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Uakantieuloning
Bekkeuakantie
BEKKEUOORT

. weekend van 3 nachten

. opgemaakte bedden

o genieten van de privéhoogstam

boomgaard

. bloeseminfopakket, wandel- en

fietskaa rten

. prijs: 590 euro voor 1 0 pers.

BGB Perle d'ô
KORTENAKEN

. welkomstdrank "Bloesem Parel"

met een appellekkernlj

. streekverrassing

. 2 overnachtingen met uitgebreid

en fruitig ontbijt
. bloeseminfopakket, wandel- en

fietskaarten beschikbaar

. prijs: 1 80 euro voor 2 pers.

. optioneel: privésaunasessìe van

2,5 uur, met een glas cava en

een hapje, 'l 20 e'-rc '.,cor 2 pers.

Vakantiewoning
Perle d'0
LI NTER

. I overnachtlng met fruitig onÌbljt

. jacuzzi-time met een vers klaar-

gemaakt Hagelands fruitdrankje

en streek- en fruitproevertjes

. bloeseminfopakket, wandel- en

fietskaarten besch ikbaar

. fruitdegustatiemand

o prìjs: 1 69 euro voor 2 pers.

Uakantiewoning
Station Racour
LANDEN

. welkomstpakket met Fructus en

Tumulus

. 2 nachten slapen ìn een trein-
vakantiewoning

. bloeseminfopakket, wandel- en

fietskaarten beschikbaar

. prijs: 305 euro voor 2 pers.,

385 euro voor 3 tot 6 pers.

BGB Uilla Hestia
BEKKEUOORT

. fruitmand met streekverrassing

. 2 overnachtingen in een suite

met streekproducten luxe ontbijt
. bloeseminfopakket, wandel- en

f ietskaarten beschikbaar

' 2 fietsen gratis ter beschikking

. fiets- of wandel- vieruurtje

. prijs: 241 euro voor 2 pers.

Vakantiewoning
't Koetshuis
LI NTE R

. welkomstdrankje met hapje

. 2 overnachtingen

. uitgestippelde bloesemroutes en

streeklnfo over het Hageland

. prijs: 100 euro pp. (min. 4 pers,)

Uakantiewoning
Het Hagelands Huisje
AARSCHOT

. welkomstpakket met sapjes en

proevertjes uit onze straffe streek

. 2of3overnachtingen

. bloeseminfopakket, wandel- en

fietskaarten beschikbaar

. begeleiding en info van alle

B(l)oeiend Hageland activiteiten

. prijs: 2 nachten:80 euro pp.,

3 nachten: 95 euro pp.,

min. 4 pers., excl. verplichte

eindschoonmaak

Uakantiewoning
De Uitweg
HOLSBEEK

. welkomstdrankje

. 2 overnachtlngen

. bloeseminfopakket, wandel- en

f ietskaarten beschikbaar

o gratis consumptle op het terras

van de lVloedermeule in Gelrode

. prijs: 90 euro pp. (min. 7 pers.)

B&B Het huis uan peter Mot
AARSCHOT

. 2 overnachtingen met aankomst

op vrijdag of zaterdag

. lentewandeling in de Demervallei

of een fietstocht langs perziken-

bloesems

. 2 x picknick met streekproducten

en fruit voor onderweg

. bloeseminfopakket, wandel- en

fietskaarten beschìkbaar

o gratìs fietsen ter beschikking

. prijs: 220 euro voor 2 pers.

B&B Aan de Jordaan
BOUTERSEM

. 2 overnachtingen met ontbijt

. verblijf van 14 tot 16 april

. bloesemwandeling in de

Jordaan-val lei

. prijs: vanaf 80 euro voor 2 pers.

. optìoneel: wandeling van 1,5 uur

door het bloesemlandschap met

vier lJslandse paarden en max. B

ruiters aan 1 50 euro

'*Hhååri;

Kalender B[t]oeiend Hageland
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\Juurkunstwerl(en in l-anden en Z0utleeuw verl¡ch-
ten de x¡leE tussen de f¡'uitboorngaarden tert^iil{ 1e

genlet uan eeN'ì 0vernacht¡rìE t{.issen de hIoeserns

of sprankelende rrertel{ingen tijdens één uan de

noctu rrìekda nd e linEen.

\lrijdag tr4 apri[ | LANDEN tfü

> Auondwandeling: De Beemden in vuur en bloei | 2,5 km

Knetterende vuurmanden en vuurlantaarns zorgen voor een sprookjesach-

tige sfeer in het natuur- en recreatiedomeln De Beemden. Jouw decor voor

een gratis begeleide avondwandeling met enkele verrassende vertellingen

onderweg. Geniet nadien op het verwarmde bloesemterras van een proe-

verrje en een streepje muziek.

. Brasserie De Rietgors, Attenhovenstraat 207. 3440 Landen

. Vertrek om 21.00 uur

. Gratis (proevertjes tegen betaling)

. lnfo: www.landen.be, diensttoerisme@landen.be of 011 88 34 68

Zaterdag l5 aprit I Z0UTLEEUW tfú

> Slapen onder de bloesems

Een adembenemend vuurlandschap met sfeervolle animatie palmt de hoog-

stamboomgaard van Provinciedomein Het Vinne in. Bewonder de ontelbare

bloesemschaduwen ìn de vuurtent bij een hapje en drankje en krìjg het

vanzelf warm bij het zien van de bewegende vuurcirkels. Wll je nog niet

naar huis? Blijf dan voor een exclusief nachtje onder de bloesems.

. Provinciedomein Het Vinne, Ossenwegstraat 70,3440 Zoutleeuw

. Gratis vuuranimatie vanaf 20.30 uur

. Aanmelden en tent opstellen vanaf 18.30 uur

. Prijs overnachting met eigen tent inclusief ontbijt: 6 euro pp.,
(-'12 jaar:3 euro). Bereikbaar: te voet of met shuttledienst.

. Maximum 75 personen kunnen overnachten

. lnfo en reservatie: www.vlaamsbrabant.be/zoutleeuw,
provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be of 011 78 18 19

Zaterdag ì5 apl.il I Z0UTLEEUW {'lh

> Nocturnewandeling met vuurbeleving | 4,5 km

Fruitteler Willem Hendrickx vertelt vurig over zijn passie tijdens een fee-

erieke avondwandeling tussen de bloesems van zijn fruitbedrìjf Healthy

truit. Wel duizend kaarsen en hoqe vuurlantaarns zorgen voor een unieke,

hartverwarmende sfeer. Blijf na de wandeling nog wat napraten, genìeten

van de vuuranimatie en proeven van allerlei fruitig fekkers in de hoogstam-

boomgaard van Provinciedomein Het Vinne.

. Healthy Fruit, Vinnestraat 451C,3440 Halle-Booiehoven

. Vertrek om 20.30 en 21.30 uur

. 5 euro pp., inclusief fruitpakket en drankje onderweg

. Parking: Provinciedomein Het Vinne, shuttledienst om 20 en 21 uur

. tnfo: www.zoutleeuw.be, toerisme@zoutleeuw.be of 011 78 12 88
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Wanneer barsten de eerste bloesemknopjes
open? Baadt het Hagelandse landschap al in

een kleurenzee van witte en roze tinten?

Dankzij de bloesemcamera hoef je daarvoor
zelfs niet buiten te komen. Even surfen naar

r^r r,ü r,ü. t o e r¡ s m e u I a a m s b ra b a n t. b e/ b I o e s e m s

en je volgt de bloeiwijze op de voet.
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Avondwandeling LANt]EN

0vernachting tussen de bloesems Z0UTLEEUI^l

Nocturnewandeling
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22.04.2017 Nocturnewandeling

23.04.2017 Dau wwa ndel ing

23.04.2017 Bloesemkoets- en hu¡fkartocht

23.04.2017 Sprekend picknickkleed

29-50.04.2017 fi cuuHnrn on nno

29 & 30,04.20t7 Bloesemterras TIENÊN
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Respecteer
het werk vân
de fruitteler
en pluk
geen fruit.
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ONTDEK
HET BESTE

Hageland

I 5.04.2017

15.04.20ì7

14.04.2017

23.04.2017

23.04.2017

23.04.2017

23"04.?017

H uifkarto cht

Bloesemwandeling

Bloesemf¡etstocht

Kinderzoektocht/wandeling

LUBBEEK

TIELT-t^llN GE

LUBBEEK

TIELT-l,JlNGÊ

TIELT-t^JINGE

KORTENAKEN

BEKKEVO O RÏ

30.04.2017

30.04.201i

30.04.2017

30.04.20t7

30.04.2011

50.04.20r7

Bijen-en bloesemdag

Bloesemlounga

Bloesemwandeling en workshops

Bloesemfietstocht GEETBETS 6 KORTENAKEN

LI NTER

LINTER
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Het sprel<errde pìcl<niclckieed in de weide uan Frult-
bedrijf \lanhellemont in Meensel-Kiezegern is je uit-
valsbasis u00r een hele dag tussen de bloesenrs. Eenr

dauwtrip, een bloesernwandeling/-zoektocht, een

huifkartocht, een picknici< ... Je hebt.je lentedag
rnaar uit te stippeIen zoaÍs.je ze[f wenst.

Zaterdag 22 aprll I GLABBEEK
> Nocturnewandeling met streekbieren | 4 km

Na een gezellige avondwandeling door de knap verlichte plantages van het

fruitbedrijf van de familie Stockx, wacht je een overheerlijke proeverij van

Belgische kazen en Hagelandse streekbiertjes. Al eens een Tripel Trezeke,

Tumulus Aura of Tumulus 800 geproefd? lVet een Glabbeekse appelflap erbij?

. Fruitbedrijf Stockx, Hoefstraat 1a, 3384 Glabbeek (Attenrode-Wever)
o Vertrek bewegwijzerde wandeling: 21 uur
. 5 euro pp. (-12 jaar: gratis)
. Info: www.glabbeek.be, toerisme@glabbeek.be of 016 77 93 93

Zondag 25 aprll I BEKKEV00RT
> Dauwwandeling langs de bloesems I I km

Als de dauw nog op het gras staat, trek je door het glooiende Hagelandse

landschap met zijn ontelbare fruìtbomen en mooie vergezìchten. De konijnen,

vossen en reeën verwachten nog geen bezoekers en de bloesems moeten nog

wakker worden. lVisschien hoor je wel het ochtendlied van de pimpelmees of

geelgors.

. Wijndomein Kluisberg, Rijnrode 5, 3460 Assent

. Vertrek tussen 7 en 10 uur

. Start begeleide wandeling (Pasar): 7.30 uur

. 2,5 euro pp. (-12 jaar: gratis), inclusief een tas koffie en koffiekoek

. Info: www.bekkevoort.be, toerisme@bekkevoort.be of 013 46 05 89

Zondag 25 april I K0RTENAKEN
> Prinsheerlijke koetstochten of speuren tussen de bloesems

Waan je prins(es) tijdens een heerlijke koets- of huifkartocht langs bloeiende

fruitplantages. Aan het kasteeltje in l\4iskom wacht fruitteler Veulemans je op.

Liever te voet op stap? Ga dan voor een unieke bloesemwandeling in combi-

natie met een leuke zoektocht. Bij aankomst staat een heerlijke kom soep met

b.ood en dessert voor je klaar.

. GC Den Hoek, Hoekstraatzln,34T0 Kortenaken

. Koetstocht van t1 uur: vertrek om 10 uur. Voorverkoop: 5 euro pp.

. Wandeling: vertrek tussen 10 en 11.30 uur. Voorverkoop: 3 euro pp.

. lnfo en reservatie: www.kortenaken.be of toerisme@kortenaken.be

Zondag 23 apriN ITIELT-WINGE e
> 0p het sprekende picknickkleed

Vlil je ìn de weide tussen de bomen van

fruitbedrijf Vanhellemont neer op het groot-

ste en enige sprekende picknickkleed van

het land. Terwijl je heerlijk languit van je

picknick geniet, bezingt Madame de sfeer

van het Hageland. Welke weg legt het fruit
af van de boom tot je huiskamer? Sluit dan

aan voor een rondleiding langs de koelcellen

en de sorteerhal van het fruitbedrijf.

Zondag 23 april I TIELT-WINGE

> Kinderzoektocht en bijenwandeling

Vertrek op een boeiende kinderzoektocht van 4 km naar de koesterbuur de

bij. Een extra attentie krijgen de kinderen er zo bovenop. Aan de infostand

kom je nog meer te weten over de solitaire bij. En als je aansluit bij de specia-

listenwandelingen (3 km), maak je ook kennis met verschillende bijenfamilies

en -soorten.

. Fruitbedrijf Vanhellemont, Heibosstraat 17, 3391 Meensel-Kiezegem

. Kinderzoektocht doorlopend van 13 uur tot 17 uur

. De bijenwandeling vertrekt om 14 uur aan de bijeninfostand

. Gratis

. lnfo: www.rlnh.be, info@rlnh.be of 0'16 63 59 94

KUNST 0NDERtnlËG
Hoe lieten lokale kunstenaars zich inspireren

door de bloesems? Aan jou om het te ontdekken!

Zondag 23 april I LUBBEEK

> Fiets- en huifkartochten langs de Binkomse boomgaarden

Een fietstocht van 5 km door het glooiende landschap met panoramische

zichten op velden, weiden en kleine gehuchlen. De toren van de kerk van

Binkom duikt af en toe op aan de horizon. Spring onderweg op de huifkar

voor een tocht lussen de fruitboomgaarden van Binkom of bezoek fruitbedrijf

Vanhellemont.

. Vertrek bewegwijzerde fietstocht: Meenselstraat 77,32'l'l Binkom

. Huifkartocht: Domein Derden, Bloemstraat 43,321'l Binkom

Vertrek om 13, 14, 15, 16 of 17 uur,1 euro pp. (kinderen gratis)
. lnfo: www.lubbeek.be, toerisme@lubbeek.be of 016 47 97 21

Zondag 3û apl.il I LINTER

> Bloesemtocht
Een bonte familiedag met ìn de voormìddag keuze ult verschillende bloe-

semwandel- en fietsroutes. ln de namiddag kan je gezellig nagenieten in

en rond de authentieke vierkantshoeve in Overhespen. De stallen zijn een

gezellige bar met lekkere bloesembieren, de oude kìeioven doet dienst als

pizzaoven en de binnenkoer ìs één groot terras met foodtrucks met gezon-

de hapjes, barbecue en biowijntjes. De opbrengst van deze dag gaat naar

vzw de Stortkinderen.

. Sint-Truidensesteenweg 89, 3350 Linter (Overhespen)
¡ Vertrek tussen 9 en 12 uur
. Voorverkoop tot 22 april: 25 euro pp., incl. eet- en drankkaart

(-12 jaar: 5 euro)
. lnfo: bloesemtocht@telenet.be of Jef Follet: 0499 58 31 09

Zondag 30 april I GEETBETS EN K0RTENAKEN
> Gezinsuriendelijke culinaire bloesemfietstocht I t l5 km

Verken de streek en spring in Geetbets of Kortenaken op je fiets voor een

culinair fìetsfestijn. Met de handige kaart die je bij je ìnschrijving onlvangt,

proef je onderweg van verschillende heerlijke streekproducten. Laat zeker

ook de bloesemlounge niet llnks liggenl

. Twee vertrekpunten
- Taverne Old and Wice, Dorpstraat 60, 3450 Geetbets
- Café Cortenaken, Dorpsplei n 7 , 3470 Kortenaken

o Vertrek tussen 12 en 14 uur
. Voorverkoop: 4 euro pp. (inclusief fietskaart, drankje, ijsje, stuk

fruit en 'pimp je fiets').
. lnfo: - www.geetbets.be, iv@geetbets.be of 011 5865 42

- www.kortenaken.be, toerisme@kortenaken of 011 58 62 62

Zondag 30 april I GEETBETS EN K0RTENAKEN "irl

> Bloesemlounge rurrrn @@
Plof na een ontspannende bloesemflets- ofwandeltocht neer in de kleurrijke

zitzakken van de bloesemlounge. Terwijl de kinderen zich amuseren met het

pimpen van hun fiets, kunnen de ouders genieten van smaakvolle streek-

hapjes en -drankjes om daarna met een verteller op pad te vertrekken.

. Speelgroen Hogen, Halstraat, 3450 Geetbets, voorbij de krui-
sing met de Hogenstraat

. De bloesemlounge is open van 13 tot 18 uur

. De wandeling start om l5 uur, kinderanimatie tot 17 uur

. Gratis

. lnfo: - www.geetbets.be, iv@geetbets.be of 011 58 65 42
- www.kortenaken.be, toerisme@kortenaken of 011 58 62 62

Zondag 30 apri[ | H0EGAARDEN ]t,

> lnlorkshops en bloesemwandelingen l6 km of l2 km

Kies uit twee bloesemwandelìngen waarvan er eentje buggy- en rolstoel-

vriendelljk is. 0nderweg luister je naar mooie lenteverhalen, stap je binnen

in enkele bijzondere gebouwen en geniet je van een bìertje in de bloesem-

lounge. Aan de molen gaat een kinderworkshop upcycling door en volwas-

senen kunnen met een herboriste op culinaire ontdekkìngstocht.

. Molen van Hoksem, SintJansstraat 14,3320 Hoksem (Hoegaarden)

. Vertrek van de gratis wandelingen tussen 13.30 en 18 uur

. Gratis kinderworkshop: doorlopend van 13.30 tot 18 uur

. Gratis workshop herborist: om 13.30 en 15.30 uur

. lnfo: www.hoegaarden.be of toerisme@gemhoegaarden.be

Zondag 50 april I GLABBEEK

> Bijen- en bloesemdag

Stap de wondere wereld van de bloemetjes en de bijtjes binnen op deze

gezellige familiedag. Leer over de samenwerking tussen fruitlelers en bijen

op een fruitplantage, bezoek de bijeninfostand, of laatje omtoveren in een

zzzoemende bij aan de grimestand. Bovendìen zijn er ook kinderworkshops

en een boeiende kìnderzoektocht. Volg op elgen houtje de uitgestippelde

wandeling of volg de gids door natuurgebied De Zeyp. Stil je honger daarna

op de streekproducten- en infomarkt.

. Parochiecentrum Attenrode, Doelaagstraat 4, 3384 Glabbeek

. Van 13 tot 18 uur

. lnfo: www.rlzh.be, info@rlzh.be of 016 81 52 77

BL0ESËMSNËLl¡rlEG

Fiets via knooppunt.n @@@@@
en @ veilig en snel doorheen het landschap

naar alle deelnemende bloesemgemeenten en

ontdek hun fruitige activiteiten.
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Fruit Vanhellemont, Heibosstraal'17, 339'l Meensel-Kiezegem

Picknickkleed en rondleidingen gratis en doorlopend van 13 tot 17 uur

Bestel je picknickpakket met streekproducten via

www.fruitvanhellemont.be, 10 euro pp. (-8 jaar: 5 euro)
lnfo: info@fruitvanhellemont.be of 016 63 32 35

\loor iedereen hrat wils het laatste rdeekeN-ìd van

apn[: de rn00¡ste fiets- en kìrandelt0chten bl.engen

.je naal. bloeiende boonngaarden en lel<lcere fruit-
actluitelten. \lolg de bloesernsnelrnreg, de snet-
ste erì kortste weE naa¡"alle btroeserngeñìeenten.
tnrdel.weg l<an je u0[0p reIaxen en gen¡eterì.

Zaterdag 29 & zondag 50 apl.il I TIENEN "F¡r

> Bloesemterras rrrr.n @@
Zet de fiets even aan de kant en ontspan je op het meest romantische terras

van het Hageland. Hier kan je wegdromen en genieten van het exclusieve

bloesemlandschap. Na deze streling voor het oog leert Peter Van Asbroeck,

een BV en gepassioneerd kok, je fruithapjes maken. Fruitteler Marc Reynaerts

neemt je graag mee voor een kijkje achter de schermen van zìjn bedrijf.

. Fruitbedrijf Reynaerts, Hamelendreef 81, 3300 Tienen

. Het bloesemterras is open van 10 tot 18 uur

. Kookdemo's door Peter Van Asbroeck, za en zo om 14, 15 en 16 uur

. Rondleidingen om 13 uur

. Gratis (drankjes en hapjes aan de foodtrucks tegen betaling)

. lnfo: www.tienen.be, toerisme@tienen.be of 016 80 56 86

Zondag 5t april I LINTER ilr

@> Bloesemwellness

Verwen jezelf met een warm voetbad terwijl je heerlljk languit in een aange-

name designstoel tot rust komt. Bloesemweilness ten top, zalig toch? Geniet

daarna van een Walsberger aan het bìerbusje van brouwerij Lesterdröppel.

. Stationsplein, 3350 Drieslinter (Linter)

. Doorlopend van 14 tot 17 uur

. Het voetbad is gratis (biertjes tegen betaling)

. lnfo: www.linter.be, bruno.buteneers@linter.be oÍ 011 78 93 77

UITGHSTIPPËtBH

BL0ESËMtlrlANDËLlNËEN
ËN F!ETSTCICHTEN

äX-JÌ'I GRATIS TE RAAÐPI.EGEN OP

ld td til.T 0 E R I S M E U L A A M S B R A B A I'l T. B E / B L 0 E S E M S

Zondag 23 april I TIELT-WINGE

> Bloesemwandeling | 5 km

Deze gegidste wandeling vertelt je niet alleen het verhaal van de fruitteelt,

maar ook een vleugje geschiedenis van dit stukje Hageland. Je komt te weten

welke tragedie zich hier afspeelde in augustus 1944, je maakt kennis met de

schuttersgilde en bewondert de pittoreske jachttoren. Als afslulter kan je een

kijkje nemen achter de schermen van fruitbedrijf Vanhellemont.

. Fruitbedrijf Vanhellemont, Heibosstraat 17, 3391 Meensel-Kiezegem

. Vertrek om 14 uur

. Gratis

. lnfo: www.tielt-winge.be, toerisme@tielt-winge.be of 016 63 95 56

.l
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Btlloeieno Faqel¿^o flar ror s.¿-o in s¿me1ûe'kinq ret Toe'isre va¿*s-Br¿b¿11, ìe'sme Belleroo't. Toe isme

cl¿obeel, ToÉisr e Geeùert Toerisme Foeqa¿'oe-, Toe'is^e <o1eral"'. loe'sme Larde-, ie sm' L rlel loÞ'isre
l-ooeel.iersre-elt-i,A,irqe,Toer,meÏerelToer'saeZoLieeuú.Peqiora¿ ¿nosc1¿p\oord-l'¿qelald.eeqiora¿i
l¿'oscrapZJid--¿qel¿ro,l'e¿h-y"-iLLLitvanlelle-o.l¡rioedrjfSlef¿n\eLlerars.lrJloedjfRevraers.filìbedr'jf
Stockx, fiuitbedrilfWouterlansseñt HaqeandseAanspaffinq en vrienden, ]\VLV Korrenalen, Sjnt']orisvrienden, Hageland-

gidsen, Provinciedomein HetVinne,Annle Poste mant deVuurmeestert KafteLle en Gaspard.
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