
HOTEL
Aulenhof 
LANDEN
• 2 overnachtingen met ontbijt-

buffet
• flesje streekfruitsap op de kamer
• 3-gangen welkomst diner op de 

eerste dag in restaurant le Flore, 
transport wordt voorzien

• prijs: 230 euro voor 2 pers.
• www.aulnenhof.be

Kasteelhoeve Wange  
LANDEN
• welkomstdrankje een  

bio-appelsap 
• 2 overnachtingen met ontbijt van 

streekprodukten voor groepen 
vanaf 10 personen

• half- of volpension
• bloeseminfopakket, wandel- en 

fietskaarten beschikbaar
• betaling met ecocheques moge-

lijk als Groene Sleutelhouder
• prijs: 2 nachten vanaf 104 euro pp.
• www.kasteelhoevewange.be 

Pluimpapaver 
RILLAAR

• 2 overnachtingen inclusief ontbijt 
(tussen donderdag en zondag)

• dagmenu (excl. dranken)  
op dag van aankomst

• lunchpakket op dag van vertrek
• upgrade naar tuinkamer met 

wellness mogelijk: 50 euro pp.
• bloemseminfopakket, wandel-en 

fietskaarten beschikbaar
• fietsverhuur (incl. e-bikes) op 

reservatie
• prijs: 150 euro pp. op basis van 

een 2- persoonskamer
• www.pluimpapaver.be

Alpha 
TIENEN
• streekwelkomstdrankje en atten-

tie op de kamer
• 1 overnachting in een 2 

persoonskamer met uitgebreid 
streekontbijtbuffet

• 3- gangen streekdiner in  
brasserie Tiens

• prijs: 93 euro pp. 
• www.alphahotel.be

B&B
Het huis van peter Mot
AARSCHOT
• verwelkoming met een streek-

drankje 
• 2 overnachtingen met ontbijt 
• zaterdag wandeling in de 

Demervallei met een picknick en 
appeltje voor de dorst

• geldig van vrijdag 20.04.2018 
tot zondag 22.04.2018

• Prijs: 200 euro voor 2 pers.
• www.hethuisvanpetermot.be

Villa Hestia 
BEKKEVOORT
• fruitmand met verrassingen uit 

de streek op de suite
• 2 overnachtingen met luxe- 

streekontbijt 
• 2 fietsen gratis ter beschikking
• bloemseminfopakket, wandel- en 

fietskaarten beschikbaar
• fiets- of wandelvieruurtje 
• prijs: 245 euro voor 2 pers.
• www.villahestia.be 

De Cleynaertskamer  
DIEST
• welkomsthapje- sapje
• 1 of 2 overnachtingen 
• ontbijt met fruitaccent
• picknick uit de mand
• gratis fietsen 
• bij avond Kloosterbergwandeling 

met verhaal 
• fiets- en wandelkaarten ter 

beschikking 
• afscheidscadeautje 
• prijs: 2 nachten 185 euro / 2 

pers., 1 nacht 135 euro / 2 pers. 
• www.toerismediest.be

Karrehuis 
KORBEEK-LO
• welkomstdrankje, een fris 

appelsapje
• 1 overnachting met uitgebreid 

ontbijt met lokale producten
• Hagelandse verwenkoffie na de 

bloesemactiviteit
• bloeseminfopakket, wandel- en 

fietskaarten beschikbaar 
• fietsen of picknickmand voor 

onderweg op aanvraag 
• prijs: 150 euro voor 2 pers. 
• extra nacht aan halve prijs
• www.karrehuis.be

Perle d’Ô 
KORTENAKEN
• welkomstdrank “Bloesem Parel” 

met een appel lekkernij
• 1 overnachting met uitgebreid en 

fruitig ontbijt
• verrassingspakket met streekpro-

ducten
• fiets- en wandelkaarten in 

bruikleen
• prijs: 110 euro voor 2 pers. 
• optioneel: prive sauna van 2,5 

uur met een glas prosecco en 
een hapje, 120 euro voor 2 pers. 

• www.perledosauna.be

Leeuwerikkenveld 
LINTER
• 2 overnachtingen met  

streekontbijt
• promotiemandje met regionale 

producten
• prijs voor overnachting in de 

B&B: 160 euro
• prijs camping: 66 euro (voor een 

verblijf van min. 3 nachten)
• prijs trekkershut met bedlinnen: 

130 euro voor 3 nachten en  
2 pers. 

• www.leeuwerikenveld.be

Nokernote 
TIENEN
• 2 overnachtingen met streek-

productenontbijt: biobrood van 
bioboerderij Yggdrassil, zelfge-
maakte confituren, vers appelsap 
uit eigen hoogstamboomgaard 

• fruitschotel met Hagelands fruit 
• bloemseminfopakket, wandel-en 

fietskaarten beschikbaar
• een streekbier of glas appelsap 

bij aankomst
• prijs op basis van een twee-

persoonskamer Maghreb of 
Savanne: 90 euro pp. 

• www.nokernote.be

Pony’s en Pistolets 
TREMELO
• 1 overnachting in een tweeper-

soonskamer inclusief ontbijt
• een potje huisbereide confituur 

bereid met fruit uit de eigen tuin
• prijs: 100 euro voor 2 pers. 
• www.ponys-en-pistolets.be

VAKANTIEWONING
Het Hagelands Huisje 
AARSCHOT
• welkomstpakket met sapjes en 

proevertjes uit onze straffe streek
• 2 overnachtingen
• bloemseminfopakket, wandel-en 

fietskaarten beschikbaar
• prijs: 90 euro pp., min. 4 pers.
• www.hethagelandshuisjebe.

weebly.com

Bekkevakantie 
BEKKEVOORT
• weekend van 3 nachten 
• genieten in de privé 

hoogstamboomgaard
• bloeseminfopakket, wandel- en 

fietskaarten
• prijs: 650 euro voor 10 pers. 
• www.bekkevakantie.be

‘t Bakhuys  
BEKKEVOORT
• midweek verblijf
• streekproductenmand
• bloeseminfopakket, wandel - en 

fietskaarten ter beschikbaar
• afgesloten fietsenstalling ter 

beschikking
• prijs: 240 euro (max. 2 volw. en 

1 kind)
• www.bakhuys.info

Perle d’O 
DRIESLINTER

• 1 overnachting met fruitig ontbijt
• jacuzzi-time met een vers klaar-

gemaakt Hagelands fruitdrankje 
en streek- en fruitproevertjes

• wandel-en fietskaart Getevallei 
ter beschikking

• fruitdegustatiemand 
• prijs: 169 euro voor 2 pers.
• www.perledo.be 

De Borgerij  
GEETBETS
• welkomstmand met heerlijke 

streekproducten
• 2 overnachtingen
• bloeseminfopakket, wandel - en 

fietskaarten ter beschikbaar
• prijs: 380 euro per nacht (max. 

10 pers.) incl. badlinnen en excl. 
verbruiksonkosten van de sauna

• www.deborgerij.be

De Uitweg 
HOLSBEEK
• welkomstdrankje
• gratis fiets- en wandelkaarten ter 

beschikking 
• toegang tot voorstelling Jef 

Aerts: kersenhemel in Kortenaken 
• prijs voor weekend ( 2 nachten): 

90 euro pp. (min. 7 pers.)

Station Racour 
LANDEN
• welkomstpakket met Fructus en 

Tumulus
• 2 nachten slapen in een  

treinvakantiewoning
• gratis stationsfietsen en fiets-

kaarten ter beschikking
• bloeseminfopakket, wandel - en 

fietskaarten ter beschikbaar
• prijs: 320 euro voor 2 pers.,  

405 euro voor 3 tot 6 pers.
• www.stationracour.be

’t Koetshuis 
LINTER
• welkomdrankje met hapje
• 2 overnachtingen
• bloeseminfopakket, wandel - en 

fietskaarten ter beschikbaar
• prijs: 100 euro pp. (min 4 pers)
• www.tkoetshuis.be

Vakantiewoning  
Drogenhof  
LUBBEEK 
• bloesemwelkomstdrank
• 2 overnachtingen tijdens week-

dagen
• uitgebreid en fruitig ontbijt
• bloeseminfopakket, wandel- en 

fietskaarten beschikbaar
• genieten van de privé appel-

boomgaard
• prijs: 180 euro voor 2 pers., 

1500 euro voor 20 pers.
• www.drogenhof.be

Vakantiewoning  
Wijndomein Haksberg 
TIELT-WINGE
• glaasje huisgemaakte parelende 

wijn
• verblijf tijdens het weekend van 

20 tot 22april 
• rondleiding met degustatie op 

het b(l)oeiend wijndomein 
• prijs: 1600 euro voor een week-

end (max. 20 pers.)
• www.haksberg.be

 
www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems

       PICKNICKPRET 

15.04.2018Bloesemtocht  LINTER

18.04.2018KinderwandelingLINTER

21 & 22.04.2018Trekkingdays in de GetevalleiLINTER

22.04.2018Bloesemwandeling met gidsTIELT-WINGE

22.04.2018Achter de schermen van Fruit VanhellemontTIELT-WINGE

22.04.2018Bijen spotten en koesterzoektochtTIELT-WINGE

22.04.2018
Bloesemwandeling  
‘van donjon tot kasteeldomein’

HOEGAARDEN

22.04.2018Huifkartochten en bloesemloungeLUBBEEK

22.04.2018Prinsheerlijke koetstochtenKORTENAKEN

22.04.2018FamiliezoektochtKORTENAKEN

22.04.2018Soezen tussen de bloesemsTIENEN

29.04.2018Bloesemwandeling met proevertjesTIENEN

29.04.2018Bloesemlounge
GEETBETS & 
KORTENAKEN

       VUURMAGIE

13.04.2018NocturnewandelingLANDEN

14.04.2018BloesemmagieBEKKEVOORT

14.04.2018Bloesemfestival met helikoptervluchtenZOUTLEEUW

21.04.2018NocturnewandelingGLABBEEK

       KUNST OP PAD  

22.04.2018Wandelen en fietsen langs bloesemkunstGLABBEEK

29.04.2018Bloesemfietstocht
GEETBETS & 
KORTENAKEN

29.04.2018Voorstelling Jef Aerts: KersenhemelKORTENAKEN

Kalender B(l)oeiend Hageland

Leuven
Brussel

Bekkevoort

Tienen
Hoegaarden

Landen

Geetbets
Kortenaken

Zoutleeuw
Linter

Glabbeek

Tielt-Winge

Lubbeek

VLAAMS-BRABANT
HAGELAND

Respecteer  
het werk van  
de fruitteler  
en pluk  
geen fruit.

DE 14-DAAGSE VAN DE BLOESEM

13.04-29.04.2018

B(L)OEIEND 
HAGELAND

              BED   &   BLOESEMS

Zin om wat langer te blijven in de Hagelandse fruitstreek? Boek tussen 13 en 29 april je verblijfs  arrangement.  
Info en voorwaarden op www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems

Niets zo inspirerend als een fietstocht of wandeling 
tussen de lentebloesems van het Hageland. Dat von-
den ook de kunstenaars die wonderbaarlijke kunst-
werken tussen de bloesems maakten. Verschillende 
fiets- en wandelroutes brengen je langs alle bloesem-
kunstwerken in dit prachtige landschap. Je valt van 
de ene verwondering in de andere: sommige werken 
verbazen door hun monumentaliteit, andere door hun 
humor en weer andere door hun ingetogenheid. Een 
verfrissende cultuurcocktail. 

ZONDAG 22 APRIL | GLABBEEK
> Wandeling en fietstocht langs bloesemkunst
Trek je wandelschoenen aan voor een begeleide wandeling van 6 
kilometer of kies voor een bewegwijzerde fietstocht van 23 of 40 km 
langs de bloesemkunstwerken in Glabbeek, Lubbeek, Bekkevoort en 
Tielt-Winge. Nadien wacht je streekeigen lekkers: twee pannenkoeken 
met Glabbeekse perenstroop. 
• Fruitbedrijf Stockx, Hoefstraat 1a, 3384 Attenrode- Wever
• Vertrek om 14 uur
• 3 euro pp. (-12 jaar: gratis)
• Info en reservatie: www.glabbeek.be, toerisme@glabbeek.be 

of 016 77 93 93 

ZONDAG 29 APRIL | GEETBETS EN KORTENAKEN
> Bloesemfietstocht 
Een ontspannend fietstochtje met het gezin aan een rustig tempo of liever 
voluit trappen over een uitdagender traject? Aan jou de keuze! De beide 
fietsroutes komen langs de bloesemkunstwerken in Geetbets en Kortena-
ken.
• Vertrek tussen 12 en 14 uur
• Voorverkoop: 5 euro pp. (inclusief fietskaart, drankje, ijsje, 

kinderkunstpakket)
• Kassa: 6 euro pp. 
• Info en inschrijvingen: 

- www.kortenaken.be, toerisme@kortenaken.be of 011 58 62 78 
- www.geetbets.be, iv@geetbets.be of 011 58 65 42

• Vertrekpunten: 
- Fruitbedrijf Van der Velpen, Kapelstraat 3, 3470 Ransberg 
- Taverne Old and Wice, Dorpstraat 60, 3450 Geetbets

ZONDAG 29 APRIL | KORTENAKEN 
> Voorstelling Jef Aerts: Kersenhemel 
Auteur en dichter Jef Aerts trekt je mee in de Kersenhemel van Dina en 
Adin met een muzikale vertelling van zijn jongste prentenboek. De bloei-
ende kriekenbomen maken het wel heel gemakkelijk om weg te dromen 
in dit verhaal over vriendschap. Een vriendschap die blijft bestaan, ook 
wanneer de vrienden ver van elkaar wonen. Na de vertelling worden de 
kinderen uitgenodigd om de boom van stapstenen in bloei te brengen, 
zoals het ook in het boek gaat.
• Fruitbedrijf Vander Velpen, Kapelstraat 3, 3470 Ransberg
• Aanvang om 15 uur
• 2 euro pp. (gratis voor deelnemers aan de bloesemfietstocht) 
• Info en reservatie: www.kortenaken.be,  

toerisme@kortenaken.be of 011 58 62 78 

  KUNST OP PAD

aandacht voor toegankelijkheid



ZONDAG 22 APRIL | TIELT-WINGE
> Bloesemwandeling met gids | 8 km
Volg de gids voor een wandeltrip door de bloesemende boomgaarden en de 
geschiedenis van het veelzijdige fruitdorpje Meensel. Ontdek het verhaal van 
de schuttersgilde, bewonder de jachttoren, neem een kijkje in de grafkelder 
van de familie Kenes en bezoek het erekerkhof. 
• Bedrijf Fruit Vanhellemont, Heibosstraat 17, 3391 Meensel-Kiezegem
• Vertrek om 14 en 15 uur 
• Gratis
• Info: davy.ickx@scarlet.be of 0496 04 83 91

ZONDAG 22 APRIL | TIELT-WINGE
> Bijen spotten en koesterzoektocht voor kinderen | 4 km
Wat zoeken die zoemende bijtjes toch tussen de bloesems? Wat doen ze met 
het stuifmeel dat aan hun borst- en buikharen hangt? Spot de bijen en je komt 
het allemaal te weten. Trek daarna op zoektocht en ontdek de koesterburen 
van Tielt-Winge.
• Bedrijf Fruit Vanhellemont, Heibosstraat 17, 3391 Meensel-Kiezegem, aan 

de stand van Regionaal landschap Noord-Hageland
• Koesterzoektocht en honingbijenstand doorlopend van 12 tot 18 uur
• Bijen spotten om 14, 15 en 16 uur 
• Info: www.rlnh.be, nobby.thys@rlnh.be of 016 61 92 28 

ZONDAG 22 APRIL | TIELT-WINGE  
> Achter de schermen van Fruit Vanhellemont
Welke weg legt het fruit af van de boom tot in je huiskamer? Nieuwsgierig? 
Laat je dan rondleiden langs de koelcellen en in de sorteerhal van het fruit-
bedrijf Vanhellemont. De telersfamilie vertelt je alles over het telen, plukken, 
bewaren, sorteren en verkopen van het fruit. Maar eerst wacht je een gezellige 
picknick onder de bloesemblaadjes. 
• Bedrijf Fruit Vanhellemont, Heibosstraat 17, 3391 Meensel-Kiezegem
• Rondleidingen om 14, 15 en 16 uur
• Doorlopend van 12 tot 18 uur: drankgelegenheid, springkasteel en  

informatiestanden
• Doorlopend van 14 tot 17.30 uur: kinderschminkstand
• Vanaf 12 uur: streekpicknick verkrijgbaar (vooraf bestellen) 
• Gratis
• Info en reservatie: www.fruitvanhellemont.be, 

info@fruitvanhellemont.be of 016 63 32 35

ZONDAG 22 APRIL | HOEGAARDEN 
> Bloesemwandeling ‘Van donjon tot kasteeldomein’
Vertrek aan het kasteel van Meldert voor een bloesemwandeling met een 
vleugje geschiedenis. In het kasteel zelf vertelt een tijdlijn je het verhaal van 
het dorp, onderweg tuur je door telescopen naar het glooiende landschap en 
leer je over de natuur- en erfgoedelementen. Je eindpunt is de middeleeuwse 
donjon, waar een echte ridder met je een selfie wil maken. Geniet na met een  
bloesembiertje of knutsel een bijenhotel. 
• Vertrek wandeling: tussen 14 en 17 uur
• Parkeren: Sint-Janscollege, Waversesteenweg 1, 3320 Meldert 
• Vertrek fietstocht: vanaf 10 uur aan toeristisch infokantoor,  

Houtmarkt 1, 3320 Hoegaarden
• Gratis
• Info: www.hoegaarden.be, toerisme@gemhoegaarden.be  

of 016 76 78 43 

ZONDAG 22 APRIL | LUBBEEK
>  Huifkartochten & bloesemlounge tussen de Binkomse 

boomgaarden
Tijdens je tocht met de huifkar glijdt het weidse landschap van Binkom zacht-
jes voorbij en trakteert het je op prachtige panorama’s. Geniet nadien in de 
bloesemlounge van lekkere proevertjes. Het bloesemelfje aan de grimestand 
tovert je om in een bijtje.
• Domein Derden, Bloemstraat 43, 3211 Binkom
• Parkeren: ter hoogte van de Citroën garage, Meenselstraat 77,  

3211 Binkom
• Vertrek huifkartochten: om het uur van 13 tot 18 uur
• De bloesemlounge: doorlopend van 13 tot 18 uur
• Kostprijs huifkartocht: 1 euro pp. (-12 jaar: gratis)
• Info: www.lubbeek.be, toerisme@lubbeek.be of 016 47 97 21

  PICKNICKPRET

Niets is zo betoverend mooi als een picknick onder de 
bloesems. Dus trommel vrienden, familie of collega’s 
op en bestel je royale picknickmand voor een fiets-, 
wandel- of huifkartocht in de Hagelandse fruitstreek. 
Hou onderweg halt aan een fruitteeltbedrijf en luister 
naar de verhalen van de fruitteler. Eindig je dag in een 
bloesemlounge en trakteer jezelf op lekkere hapjes en 
drankjes. 

ZONDAG 15 APRIL | LINTER 
> Bloesemtocht 
’s Ochtends kan je kiezen uit de mooiste wandel- en fietstochten, en in de 
namiddag is het nagenieten op de binnenkoer van een authentieke vier-
kantshoeve in het landelijke Overhespen. Daar wachten je verse pizza’s 
uit het oude bakhuis, terwijl de oude zwijnenstallen werden omgevormd 
tot toffe bar. De opbrengst gaat naar Cambodjaanse straatkinderen en 
naar een lokaal goed doel. 
• Sint-Truidensesteenweg 89, 3350 Overhespen
• Vertrek tussen 9 en 12 uur
• Voorverkoop tot en met 6 april: 25 euro pp., inclusief eet- en 

drankkaart (-12 jaar: 5 euro)
• Info en reservatie: bloesemtocht@telenet.be of 0499 58 31 09

WOENSDAG 18 APRIL | LINTER  
> Kinderwandeling: De slag bij Neerwinden | 3 km 
Klaar voor wat avontuur?! Kies voor het rode of blauwe leger en ga met 
een geestige gids op stap door bloeiende boomgaarden, terwijl hij het 
spannende verhaal vertelt van de slag bij Neerwinden. Aan de Hespensche 
Steeg en de Waaiberg ontmoeten beide legers elkaar en wordt er slag ge-
leverd. Een toffe, interactieve manier om als kind kennis te maken met de 
boeiende geschiedenis in een landschap in volle bloei. 
• Hof Waaiberg, Waaiberg 2, 3350 Linter
• Vertrek om 15 uur
• 5 euro per kind: inclusief 1 drankje (volwassenen gratis) 
• 2 groepen: met iedere groep gaat er een verteller mee.  

Max. 25 kinderen per groep. 
• Info en reservatie: www.linter.be , bruno.buteneers@linter.be 

of 011 78 93 77 

ZATERDAG 21 & ZONDAG 22 APRIL | LINTER
> Trekkingdays in de Getevallei | 20 tot 50 km 
Altijd al eens op trektocht willen gaan in de Getevallei? Dan is dit je kans! 
Smeer je kuiten in. Er zijn drie aangepaste wandelroutes van 20 tot 50 km 
die je leiden doorheen een streek die bloesems combineert met prachtige 
landschappen. Neem je eigen eet-en slaapmateriaal mee op je rug, en bij 
avondvallen kan je genieten van je eigen welverdiende bivakkost bij het 
kampvuur. Diverse workshops worden georganiseerd om je trekking-ken-
nis te prikkelen.
• 65 euro voor volwassenen en 30 euro voor kinderen vanaf  

6 jaar (-6 jaar: gratis)
• Voor gezinnen is transport van bivakmateriaal mogelijk
• Meer info en reservatie: www.greatbynature.be

Als de nacht valt, werpen knetterende vuurmanden en 
vuurlantaarns dansende schaduwen op de bloesembo-
men en zorgen zo voor een sprookjesachtig decor. Volg 
de gids door dit prachtige landschap voor een noctur-
newandeling, of verzamel rond het vuur en luister naar 
boeiende fruitverhalen. 

VRIJDAG 13 APRIL | LANDEN
> Nocturnewandeling | 2,5 km
Voor het tweede jaar op rij tovert toerisme Landen parkgebied De Beem-
den om in een feeëriek landschap waarin vuur en bloesems centraal staan. 
Denk aan vuur-en lichtinstallaties, geurende kaarsen en een knetterend 
kampvuur. Tijdens de wandeling maak je ook kennis met streekverhalen 
en wordt er een proevertje van lokale streekproducten voorzien. Geniet 
nadien op het gezellige bloesemterras van een streepje muziek.
• Brasserie De Rietgors, Attenhovenstraat 207, 3440 Landen
• Vertrek: vanaf 21 uur
• Gratis
• Info: www.landen.be, diensttoerisme@landen.be of 011 88 34 
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ZATERDAG 14 APRIL | BEKKEVOORT
> Bloesemmagie | 3 km
Een magische wandeling tussen de bloesems, met wervelende goochel-
acts, spectaculaire vuurshows en verrassende vertellingen. En als de 
avond valt, hult het bloesemlandschap zich in de gloed van kaarsen, lam-
pionnen en bont gekleurde spots. Feeëriek en gezellig. Geniet na op het 
bloesemterras van een sfeervol optreden.
• Pastorij Molenbeek, Halensebaan 76, 3461 Molenbeek- 

Wersbeek 
• Vertrek tussen 19 en 21.30 uur 
• 2,5 euro pp. (inbegrepen: 1 drankje na wandeling) (-12 jaar: gratis)
• Info en reservatie: www.bekkevoort.be, toerisme@bekkevoort.

be of 013 46 05 89

ZATERDAG 14 APRIL | ZOUTLEEUW 
> Bloesemfestival met helikoptervluchten  
Het wordt feest bij het fruitbedrijf Healthy Fruit, met optredens van Sam 
Gooris, Dennis, Festeyn, Davy Gilles en Sasha. Neem tussen de optredens 
door een kijkje op het bedrijf, maak een huifkartocht of kuier rond op 
de streekproductenmarkt. Of waag jij je aan een helikoptervlucht over 
de bloesemzee? Als afsluiter is er een wondermooie nocturnewandeling 
tussen de bloesems.
• Fruitbedrijf Healthy Fruit, Vinnestraat 45c, 3340 Zoutleeuw 
• Kinderanimatie en foodtrucks: doorlopend van 10 tot 22 uur 
• Vertrek nocturnewandeling: doorlopend van 20.30 tot 22 uur
• Gratis toegang en optredens
• Helikoptervlucht: 40 euro pp. Opgelet: reservatie verplicht!
• Info en reservatie: www.healthyfruit.be, willem@healthyfruit.

be of 0495 84 43 81

ZATERDAG 21 APRIL | GLABBEEK 
> Nocturnewandeling | 4 km  
Na een gezellige avondwandeling door de sfeervol verlichte fruitplantages 
van de familie Stockx, wacht je een lekkere verwennerij van pannenkoeken 
met perenstroop. En als toemaatje om 22.30 uur een optreden van Remi  
Vangoidsenoven en Luc Classen. 
• Fruitbedrijf Stockx, Hoefstraat 1a, 3384 Attenrode-Wever
• Vertrek tussen 21 en 22 uur
• 3 euro pp. (-12 jaar: gratis)
• Info en reservatie: www.glabbeek.be, toerisme@glabbeek.be  

of 016 77 93 93 

  VUURMAGIE
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ZONDAG 22 APRIL | KORTENAKEN
> Prinsheerlijke koetstochten 
Laat je als prins of prinses voeren in een prachtige koets uit vervlogen tijden. 
Onderweg word je niet alleen getrakteerd op een wondermooi landschap 
maar ook op heerlijke hapjes. Een royale verwennerij. Fruitteler Veulemans 
wacht je onderweg op voor een woordje uitleg over de kunst van het fruit-
telen.
• Zaal Den Hoek, Hoekstraat z/n, 3470 Kortenaken
• Vertrek om 10 uur. De koetstocht duurt +- 1 uur
• Voorverkoop: 7 euro pp. Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt!
• Info en reservatie: www.kortenaken.be, toerisme@kortenaken.be of 

011 58 62 78 

ZONDAG 22 APRIL | KORTENAKEN
> Familiezoektocht
Vertrek op een mysterieuze en grappige zoektocht met het hele gezin, midden 
in de kleurrijke boomgaarden. Alles gevonden? Laat je dan verwennen met 
lekkere proevertjes.
• Zaal Den Hoek, Hoekstraat z/n, 3470 Kortenaken
• Vertrek om 10 uur 
• 5 euro pp. 
• Info en reservatie: www.kortenaken.be, toerisme@kortenaken.be of 

011 58 62 78 

ZONDAG 29 APRIL | TIENEN
> Bloesemwandeling met proevertjes 
Wandel in Vissenaken van bloesem naar bloesem en spring onderweg binnen 
bij de plaatselijke brouwer en verschillende  land- en tuinbouwbedrijven voor 
een proevertje en de razend interessante bedrijfsinformatie. Er is keuze tussen 
2 wandeltrajecten van 4 of 8 km. Een aangepaste wandelkaart ontvang je bij 
inschrijving. 
• Vertrek tussen 13.30 en 15.00 uur aan de Kronkelweide,  

Kumtichstraat, 3300 Vissenaken (Tienen)
• 3 euro voor leden van de Landelijke Gilde, 5 euro voor niet-leden
• Info: www.vissenaken.landelijkegilden.be, verhaegen.g@skynet.be 

of 0495 44 67 99

ZONDAG 29 APRIL | GEETBETS EN KORTENAKEN
> Bloesemlounge
Vlij je neer in de bloesemlounge tussen het frisse lentegroen en geniet van 
streekeigen hapjes, drankjes en bijzondere bloesemkunst. Kinderen kunnen 
zich in de gekste figuren laten grimeren en zich poëtische kapsels uittesten. 
In het pimpstation pimp je je fiets en vergeet geen fleurige foto te maken in 
de photobooth.
• Fruitbedrijf Vander Velpen, Kapelstraat 3, 3470 Ransberg 
• Vanaf 12 uur tot 19 uur
• Gratis 
• Info: www.kortenaken.be, toerisme@kortenaken.be of  

011 58 62 78 / www.geetbets.be, iv@geetbets.be of 011 58 65 42

ZONDAG 22 APRIL | TIENEN
> Soezen tussen de bloesems
De supergezellige bloesemlounge aan de Bosschellehoeve verwelkomt de 
lente en jou met open armen. Geniet er van een drankje of een hapje met mu-
ziek terwijl de kinderen zich uitleven bij de volkspelen. Je batterij opgeladen? 
Volg vanaf 14.00 uur de pijlen voor een wandeling van 4, 7 of 9 km en ontdek 
onderweg heel wat over het spoorwegverleden en de natuur in de buurt. 
Voor de fietsliefhebbers is er ook een fietstocht naar Sint-Margriete-Houtem. 

• Terrein aan de Bosschellehoeve, Bosschelstraat 75, 3300 Haken-
dover

• Bloesemlounge: doorlopend van 11 tot 18 uur 
• Kom meer te weten over het spoorwegverleden tussen 14 en 17 

uur
• Bewegwijzerde wandelingen (4, 7, 9km)
• Gratis (drankjes en hapjes tegen betaling)
• Fietstocht naar Sint-Margriete-Houtem
• Info: www.tienen.be, toerisme@tienen.be of 016 80 56 86

BLOESEMFLUISTERAAR
Plan je een trip naar de Hagelandse fruitstreek? Dank-
zij de bloesemcamera volg je zowel overdag als ‘s 
nachts de bloesemontwikkeling van de kers-, peer- en 
appelboomgaarden. Ontdek op die manier wanneer je 
bezoek de moeite waard is. Krijg jij ook al zin om erbij 
te zijn? Voor de mooiste en recentste bloesembeel-
den surf je naar www.toerismevlaamsbrabant.be/ 
bloesemfluisteraar

TIP

UITGESTIPPELDE  
BLOESEMWANDELINGEN  

EN FIETS TOCHTEN  
ZIJN GRATIS TE RAADPLEGEN OP  

WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/BLOESEMS


