer je de  
door hem gemaakte ‘Hasselt-praline’ 
proeft, weet je meteen waarom.  
Dit is een vierkant stukje hemel  
met onder andere hazelnoot  -praliné, 
jeneverbes en speculaas.

HASSElTSE SpECulAAS
Gelieve niet te verwarren met de  
industriële platte speculoos. Hasseltse 
speculaas is pure ambacht. Hij is een 
duim dik, krokant aan de buitenkant en 
lekker mals binnenin. Enkele typische 
kruiden zijn kaneel, nootmuskaat,  
kruidnagel en gemberpoeder.

HASSElTSE pATé
Het speciale aan  
de Hasseltse paté? 
Drie keer raden! 
Inderdaad, er  
wordt jenever  
aan toegevoegd. 
Sommige recep - 
ten doen daar  

ook nog eens hazelnoot en speculaas  
bij. Probeer het uit. Je vindt de  
paté o.a. bij keurslagers in het kleine  
Maastrichterstraatje en op de  
Zuivelmarkt.

HASSElTSE kOFFIE
Neem 1,5 dl sterke koffie, 5 cl Hasseltse 
graanjenever, 5 cl slagroom, 1 koffie-
lepel rietsuiker en chocoladeschilfers.  
Klop de room op, doe suiker in je glas, 
verwarm en flambeer de jenever, doe 
hem in het glas en ‘blus’ met de koffie. 
De slagroom en chocoladeschilfers 
erover en … genieten!

HASSElTSE bIEREN
When in Hasselt … Probeer zeker  
eens de lokale stadsbieren uit. 
Jessenhofke wordt gebrouwen 
door de kleinzoon van een  
Hasseltse jeneverstoker.  
De Herkenrode-bieren  
smaken ook buiten de Abdijsite.  
Coccinelle is een artisanale 
tripel die je herkent aan het 
lieveheersbeestje op het etiket. 
Schol!

JENEvER
Zonder jenever was er nooit 
een ginhype geweest. Van oude klare 
over een witteke tot kruiden- en fruit-
jenevers: het assortiment is intussen 
enorm breed. Jenever ontstond toen in 
de middeleeuwen jeneverbessen aan 
korenbrandewijn werden toegevoegd.

HASSElT MACARON
Twee krokante schildjes met een 
zoete kern: macarons zijn krokant en 
smelten toch heerlijk weg in de mond. 
Er is hier ook een Hasseltse variant. 
Met hazelnoot. Heerlijk bij een kopje 
koffie, al dan niet geflankeerd met een 
Hasselts jenevertje.

SMAAkSAlON EN SMAAkWINkEl
Hasseltse specialiteiten kopen? Dat 
kan o.a. bij enkele steengoede fijn- en 
banketbakkers en gezellige specia-
liteitenwinkels in de Aldestraat, de 
Kapelstraat en de Diesterstraat. Naast 
Toerisme Hasselt ligt bovendien de 
Smaakwinkel boordevol Hasseltse 
en Limburgse streekproducten en 
smaakmakers. In het Smaaksalon is 
de kaart opgebouwd rond streek-
gerechten en lokale lekkernijen.

Waarom werkt Hasselt toch  
zoveel met hazelnoot?  

Wel, het antwoord zit in de naam  
van de stad én het wapenschild.  

Daarin prijkt een ‘hazelaar’.  
En die … produceert noten  

die heel smaakvol zijn. 

SMAAkROuTE All-IN
Tijdens de Smaakroute maak je kennis 
met de meest unieke adressen van 
Hasselt op vlak van mode, cultuur, 
gastronomie en shopping. Wil je de 
stad ook echt proeven? Dan kan je  
de Smaakroute combineren met  
proevertjes. Dit bonnenblaadje met  
de specialiteiten van de stad laat je 
kennismaken met jenever, Hasseltse 
paté, speculaas en andere lekkernijen. 

Prijs: € 8 p.p., verkrijgbaar  
bij Toerisme Hasselt.

Signatuur 
menu

Gemarineerde makreel met verse vijgen,  
gepofte boekweit, shiitake, jonge ui,  

gepekelde jostabessen en bouillon van verveine  

Sébastien Wygaerts – Ogst

 

M
Groene kool à la crème met  

handgepelde garnaaltjes, carpaccio van  
Parijse champignons en limoenzeste

Jan Wouters – 6 Zinnen

 

M
Op de graat gegrilde tarbot met  

zoetzure, gemarineerde raapjes, pompoen  
en gekonfijte aardappel

Alexander Reniers – Osteria Moretti

 

M
Granaatappelijs met ilang-ilang, ganache  
van satongo chocolade en sponge cake 

Anne-Sophie Breysem – De Kwizien

HASSElTS  
JONG kEukENGEWElD
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HASSElT HEEFT Op CulINAIR vlAk  
EEN HOGE ROCk-‘N-ROllFACTOR?  
WAAROM kOOS JIJ vOOR DEZE STAD?
Jan: “Hasselt bruist. ‘t Is een dankbare stad met veel kleine 
restaurants waar je fijn kunt tafelen. En mijn vrouw is van 
hier. Dat was dus snel beslist.”

Sébastien: “De stad leeft. En is authentiek. Ik heb nooit een 
andere stad overwogen.”

Anne-Sophie: “Klein in oppervlakte, groots in gastronomie. 
De eetcultuur is hier top.”

Alexander: “Hasselt groeit enorm snel. Er komen veel toffe 
plekken bij waar je écht lekker kunt eten.”

 

WAT IS JE GROOTSTE CulINAIR ORGASME?
Jan: “Langzaam gegaard buikspek.  
Liefst Duke of Berkshire.”

Sébastien: “Witloofrolletjes op grootmoeders wijze.”

Anne-Sophie: “Wagyu rund. Zo puur mogelijk.”

Alexander: “Verse pasta met zee-egel en bottarga.”

 

WIE IS Dé CHEF WERElDWIJD?
Jan: “Vilhjalmur Sigurdarson van Restaurant Souvenir in 
Ieper. Zo doordacht. Zo puur.”

Sébastien: “Pascal Barbot van Astrance*** in Parijs.  
Hij kookt hedendaags, licht en met de nodige frâicheur.” 

Anne-Sophie: “Heston Blumenthal. Voor zijn humor en  
creativiteit in elk gerecht.”

Alexander: “Peter Goossens blijft mijn voorbeeld.  
Hij staat niet voor niets al jaren aan de top.”

WElk kOOkbOEk MOET  
IEDEREEN IN HuIS HEbbEN?
Jan: “Google kent ook veel recepten!”

Sébastien: “Alles van Jamie Oliver.  
Alledaagse dingen met een twist.”

Anne-Sophie: “Ik ben fan van De Moleculaire Keuken.”

Alexander: “Yotam Ottolenghi. Wat hij met groenten en  
kruiden doet, is ongeëvenaard.”

 

Dé HASSElTSE plEk OM TuSSEN  
TWEE DIENSTEN TE ONTSpANNEN?
Jan: “Het Villerspark hier om de hoek.  
Ideaal om lucht te happen.” 

Sébastien: “KingKongCoffee. Voor de lekkerste cappuccino!” 

Anne-Sophie: “Als Lady Chef of the Year kreeg ik hier op  
‘t Jeneverplein mijn eigen zitbank.”

Alexander: “Hasselt is mooi op zich. De wandeling naar huis 
is altijd genieten.”

DIT IS EEN vREEMDE MAAR ERG lEkkERE  
COMbINATIE vAN TWEE INGREDIëNTEN:
Jan: “Bloedworst met inktvis.”

Sébastien: “Gemberijs met chocolade.”

Anne-Sophie: “Stilton met witte chocolade.”

Alexander: “Bloemkool met gianduja chocolade.”

IN DIT HASSElTS GEbOuW ZOu Ik  
EEN RESTAuRANT / pOp-up WIllEN:
Jan: “Ik wil het Scholteshof doen heropleven.”

Sébastien: “Een rooftop! Bijvoorbeeld bovenop  
het voormalige gebouw van architect Bart Lens.”

Anne-Sophie: “Het Begijnhof: charmant en kunstzinnig.”

Alexander: “Boetiek Jade: open, ruim en industrieel.”

 

HéT STREEkpRODuCT bIJ uITSTEk?
Jan: “Stroop van Vrolingen.  
Goed voor élke stoverij en iedere kaasschotel.”

Sébastien: “Jenever van ‘t Stookkot en geitenkaas  
van Karditsel.”

Anne-Sophie: “Hasseltse jenever! En ik kijk uit naar de  
stadsboerderij 'FERM'. Lokale groenten, vanuit de stad.  
Heerlijk toch.”

Alexander: “Achelse Blauwe. En Jenever van Smeets.”

 

WAAR kOM JE Op JE SluITINGSDAG  
HElEMAAl TOT RuST?
Jan: “Ik ga graag wandelen in de Mombeekvallei in  
Wimmertingen. Het is dé plek voor wildplukkers:  
je vindt er ontzettend veel kruiden.”

Sébastien: “Een wandeling rond de vijvers in Kiewit  
doet écht deugd.”

Anne-Sophie: “Westpunt – pal aan het Albertkanaal –  
geeft een rustgevend en wijds zicht over het water.”

Alexander: “Ik hou van de Platwijers in Kuringen.”

Jong Keukengeweld benoemt jaarlijks de meest talent-
volle jonge chefs van Vlaanderen. Durvers die zich 
onderscheiden door hun rock-‘n-rollgehalte. Dit jaar 
telt Hasselt er vier, meer dan welke Vlaamse stad ook. 
De laureaten? Jan Wouters van restaurant 6 zinnen, 
sébastien Wygaerts van Ogst, anne-sophie Breysem van 
De Kwizien en alexander reniers van Osteria Moretti. 
De rode draad in hun verhaal? geen stijf gedoe, wél 
pure smaken, topproducten, gedurfde combinaties én … 
verrassende antwoorden op onze recht-voor-de-raapse 
vragen. 

ANNE-SOpHIE bREySEM

JAN WOuTERS

AlEXANDER RENIERS

SébASTIEN WyGAERTS

HassELTs JOng KEuKEngEWELD
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n Hasselt staat de tijd stil. Overal 
blijf je plakken. In cafeetjes en res-
taurants, bij experimentele dans-
voorstellingen, op een terrasje … 
Het is een spontane stad, ze neemt 

je op sleeptouw. Plezant om zo meege-
zogen te worden in het verhaal en geen 
besef te hebben van de tijd. Ik kom hier 
vaak. En telkens ontdek ik weer nieuwe 
dingen. Nog nooit heb ik me verveeld. 
Zelfs aan de mensen blijf je kleven. Ik heb 
hier hechte vriendschappen gesmeed. 
Ja, voor mij is Hasselt een never ending 
story.”

Moeten we je nog overtuigen: Reinout 
Gelaude is dol op Hasselt. Voor de cock-
tailspecialist uit Zulte was het liefde op 
het eerste gezicht. “De eerste keer in 
Hasselt sloeg de vonk meteen over. De 
mensen zijn hier zo warm. Alsof ze je al 
jaren kennen. Ik herinner me een avond 
met mijn vrouw. We raakten in de Tasty 
Bowl aan de praat met een Hasselts kop-
pel. Ze namen ons mee op pad. Super-
gezellige cafeetjes, dansen in Café Café 
… Een superavond. Zoiets hoop je in Bar-
celona mee te maken, maar voor België is 
dit zeldzaam.”

IN HASSElT ZIJN WE éCHT Op REIS
De rit van het net-niet West-Vlaamse 
Zulte tot Hasselt heeft Reinout er graag 

 “Eens je naar  
Hasselt gaat,  

voor over. Hij gaat al acht jaar op en af naar 
Hasselt. “Je kan naar hier komen, twee uur 
rijden en een enorm vakantiegevoel heb-
ben. In Hasselt zijn we écht op reis. Dat is 
een puzzelstuk dat Hasselt zelf legt. Het 
culinaire, vriendelijke, hippe, gezellige … 
het klopt allemaal. Voor ons is dat vakantie 
in eigen land. Mijn vrouw en ik reizen veel. 
De hele wereld rond. We hebben al héél 
veel gezien. En werkelijk waar: ik vind Has-
selt een wereldstad. Heel multicultureel. 
Toeristen, locals, anderstaligen … Alles is 
hier in enorme harmonie. Een echt suc-
cesverhaal. Als ik moet kiezen tussen het 
historische Amsterdam of hedendaags 
Hasselt, kies ik altijd voor Hasselt.”

Laat je niet misleiden door de oude, bijna 
ridderlijke naam: Reinout houdt van hip en 
trendy. Dat blijkt ook uit zijn succesvolle 
privécocktailworkshops, gin-, whisky- en 
wijntastings. Die zijn speels, creatief en 
getuigen van zijn Bourgondische natuur. 
“Ik eet en drink enorm graag. Cocktailbars, 
wijnbars, biercafés, restaurants … je hebt 
ze voor het uitkiezen. Onlangs ontdekte ik 
BRUUT. Een cocktailbar die barst van 
het talent. En zo kom ik telkens weer wat 
nieuws tegen. Hoe vaak we ook naar Has-
selt komen, we worden altijd goedge-
zind. Ja, als ik thuis niets meer zou heb-
ben wat me bindt, dan zou ik naar hier  
verhuizen.” 

mixOlOOg en  
hasselt-liefhebber

“i

blijf je terugkeren”
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frOm hasselt  
with lOve

Wat doe je als mixoloog wanneer je zielsveel van een stad houdt?  
Juist ja, je ontwikkelt een cocktail die perfect de ziel van je favoriete  

bestemming vat. reinout gelaude stelde zijn ‘from Hasselt with Love’ voor  
aan rob Biesmans van Koks&Tales. Breng twee cocktailpioniers samen en  

er ontvouwt zich een gepassioneerde conversatie ‘in the mix’.

Rob: “Vanwaar de naam, Reinout?”
Reinout: “Ik hou van beeldende namen met een 
verhaal. Deze cocktail drukt mijn liefde voor Has-
selt uit. Vandaar ook de keuze voor jenever als 
hoofdingrediënt. Het is bovendien een cocktail 
om te delen. Dat is typisch Hasselts. Er is hier een 
open sfeer, veel interactie tussen de mensen.”
Rob proeft: “Een zomerse cocktail. De jenever is 
duidelijk aanwezig, maar dringt zich niet op. Je 
ruikt vooral de kruiden van de Licor 43. Heel toe-
gankelijk.”
Reinout: “Ja, de cocktail start met een aange-
name bitterheid van het verse pompelmoessap. 
Die gaat over in een zachte, zoete afdronk door de 
verschillende likeuren. De combinatie met de licht-
zure smaak van het citroensap maakt het geheel 
compleet. 

Rob: “Ik vind het leuk dat je voor Hasseltse jene-
ver kiest. Jenever is zoveel complexer dan gin. 
Vroeger werden bijna alle cocktails met jenever 
gemaakt. Ook Jeffrey Morgenthaler – de be-
roemde Amerikaanse mixoloog – is er verzot op. 
Hij schreef een blog waarin hij ervoor pleit om 
meer met jenever te experimenteren. En minder 
met gin.”
Reinout: “Jij hebt op dat vlak de hype niet af-
gewacht?”
Rob: “Neen. Ik slankte mijn drankenaanbod be-
wust af en focus me op jenever. Je kan er op 
cocktailvlak dingen mee doen die je niet voor 
mogelijk houdt. Ook heel ‘wacko stuff’.
Reinout: “Ik kom zeker langs. Schol.”

Giet het sap in een shaker die je voor 
ongeveer de helft vult met ijsblokjes.

Giet 7,5 cl Hasseltse jenever in de shaker. 
Bijvoorbeeld Vieux Système van Wissels 

of ’t Stookkot.

Giet 2,5 cl St-Germain  
likeur in de shaker.

Giet 2,5 cl Cuarenta Y Tres  
(licor 43) in de shaker.

Giet 2,5 cl vers citroensap in de shaker.

Giet 2,5 cl rietsuikersiroop in de shaker.

Alles goed shaken.

Giet de cocktail in een groot  
bolvorming gin-tonicglas  

van min. 50 cl.

Werk af met zeste van  
pompelmoes en een takje munt.

Gebruik twee rietjes  
voor een liefdevol moment.

Pers 2 pompelmoezen uit.

hOe bereid je

1

2

3

4

From Hasselt with love

de experttips  
van 

Reinout schenkt niet alleen tips 
over cocktails. Hier serveert  
hij enkele van zijn favoriete  
Hasseltse adresjes. Insidertips  
van een geografische ‘outsider’. 

15 uur. KingKongCoffee
Dé plek voor een koffietje. Een echte 
stijlbreuk met alle andere koffiehuizen 
die ik ken. Hier zitten altijd veel  
Hasselaren.

17 uur. L’Aperi Vino.  
Superkeuken en tof decor. Heerlijk 
om te aperitieven, te genieten van  
een glaasje wijn en te smullen van 
lekkere gerechten. De barmannen 
weten waarover ze spreken.

21 uur. Koks&Tales en BRUUT.  
Twee creatieve mixologen met liefde 
voor het vak. Rastalenten. Ze kleuren 
een beetje buiten de lijntjes op  
cocktailvlak. Probeer ze beide en laat 
je leiden door hun suggesties.

24 uur. Radisson Blu Sky Lounge.  
19 verdiepingen hoog. Hier heb je  
’s nachts zicht op alle lichtjes van  
Hasselt. Neem je partner mee.  
Romantischer kan niet.  
Echt de moeite waard.

’s Nachts: Café Café.  
Leuke keet om te dansen  
met heel goede muziek.

ROb bIESMANS REINOuT GElAuDE
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waterman  
20 JANuARI T.E.M. 18 FEbRuARI

Je doet je naam allesbehalve eer aan. 
Niet water, maar wijn is je dada.  
Liefst wijn per glas. Dan kun je er  
heel wat verschillende proeven.  
Dus zoek je enkele gezellige wijnbars op.  
De Zuivelmarkt, Dokter Willemsstraat  
en Schrijnwerkersstraat zijn plekken 
waar je regelmatig wordt gespot.

vissen  
19 FEbRuARI T.E.M. 20 MAART

Waarom altijd tegen de stroom 
inzwemmen? Laat je gerust eens 
meevoeren. Enkele vriendelijke locals 
nemen je mee naar de leuke kroegen in 
de kleine zijstraatjes van het centrum. 
Waar vaak tientallen bieren op de kaart 
staan. Een ideale afsluiter van jouw 
gastrologische jaar …

ram  
21 MAART T.E.M. 19 ApRIl

Als onversneden lentemens trek je naar 
buiten en zoek je de zonnige plekjes op. 
Tussen jou en de Boter- en Zuivelmarkt 
botert het dan ook uitstekend.  
Met een glaasje bubbels op een van  
de vele terrasjes krijg je een vleugje 
Parijs mee. Opgelet! De gezellige drukte  
laat je de tijd uit het oog verliezen.

stier   
20 ApRIl T.E.M. 20 MEI

Deze keer kan je sterke wilskracht niet 
baten. Je gaat helemaal overstag voor 
de vele lekkernijen die je pad kruisen. 
Vooral de ambachtelijke Hasseltse 
chocolade doet je smelten. Voor je het 
weet heb je als stier een boon voor  
de Paardsdemerstraat. Daar wachten  
je heerlijk zoete momenten.

tweelingen  
21 MEI T.E.M. 20 JuNI

Deze zomer wordt speciaal.  
Als zonnekind heb je altijd al gedroomd 
van exotische bestemmingen. Nu maak 
je een culinaire wereldreis. Van India 
via Thailand, Portugal, Griekenland en 
Italië naar Spanje. Allemaal te voet. We 
voorspellen dat je jouw trip start in het 
internationale hoekje bij de kathedraal.

kreeft  
21 JuNI T.E.M. 22 JulI

Je bent het gewoon om te vertoeven  
in de betere restaurants. In Hasselt 
staan de sterren gunstig op dat vlak.  
Misschien laat je je wel verleiden door 
enkele Michelin-sterren. Of door de 
gulle scores die Gault & Millau hier 
toekent. Wees alvast gewaarschuwd:  
het gastronomische aanbod is enorm. 

leeuw  
23 JulI T.E.M. 22 AuGuSTuS

Zoals het een goede leeuw(in) betaamt, 
ga je gericht op zoek naar lekker 
voedsel voor je welpjes. Je ontdekt 
enkele plekken waar je gezellig eet én 
de kinderen superleuk kunnen spelen. 
Zoals in het cultuurcentrum met zijn 
binnenspeelhoek en buitenspeeltuin,  
en op domein Kiewit. 

maagd  
23 AuGuSTuS T.E.M. 22 SEpTEMbER

De nazomer kondigt zich gezellig aan, 
met enkele Indian Summer-days  
die je opnieuw naar het terras drijven. 
Je gevoelige natuur krijgt positieve 
prikkels door enkele heerlijke cocktails 
in de buurt van de Dorpsstraat en de 
Schrijnwerkersstraat. Hier wenken ook 
Spaanse tapas.

weegschaal   
23 SEpTEMbER T.E.M. 22 OkTObER

Je bent perfect in balans, geestelijk 
én lichamelijk. Niet zo verwonderlijk. 
Je vindt het ideale evenwicht tussen 
gezond én lekker eten. Je dartelt 
van de soepbars naar de saladebars.
En ontdekt zelfs leuke tentjes met 
zelfgemaakte gezonde hamburgers  
én gehaktbalgerechten. Zen-sationeel.

schOrpiOen  
23 OkTObER T.E.M. 21 NOvEMbER

De koude laat zich gevoelen, maar 
schorpioenen zijn doorbijters.  
Je wapent je tegen weer en wind.  
Een Hasseltse Koffie met jenever op  
een verwarmd terras, een perfect 
bereide cappuccino of special coffee  
in een van de vele sfeervolle koffiebars, … 
haaa, dat is pas hartverwarmend. 

bOOgschutter   
22 NOvEMbER T.E.M. 21 DECEMbER

Winter is coming, maar jij richt je  
pijlen resoluut op feeërieke gezelligheid. 
Hapjes en drankjes in een loungebar  
die je alle lichtjes van Hasselt toont.  
Of een jenevertje, glühwein en hotdog 
op een van de gezelligste kerstmarkten 
van het land. Lichtjes aangeschoten? 
Voor een keer mag het ;-)

steenbOk  
22 DECEMbER T.E.M. 19 JANuARI

Je hebt alweer de kaap van de kortste 
dag gerond en kijkt volop uit naar de lente. 
Je maakt goede voornemens, maar bent 
verstandig dit jaar: nu en dan zondigen is 
toegelaten. Zoals ambachtelijke speculaas 
of chocoladegebakjes in de Alde- of 
Kapelstraat. Of knapverse taart in de 
Walputstraat.

hassOscOOp

het jaar van de gastrOnOmie

Wat heeft het jaar voor jou in petto? Volgens de berekeningen zijn de sterren je goed gezind.  
Het belooft namelijk een heel gastronomisch jaar te worden. Tenminste: als je naar Hasselt afzakt.

tijd Om te genieten

Tijd om te genieten: die krijg je nog in Hasselt. Met het héle gezin. zo is er nu ook een 48u-kaart op kindermaat. 
Boordevol geschenkjes, mocktails, ijsjes, gadgets, kortingen op zoektochten en andere spannende activiteiten … 
nóg leuker om samen op ontdekkingsreis te gaan naar de coolste en lekkerste adresjes in de Hoofdstad van de 
smaak. De kaart kopen? Dat doe je voor maar 3 euro bij Toerisme Hasselt, de deelnemende hotels en attracties of 
bij de musea. Meer info vind je op www.visithasselt.be. check daar ook meteen de 48u-kaart voor volwassenen ;-)

hasselt in 48 uur
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Oké: je bent er dus geraakt. 
In Hasselt, de vierde winkel-

stad van vlaanderen. En – 
tussen jou en ons gezegd – de 

gezelligste van belgië. 
Hasselt is niet groot. Alle 

leuke boetieks, concept stores 
en andere must-see adresjes 

liggen op wandelafstand.  
Toch is het handig om een 

route uit te stippelen.  
Er zijn zoveel etalages  

die je naar binnen zuigen,  
dat zelfs 48 uur onvoldoende 
is om alles in je op te nemen.

Geen nood: wij helpen je  
met vier onmisbare Hasselt 
shopping tools. Gratis af te 
halen bij Toerisme Hasselt. 

Noem ze gerust je kompas in 
ons shoppingparadijs.

DE SMAAkROuTE
Weet je nog niet echt wat jouw stijl is? Kom je voor het eerst 
naar Hasselt? Dan is deze kaart je beste vriend(in). Ze staat 
bomvol leuke adresjes, overzichtelijk gelinkt aan een stads-
plan. Bij elk adresje krijg je de nodige uitleg. Tips van insiders 
maken je ‘briefing’ compleet. Go for it. Hit the town!

spOtten

ONTDEkkINGSkAART  
TRENDy HASSElT
Is trendy je smaak? Volg jij de nieuwste 
modetrends op de voet? Ga je graag op 

ONTDEkkINGSkAART  
AlTERNATIEF HASSElT
Hasselt is ook een stad 
met weerhaakjes. Waar 
superunieke adresjes vol-
ledig tegen de stroom in-
zwemmen en moedig hun 
eigen ding doen. Hou je 
van verrassende vintage, 
knotsgekke pan den en 
concepten die je in geen 
enkele andere stad terug-
vindt? Dan is deze kaart 
je eigenzinnige metgezel. 
Nu al een tip: de alterna-
tieve Dorpsstraat is een 
ideale uitvalsbasis. 

ONTDEkkINGSkAART  
EXCluSIEF HASSElT
Kijk je niet op een euro meer of minder? Integendeel, word je juist 
aangetrokken door exclusieve outfits, unieke designerstukken en 
grote merknamen? Dan is deze kaart jouw ideale stijlbutler. Ze rolt de 
rode loper uit naar concept stores, gerenommeerde modeontwer-
pers en lekkere adresjes die net dat tikkeltje meer te bieden hebben.

hOt
spOts

museum

Literair
Museum

Abdijsite Herkenrode

Japanse tuin

Villa
Verbeelding

Modemuseum
Hasselt

Jenever-
museum

Het Stadsmus

SHOppEN

1 2 

zoek naar fashion items in vertrouwde en betaalbare winkels? 
Dan is dit de ideale kaart voor jou. Op het plannetje zie je meteen 
waar je de grootste concentratie aan trendy winkels vindt. Tips 
voor hippe loungebars en restaurantjes in de zijstraatjes zorgen 
ervoor dat je voldoende rust krijgt tijdens je shopping spree.

3

4

Personal shopper

Op stap met een  
personal shopper?  

Check www.visithasselt.be/nl/ 
personal-shopper en maak  

een afspraak met een  
stylist naar keuze.

Tip!
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asselt zorgt ervoor dat je je 
goed in je vel voelt,” steekt 
Palmira enthousiast van wal. 
“Er is hier iets voor iedereen. 

Alternatieve winkels, chic, mainstream, 
concept stores. Maar waarin de stad zich 
vooral onderscheidt, is zijn cosy feel. Je 
voelt je hier meteen op je gemak.”

Palmira vond jaren geleden de weg naar 
Hasselt en is er nog moeilijk weg te bran-
den. Ze heeft een speciale band met de 
populairste Limburgse winkelstad. Vandaar 
ook haar trendy blog ‘Palmira And The City’, 
waarin ze haar liefde voor het leven, mode, 
make-up, haar hondje Hayden én reizen 
bezingt. “Ik reis veel, doe veel indrukken 
op en dompel me graag onder in de sfeer 
van andere steden. Toch blijft Hasselt een 
speciaal verhaal. Ik voel me hier thuis. Als 
ik ooit wegtrek, zal het naar New York zijn. 
Niets meer of minder.”

Op een van haar reizen – naar New York 
– kreeg Palmira een ingeving. “Ik keek 
rond in een department store en dacht: 
‘Waarom geen beauty corner & perso-
nal shopping rooms openen in La Bot-
tega in Hasselt’? Een beetje zoals bij 
Selfridges of Bloomingdales. Karine (Valy,  
eigenares van La Bottega, n.v.d.r.) zag wel 
iets in het concept. Ik geef hier nu drie tot 
vier dagen per week make-upadvies en 
begeleid klanten als personal shopper.”

Styliste én vergroeid met Hasselt: Palmira 
is de geknipte gids om ons te tippen over 
48 uur in Hasselt. “Hasselt is ideaal om met 
vriendinnen te doen. Mijn eerste tip. Huur 
een fiets. Zo win je waardevolle tijd om nog 
meer te shoppen (lacht). Bovendien heb je 
dan écht het gevoel dat je een local bent. 
Het stadscentrum is autoluw, dus je zit lek-
ker ontspannen in het zadel.” 

Zaterdagochtend. Je hebt pas je fiets ge-
huurd. En nu? “Shoppen op een lege maag 
is onmogelijk. Dus eerst ontbijten. Ik stel 
Sweet Coffee voor, gerund door twee zus-
sen. Dan ben je meteen kortbij La Bottega: 
‘The Place to Be’. La Bottega durft te gaan 
voor het extreme, het speciale. Hier ben je 
makkelijk twee uurtjes kwijt.” 

Gelukkig is in Hasselt alles dichtbij. “Steek 
via het Raamstraatje door naar de Boter-
markt. Daar pronkt Queens met een mix van 
merken: Kocca, Vila, Vero-Moda. Ook Ravie 
is top. Leuke kleren, gadgets en accessoi-
res. Even verderop in de Demerstraat vind 
je Piu-Piu, een trendy boetiekje gerund door 
twee zussen. Ze volgen de nieuwe collec-
ties op de voet.”

AlTERNATIEF EN EIGENZINNIG
Tijd voor lunch. Ook al op de Botermarkt. 
“Zuppa presenteert acht soepen per dag, 
vers gemaakt. Ik eet daar bijna dagelijks. 
Soep, een snee brood, een appeltje erbij. 
Gezond, lekker, budgetvriendelijk én … je 
verliest niet te veel tijd. Want er is nog zo-
veel shopping te doen,” lacht Palmira.

We vermijden even de grote ketens zoals 
COS, H&M – die vind je in eigen stad ook 
– steken de hoofdas over en gaan richting 
alternatieve wijk. “De Aldestraat en Dokter 
Willemsstraat hebben enkele verborgen 
juweeltjes. Zoals Copines. Liesbet en Sa-
rah zijn supersympathieke fashionista’s die 
je graag inwijden in de nieuwe collecties. 

zin om de trendy local uit te hangen?  
Je moet er maar twee dingen voor doen. 

Eén: huur een fiets. Twee: volg de  
insider tips van Palmira Proietti.  

De warmhartige dochter van een  
Italiaanse vader en spaanse moeder kent 

Hasselt op haar duimpje. als personal 
shopper en styling adviseur heeft ze  

bovendien een kennersoog voor stijlvolle 
zaakjes én … creatieve concepten.  
En die heeft Hasselt in overvloed.

insider-tips  
van stYliste  

en make-up artist  

wOrd 48 uur lANG  
EEN trendY lOcal  
IN HASSElT

Palmira Proietti
dag 1: 
STARTEN IN lA bOTTEGA
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met Palmira Proiet t i
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Jade gaat schuil in een magnifiek pand. 
De inrichting is minimalistisch. Hier snuis-
teren is een ervaring op zich. En dan is er 
nog Prego, een klein winkeltje met col-
lecties direct uit Italië. Stijlvol, het juiste 
kleurbeeld, goede basics …”

En zo belanden we in de Dorpsstraat 
met zijn eigenzinnige zaken. “Paplou is 
een winkel met een leuk gevoel. Allemaal 
rekken met toffe dingen, merken uit Ko-
penhagen, maar ook fifties retro en ver-
rassende gadgets. Ook weer uitgebaat 
door twee zussen. Relax daarna met een 
speciale koffie bij Shanti Beans. Een chill 
koffiehuis op de hoek.”

MAkE-up, COCkTAIlS  
EN EEN OSTERIA
De avond kondigt zich aan. “Keer terug 
naar je hotel, zet je shopping bags in je 
kamer en fiets opnieuw naar La Bottega 
voor je persoonlijke make-up. Dan ben je 
klaar om de nacht te veroveren.”

Die nacht start bij Koks&Tales. “Een 
heel gezellige cocktailbar, zo knus met 
een zeteltje. Rob Biesmans maakt hier  
de meest stijlvolle cocktails. Er is zelfs 
een pinkish drankje met een echte roos 
erin (The not so modest man, n.v.d.r.).  
Geweldig! Daarna wandel je naar Osteria 
Moretti. ’s Avonds serveren ze hier één 
menu: Italiaans culinair. Het interieur is 
heel organisch, met veel hout. Ik zit graag 
aan de gezamenlijke tafel met zicht op de 
kookkunsten van de chef.

Een afzakkertje raadt Palmira aan bij 
Brassaville. “Je staat rond de toog of 
aan hoge houten tafels in het mid-
den. Wijn, gin, bier, sangria, cocktails: 
het is hier allemaal. En omdat je recht 
staat, heb je al sneller de neiging om in  
beweging te komen op de goede muziek. 
Ik dans graag, had je dat al door?” knip-
oogt ze.

Dag twee. Zondag. Voor Palmira een ide-
ale dag om wat te relaxen, je niet te veel 
in te spannen. “Uitslapen is de boodschap 
na een nachtje Hasselt. En daarna lekker 
ontbijten. In je hotel – YUP is een aanra-
der met zijn toffe bar, mooie huisstijl en 
ludieke quotes – of bij Pain Quotidien. Ook 
daar heb je weer grote tafels waaraan je 
gezellig kunt chitchatten. Ik ga altijd voor 
de Manhattan: zuurdesembrood met ge-
rookte zalm, ricotta en een goede kop kof-
fie. Dan kun je weer even verder, ook na 
zo’n vermoeiende zaterdag.”

Na het ontbijt wenkt een expo. Bij Mode-
museum Hasselt. “De tentoonstellingen 
zijn hier altijd zo verrassend ingekleed, zo 
goed gemaakt. Vaak met topstukken uit 

de hele wereld. Een bewijs dat Hasselt in-
ternationaal volop meetelt op modevlak.” 
En na die portie cultuur? “Dan is het tijd 
om naar het Kapermolenpark te fietsen. 
Voor een laid-back picknick in de zon. 
Heerlijk toch.”

De afsluiter van het ideale Palmira-week-
end verloopt ook gezapig. “Rustig de fiet-
sen inleveren, misschien nog een dutje 
op de kamer en daarna met de taxi naar 
Kinepolis. Bij Fifth Avenue hebben ze een 
heerlijke deelschotel met warme en koude 
hapjes. Daarna nog een chick flick, een af-
zakkertje in de bar van het hotel en lekker 
dromen van het volgende weekend dat je 
met je vriendinnen Hasselt verovert.”

dag 2: lEkkER lAID-bACk

 “Hasselt is  
ideaal om met 

vriendinnen  

notoire nachtraaf, vlijtige vlinder of stijlvolle stadsmus? 
Welk type citytripper ben jij?

TOT 5 KussEnTJEs
nOtOire nachtraaf 
Slapen? Bwah! Da’s eigenlijk tijdverlies. 
Je stelt het zo lang mogelijk uit. Er is dan 
ook zoveel te doen. Eten, drinken, feesten, 
dansen … en het liefst tot wanneer de vo-
geltjes fluiten. Misschien toch maar een 
hotel in het centrum, zodat je niet ver naar 
huis moet ‘waggelen’? Of de leuke jeugd-
herberg. Of een vakantiewoning waar je 
met je kliek ongeremd de Limburgse bier-
tjes en wijnen kunt uitproberen.

Een luxueus hotel, een charmante B&B, een vakantiewoning in het groen … Hasselt heeft heel wat leuke logeeradresjes.  
Maar welk type citytripper ben jij? Doe onze ‘Slaapkop’-test, tel je kussens op en open je ogen met een blik in de spiegel.

Als ’s morgens de wekker gaat …

 …  spring je kwiek als een kikker uit  
bed en hol je naar de douche. 

 …  gooi je met de ogen dicht  
een pantoffel naar  
die oproerkraaier. 

 …  weet je dat je in een ander bed ligt, 
want je zet nooit je wekker. 

Als je ’s avonds je bed ziet …

 …  zeg je enthousiast:  
“Blij je te zien, mijn allerallerbeste 
vriend(in).” 

 …  weet je dat er iets niet klopt,  
want normaal ben je pas  
’s ochtends thuis. 

 …  denk je al watertandend  
aan dat heerlijke ontbijt  
dat je straks wacht. 

Jouw ontbijt moet vooral …

 …  genieten zijn. Heel rustig van zoveel 
mogelijk dingen snoepen. 

 …  zwart zijn en dampend in een 
kopje worden geserveerd.  
 

 …  plaatsvinden op een leuk adresje 
ergens in de binnenstad. 

Het belangrijkste aan een logies is …

 …  dat je zo laat als je wilt  
kunt binnen stommelen. 

 …  de hartelijke ontvangst  
en de leuke tips van  
je gastheer/-vrouw. 

 …  het bed. De matras. De kussens. 
Goede verduistering. 

Tegen je slaapkamermuur wil je graag …

 …  een prachtige natuurfoto  
van de ondergaande  
Haspengouwse zon. 

 …  de skyline van  
‘Hasselt by night’  
met zijn mooie lichtjes. 

 …  een verrassend werk van een –  
liefst lokale – kunstenaar.  

Voor jou betekent ultiem comfort …

 …  totale vrijheid. Opstaan als je  
zelf wilt, ontbijten waar je wilt. 

 …  een luxueuze badkamer en  
een uitgebreid ontbijtbuffet. 

 …  een logies met een  
‘late check-out’-mogelijkheid. 

6 TOT 12 KussEnTJEs 
vlijtige vlinder 
Een verkwikkende slaap is belangrijk voor 
jou. ’s Morgens wil je vol energie weer 
uit de veren voor een heerlijke fietstocht 
rond Hasselt, een belevingsvolle wande-
ling of een portie energiek shoppen. Een 
gastenkamer in het centrum of de groene 
Hasseltse rand is ideaal. Je gastvrije lo-
gieshouder heeft namelijk heel wat tips in 
huis voor verrassende activiteiten. En jij … 
voelt je ook graag helemaal thuis.

13 KussEnTJEs Of MEEr  
stijlvOlle stadsmus
Kwaliteitsvol genieten: dat staat bij jou 
voorop. Tot in het bed. Je wilt je tijd kun-
nen nemen om te proeven van de stad. 
Goede restaurants, leuke musea, fijne 
winkels. Je gaat voor een stijlvol hotel 
of een sfeervolle B&B met een apart ka-
rakter. Liefst in het centrum van de stad, 
zodat je dat echte citytripgevoel behoudt. 
Late ontbijturen zijn meegenomen. Je 
leeft namelijk graag ‘in het moment’.

dOe hier de test!
wat vOOr hOtelgast ben jij?te doen.”
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1. Charmehotel Het Menneke**
Maastrichterstraat 48
3500 Hasselt
T +32 11 32 31 34
T +32 477 27 53 02
bart@hetmenneke.be
www.hetmenneke.be

5 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf € 110

3. Charmehotel Villa Saporis***
Kuringersteenweg 124
3500 Hasselt
T +32 11 91 09 23
villa@saporis.be
www.saporis.be

10 kamers (8 kamers – 2 suites)
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf € 120

5. De Groene Hendrickx*** 
Zuivelmarkt 25 
3500 Hasselt 
T +32 11 28 82 10 
groene@lodge-hotels.be 
www.lodge-hotels.be

22 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf € 135

6. Hassotel ***
Sint-Jozefsstraat 2-10 
3500 Hasselt 
T +32 11 23 06 55 
info@hassotel.be 
www.hassotel.be

35 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf € 135

2. Charmehotel ’t Hemelhuys*** 
Hemelrijk 15 
3500 Hasselt 
T +32 11 35 13 75 
info@hemelhuys.be 
www.hemelhuys.be

8 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf € 105 

4. Dai Hotel***
Genkersteenweg 352
3500 Hasselt
T +32 11 32 50 13
info@dai-hotel.be
www.dai-hotel.be

9 kamers
Landelijke omgeving
Tweepersoonskamer vanaf € 85

7. Holiday Inn Express Hasselt ***  

Thonissenlaan 37 

3500 Hasselt 

T +32 11 37 93 00 

info@hiexhasselt.com
www.hiexpress.com/exhasselt

89 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf € 85 

9. Hotel Marie**
Guffenslaan 47
3500 Hasselt
T +32 11 21 03 70 
info@hotelmarie.be
www.hotelmarie.be  

5 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf € 110
Kamers enkel beschikbaar van  
zondagavond t.e.m. vrijdagmorgen.

11. Parkhotel ***
Genkersteenweg 350  
3500 Hasselt
T +32 11 21 16 52 
parkhotel.hasselt@skynet.be
www.parkhotel-hasselt.be

28 kamers
Landelijke omgeving
Tweepersoonskamer vanaf € 79

10. YUP Hotel *** 
Thonissenlaan 52  
3500 Hasselt  
T +32 11 23 11 11 
info@yuphotel.com  
www.yuphotel.com

59 kamers  
Stadscentrum  
Tweepersoonskamer  
vanaf € 69 (excl. ontbijt) 

12. Pax*
Grote Markt 16 
3500 Hasselt 
T +32 11 22 38 75 
info@hotelpax.be 
www.hotelpax.be

9 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf € 62

8. Holiday Inn Hasselt ****  
Kattegatstraat 1
3500 Hasselt 
T +32 11 24 22 00 
info@hihasselt.com
www.hihasselt.com

108 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf € 105
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13. Radisson Blu Hotel, Hasselt **** 
Torenplein 8 
3500 Hasselt 
T +32 11 77 00 00 
reservations.hasselt@radissonblu.com 
www.radissonblu.com/hotel-hasselt

126 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf € 115

15. The Century**
Leopoldplein 1 
3500 Hasselt 
T +32 11 22 47 99 
hotel@century.be 
www.thecentury.be

10 kamers 
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf € 90

17. 6 Zinnen
Luikersteenweg 6

3500 Hasselt

T +32 477 56 54 99

info@6zinnen.be

www.6zinnen.be

4 kamers

Stadscentrum

Tweepersoonskamer vanaf € 95

18. Aan de Lombaardhof
Lombaardstraat 42

3500 Hasselt

T +32 11 22 96 79

www.aandelombaardhof.com

info@lombaardhof.com

1 kamer

Stadscentrum

Tweepersoonskamer vanaf € 100

14. Park Inn by Radisson Hasselt ***
St. Jozefstraat 10.2.2 
3500 Hasselt 
T +32 11 71 88 80 
info.hasselt@rezidorparkinn.com 
www.parkinn.com/hotel-hasselt

84 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf € 100

16. Vous lé Vous***
Wimmertingenstraat 76 
3501 Hasselt (Wimmertingen) 
T +32 11 74 81 85 
info@vouslevous.be 
www.vouslevous.be

8 kamers
Landelijke omgeving
Tweepersoonskamer vanaf € 110

19. Abeljano****
Smetstraat 36

3501 Hasselt (Wimmertingen)

T +32 495 53 24 27

agnes@abeljano.be 

www.bedandbreakfasthasselt.com

1 kamer

Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf € 100

21. Bij Lieve en Jos**
Heidestraat 51 
3500 Hasselt 
T +32 11 22 10 85, +32 496 73 67 42 
info@bijlieveenjos.be 
www.bijlieveenjos.be

6 kamers

Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf € 90

23. Chambres b’Hôtes****
Aan boord van het schip  
‘Le Fabuleux Destin’

Kempische Kaai 68, 3500 Hasselt

T +32 476 23 29 41

info@chambresbhotes.be

www.chambresbhotes.be

4 kamers

Stadscentrum

Tweepersoonskamer vanaf € 190

22. Bloonwinning**** 

Oosterbeekstraat 60 

3500 Hasselt (Sint-Lambrechts-Herk) 

T +32 496 99 38 11 

info@bloonwinning.be 

www.bloonwinning.be

6 kamers
Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf € 114

24. De Kiezel**** 
Kiezelstraat 71 
3500 Hasselt (Godsheide) 
T +32 478 21 55 22 
T +32 11 76 17 44 
infodekiezel@telenet.be   
www.dekiezel.com  

4 kamers

Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf € 90 

20. Amuse-Couche***
Herkenrodebosstraat 86

3511 Hasselt (Kuringen) 
T +32 11 75 05 75 
jessy@amuse-couche.be  
www.amuse-couche.be 

4 kamers

Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf € 110 
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25. Guesthouse Dusart**
Congostraat 9 
3500 Hasselt 
T +32 475 32 54 29 
Contact@GuesthouseDusart.be

www.guesthousedusart.be

5 kamers

Stadscentrum

Studio vanaf € 315/week (excl. ontbijt)

27. Het Witte Huys****
Luikersteenweg 248 C  
3500 Hasselt

T +32 497 15 20 00  
info@hetwittehuys.be

www.hetwittehuys.be 

1 kamer

Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf € 110

29. Kookpuntloft
Hemelrijk 13

3500 Hasselt

T +32 72 79 69

info@kookpunt.be

www.kookpunt.be

1 loft

Stadscentrum

Prijs: € 120 - € 150

30. La Stanza della Farfalla
Rechterstraat 12

3511 Hasselt (Kuringen)

T +32 11 23 23 20, +32 478 72 14 15

lastanzadellafarfalla@gmail.com

www.lastanzadellafarfalla.be

1 kamer

Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf € 70.  
Ontbijt € 12 p.p.

26. Het Koetshuis****
Sint-Maartenplein 56 
3512 Hasselt (Stevoort) 
T+F +32 11 74 44 78 
info@koetshuis.be 
www.koetshuis.be

5 kamers

Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf € 95

28. Het Zummerheem**
Schuurstraat 5 
3511 Hasselt (Stokrooie) 
T +32 475 76 16 28, +32 473 97 27 25 
info@zummerheem.be 
www.zummerheem.be

9 kamers

Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf € 80

31. Le Petit Vélo***
Maastrichtersteenweg 152 
3500 Hasselt 
T +32 479 83 69 01 
info@lepetitvelo.be 
www.lepetitvelo.be

4 kamers

Stadscentrum

Tweepersoonskamer vanaf € 100

33. Maris Logies****
Van Groesbeekstraat 6 
3511 Hasselt (Kuringen) 
T +32 11 25 03 18, +32 486 33 15 01 
info@marislogies.be

www.marislogies.be

5 kamers

Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf € 102,50 

35. Villa des Roses***
Luikersteenweg 66 
3500 Hasselt 
T +32 476 48 46 93 
katrien@villadesroseshasselt.be 
www.villadesroseshasselt.be

2 kamers

Stadscentrum

Tweepersoonskamer vanaf € 120 

34. ‘T Goed Leven***
Sint-Amandusstraat 32

3511 Hasselt (Stokrooie) 
T +32 494 86 48 04 
ilse.vrancken@telenet.be 
www.tgoedleven.be

3 kamers

Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf € 105

32. Le Refuge****
Kiewitstraat 247  
3500 Hasselt - Kiewit 

T +32  11/33 26 64  
info@lerefugekiewit.be

www.lerefugekiewit.be 

4 kamers 

Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf € 95

36. Wellness Hasselt B&B****
Tulpinstraat 33 
3500 Hasselt (Kiewit) 
T +32 11 27 43 76 
contact@wellnesshasselt.be

www.wellnesshasselt.be

3 kamers (met wellness op de kamer)

Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf € 185
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37. Abeljano****
Smetstraat 36

3501 Hasselt (Wimmertingen)

T +32 495 53 24 27

agnes@abeljano.be

www.bedandbreakfasthasselt.com

Vakantiewoning tot 4 personen

Landelijke omgeving

Vanaf € 340 (min. verblijf van 2 nachten)

38. Demerblauw
Demerstraat 42

3500 Hasselt

T +32 475 57 74 08

info@deferme.be

Vakantieappartementje voor 2 personen

Stadscentrum 

Vanaf € 110/nacht

(min. verblijf van 2 nachten)

38

jeugdherberg
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vakantiewOningen

39. De Villo
Sint-Truidersteenweg 73 

3500 Hasselt

T +32 468 50 80 28

info@devillo.be

www.devillo.be

Vakantiewoning tot 8 personen

Stadscentrum

Weekend vanaf € 300

40. Het Demerhuisje****
Demerstraat 42

3500 Hasselt

T +32 475 57 74 08

info@deferme.be

www.deferme.be/demerhuisje 

Vakantieappartementje  
voor 2 personen

Stadscentrum

Vanaf € 110/nacht  
(min. verblijf van 2 nachten) 
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41. La Casa della Farfalla***
Rechterstraat 14

3511 Hasselt (Kuringen)

T +32 11 23 23 20, +32 478 72 14 15

lastanzadellafarfalla@gmail.com

www.lastanzadellafarfalla.be

Vakantiewoning tot 4 personen

Landelijke omgeving

Vanaf € 70/nacht. Ontbijt € 12 p.p.

42. Stadshuisje 36****
Gaarveldstraat 36 
3500 Hasselt (Runkst) 
T +32 11 27 55 44, +32 494 45 31 47 
info@stadshuisje36.be 
www.stadshuisje36.be

Vakantiewoning tot 6 personen

Stadscentrum

Weekend vanaf € 380

42

43. Hostel H 
Spoorwegstraat 80

3500 Hasselt

T +32 11 45 50 81

hasselt@vjh.be

www.jeugdherbergen.be/hasselt

120 bedden  
(40 kamers met 2 tot 6 bedden)

Stadscentrum

Bed in tweepersoonskamer  
vanaf € 30 p.p.

Bed in vier- of zespersoonskamer 
vanaf € 26,10 euro p.p.

43

41

Het volledige logiesaanbod kan je raadplegen 
op http://www.toerismevlaanderen.be/ 
logiesdecreet/basisregister

 www.toerismevlaanderen.be/ 
toegankelijkheidslabel
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Vanuit Hasselt liggen enkele prachtige 
locaties binnen fietsbereik. Het fietsrou-
tenetwerk Limburg voert je er vlot naar-
toe. Noteer gewoon de nummers van 
de knooppunten en fiets comfortabel je 
lus. Enkele mogelijke toppers: Zonhoven, 
natuurgebied De Wijers met zijn vele vij-
vers en Bokrijk met zijn Openluchtmuse-
um. Voor wie iets meer ‘jus’ in de benen 
heeft liggen Haspengouw, het Nationaal 
Park Hoge Kempen, de mijnsites van  
C-mine in Genk en be-MINE in Beringen 
binnen trapbereik.

fietskaart limburg
Fietsen in Limburg is altijd anders: van 
lekker vlak langs rivieren en kanalen ... 
tot sportief uitdagend over fikse kuiten-
bijters en snelle afdalingen. Dankzij de 
Fietskaart Limburg stippel je jouw route 
perfect uit. Van knooppunt tot knoop-
punt. De kaart toont je ook alle picknick-
banken, fietscafés, fietslogies, onderlin-
ge afstanden én attracties. Onmisbaar!

Prijs: € 9,50 bij Toerisme Hasselt.

fietskaart ‘de wijers,  
land van 1001 vijvers’
Fiets tussen 1175 vijvers boordevol 
zeldzame dier- en plantensoorten. Rijg 
de landschappen aan elkaar: een mix 
van bossen, weiden en heidegebieden. 
De vier fietslussen brengen je langs de 
aanraders van de regio: Bokrijk, Kelch-
terhoef, Hengelhoef, Domein Kiewit, 
Domein Bovy, Abdijsite Herkenrode, C-
mine ... Kies maar uit!

Prijs: € 3 bij Toerisme Hasselt  
of in het bezoekersonthaal  
van Abdijsite Herkenrode.

Omgeving

autOfiets

zOnhOven en de wijers |  
15’ MET DE AuTO
Zonhoven ligt in het hart van De Wijers, 
een sprookjesachtig natuurgebied met 
meer dan 1000 vijvers, boordevol wa-
tervogels en zeldzame planten. Volg de 
wandelroutes aan de Platwijers, ontdek 
de paarse heidelandschappen van De 
Teut en laat je betoveren door de myste-
rieuze Holsteen. Prehistorische boeren 
gebruikten deze ‘steen met gaten’ om 
hun werktuigen te polijsten.

bOkrijk | 15’ MET DE AuTO
Bokrijk is elke keer anders. De ene keer 
bezoek je het Openluchtmuseum en 
waan je je op het Vlaamse platteland in 
het begin van vorige eeuw. De volgende 
keer duik je onder in de revolutionaire 
jaren ’60. Nog wat later probeer je de 
grootste openluchtspeeltuin van Vlaan-
deren uit of vergaap je je aan de heden-
daagse invulling van oude ambachten. 
Een heerlijk dagje uit.

haspengOuw |  
10’ MET DE AuTO
Dé fruitstreek van België kenmerkt zich 
door glooiende heuvels met boomgaar-
den, vierkantshoeves, kastelen en kerk-
dorpjes. Maar vergis je niet: Haspengouw 
heeft ook een rijk verleden. Historische 
steden zoals Sint-Truiden, Borgloon, Bil-
zen en Tongeren pronken nog altijd met 
eeuwenoude monumenten en gezellige 
stadskernen.

de limburgse mijnstreek |  
25’ MET DE AuTO
Statige schachtbokken, torenhoge ter -
rils met wandelpaden, prachtig geres-
taureerde mijngebouwen, boeiende  mu- 
 sea waar je in de voetsporen van de 
mijnwerkers treedt: de Limburgse Mijn-
streek is uniek. Vanuit Hasselt ben je op 
25 minuten in Genk, Beringen of Zolder. 
Naar Eisden duurt het ietsje langer: 40’.

natiOnaal park hOge  
kempen | 25’ MET DE AuTO
Het enige nationale park in België ligt 
maar op 25 rijminuten van Hasselt. 
Schaduwrijke bossen, geurige bloe-
men, paarse heidevelden, grindplassen, 
mooie vergezichten: de wandelgebieden 
loodsen je tot in het hart van de onge-
repte natuur. Het Nationaal Park Hoge 
Kempen heeft zes toegangspoorten mét 
ruime parking, horeca en boeiende ge-
zinsattracties. Kattevennen in Genk ligt 
het dichtst.

luik en maastricht |  
40’ MET DE AuTO
De prins-bisschop van Luik en de Ro-
meinen in Maastricht: ze keken beiden 
uit over de majestueuze Maas. Luik en 
Maastricht zijn twee cultuurparels die je 
vlot vanuit Hasselt bereikt. Eeuwenoude 
gebouwen, musea, een boeiende cul-
tuur … Stof genoeg om je dag in te vul-
len, en dan ’s avonds weer lekker thuis 
te komen in de gemoedelijkheid van de 
Limburgse hoofdstad.

limburg verkennen Heb je de zondagwandeling mét gids (pag. 6) in Hasselt al gedaan? Even geen zin om de  
Hasseltse Groene Rand met de fiets te verkennen (pag. 25)? Neem dan op zondagmorgen  
eens de trein naar Tongeren voor de grootste antiek- en brocantemarkt van de Benelux.  
Let wel: heel vroege vogels vinden de leukste schatten. Liever uitslapen? Dan kun je met  
de auto ook eens naar Maasmechelen Village afzakken, een sfeervol Outlet Merkendorp  
op 40’ rijden van Hasselt.
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limburg verkennen 
vanuit hasselt
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januari
Nieuwjaarsreceptie – Grote Markt 
24 januari - www.uitinhasselt.be

hele maand dOOr
Soort van tovenaars.  
Prijsbeesten in de kinderpoëzie  
expo, Villa Verbeelding - nog t/m 31 maart  
www.villaverbeelding.be

lAATSTE kANS

Booze in Hollywood – foto-expo, 
Jenevermuseum - nog t/m 6 januari 
www.jenevermuseum.be

The Vulgar: Fashion Redefined – expo, 
Modemuseum Hasselt, nog t/m 14 januari  
www.modemuseumhasselt.be

februari
Krokusfestival – internationaal 
kunstenfestival voor kinderen, 
cultuurcentrum Hasselt, 9 t/m 15 februari 
www.ccha.be

Jenever op doek – expo, 
Jenevermuseum - 4 februari t/m 1 juli 
www.jenevermuseum.be

Forever Young – expo, Modemuseum 
Hasselt - 10 februari t/m 2 september 
www.modemuseumhasselt.be

hele maand dOOr
Soort van tovenaars.  
Prijsbeesten in de kinderpoëzie - expo,  
Villa Verbeelding - nog t/m 31 maart 
www.villaverbeelding.be

maart
Carnaval - centrum - 11 maart 
www.uitinhasselt.be

Nacht van de Geschiedenis  
diverse locaties - 20 maart  
www.davidsfonds.be

Kersenbloesemfeest 
O-Hanami, Japanse Tuin - 25 maart  
www.japansetuin.be

Koopzondag – Lenteshopping 
centrum - 25 maart – www.visithasselt.be

Piano Days – cultuurcentrum Hasselt 
28 t/m 31 maart - www.ccha.be

hele maand dOOr
Jenever op doek – expo, 
Jenevermuseum -  nog t/m 1 juli 
www.jenevermuseum.be

Forever Young – expo, Modemuseum 
Hasselt - nog t/m 2 september 
www.modemuseumhasselt.be

lAATSTE kANS

Soort van tovenaars.  
Prijsbeesten in de kinderpoëzie - expo, 
Villa Verbeelding - nog t/m 31 maart  
www.villaverbeelding.be

april
Japanse hondenwandeling &  
Japanse hondenkeurwedstrijd  
Japanse Tuin - 7 & 8 april 
www.japansetuin.be

Herkenrode ontluikt – opening seizoen, 
abdijsite Herkenrode - 8 april 
www.abdijsiteherkenrode.be

Erfgoeddag - thema ‘Kies voor Erfgoed’, 
diverse locaties - 22 april 
www.erfgoeddag.be

Wereld Tai Chi Dag – Japanse Tuin 
28 april - www.japansetuin.be

Levensloop - sportterein Kiewit 
28 en 29 april - www.levensloop.be

hele maand dOOr
Kersenbloesemmaand – Japanse Tuin 
tot eind april - www.japansetuin.be

Jenever op doek – expo, 
Jenevermuseum -  nog t/m 1 juli 
www.jenevermuseum.be

Forever Young – expo, Modemuseum 
Hasselt - nog t/m 2 september 
www.modemuseumhasselt.be

mei
Kunstennacht – diverse locaties 
5 mei - www.uitinhasselt.be

Kinderboekenfestival Clavis 
abdijsite Herkenrode - 6 mei 
www.clavisbooks.com

Kinderdag - Koinobori , Japanse Tuin 
www.japansetuin.be

KPM-Cup - skateboard contest, 
Kapermolenpark - 10 mei - 
https://www.facebook.com/
events/1926382167593414/

Onna concert - activiteit rond 
Moederdag, Japanse Tuin - 20 mei 
www.japansetuin.be

Sage van de Eenhoorn 
abdijsite Herkenrode -  20 mei 
www.abdijsiteherkenrode.be

Live in Hasselt – centrum 
26 & 27 mei (o.v.) - www.liveinhasselt.be

hele maand dOOr
Jenever op doek – expo, 
Jenevermuseum -  nog t/m 1 juli 
www.jenevermuseum.be

Forever Young – expo, Modemuseum 
Hasselt - nog t/m 2 september 
www.modemuseumhasselt.be

juni
Mannendag in de Japanse Tuin 
10 juni - www.japansetuin.be

Amuse - culinair parkfeest in domein 
Kiewit - 10 juni - www.uitinhasselt.be

Z(w)ing in Hasselt – Molenpoortplein 
11 juni - www.uitinhasselt.be

hele maand dOOr
Jenever op doek – expo, 
Jenevermuseum -  nog t/m 1 juli 
www.jenevermuseum.be

Forever Young – expo, Modemuseum 
Hasselt - nog t/m 2 september  
www.modemuseumhasselt.be

juli
Festival da Copa - WK-dorp, Kolonel 
Dusartplein - half juni tot half juli 
www.uitinhasselt.be

Koopzondag - solden, centrum - 1 juli 
www.visithasselt.be

Wensenfestival – Tanabata, Japanse Tuin 
8 juli - www.japansetuin.be

Baie Lekker Foodtruckfestival 
abdijsite Herkenrode - 27 t/m 29 juli 
www.abdijsiteherkenrode.be

hele maand dOOr
Forever Young – expo, Modemuseum 
Hasselt - nog t/m 2 september  
www.modemuseumhasselt.be

augustus
Theater op de Markt 
binnenstad - 9 t/m 12 augustus 
www.theateropdemarkt.be

Pukkelpop – festivalweide Kiewit 
15 t/m 18 augustus - www.pukkelpop.be

Nocturne in de Japanse Tuin 
Obon Matsuri - 15 augustus 
www.japansetuin.be

Zin in Zomer – literair festival,  
diverse locaties - tweede helft augustus 
www.zininzomer.be

Boulev’Art – kunstenmarkt, kleine ring  
25 augustus - www.uitinhasselt.be

Hapfestival – Kapermolenpark 
31 augustus t/m 2 september:  
www.uitinhasselt.be

hele maand dOOr
Forever Young – expo, Modemuseum 
Hasselt - nog t/m 2 september  
www.modemuseumhasselt.be

september
Manga & Cosplay festival – Japanse Tuin 
1 & 2 september - www.japansetuin.be

Toekoer festival - straattheater,  
vertel- en zangkunst,  
abdijsite Herkenrode 2 september 
www.abdijsiteherkenrode.be

Wreed schoon. Volkssprookjes op reis 
expo, Villa Verbeelding - 9 september t/m 
6 januari 2019 - www.villaverbeelding.be

Open Monumentendag – diverse locaties 
9 september - www.openmonumenten.be

Autoloze zondag – centrum 
16 september - www.uitinhasselt.be

Hasselt Kermis – Kolonel Dusartplein 
22 t/m 30 september 
www.uitinhasselt.be

Dag van de Wijers – diverse locaties 
30 september - www.dagvandewijers.be

lAATSTE kANS

Forever Young – expo, Modemuseum 
Hasselt - nog t/m 2 september  
www.modemuseumhasselt.be

OktOber
Koopzondag – herfstshopping, centrum 
7 oktober – www.visithasselt.be

Chrysantenfestival – Japanse Tuin 
13 t/m 21 oktober: www.japansetuin.be

De Hasseltse Jeneverfeesten 
centrum - 20 & 21 oktober 
www.jeneverfeesten.be

Bloemenofferceremonie 
afsluiting seizoen,  Japanse Tuin 
28 oktober: www.japansetuin.be

hele maand dOOr
Wreed schoon. Volkssprookjes op reis 
expo, Villa Verbeelding - nog t/m 6 januari 
2019 - www.villaverbeelding.be

nOvember
Intrede Sint – Kanaalkom 
3 november - www.uitinhasselt.be

beKOORlijk – concerten Hasseltse koren, 
diverse locaties in de binnenstad 
25 november - www.uitinhasselt.be

Winterland – Kolonel Dusartplein 
24 november t/m 7 januari 2019 
www.winterland.be

hele maand dOOr
Wreed schoon. Volkssprookjes op reis 
expo, Villa Verbeelding 
nog t/m 6 januari 2019 
www.villaverbeelding.be

december
hele maand dOOr
Winterland – Kolonel Dusartplein 
24 november t/m 7 januari 2019 
www.winterland.be

Wreed schoon. Volkssprookjes op reis 
expo, Villa Verbeelding - nog t/m 6 januari 
2019 - www.villaverbeelding.be

terugkerende 
evenementen 
hele jaar dOOr
elke zOndag en maandag | 
Stadswandeling met gids 
Toerisme Hasselt,  
www.visithasselt.be

elke dinsdag- en 
vrijdagvOOrmiddag |  
Wekelijkse markt – Kolonel 
Dusartplein, www.hasselt.be

elke eerste zaterdag  
van de maand |  
Orgelconcert 
Sint-Quintinuskathedraal,  
www.uitinhasselt.be

elke eerste zaterdag  
van de maand |  
Rondleidingen Beiaardtoren  
Sint-Quintinuskathedraal,  
www.hetstadsmus.be

van april t.e.m. OktOber
elke zaterdagvOOrmiddag | 
Antiek- en Brocantemarkt Kolonel 
Dusartplein, www.uitinhasselt.be

elke zOndag |  
Begeleide wandelingen 
Japanse tuin, www.japansetuin.be

juli en augustus
elke maandagavOnd |  
Roller Bike Parade  
Kolonel Dusartplein, + 32 11 23 94 50

elke dinsdagavOnd |  
Hasselt danst – Grote Markt,  
www.uitinhasselt.be

elke vrijdagavOnd | 
Beiaardconcerten 
Sint-Quintinuskathedraal,  
www.uitinhasselt.be

elke dOnderdagavOnd | 
Engie Parkies (Kaperconcerten) 
Kapermolenpark 
www.uitinhasselt.be

midden juli  
t.e.m. eind augustus
Kunstmarkt Montmartre 
Capucienenplein,  
www.uitinhasselt.be

2018
jaar
kalender
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fietsverhuur
fietspunt hasselt –  
in het centrum
In dit fietspunt stal je je eigen fiets, huur je 
een stadsfiets en laat je zelfs kleine her-
stellingen uitvoeren zodat je veilig thuis  
geraakt.

Prijzen per dag: Fiets: € 10 / Tandem: € 20 
Kinderfiets: € 5 / Kinderzitje of fietstas: € 1 
E-bike: € 25 / Bakfiets: € 12 (dag); € 20 
(weekend); € 30 (week). 

Voor alle huurfietsen is er een meerdaagse 
korting. Prijs op aanvraag.

Fiets reserveren: + 32 800 96 96 7 (optie 2); 
vanuit het buitenland: + 32 495 52 42 26

Open: alle weekdagen van 7 - 19 u. Weekend en 
feestdagen: van 15 maart t.e.m. 15 oktober van 
9 - 13 u. Daarbuiten alleen op afspraak.

Stationsplein: 3500 Hasselt, + 32 800 96 96 7, 
fietspunthasselt@vzwbasis.be, www.vzwbasis.be, 
www.fietsbasis.be 

fietsverhuurpunt  
herkenrOde
Abdijsite Herkenrode is een ideale start-
plaats voor een fietstochtje. Je zit onmid-
dellijk op het fietsroutenetwerk. Je auto 
laat je veilig achter op de ruime gratis 
parking.

Huurprijs per dag: € 10. 

Fiets reserveren: 
• januari: geen fietsverhuur

• van 1 februari t.e.m. 31 maart en van  
16 oktober t.e.m. 30 december: direct  
bij Abdijsite Herkenrode: + 32 11 23 96 70

• van 1 april t.e.m. 15 oktober:  
+ 32 800 96 96 7 (optie 2);  
vanuit het buitenland: + 32 495 52 42 26

Open: van dinsdag t.e.m. zondag van 10 - 17 u. 
In juli en augustus ook op maandag.

Herkenrodeabdij 4, 3511 Hasselt-Kuringen, 
abdijsiteherkenrode@hasselt.be,  
www.abdijsiteherkenrode.be

gratis fiets vOOr 1 dag
Gratis een fiets, tandem, buggy of kin-
derkar uitlenen voor 1 dag? Het kan in 
het centrum van Hasselt, bij de gemeen-
schapswachten.

Weekdagen van 9 - 17.30 u. 
Zaterdag van 10 - 17.30 u. 
Niet op zon- en feestdagen

Reserveren (alleen tandem,  
buggy en kinderkar): + 32 11 23 94 69

Dienst Preventie, + 32 11 23 94 69, 
huisvanpreventie@hasselt.be, www.hasselt.be

fietsenstalling  
met tOezicht
Geef je fiets gratis in bewaring op het 
Groenplein achter het Hasseltse stadhuis  
of aan het TT-center. Op dinsdag en  
vrijdag (marktdagen) kan dat ook op het 
Kolonel Dusartplein van 9 - 13 u. 

Weekdagen van 9 - 18 u. 
Zaterdag van 10 - 18 u. 
Niet op zon- en feestdagen

Dienst Preventie, + 32 11 23 94 69,  
huisvanpreventie@hasselt.be,  
www.hasselt.be

parkeren
In Hasselt heb je verschillende parkeer-
terreinen waar je de auto gratis kwijt kunt. 

• Parking Boudewijnlaan: 400 plaatsen. Hier 
kun je gratis de bus nemen: lijnen 20a, 36 en 
45 voeren je naar het centrum. Stap op aan 
bushalte ‘Rijksadministratief Centrum’ en 
stap af aan een halte op of binnen de Groene 
Boulevard. Vraag wel een gratis ticketje aan de 
buschauffeur.

• Parking Gelatine, Slachthuiskaai: 400 plaatsen

• Parkeren naast Boudewijnlaan: 330 plaatsen

• Parking Cultuurcentrum, via Kunstlaan:  
320 plaatsen

• Parking Alverberg, Herkenrodesingel 33:  
300 plaatsen. Bushalte aan het parkeerterrein. 
Neem bus H11, H12 of H21 tot aan het station.

• Parking Mouttoren, Vaartstraat: 300 plaatsen

• Parking Hasselt Zuid, aan afrit 28 van de 
E313: 217 plaatsen. Er is een bushalte aan het 
parkeerterrein. Voor het centrum neem bus H17 
of H71.

• Parking IJzerweg: 215 plaatsen

• Parking Vilderstraat: 200 plaatsen

Opgelet: parkeer je op straat binnen de 
Grote Ring? Dan moet je nagenoeg altijd een 
parkeerticket nemen aan de parkeerautomaat 
of je blauwe parkeerschijf zichtbaar achter de 
voorruit plaatsen. In elke betaalzone kan je wel 
eenmaal per dag een half uur gratis parkeren. 
Neem hiervoor aan een parkeerautomaat het 
gratis ticketje ‘Hasselts Halfuurtje’ en plaats  
dit duidelijk zichtbaar achter je voorruit.

Openbaar vervOer 
Met de bus

De Lijn Limburg, Lijnwinkel op het Stationsplein, 
+ 32 70 220 200 (0,30 euro/min.), www.delijn.be 

Met de trein

NMBS, Binnenlandse treinreizen,  
+ 32 2 528 28 28 (dagelijks tussen 7 en 21 u.), 
www.b-rail.be en www.hetstation.be
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Vraag onze brochure ‘Groepsuitstappen’ aan.  
We helpen je graag om een programma op maat uit te stippelen.
Info: + 32 11 23 95 42, groepsbezoeken@hasselt.be 

hasselt Ontdekken  
met vrienden, familie Of cOllega’s?  
in grOep is het nóg fijner. 

 www.visithasselt.be/grOepen



Stijladvies

hasselt in 48 uur
D e  4 8 u - k a a r t :  p r o p v o l  v o o r D e l e n  e n  c a D e a u s
In Hasselt krijg je nog de tijd om te genieten. shop till you drop, pik terrasjes mee, nip van jenever, ga lekker stappen, krijg stijladvies, verken 
de musea, ontdek culinaire toppers én … laat je op de leukste adresjes extra verwennen met je 48u-kaart. Juwelen, gadgets, aperitiefjes, lunch, 
toegang tot musea, een gratis huurfiets, busvervoer ... zoveel cadeaus voor maar € 19,50 per kaart. Ontdek het op www.visithasselt.be. 

scan deze Qr-code en download gratis de 48u-brochure met alle cadeautjes, kortingen en verwennerijen 
voor jouw 48 uur in Hasselt. Het boekje bevat ook leuke suggestieprogramma’s, handige overzichtsplannetjes 
én een checklist zodat je zeker geen enkel voordeel laat liggen.
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