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Van harte welkom in Sint-Truiden, de fruitige stad 
van Trudo én de hoofdstad van Haspengouw!

Ben je klaar om ondergedompeld te worden in het rijke 
aanbod die deze mooie stad te bieden heeft? Vertoef 
je het liefst op één van de vele gezellige terrasjes, maak 
je graag een stevige wandeling of fietstocht door een 
kleurrijk landschap, of hou je gewoon van die lekkere geur 
die in een eeuwenoude kerk hangt? Eén ding hebben we 
allemaal gemeen wanneer we hier in Sint-Truiden zijn: we 
zijn allemaal levensgenieters.

Met de vele prachtige kerken, imposante abdijen en pitto-
reske kapelletjes is Sint-Truiden de 6de monumentenstad 
van Vlaanderen. In het voorjaar voel je alles weer tot leven 
komen wanneer het landschap getooid wordt in een 
betoverend tapijt van bloesems. In het najaar klopt het 
hart van de fruitstreek even snel wanneer miljoenen fruit-
boompjes hun fruitig goud dragen. Kortom, Sint-Truiden 
vindt altijd wel een manier om je te verrassen.

Klaar voor een magische tocht doorheen onze levendige 
fruitstad?
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… Sint-Truiden, een middeleeuwse stad. Overal 
waar je kijkt, zie je overblijfselen uit deze periode. 
Maar wist je dat onze geschiedenis eigenlijk begint 
in de Romeinse tijd? Aan de rechteroever van de 
Cicindria, op een plek waar heirbanen mekaar trof-
fen, ontsproot een gemeenschap die vandaag Zer-
kingen heet. 

655

Het ‘geboortejaar’ van Sint-Truiden. Rondom de bestaande 

woonkern vormde Trudo - een telg uit een edele familie - 

een monnikengemeenschap. Die groeide stapje voor stapje 

uit tot een abdij. 

Wonderen

Hierdoor kwam Sint-Truiden in de 11de eeuw tot volle 

bloei. Dankzij mirakels aan het graf van - de intussen 

heiligverklaarde - Trudo, ontwikkelden we ons tot bede-

vaartsoord. Rijkdom en welvaart werden ons deel.

Grote Markt

Daar schetsten zich, onder invloed van de grote bedrij-

vigheid, de contouren van de huidige handelskern. Het 

abdijcomplex, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Gan-

gulfuskerk rezen uit de grond. Een aarden wal, houten 

schuttingen en versterkte toegangspoorten bakenden 

Sint-Truiden verder af. In 1227 kregen we zo de status van 

één van de ‘23 Goede Steden van het prinsbisdom Luik’. 

Stad uit 2 delen

Sint-Truiden was in die tijd een zogenaamde ‘dubbele heer-

lijkheid’. Het ene gedeelte viel onder controle van de abt, 

in de andere zone had de Luikse prins-bisschop het voor 

het zeggen. De stadshallen - onderdeel van het huidige 

stadhuis - markeerden de grens tussen beide gebieden. 

Karel de Stoute

Deze Bourgondische hertog veroverde Sint-Truiden in 1467. 

Dat leidde de terugval in van de stad. In de 18de eeuw heb-

ben Franse revolutionaire troepen ook de abt verdreven. 

Zijn heerschappij liep hiermee ten einde. In 1830 kwamen 

we uiteindelijk onder Belgisch bestuur. 

Fruit

Fruit werd vanaf het einde van de 19de eeuw ons handels-

merk. Sint-Truiden zette zich op de kaart als een bruisende 

marktstad te midden van een vruchtbare landbouwstreek. 

Kortom, de hoofdstad van Haspengouw. En daar leiden we 

jou vandaag graag rond. 

ER WAS EENS

Koen Van Mechelen
Hedendaags Belgisch conceptueel kunstenaar

Door haar anarchistische en atypische 
natuur is Sint-Truiden zeer verschillend van 
andere steden. Nog altijd voel ik er een grote 
vrijheid in denken en doen, Sint-Truiden 
ademt dat uit. Directe conversatie leidt er tot 
constructieve handelingen.

LIMBURG

Haspengouw

LANDBOUWGROND
6811,53 hectaren

= 10.217 voetbalvelden
= 20 keer Central Park in New York

= 3 keer Disneyland Parijs

FRUITTEELT 
± 203.060.610 kg per jaar 

112.581.089 kg peren
85.95.091 kg apels

2.482.936 kg kersen

Sint-Truiden
GROOTTE/OPPERVLAKTE
107 km² 
[ grootste gemeente van Limburg, 
vierde grootste stad van Limburg ]

± 40.636 
INWONERS

BINKEN
20.103

TRUINOSKE
20.533

LIMBURGS
FIETSROUTENETWERK
89 km in Sint-Truiden

= van Sint-Truiden naar Antwerpen
= 300 keer de Eiffeltoren
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TOERISME
SINT-TRUIDEN

Klaar om op ontdekking te gaan in het prachtige Sint-Truiden of om de schilderachtige omgeving te verken-
nen? Kom eerst eens langs in het toeristisch infokantoor, centraal gelegen in het historische Stadhuis op de 
Grote Markt, waar onze medewerkers je met plezier wegwijs maken. Of stap binnen in de streekproducten-

shop en neem een stukje Haspengouw mee naar huis.



Fruit is het uithangbord van Haspengouw en in de sfeer-

volle streekproductenwinkel is dit overduidelijk. Koop hier 

lekkere streekproducten om thuis na te genieten of cadeau 

te doen aan jouw geliefden thuis. Wij maken voor jou een 

mooie streekproductenkorf! (Een overzicht van enkele 

streekproducten vind je op p. 47 )

Ook kan je bij ons ook terecht voor postzegels van Sint-Trui-

den, souvenirs, gadgets, boeken over de stad, de UiTpas 

of een Shop & The City-cadeaucheque. 

TOERISME SINT-TRUIDEN

 Oud Stadhuis, Grote Markt, Sint-Truiden

 T 011 70 18 18

 info.toerisme@sint-truiden.be

 www.visitsinttruiden.be

 Openingsuren:

 1 april t.e.m. 31 oktober

 ma - zo: 09u00 - 17u00

 1 november t.e.m. 31 maart

 ma - za: 09u00 - 12u30 en 13u00 - 17u00

 zo: 10u00 - 12u30 en 13u00 - 16u00

 Sluitingsdagen:

 1 januari, 4 maart, 25, 26 en 31 december

Lisa Hendrickx
Communicatiemanager Shop & The City

Shop & The City / cadeaucheque 

Gedaan met zoeken naar het perfecte cadeau! De Shop & The 

City cadeaucheque is het ideale geschenk! Gebruik hem als 

betaalkaart in meer dan 200 Truiense zaken. Een overzicht van 

de handelszaken vind je op www.shopandthecity.be

  De cadeaucheque kan aangekocht worden op de dienst 

Toerisme Grote Markt Sint-Truiden

Tip!
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Must See!

1.  Abdijsite met toren, crypte, academiezaal  

en keizerszaal

2. Stadhuis

3. Museum DE MINDERE

4. Festraetsstudio

5. Provinciaal domein Nieuwenhoven

6. Bloesembars op wandel- en fietsafstand

7. Uitzichtpunt Romeinse weg

8. Schatkamer van Onze-Lieve-Vrouwekerk

9. Recreatiedomein ’t Speelhof

10. Brouwerij en alcoholstokerij Wilderen

ONZE TOP 10

GROTE MARKT

Welkom op de Grote Markt van Sint-Truiden, het gezel-

ligste plein van België! Sinds lange tijd is de Grote Markt 

dé ontmoetingsplaats voor vele Truienaren en bezoekers. 

Hoe kan het ook anders? De gezellige sfeer die er hangt, 

samen met de talrijke restaurants, hippe bars en traditio-

nele cafés, werken als een echte mensenmagneet. Toeristen 

starten hun ontdekkingstocht in de hallen van het Oude 

Stadhuis, waar het toeristisch infokantoor gehuisvest is. 

Met ‘de drie torens’ op de achtergrond wordt de Grote 

Markt doorheen de vier seizoenen vaak omgetoverd tot 

een magische setting voor tal van bruisende evenementen. 

Wanneer er eens niets te doen is op de Grote Markt, dan 

kan je er je auto kwijt om uit te wijken naar één van de 

gezellige winkelstraatjes.

Must See!
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KIJK OP 
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100 M0
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Tips en wistjedatjes

STADHUIS EN 
BELFORT 

Eén van de drie torens, die je ziet vanaf de Grote Markt, is het 

18de-eeuws stadhuis. Die is gebouwd rond de middeleeuwse hal 

en haltoren of belfort. De Belforttoren herbergt een gerestau-

reerde beiaard met 50 klokken en is beschermd als Unesco-wereld- 

erfgoed. Hét symbool van stedelijke vrijheid, een smeedijzeren 

tweekoppige adelaar, is het werk van Pierre Radoux en pronkt op 

het 14de-eeuwse perron. Het gerenoveerd stadhuis, de eyecatcher 

in het midden van de markt, is zeker een bezoekje waard. 

  bezoek aan stadhuis (± 1u): gratis
 elke eerste zondag van de maand om 14u

Must See!

Beiaardier 

Geniet van de klanken van de beiaard tijdens jouw 

marktbezoek of op een terrasje bij één van de horeca-

zaken op de Grote Markt. Dat is even tot rust komen.

  Iedere zaterdag tussen 10u30 en 11u30

6
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HISTORISCH
SINT-TRUIDEN

Wandel door de straten van Sint-Truiden en laat je meevoeren naar een ver verleden… Middeleeuwse 
monumenten en eeuwenoude bouwwerken liggen als juweeltjes verspreid in de stad. Beklim de abdijtoren 
voor een fenomenaal uitzicht of trek je even terug in de sacrale stilte van één van de kerken of kapelletjes. 

Sluit je ogen, haal diep adem en neem een duik in meer dan duizend jaar geschiedenis.



De verschillende historische gebouwen die Sint-Truiden rijk is bezoeken met één toegangskaart? Het is mogelijk!
Met een TRUDOpas kan je dagelijks volgende monumenten bezoeken: 

DE TRUDOPAS

1. Abdijtoren 

Hét historische baken van de stad. Al klimmend ervaar je 

de kracht van duizend jaar bouwgeschiedenis. Na 196 tre-

den, met onderweg vijf rust- en ervaringsplatforms, geniet 

je van een adembenemend panorama over stad en streek. 

Kinderen onder de achttien moeten worden vergezeld 

door een volwassene.

 Na 196 treden, met onderweg vijf rust- en 

 ervaringsplatforms, geniet je van een 

 adembenemend panorama. 

Must See!

#sinttruiden #abdijtoren

#sinttruiden #stadhuis

Beleef het, deel het
en win een gadget van Sint-Truiden!

#sinttruiden #begijnhof #sinttruiden #kindvriendelijk

H
IS

TO
R

IS
C

H
 S

IN
T-

TR
U

ID
EN

8



5. Kerkje van Guvelingen

Beleef op het wandel- en fietsroutenet-

werk het rijke religieuze en agrarische erf-

goed van Haspengouw. Rust, onthaast en 

geniet van ‘Goddelijk fruit’, een filmpro-

ductie over de fruitteelt van vroeger tot 

nu, op de eeuwenoude wanden van de 

kerk van Guvelingen. Dit 12de-eeuwse 

romaanse H. Kruiskerkje ligt net buiten 

het stadscentrum, aan het begin van de 

boomgaarden. Volg vanaf het domein ’t 

Speelhof de bewegwijzerde wandelroute.

 Beleef op het wandel- en  

 fietsroutenetwerk het rijke  

 religieuze en agrarische erfgoed 

 van Haspengouw 

Must See!

3. Kapucijnenkapel 

De kapucijnen kregen in 1614 een plek 

langs de stadswal, nu de Clement Car-

tuyvelsstraat. Eind 18de eeuw werden 

ze er verdreven. In het gerestaureerde 

complex is het Sociaal Huis gevestigd. De 

kapel is toegankelijk.

4. Festraetsuurwerk

Kamiel Festraets startte in 1937 op het 

begijnhof met de bouw van de oudste 

toeristische attractie van Limburg: het 

astronomisch uurwerk. Pure nostalgie. 

Voorstellingen beginnen stipt. 

 1 april tot 31 oktober    
 weekdagen
 10u45, 11u45, 13u45, 14u45 en 15u45
 weekends
 13u45, 14u45 en 15u45

2. Crypte

Op het kerkveld, achter de toren, vind 

je een ondergrondse kapel die gebouwd 

werd onder de 11de-eeuwse romaanse 

kerk. In de heringerichte crypte staan nu 

archeologische vondsten en kan je een 

film bekijken over het ontstaan van de 

abdijstad.

Een heel speciale plek voor mij is de top van de abdijtoren. In mijn jeugd 
kon je deze nog niet ‘veilig’ beklimmen, maar samen met enkele vrienden 
kropen we dan toch eens naar boven. Het uitzicht - vooral ’s nachts - was 
dan adembenemend. Ik ben blij dat de toren nu gerestaureerd is en een 
toeristische attractie geworden is.

Michaël Roskam, 
Filmregisseur
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EXTRA TE BEZOEKEN IN HET WEEKEND

6. Academiezaal

De aula is een architectonische 

19de-eeuwse parel. Het is één van de 

mooiste realisaties van Louis Roelandt 

en geschikt voor concerten van kamer-

muziek, over koor tot kameropera. 

In oktober 2019 organiseert cultuur- 

centrum De Bogaard in samenwerking 

met B-Classic een internationaal strijk-

festival in Sint-Truiden. Noteer alvast vol-

gende datums in je agenda: vr 4 / 10, za 

5 / 10 en zo 6 / 10.

  www.debogaard.be

7. Keizerszaal 

In de Diesterstraat kom je via het poort-

gebouw op de erekoer met links het sta-

tige 18de-eeuwse abtskwartier en de Kei-

zerszaal, die de ontvangstzaal was van 

de abt. De plafondschildering is van de 

Italiaan G.A. Caldelli. 

8. Luchtmachtmuseum

In de abtsvleugel van de abdij vind je 

het museum dat de geschiedenis van het 

voormalige vliegveld Brustem belicht. 

Een boeiende tentoonstelling met foto’s 

en unieke voorwerpen verbonden aan de 

basis vanaf 1936.

 Diesterstraat 1
 Dany Schoebrechts: M 0475 53 81 45
 www.airbase-st-trond.be

van 1 april tot 31 oktober van 14u tot 17u
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Prijs TRUDOPAS

Van 1 april tot 31 oktober

 4,00 euro p.p.
 +55 j., -26 j.: 3,00 euro p.p.
 +15 pers.: 3,00 euro p.p. 
 -12 j.: gratis, mits begeleiding

Van 1 november tot 31 maart

 3,00 euro p.p.
 +55 j, -26 j.: 2,00 euro p.p.
 +15 pers.: 2,00 euro p.p. 
 -12 j.: gratis, mits begeleiding

1 mei en 23 november

 gratis

 ma - za: 09u00 - 17u00
 zo: 10u00 - 17u00 (1 november tot 31 maart)

 1 januari, 4 maart, 25, 26 en 31 december

10
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9.  Schatkamer van  
Onze-Lieve-Vrouwekerk

In de schatkamer, die via de kerk toegankelijk is, worden 

kerkelijk vaatwerk, reliekschrijnen, kazuifels, reliekhou-

ders, textilia en curiosa uit de middeleeuwen en latere 

tijden tentoongesteld.

 za: 09u00 - 16u30
 zo: 14u00 - 17u00

 25 december tot 1 januari

10. De Onze-Lieve-Vrouwekerk

Deze gotische kerk heeft een schat aan kleurrijke muur-

schilderingen, een rijk gestoffeerde schatkamer en schit-

terend meubilair, maar ook twee historische orgels: het 

Truiense Clerinx-orgel (1874) en het grote neobarok Schu-

macher-orgel (1996-2014)

 ma - zo: 09u00 - 17u00

Marktconcerten

De O.L.V.-kerk werd vanaf september 2017 een ontmoe-

tingsplaats voor marktgangers, toeristen, gelovigen én 

muziekliefhebbers. Zij genieten hier van een gratis concert, 

waarbij naast orgelmuziek ook plaats is voor kamer- en 

koormuziek… Kortom, een artistieke kruisbestuiving in 

een schitterend pas gerestaureerd kader. Een feest voor 

het oog en het oor.

 12u00, elke tweede zaterdag van de maand

  Gratis toegang

Tips en wistjedatjes

De Trudo wandelgids door-

kruist het centrum met de 

mooiste monumenten op 

jouw pad. Dit jaar worden ze 

extra in het spotlicht geplaatst 

tijdens donkere avonden. 

De gids geeft meer uitleg over 

de monumenten - 4,00 euro.

Wandelgids en Trudopas 

(2 pers.) - 8,00 euro.

Must See!
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Het begijnhof werd in 1258 opgericht rond een centraal gelegen 

kerk met voorplein en buiten de stadsmuren van Sint-Truiden bij de 

Cicindriabeek. In de glorietijd woonden er meer dan 200 begijnen. 

De begijnhofkerk werd vanaf 1933 beschermd als monument en 

werd volledig gerestaureerd. Deze laat-romaanse, deels vroeg- 

gotische kerk is vooral bekend om haar cyclus van 38 muurschil-

deringen van het begin van de 14de eeuw tot het einde van de 

16de eeuw. Door hun monumentale uitvoering en spreiding over 

het gehele interieur vormen deze muurschilderingen één van de 

indrukwekkendste ensembles van het land.

Het 17de-eeuwse orgel van de begijnhofkerk, toegeschreven aan 

Christian Ancion uit Hoei, is het oudste homogeen bewaarde én 

bespeelbare orgel van het land (1644-1646).

  Begijnhof
 Provinciaal centrum voor Cultureel Erfgoed 
 T 011 23 75 75

 1 april - 31 oktober
 week
 10u00 - 12u30 en 13u30 - 17u00
 weekend
 13u30 - 17u00

BEGIJNHOFKERKMust See!

Tips en wistjedatjes

1 april tot 15 augustus 

Tweede editie van de fototentoonstelling 

“begijnhof in Beeld: van toen naar morgen”

Zondag 28 april 

Erfgoeddag “Hoe maakt u het?” 

Miss Kodac, de eerste beroepsfotografe in 

Sint-Truiden, leidt je rond in de fototentoon-

stelling. Ondertussen maken kinderen zelf een 

camera obscura of een fotopuzzel.

Donderdag 15 augustus van 11u tot 18u.

“Les couleurs de Montmartre” 

Gezellige kunsthappening in openlucht met 

deelname van 100 kunstenaars (bij regenweer 

in de Festraetsstudio en de begijnhofkerk)

Zondag 8 september

Open Monumentendag

“De begijnhofkerk door andere ogen” (nog tot 

31 oktober). Van 10u tot 18u rondleidingen voor 

blinden en slechtzienden.
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Het volledige complex, inclusief de indrukwekkende sobere 

barokke kerk en het museum DE MINDERE, is gebouwd 

rond twee binnenplaatsen met een 17de-eeuwse kern. In 

de toekomst zal het kloosterpand de bestemming voor het 

huidige stadskantoor worden. In de tuin vind je de enige 

restanten van de middeleeuwse stadsomwalling.

Museum DE MINDERE neemt je mee op een boeiende ont-

dekkingstocht doorheen het leven van Franciscus van Assisi 

en zijn volgelingen. Ervaar en beleef hoe verrassend actu-

eel zijn opvattingen vandaag nog zijn en laat je inspireren!

  Capucienessenstraat 1, Sint-Truiden
 T 011 67 29 71
 www.demindere.be

 di - za: 10u00 - 12u30 en 13u00 - 17u00
 zo: 14u00 - 17u00
 

 ma + feestdagen (11 nov. - maart)

MINDERBROEDERSSITE

“Limburg feest met bloemen en kunst”

De Limburgse afdeling van de Koninklijke Unie van Belgische  

Floristen zijn te gast op de Minderbroederssite van Sint-Truiden met 

een tentoonstelling rond bloemen en kunst. 

Bloemkunstenaars maken een bloemstuk dat past bij een kunst-

werk. Deze kunstwerken worden geveild voor een goed doel. De 

kerk zal, voor de laatste keer, mooi bebloemd worden door de 

Truiense floristen.

Locatie: Minderbroederskerk en kloostergang

 16 / 3: 10u00 - 18u00
 17 / 3: 14u00 - 18u00

 5,00 euro, - 12j: gratis

 Ook leuke workshops tijdens schoolvakanties. 

Must See!
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TRUDOFEESTEN 2019

De Trudofeesten zijn een reeks evenementen ter ere 
van stadsstichter Trudo. De viering vond - volgens 
historische bronnen - voor het eerst plaats in 1893. 
Nadien keerden de plechtigheden om de zeven jaar 
terug. En tradities zijn er om in ere te houden. Het 
stadsbestuur organiseert in 2019 opnieuw Trudo-
feesten. Heel Sint-Truiden ademt dit jaar Sint-Trudo 
en de Trudofeesten. 

Het hoogtepunt van dit stadsfestival vindt plaats op 21 en 

22 september. Je kan dan verschillende activiteiten, ten-

toonstellingen en optredens meepikken. Absolute topper 

is de avondvoorstelling op de Grote Markt ter ere van Sint-

Trudo: een totaalspektakel met theater, dans, muziek, licht 

en special effects. Het leven van Sint-Trudo en de geschie-

denis van Sint-Truiden komen dan op een magische en 

verrassende manier tot leven. Een onvergetelijke beleving 

voor jong en oud.

Maak vanaf 21 september ook kennis met het rijke erfgoed 

van onze stad via een gloednieuw virtueel platform. Neem via 

beelden en video een duik in de geschiedenis van Sint-Truiden.

TRUDOFEESTEN
21 EN 22 SEPTEMBER

Must See!

DAG - Diverse activiteiten 

• Locatie: Sint-Truiden

• Tentoonstellingen

• (Straat)theater

• Animatie

• Muziek

AVOND - Massaspektakel

• Locatie: Grote Markt

• een verhaal geïnspireerd op Trudo en zijn 

stad Sint-Truiden komt tot leven d.m.v. een 

totaalspektakel met theater, dans, muziek en 

verrassende effecten.

 21- 22 september 2019
 20u00 – 21u30

 www.trudofeesten.be

FEESTEN
TRUDO

2019
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 Iedereen kan meegenieten van het spektakel op de  

 gratis staanplaatsen. Heb je liever een zitplaats? 

 Tickets kan je online reserveren via: 

 www.trudofeesten.be 

Tip!

FOTO’ S UIT DE OUDE DOOS
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EXTRA BEZIENSWAARDIGHEDEN

Huis Nagels 1892

Een ‘upstairs-downstairs’ belevenis
De opvallende, eclectische voorgevel van deze 
19de-eeuwse notariswoning verbergt een palet 
aan architecturale hoogstandjes in diverse stij-
len. Elk eerste weekend van de maand wordt 
de bezoeker rondgeleid in de geest van de belle 
époque. Vooral de kamer in mysterieuze Egyp-
tische stijl en de personeelsvertrekken ‘down-
stairs’ maken deze ervaring uniek.

 Stationsstraat 33, Sint-Truiden
 T 011 48 24 94
 M 0495 70 09 79
 www.huisnagels.be

 eerste zaterdag en zondag 
 van april tot oktober

 20,00 euro p.p. (incl. glas Prosecco en amuse)

Tuinen van kasteel Hex

In Heers-Heks vind je één van de mooiste en 
best bewaarde landgoederen in België. Kasteel 
Hex is bekend om de stijltuinen, de historische 
moestuin (met nog in gebruik zijnde groen-
tekelder) en het landschapspark van Louis 
Fuchs. De open tuin- en plantendagen, met 
gespecialiseerde kwekers van topkwaliteit tuin- 
materiaal, zijn een begrip waarvoor liefhebbers 
en specialisten van overal komen.

 open tuindagen: 
 7 t.e.m. 9 juni, 14 en 15 september
 Kasteel Hex, Heers (Heks)
 www.hex.be

Grootloon Pit

Het doorkijkkerkje ‘Reading between the lines’ 
is het werk van het Belgische architectenduo 
Gijs en van Vaerenbergh. De constructie is 10 
meter hoog en bestaat uit 100 op elkaar gesta-
pelde lagen staalplaat. Het geheel weegt maar 
liefst 30 ton.

  gelegen tussen fietsknooppunt  
154 en 155

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden 
staat in de Diesterstraat en is een schoolvoor-
beeld van romaanse bouwkunst uit de 11de 
eeuw.

 Diesterstraat, Sint-Truiden

Stayenmolen

De 16de-eeuwse molen, gelegen in de Molen-
beek, werd tot in de details gerestaureerd. De 
bijkomende waterkrachtcentrale voorziet de 
molenaar en de naastliggende kunsthandel van 
de nodige groene energie.

 Tiensesteenweg 204, Sint-Truiden

  elke 2de en 4de zaterdag van de maand 
van 10u tot 12u

 gratis
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IDYLLISCHE
KERKDORPEN

Verlaat de historische stadskern en ontdek de pracht van de glooiende Haspengouwse heuvels in veertien 
gezellige kerkdorpen. Tussen weiden en boomgaarden zie je hier en daar de contouren van een kasteel 
opduiken. Het betoverende landschap nodigt uit tot heerlijk lange wandelingen, met af en toe een pauze om 

te proeven van de lokale specialiteiten. 



Ik ging als kind graag 
op ontdekkingstocht 
op het militaire 
domein, spannend! 
Als je me daar niet kon 
vinden, zat ik in het 
subtropisch zwembad 
van Sint-Truiden.

Tim Wellens
Truiense wielrenner en 
inwoner van Aalst

Aalst-bij-Sint-Truiden is een dorpje waar land-

bouw en fruitteelt de belangrijkste agrarische 

activiteiten vormen. Ten noordwesten van Aalst 

bevindt zich de voormalige Vliegbasis Brustem. 

Al sinds het begin van de 20ste eeuw was de 

luchthaven van Brustem één van de belangrijkste 

luchtvaartcentra in België en Europa. Ze speelde 

een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog 

en was vanaf dat moment één van de opleidings-

centra voor de Belgische militaire luchtvaart. 3  

In 1996 werd de site ontmanteld en werd de 

militaire activiteit elders gehuisvest. Vandaag is 

hiervan een gedeelte ingenomen door industrie. 

De nieuwe campus DronePort, die geopend werd 

eind 2018, ontwikkelt een industriepark met een 

specifieke focus op de luchtvaart- en UAS-indus-

trie. Meer info over meetinglocaties, catering of 

een bezoek op www.droneport.eu 2  

Het vredige dorp Brustem is gelegen op de grens 

van Droog en Vochtig Haspengouw. Naast fruit-

teelt wordt er ook waterkers geteeld en wel bij 

de vele bronnen die het gebied rijk is. Eén daar-

van is de Clovisbron  4  , gelegen aan de Burcht-

ruïne. 1

Aalst & Brustem

Op de grens van Droog en Vochtig Haspengouw liggen Aalst-bij-Sint-Truiden en Brustem. 
Hier worden landbouw, fruitteelt en geschiedenis gecombineerd met nieuwe industrie. 
Naast de vredige dorpskernen, talrijke natuurlijke bronnen en uitgestrekte velden ligt 
hier ook Droneport, een modern industriepark waar we volop investeren in de toekomst: 
dronetechnologie.

WEIDSE VELDEN EN NIEUWE TECHNOLOGIE

1
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Ordingen
Sint-Truiden

Bevingen

Brustem

Aalst

1000 m0

BURCHTRUÏNE

VLIEGBASIS
BRUSTEM

CAMPUS DRONEPORT

CLOVISBRON

2

3

4

5

17-03 Kermis Aalst

16-06 Kermis Brustem

10-08 tot 12-08 Brustem Bruist 

08-09 Kermis Aalst

Burchtruïne
De 12de-eeuwse burchttoren van 
Brustem werd gebouwd door de graaf 
van Loon als verdediging tegen Duras 
en Sint-Truiden. Kindvriendelijke rust-
plaatsen en borden geven fietsers en 
wandelaars meer (in)zicht op de rijke 
geschiedenis van deze site.

 Burggracht 1, Brustem

De spookvlieger  
van Brustem
Tijdens WOII is de legende van de spook-
vlieger, die nacht na nacht de Duitse 
luchtmachtbasis in Brustem in beroering 
bracht, ontstaan. De Truienaars dachten 
dat het Ridder George de Menten de 
Horne was. Zijn familie heeft in oorlogs-
tijd zware offers gebracht. Deze adellijke
familie heeft de relieken van Trudo bij de 
Franse revolutie bewaard in het kasteel 
van de Menten de Horne te Melveren, 
waarvoor we hen altijd dankbaar zijn.

1 5

Tips en  
wistjedatjes

• Aan de burchttoren vind 

je een open grasvlakte, 

de ideale stopplaats voor 

een picknick. Wie tot 

rust wil komen, kan hier 

zijn yogamat uitrollen en 

genieten van het groen

• Leuke fietsstopplaatsen: 

Taverne Winston en 

fietscafé Den Hof

• Overnachten kan bij 

Hotel Belrom of B&B en 

Wellness Rikkeshoeve

• Trudo fietsqueeste:  

laat je verbeelding 

spreken tijdens een 

zoektocht voor ridders  

en prinsessen

• Geniet van het 

unieke uitzicht op de 

landingsbaan vanuit 

Droneport Cuisine.

KALENDER
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Gelinden en Engelmanshoven zijn gelegen ten 

zuidoosten van het centrum van Sint-Truiden. 

Deze landelijke en rustieke dorpen staan garant 

voor rust, natuur en gezelligheid. 

De startplaats om de plaatselijke wandelingen 

te ontdekken, is het Natuurhuis Haspengouw 

en is gevestigd in Gelinden. 4  Het centrum doet 

dienst als toeristisch en natuurinfopunt. Je bent 

er welkom met al je vragen over de natuurgebie-

den en over wandelen en fietsen. En natuurlijk 

is dit ‘the place to be’ als je van fossielen houdt. 

Je leert hier alles over de Mergels van Gelinden 

en allerlei soorten gesteenten. 3  

‘De Bottenwandeling’ brengt je langs de natuur-

reservaten Overbroek en Egoven. Ook zijn er 

verschillende picknickplaatsen op de route. 1  2

De Wandeling van Gelinden loodst je langs ‘de 

Mergels van Gelinden’ en het mooiste uitzicht-

punt van het dorp. 5

Het bekende wijndomein Kitsberg, gelegen in

Klein-Gelmen, heeft een groot gedeelte van zijn

wijngaarden in Gelinden. De gunstige onder-

grond die bestaat uit klei, mergel en keien is 

zeer geschikt voor bepaalde druivensoorten. 6

Gelinden & Engelmanshoven 

Deze typische landelijke dorpjes ten zuidoosten van Sint-Truiden bieden rust, stilte en 
natuur. Vul een picknickmand met lekkers en nestel je in het gras op één van de vele ver-
borgen plaatsen. De natuurreservaten, mergelgroeven en wijngaarden vormen het ideale 
decor voor een verrassende ontdekkingstocht.

HEERLIJKE WANDELINGEN IN EEN KLEURRIJK DECOR

1
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5

6

01-05 Mergeldag Gelinden

05-05 & 14-07 Kermis Gelinden

15, 17 & 18-08 Wijnterras Kitsberg

15-12 Pakjesdag Kitsberg

Mergels van Gelinden
De groeven van Overbroek danken hun 
ontstaan aan de ontginning van mergel 
als meststof. De pachters moesten jaar-
lijks hun land mergelen. Deze mergella-
gen werden dus ijverig ontgonnen tot 
kort na Wereldoorlog II. De restanten 
van de groeve zijn nog goed zichtbaar.

 www.natuurpunt.be

Natuurreservaat Overbroek
Het Land van Zuyl, een rijk kalkgrasland, 
in het natuurreservaat Overbroek, 
bekoort je met kalkminnende planten: 
kattendoorn, gevinde kortsteel, wilde 
narcis en rapunselklokjes… De bodem 
bestaat hier uit klei, zand, leem en 
mergel. Eens boven heb je een prachtig 
uitzicht. Het oude eikenhaagbeukenbos 
is een paradijs voor vogels en zeldzame 
planten.

32

Tips en  
wistjedatjes

• ijssalon ’n Koud Kunstje: 

heerlijk ambachtelijk ijs 

• Aen tafel, gezelligheid 

aan één grote tafel 

• overnachten kan je in  

de vakantiewoning  

Villa Aluma

• Kids: Speeltuintje in 

centrum van Gelinden

KALENDER
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Kom je op je jouw weg doorheen Sint-Truiden 

in Groot-Gelmen de oudste herberg van Has-

pengouw ‘De Zwaan’ tegen, dan moet je zeker 

even halt houden. In 1656 was ‘De Zwaan’ een 

afspanning. Reizigers die te voet of met de koets 

naar Tongeren, Luik of Sint-Truiden gingen, hiel-

den er even halt om weer op adem te komen. 

Wie vandaag ‘De Zwaan’ binnenstapt, kan met 

een heel klein beetje verbeelding de sfeer van 

het gezellige dorpscafé van weleer opsnuiven. 3  

Niet ver van Groot-Gelmen kom je de kapel van 

Helshoven tegen. Deze kapel, gelegen aan de 

oude Romeinse heirbaan, werd opgericht in 1254. 

Later werd er een kluis aan verbonden. De laat-

ste kluizenaar overleed in 1908. De huidige kapel 

dateert uit 1659 en wordt beschouwd als het hart 

van de fruitstreek. 1  4

De picknickplaats aan de Galg in Helshoven (fiets-

knooppunt 169) wordt vanaf juni uitgebreid met 

een uitkijkkunstwerk van ‘Kijk op Haspengouw’. 

Het kunstwerk is gemaakt van het hout van 

hoogstamkersenbomen die gekapt werden in 

functie van de bestrijding van het Little Cherry 

Virus. Kunstenaar Frits Jeuris wil met zijn kunst-

werk een verhaal brengen van een veranderend 

‘dynamisch’ landschap met uitzicht op de nieuwe 

boomgaarden, omgeving en toekomst. 2

Het kasteel Chateau de la Motte, een eclectisch 

kasteel gebouwd in de 14de eeuw op een plek 

waar een mottetoren of burcht stond. Dé plek om 

rustig van een drankje te genieten. 6

Groot-Gelmen

Waan je heel even een reiziger uit een ver verleden. Een kasteel uit de 14de eeuw, de 
oudste herberg van Haspengouw en een kapel uit 1254 (hét hart van de fruitstreek) nemen 
je op sleeptouw en bieden een blik op de rijke geschiedenis van onze streek.

EEN DUIK IN HET VERLEDEN

2
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4

3

5

12-05 Kermis Groot-Gelmen

18 & 19-05 Wijnterras Jerom Winery

1, 2, 8 & 9-06 Wijnterras Jerom Winery

juni
Opening uitkijktoren Helshoven 
‘Kijk op Haspengouw’

21-07 Kermis Groot-Gelmen

15-08 Mariaviering, Kapel van Helshoven

Wandeling Groot Genot
Groot-Gelmen, een dorp dat verborgen 
ligt in de plooien van het glooiend land-
schap, is de startplaats van de wandeling 
‘Het Groot Genot’. Deze wandeling met 
pittige klim brengt je langs prachtige 
fruitboomgaarden met unieke verge-
zichten, de oude herberg ‘De Zwaan’, 
restaurant ‘Het lelijke eendje’ en typische 
Haspengouwse cafeetjes zoals ’t Cata-
rakske, bij Voetje, Berkeshof en frituur 
op’t Dorp. Dus genieten maar!

Kapel Helshoven
Kapel van Helshoven, religieus erfgoed in 
het fruitige landschap van Haspengouw.

54

Tips en  
wistjedatjes

• Kapel van Helshoven: 

jaarlijkse Mariaviering 

op 15 augustus, gevolgd 

door kinderzegening

• Chateau de la Motte: 

hotel en brasserie

• Eventuele yogaspot: 

Chateau de la Motte

• Verfrissende stopplaats:  

Heirbaan 66 met 

ambachtelijk ‘Hels ijs‘

• Start wandeling  

‘Groot Genot’

KALENDER
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Kerkom-bij-Sint-Truiden ligt in Droog-Has-

pengouw, in een kastelenlandschap en in de val-

lei van de Cicindria, die beschikt over een mooi 

wandelgebied. 2

Een paradijs voor liefhebbers van plaatselijke 

streekproducten en natuurlijk schoon. In de 

vallei van de Cicindria ligt ook het kasteeldorp 

Kerkom, beschermd als erfgoedlandschap. De 

brouwershoeve in Kerkom is meer dan een 

brouwerij of een hoeve. Het is de gedroomde 

pleisterplaats geworden van wandelaars, fiet-

sers, bierproevers en levensgenieters. Langs de 

weg richting Gingelom stallen verschillende 

streekproducenten hun beste producten uit, 

even waan je je in Frankrijk. 

Wil je meer weten over de fruitteelt in Has-

pengouw, bezoek dan zeker PC Fruit en fruitbe-

drijf PIPO Appelsappen. 3

Wie het gebied te voet wil verkennen, kan het 

wandelgebied van Straeten met haar kindvrien-

delijke queeste ontdekken. 4  Op deze histori-

sche plaats, daar waar Sint-Truiden ontstond aan 

de oevers van de vruchtbare Cicindria, vinden we 

nog steeds belangrijke archeologische vondsten. 

Gebruik je speurdersoog en wie weet! Enkele 

vondsten zijn te bewonderen in het stadhuis 

op de Grote Markt. Onderweg kom je ook het 

wachtbekken ‘de dorpsweide’ tegen, dit om de 

wateroverlast in Bevingen en in de stadskern van 

Sint-Truiden bij noodweer te verkleinen.

Kerkom-bij-Sint-Truiden & Bevingen

Ten zuiden van de stad kronkelt de Cicindriabeek door de glooiende Droog-Haspengouwse 
heuvels. Kerkom-bij-Sint-Truiden en Bevingen liggen midden in dit betoverende landschap: 
deze dorpjes nodigen uit tot heerlijk lange wandelingen, proeven van streekbiertjes en 
bewonderen van de talrijke kastelen.

LEGENDARISCHE KASTELEN EN ZALIGE STREEKPRODUCTEN
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2

1
3

5

Proefcentrum Fruitteelt
Het Proefcentrum Fruitteelt (PC Fruit): 
de plek in het hart van de fruitstreek 
waar wetenschappelijk onderzoek, 
demonstratie naar fruittelers, individu-
ele bedrijfsvoorlichting en diensten aan 
bedrijven samenvloeien.

 www.pcfruit.be

Brouwerij Kerkom
Al sinds 1878 wordt Bink-bier gebrou-
wen en gedronken. Want genoten 
wordt er! Vandaag bestaat het assor-
timent uit 10 verschillende bieren. Duik 
onder in de wereld van het artisanale 
bierbrouwen en breng een bezoek aan 
de brouwerij.

  www.brouwerijkerkom.be

1

Tips en  
wistjedatjes

• Fietsroute langs 

uitzichtpunt Velm 

(waterbassin) 5   

‘Kijk op Haspengouw’

• Start wandelingen: 

Cicindria en Kerkom 

met verschillende 

picknickplaatsen

• Overnachten in  

B&B Casa de Paja

• Kindvriendelijke 

wandeling:  

Fruit-queeste in het 

wandelgebied van 

Cicindria, koop je 

kaart bij toerisme
PIPO Appelsappen
Familiebedrijf gespecialiseerd in 
ecologisch verantwoorde fruit-
teelt (appelen en peren). Vers 
geperst appelsap verkrijgbaar. 
Zeker de moeite waard om een 
bezoekje te brengen tijdens 
de bloesemperiode. Tijdens 
de oogstperiode kan je zelfs 
langsgaan om jouw fruit te 
laten persen!

 www.pipoappelsappen.be

3

19-04
Kamperen onder de bloesems  
bij Fruitbedrijf PIPO

7, 14 & 28-04 Bloesemlounge PIPO

5-05 Bloesemlounge PIPO

15-08 Kermis Kerkom 

16, 17 & 18-08 Binkfeesten brouwerij Kerkom

22-09 Kermis Bevingen

KALENDER
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B&B
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IN KERKOM 

KERKOM-
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BURCHTRUÏNE
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BRUSTEM

CAMPUS DRONEPORT

CLOVISBRON

ABDIJ

STADHUIS

O.L.V.-KERK

BEGIJNHOF

KIJK OP 
HASPENGOUW

ONZE 14 IDYLLISCHE 
DORPEN IN EEN NOTENDOP. 
KIES, ONTDEK EN GENIET!
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‘Aan de waterkant Velm’, de oudste waterwin-

ning in Limburg, is in juli 1897 ingehuldigd door 

koning Leopold II. Het unieke aan de waterwin-

ning was en is nu nog altijd, dat natuurlijke bron-

nen het water naar boven stuwen. Alle inwoners 

van Velm genieten van hun eigen water uit deze 

belangrijke bron.

Het neoclassicistisch kasteel Peten uit de 19de 

eeuw is gerestaureerd en is nu een hotel met 

brasserie met de naam L’O de Vie. Het domein is 

getransformeerd tot een groots woon- en leef-

project ‘Triamant Haspengouw’. 1

 

Eén van de mooiste uitkijkposten onder de naam 

‘Kijk op Haspengouw’ vind je aan het water- 

bassin van Velm, gelegen tussen fietsknooppunt 

185 en 186. Van hieruit heb je een mooi uitzicht 

op de drie torens van Sint-Truiden, gelegen tus-

sen de uitgestrekte geurende boomgaarden. 3

Velm

Een tocht langs het fietsknooppuntennetwerk brengt je bij één van de mooiste uitkijk-
posten in de streek. Tussen de velden en boomgaarden zie je in de verte de drie torens 
van Sint-Truiden. Fiets of wandel je verder door Velm, dan ontdek je ook de oudste water-
winning in Limburg, waar natuurlijke bronnen het water naar de oppervlakte stuwen.

DE MOOISTE UITKIJKPOST IN DE STREEK
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Kerkom

Gingelom

WATERBASSIN
VAN VELM

KIJK OP 
HASPENGOUW

KASTEEL
PETEN  

KAMERIJKHOEVE
ASPERGES REGALYS

BFV 
BLOESEMBAR
VELM

Velm

2

1

3

31-03 tot 5-05
BFV Bloesembar, 
Jufferstraat

23-06 Kermis Velm

13-10 Kermis Velm

BFV Bloesembar
Ben je in de bloesemperiode al fietsend 
of al wandelend onderweg, dan moet 
je even halt houden aan de BFV bloe-
sembar. Even genieten van een heerlijk 
streekbiertje in een mooi kader. Je vindt 
de bloesembar tussen fietsknooppunt 
186 en 359.

  www.bloesembar.com

Kamerijkhoeve & Regalys
Velm is niet alleen fruit, iets buiten het 
centrum richting Gingelom, vind je de 
heerlijke hoevewinkel van Kamerijk-
hoeve / asperges Regalys. Hier kan je de 
lekkere, groene asperges kopen, verser 
vind je ze nergens. Heb je er je hart ver-
loren, overnachten in deze prachtige 
hoeve is mogelijk, vraag het aan gast-
vrouw Bernadette.

  www.regalys.be

42

Tips en  
wistjedatjes

• Fietsroute langs 

uitzichtpunt Velm 

(waterbassin)  

‘Kijk op Haspengouw’ 

gelegen tussen fiets-

knooppunt 185 en 186

KALENDER
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Het mooie kasteel van Duras, in het oud graaf-

schap Duras, is de eerste nederzetting en dateert 

van 1100. Het kasteel is in zuivere classistische 

bouwstijl en het volledige domein van 100 ha 

bossen, weilanden, hoogstamboomgaarden… 

is nog altijd eigendom van de familie. Wijn- 

domein Gloire de Duras heeft er zijn wijngaar-

den. 1  4

Ben je eerder een bierliefhebber, dan moet je 

zeker een bezoek brengen aan Brouwerij en 

Distilleerderij Wilderen van Mike en Roniek. 

Na een grondige restauratie is deze imposante 

alcoholstokerij en de monumentale Haspen- 

gouwse vakwerkhoeve een authentiek industri-

eel monument. Het gezellige terras en de heden-

daagse brouwerij met authentieke distilleerde-

rij zijn een wandeling en bezoek waard. TIP: de 

wandeling van de fruitvallei komt hier voorbij. 2

Ben je toch in Wilderen, ga dan even de kerk met 

bezoekerscentrum binnen. De gerestaureerde 

rechthoekige, romaanse kerktoren van ca. 1150, 

was een defensieve westertoren. Bezoek zeker 

de tentoonstelling in de toren. 3

Duras & Wilderen 

Een zalig fris biertje degusteren of een lekkere wijn proeven? Dan moet je zeker naar 
Duras en Wilderen, waar Wijndomein Gloire de Duras en Brouwerij Wilderen producten 
van topniveau afleveren. Het classistische kasteel van Duras en de romaanse kerk van 
Wilderen zijn de architecturale blikvangers in het landschap.

BIER EN WIJN VAN TOPNIVEAU
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2

20 & 21-07
Wijnterras  
Gloire de Duras

13-10 Kermis Duras

Tips en  
wistjedatjes

• ‘Gasthof de Statie’ 

serveert al het lekkers van 

Haspengouw.

• Heerlijke confituren bij 

streekproducent  

‘de Keukenkoets’:

• Gloire de Duras  

(zie p. 45 wijndomeinen)

• Metstermolen:  

Het molengebouw en het 

gerestaureerde bakhuisje 

zijn nu gezellige 

gastenkamers. Deze 

molen behoorde tot de 

benedictinessenabdij van 

Nonnenmielen

KALENDER
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Het kasteel van Nieuwenhoven, gelegen aan de 

rand van het provinciaal domein Nieuwenho-

ven, staat reeds sinds de 13de eeuw in de kronie-

ken vermeld als zomerverblijf van de abten van 

Sint-Truiden. Diverse eigenaars werken samen 

aan de restauratie van dit prachtig domein en 

ontsluiten dit als waardevol erfgoed voor bezoe-

kers. 1

Geniet van de rust in het streekcafé, bezoek het 

streekproductenwinkeltje en wandel langs het 

voelsprietenpad.

Het provinciaal domein Nieuwenhoven, een 

bosrijk natuurdomein van 164 ha groot, wordt 

beheerd door het Provinciaal Natuurcentrum. Het 

is een interessant vogelgebied met een rijke flora, 

wandelpaden, een visvijver, een speeltuin met 

brasserie, een hondenweide en een leuk speelbos 

waar kinderen kunnen ravotten. 2

Hugo van het fruitbedrijf Jacobs, gelegen in dit 

glooiend landschap, toont je graag zijn biologisch 

geteeld fruit en de unieke mosterdproductie op 

zijn bedrijf. Zie pagina 41. 3

Kortenbos & Melveren

De 17de-eeuwse Basiliek van Kortenbos maakt van dit dorpje een bekend bedevaartsoord 
in Limburg. Ten noordwesten van het nabijgelegen Melveren ligt provinciaal domein Nieu-
wenhoven. Aan de rand van dit bosrijke natuurdomein staat het gelijknamige kasteel, dat 
dankzij een uitgebreide renovatie in zijn oude glorie wordt hersteld.

RELIGIEUS EN CULTUREEL ERFGOED
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12-05 Kermis Kortenbos

6-07
Kersen(s)maken  
fruitbedrijf Jacobs

1-07 tot 31-08
Woda pop-up loungebar 
Domein Nieuwenhoven

22-09 Kermis Melveren

5-10
Appel(s)maken  
fruitbedrijf Jacobs

Tips en  
wistjedatjes

• In bloesemperiode: 

kampeergelegenheid 

Terbiest voor campers

• Heerlijk dineren bij  

‘De Fakkels’

• Hoeve Keizerman:  

in deze hoeve kan je met 

grote groepen terecht; 

plaats voor 50 personen, 

midden in het groen.

• Interesse in religieus 

erfgoed? Bezoek de 

Basiliek van Kortenbos. 

Aan de viersprong heb 

je een prachtige ‘Kijk op 

Haspengouw’

KALENDER
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Zepperen is één van de oudste kerkdorpen van 

Sint-Truiden, gelegen in Vochtig Haspengouw. 

Een ondoordringbare kleilaag zorgt voor veel 

water in de bodem en is dus ideaal voor de fruit-

teelt. De perenboomgaardwandeling, een pit-

toreske wandelroute, loodst je door de kasteel-

omgeving van de kerkdorpjes Hoepertingen en 

Zepperen en haar boomgaarden. Starten doe je 

aan de kerk op het Genovevaplein. 1

Vanop de hoger gelegen Honsberg of Honga-

renberg (Hongaren vestigden zich hier) kan je 

met een verrekijker het dorp overzien. Een ‘Kijk 

op Haspengouw’ 2  met de Sint-Genovevakerk, 

de beemden van d’Oye en aan de horizon de 

toren van de basiliek van Kortenbos. De verla-

ten spoorwegbedding van de vroegere fruitlijn 

Tienen-Sint-Truiden-Tongeren (1879) snijdt de 

helling diep in. Even ontspannen tussen de bloe-

sems en genieten van de kleine dingen doe je 

aan de gezellige bloesembar van Le Bon Vinvant, 

gelegen aan fietsknooppunt 171. 3

Richting Ordingen rijst de toren op van het 

kasteel van Ordingen, een commanderij van de 

Landcommanderij Alden Biesen. Nu is het een 

prachtig kasteel, grondig gerestaureerd tot een 

stijlvol hotel. 4

Zepperen & Ordingen

Na een wandeling naar het hoogste punt van de Honsberg, geniet je van een schitterend 
uitzicht over Zepperen, één van de oudste kerkdorpen van Sint-Truiden. Een verlaten 
spoorwegbedding slingert zich door de perenboomgaarden en het kastelenlandschap, 
met onder andere het imposante kasteel van Ordingen.

KASTEELOMGEVING VOL PRACHTIGE PERENBOOMGAARDEN
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Tips en  
wistjedatjes

• Fietsmuseum:  

Leo ’s Bike collection, 

Stippelstraat 2, Zepperen 

Op afspraak 

M 0495 50 20 61

• Fruitverwerkend bedrijf 

Jonapress

• Langer verblijven in 

Zepperen? Dat kan bij: 

B&B hoeve Roosbeek, 

vakantiewoning Juwel 

Fruithof of voor families 

het Haspenhuisje 

Ordingen

• Ontspannen bij Aquatron 

Sauna Thermen

• Leuke stopplaats  

tijdens je fietstocht:  

Taverne Haspengouw

30-03 tot 12-05
Bloesemterras  
‘Le Bon Vinvant’

1, 3, 4 & 5-05 Zepperen danst weer

16-06 Kermis Zepperen

15-09 Kermis Zepperen

29-09 Kermis Ordingen

KALENDER

3

4

1
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Blauwe lucht, een paar wolkjes aan de hemel en de geur van versgemaaid gras. Lente! Voel je de warmte van 
de eerste zonnestralen op je huid? Dit is het uitgelezen moment om eropuit te trekken en je te laten verleid-
en door het schouwspel van betoverende bloesems. Relaxen in één van de bloesembars, een bezoek aan een 

fruitbedrijf of zelfs kamperen in een boomgaard, in Sint-Truiden kan het allemaal. 

FRUIT, HET 
HASPENGOUWSE GOUD



Bloesemzegening

De prachtige omgeving aan het kerkje van Guvelingen is 

de unieke locatie om de bloesempracht te zegenen samen 

met de Keizerlijke Commanderie der Edele Haspengouwse 

Fruyteniers, studiekring Guvelingen, Haspengouwse Aca-

demie...

 uitgebreid programma: www.visitsinttruiden.be

 zondag 28 april 2019 om 10u30

Bloesemtoerbus

Verken het bloesemende landschap van Haspengouw met de bus. 

Een rondleiding in een fruitbedrijf met korte wandeling in de boom-

gaarden maakt de beleving volledig.

 elke woensdag, zaterdag en zondag in april van 14u -17u

  15,00 euro p.p. (incl. versnaperingen) -2j. gratis

 vertrek: stadhuis, Grote Markt, Sint-Truiden

 

Bloesemnocturne 

Knisperende vuurpotten verlichten het wandelpad langs bloeiende 

boomgaarden. Sappige verhalen komen tot leven en nemen je mee 

in het fruitverhaal. Geniet van de brandende houtkachel en ver-

warm je met een heerlijke tas soep tijdens een muzikale afsluiter.

 elke vrijdag en zaterdag in april en woensdag 10 en 17 april vanaf 19u30

  12,00 euro p.p.; -12 j. 6,00 euro p.p.; - 6 j. gratis

 vertrek: fruitbedrijf Jacobs, Heide 114, Kortenbos

Kamperen tussen de bloesems

Al ooit in een boomgaard geslapen, waar het geurt naar de 

lente? Gezellig keuvelen en meezingen aan het knetterend 

kampvuur, heerlijk ontwaken en genieten van plaatselijke 

lekkernijen als ontbijt. Hier word je één met de natuur en 

haar schoonheid. Gastvrouw Veerle van fruitbedrijf PIPO 

ontvangt je met open armen.

 vrijdag 19 april 2019

  volw. 25,00 euro; -12j. 20,00 euro; -6j. gratis
 Incl. maaltijdsoep, spekfakkel, zoetigheid en 2 drankconsumpties

Boerenmarkt

Wat is de bloesemzegening zonder een typische boerenmarkt? Kuier 

langs gezellige, rijkelijk gekleurde kraampjes en snuif de boerensfeer 

op terwijl je je zintuigen de vrije loop laat gaan. Ruik, proef en geniet 

van allerlei lokale lekkernijen, vers en recht uit de Haspengouwse 

bodem, terwijl de kleintjes ravotten tussen de strobalen en zich uitle-

ven met klassieke boerenspellen. Plezier en ontspanning verzekerd!

 zondag 28 april 2019 van 12u tot 18u

 Voor deze evenementen, tijdig reserveren! 
 De plaatsen zijn beperkt. Info en reservatie: 
 info.toerisme@sint-truiden.be of 011 70 18 18 

Opgelet!

FRUIT, HET HASPENGOUWSE GOUD
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JOUW GRATIS WANDELKAART!

Wandeling Cicindria

Het wandelgebied Cicindria slingert langs diverse kerkdorpjes van Sint-Truiden en Ginge-

lom. Je bevindt je in het zeer oude gehucht Straeten, wellicht ontstaan bij een Romeinse 

versterking aan de heerweg Tongeren - Tienen. Trudo, de stichter van Sint-Truiden, was 

afkomstig van een landgoed in dit gehucht. In de vallei van de Cicindria ligt ook het kas-

teeldorp Kerkom, beschermd als erfgoedlandschap. De brouwerij van Kerkom brouwt er 

lekker bier dat je in een authentiek kader kan proeven. Fruitbedrijf Porreye/Pipo Appelsap-

pen ontvangt je graag op zondagen in hun bloesemlounge tijdens de bloesemperiode.
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Wandelgebied Cicindria
Straeten, Bevingen

Brouwerij Kerkom 
Naamsesteenweg 469, Kerkom

Niet geschikt voor rolstoelen 
maar wel voor sportieve buggy’s

Oranje bol - 5,7 km

Aanloop - 0,6 km

Groene rechthoek - 2,9 km

Holle weg

Rustbank

Picnickplaats

Café / taverne

Boomgaard

Cicindriabeek

Wachtbekken ‘de dorpsweide’

Winning van Straeten

Het wit kasteel

Bruine Onze Lieve Vrouwkapel

Brouwerij Kerkom 

 

1

2

3

4

5

6

Dé wandeling voor kids

Volg de groene rechthoek-
wandeling
      2,9 km 
VRAAG OOK NAAR DE SPECIALE FOLDER!

FRAGMENT UIT DE TOPOGRAFISCHE KAARTEN NRS 33 MET TOELATING. 
HET AUTORISATIENUMMER IS A3205 VAN HET NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT, WWW.NGI.BE

02 Cicindriawandeling 2015_Opmaak 1  9/06/15  11:49  Pagina 2
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Familie Bex

Dit volledig geïntegreerd fruitbedrijf ‘Bex Fruit’ met een famili-

aal karakter is een groothandel die alles zelf verzorgt, van teelt 

en pluk tot sortering. Ook de bewaring en de verkoop gebeuren 

onder eigen merknaam.

 Houtstraat 2a, Jeuk 
 T 011 48 19 00
 info@bexfruit.be

 elke dinsdag in april 
 dinsdag 10 en 24 september

  zondag 28 april

MEER WETEN  
OVER FRUIT

Al wandelend, fietsend of rijdend? Verken de fruitstreek en 
laat je leiden door de bewegwijzerde routes. Combineer je 
route en bezoek een fruitbedrijf, -producent of -veiling of 
bloesemlounge en geniet van Haspengouwse streekpro-
ducten: appels, peren, jenevers, bieren, confituren, stroop...
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 Reserveer tijdig jouw ticket voor de  

 bloesemnocturnes bij fruitbedrijf Jacobs 

 Plaatsen zijn beperkt, 011 70 18 18
 www.visitsinttruiden.be/aanbod/bloesemnocturnes

Tip!

Fruitbedrijf Porreye / PIPO appelsappen

Dit dynamisch familiebedrijf verwerkt zijn milieuvriendelijk 

geteelde vruchten tot heerlijke PIPO sappen, suikerarme 

confituren, stroop en vliersiropen. De PIPO-trein verbindt 

het fruitbedrijf met het verwerkingsbedrijf, twee bedrij-

ven met één ziel. Elk bezoek wordt afgesloten met een 

gezellige degustatie.

 Naamsesteenweg 439C, Sint-Truiden
 perserij: Naamsesteenweg 389B, Sint-Truiden
 www.pipoappelsappen.be

 elke woensdag in april

  7, 14 en 28 april en 5 mei

Jorishoeve

In deze traditionele vierkantshoeve uit 1854 kom je alles te 

weten over de milieuvriendelijke en geïntegreerde wijze 

waarop appelen en peren geteeld worden. Ze verwelko-

men je er graag met een lekker glaasje appelsap of een 

perenjenever.

 Boekhoutstraat 35, Gingelom
 M 0497 48 30 25
 www.jorishoeve.be

 elke vrijdag en zaterdag in april
 elke zaterdag in september

 5 oktober

Fruitbedrijf Jacobs

Hugo Jacobs toont je graag zijn biologisch geteeld fruit met de 

imkerij en de unieke mosterdproductie op het bedrijf. Uiteraard 

laten we jou proeven van al dat lekkers. Blijf alvast op de hoogte 

van onze activiteiten op jacobsfruit.be. Welkom!

 Heide 114, Sint-Truiden
 T 011 59 24 64
 M 0495 60 79 04
 hugo@jacobsfruit.be
 www.jacobsfruit.be

 elke zaterdag in april

 kersen(s)maken 6 juli 
 appel(s)maken 5 oktober

 kersen: zaterdag 29 juni, 6, 13 en 20 juli 
 appelen: zaterdag 14 en 28 september, 5 en 19 oktober

 elke vrijdag en zaterdag in april en woensdag 10 en 17 april
41
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Regalys Asperges

Langs de ‘Chokierroute’ vind je de Kamerijck-hoeve. De 

asperges worden geteeld op het veld naast de hoeve en 

de verwerking en verkoop gebeuren op de boerderij. Uit-

gebreid gamma van streekproducten in de hoevewinkel.

 Kamerijckstraat 11, Gingelom
 T 011 88 10 64
 M 0484 76 66 50
 info@regalys.be
 www.regalys.be

 elke zondag in april en mei

De Belgische Fruitveiling

De BFV is de grootste Belgische organisatie van fruittelers. 

De coöperatie telt 1300 leden en heeft een omzet van zo’n 

145 miljoen euro per jaar. De BFV telt 5 vestigingen en de 

hoofdzetel is gevestigd in Sint-Truiden.

 Montenakenweg 82, Sint-Truiden
 T 011 69 34 13
 info@bfv.be
 www.bfv.be

 elke donderdag in april en september om 11u

Bloesem- tot fruitbezoekjes

Ontdek het proces van bloesem tot fruit tijdens een 

b(l)oeiend bezoek aan een familiebedrijf en haar 

boomgaarden.

 in april om 14u en 15u, andere maanden om 15u

  4,00 euro - 5,00 euro p.p.

 data: zie pagina’s met fruitbedrijven

Bloesem- en fruitterrassen 

Ga op ontdekkingstocht met de fiets of te voet en 

bezoek een streekproducent waar fruit met liefde 

geteeld wordt. Het gezellig terras nodigt je uit. De 

gastheer geeft je met plezier een woordje uitleg, 

vraag er dus gerust naar!

 10u00 tot 18u00

  gratis, rondleidingen 4,00 euro p.p.

 data: zie pagina’s met fruitbedrijven

Van de boomgaard tot in je hand - 
plukdagen

Het is oogsttijd, kom je fruit plukken! Een reden voor 

een feestje! Na de warme zomerstralen kan je de 

rijpe, heerlijke en sappige appels en peren eindelijk 

vers plukken, liefst reserveren bij het fruitbedrijf, 

dagprijs van het fruit.

 13u00 tot 17u00

 Fruitbedrijf Jacobs
 kersen: zaterdag 26 juni, 6, 13, 20 juli van 13u00 - 17u00
 appelen: zaterdag 14 en 28 september, 5 en 19 oktober

 Vrienden van Haspengouw
 Heiselthoeve, Heiseltstraat 65, Jeuk
 zaterdag 14 september

 Jorishoeve
 zaterdag 5 oktober

 SOLV Campus Tuinbouw
 zaterdag 12 oktober
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ONTDEK DE BLOESEMBARS

Ontdek de bloesembars met hun heerlijke, ongedwongen sfeer in het midden van de boomgaarden. Bezoek ze allemaal!

Bloesemterras ‘Le Bon Vinvant’

Even ontspannen tussen de bloesems met een heerlijk 

Haspengouws wijntje of een verfrissend streekbiertje ver-

gezeld van een lekker streekgerechtje of picknick. Dat is 

genieten! Dankzij de strechtent ook toegankelijk bij regen-

weer. Picknicken is mogelijk. Ook op reservatie.

 Honsberg Zepperen aan fietsknooppunt 171
 parking: nieuwe begraafplaats van Zepperen

 30 maart tot 12 mei
 wo - vr: 11u30 - 18u00
 za, zo: 11u30 tot zonsondergang

 M 0472 71 47 05
 info@lebonvinvant.be
 www.lebonvinvant.be

BFV Bloesembar Velm

Puur genieten van Haspengouw

De loungebar, geheel gedecoreerd in hout, past in de oase van 

rust en kijkt uit over de vallei vol bloesems, barbecueën is er ook 

mogelijk mits reservatie.

 Jufferstraat, Velm 
 tussen fietsknooppunten 186 en 359

 31 maart tot 5 mei
 ma - do: 11u30 tot 17u30 
 vr - za: 11u30 tot zonsondergang
 zo: 09u00 tot zonsondergang

  reservaties@bloesembar.com
 www.bloesembar.com

FR
U

IT
, H

ET
 H

A
SP

EN
G

O
U

W
SE

 G
O

U
D

43



Kijken mag, 
aankomen niet!
Een appeltje, vers van de 

boom, bijzonder verleide-

lijk tijdens een wandeling 

of fietstocht. Hieraan toe-

geven is echter ingrijpen in 

iemands werk of inkomen. 

Koop je vers fruit langs de 

weg aan een fruitstandje, 

automaat of tijdens pluk-

dagen!

Bloesemlounge PIPO

Exclusief ontspannen en genieten van bloesems te midden 

van een fruitplantage? Jawel het kan! Voor het 7de jaar op 

rij organiseren Piet en Veerle de PIPO BLOESEMLOUNGE!

De inkom is gratis en elk uur nemen ze je mee op rondlei-

ding met de PIPO-TREIN! Breng dus zeker familie & vrien-

den mee en beleef onze passie.

 Naamsesteenweg 439c, Kerkom 
 tussen fietsknooppunten 134 en 185

 7, 14 en 28 april en 5 mei
 zo: 11u00 tot zonsondergang

 www.pipoappelsappen.be

Loonse loungebar 66

In het kleine Helshoven, gelegen aan de kapel, vind je 

in een prachtig weiland tussen de bloesems de Loonse 

loungebar van Wijndomein Hoenshof. Geniet er van hun 

heerlijke wijnen of een lekker streekbiertje vergezeld van 

een klein hapje. Ontbijt, barbecue, of een feestje, graag 

vooraf reserveren.

 Helshovenstraat 6, Helshoven
 aan fietsknooppunt 169

 29 maart - 30 april
 ma - za: vanaf 13u00 tot zonsondergang
 zo: 11u00 tot zonsondergang
 1 mei - 28 juni
 za: 13u00 tot zonsondergang
 zo: 11u00 tot zonsondergang

 ma - vr: mei en juni

 M 0473 54 32 57
 M 0474 58 18 82
 info@heirbaan66.be

Tapasterras B&B Casa de Paja

Spaanse tapas op z’n Haspengouws!

De kersenboomgaard van Casa de Paja is het ideale decor om te 

genieten van kleine gerechten bereid met fruit- en streekproducten. 

Nieuw! We verwelkomen je ook graag in onze orangerie!

Prikkel je zintuigen! Degustatie van Spaanse olijfolie met tapas of 

paella. Bij ons, bij je thuis of als groepsactiviteit. Neem contact op 

voor meer info.

 Borloweg 10, Kerkom

 elke zondag in april, zo 5 mei: 12u30 - 18u30, andere dagen na reservatie

 T 011 67 27 97
 M 0479 71 96 72
 info@casadepaja.be
 www.casadepaja.be
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ONTDEK DE WIJNGAARDEN

De rijke Haspengouwse bodem is ideaal om topwijnen te produceren. Proef ze bij de Haspengouwse wijndomeinen!

Wijndomein Kitsberg

Evi en Daniel wilden een eigen wijn van topkwaliteit pro-

duceren. In 2008 ging hun droom eindelijk in vervulling en 

besloten ze een wijngaard aan te leggen. Dit is een famili-

aal bedrijf waar aan wijnbouw gedaan wordt volgens de 

moderne technieken. De aangeplante druivenstokken zijn 

Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Blanc en Müller-Thurgau.

 Klein-Gelmenstraat 18, Heers

 28 april, 5 en 26 mei, 9, 23 en 30 juni, 1, 15 en 22 september, 
 17 november. Rondleidingen om 15u, (5,00 euro incl. proevertje) 

 donderdag 15 augustus van 13u00 tot 20u00
 zaterdag 17 augustus van 13u00 tot 20u00 
 zondag 18 augustus van 13u00 tot 20u00
 rondleidingen: 14u00, 15u00 en 16u00 (5,00 euro incl. proevertje)
 

 15 december: pakjesdag van 10u30 - 17u30

 M 0477 24 46 98
 wijndomein.kitsberg@gmail.com
 www.kitsberg.be

Wijndomein Gloire de Duras

In 2015 is Peter Nijskens gestart met een familieproject in de wijn-

bouw. Het wijndomein Gloire de Duras is hoofdzakelijk gelegen in 

Wilderen en Duras. De aangeplante druivenstokken zijn Chardon-

nay, Auxerrois en Pinot Gris. Verder heeft de familie Nijskens ook 

Riesling aangeplant in de ommuurde tuin van het Kasteel van Duras.

 Galgestraat 126, Wilderen

 7, 14 en 21 april, elke zondag in mei, 9 juni en 15 december om 15u

 zaterdag 20 en zondag 21 juli van 13u00 tot 20u00

  M 0475 83 30 68
 info@gloirededuras.be
 www.gloirededuras.be
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Wijndomein Marsnil

De Jongste generatie Vanmarsenille-Cornelis zet de stap naar teelt 

van witte en rode druiven. De zeven kleinkinderen van Paul Van-

marsenille geven een nieuwe bestemming aan “moeilijke” akker. De 

wijngaard ligt in het gebied “Marsnil”, ongetwijfeld de oorsprong 

van hun familienaam Vanmarsenille. 

De teelt gebeurt op natuurlijke wijze, met preparaten op basis van 

kruiden en planten uit de omgeving, zonder gebruik van pesticiden.

Uniek in Vlaanderen.

 Batsheersstraat 35, Heers

 zaterdag 15 juni, 6 juli en 10 augustus om 15u

  T 011 48 51 77
 info@domeinmarsnil.be
 www.domeinmarsnil.be

Jerom Winery

Steeds meer Haspengouwse fruittelers diversifiëren door 

wijnranken aan te planten, onder meer omwille van het 

wijzigende klimaat. Jerom Winery, opgericht door Jerom 

Houben, maakt van deze druiven duurzame kwaliteitswij-

nen. Samen werken ze aan gezonde, residu-arme wijnen 

die bovenal héél erg lekker zijn. Jerom kreeg van zijn vader, 

prof. dr. Ghislain Houben, wijnbouw als het ware met de 

papfles mee. Vandaag runnen zij samen domein Hoenshof. 

Zij wonnen meermaals de verkiezing ‘Beste Belgische Wijn’.

Van 28 maart tot 28 juli verzorgen zij de wijnen in de 

Loonse Loungebar 66. Ontdek tijdens de opendeurdagen, 

onder begeleiding van een gids, de wijngaarden of ontdek 

op je eigen tempo, met een wandelkaart in de hand de 

vruchtbare wijngaarden. Vraag ernaar bij fietscafé Heir-

baan 66.

 Helshovenstraat 18, Borgloon

 18 &19 mei, 1 & 2 juni en 8 & 9 juni om 14u en 16u

  jerom@jeromwinery.be
 www.jeromwinery.be
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Wat is er lekkerder dan een fris biertje met een dikke schuimende kraag, een elegant glas wijn of een vers-
geperst sapje waar je de vitaminen in proeft? Als die lekkernijen dan ook nog volledig van eigen bodem zijn, 
is dat de zoete kers op de smeuïge Limburgse vlaai. Onze streekproducenten delen dag na dag hun passie 
voor eerlijke, pure smaken en verwerken kraakverse producten tot heerlijke sappen, jenevers, ambachtelijk 

gebrouwen bieren en kwalitatieve wijnen. Haspengouw, een droombestemming voor elke foodie.

GEZOND 
VAN BIJ ONS



Brouwerij en Distilleerderij 
Wilderen

Proef de huisgemaakte bieren en distil-

laten in de hypermoderne brouwerij en 

stokerij. Monumentale vakwerkhoeve 

met gezellig proef- en praatcafé. 

 Wilderenlaan 8, Wilderen
 Ingang langs Zoutleeuwsesteenweg 
 T 011 58 06 80
 info@brouwerijwilderen.be
 www.brouwerijwilderen.be

  rondleidingen: za, zo & fe om 15u, 
reserveren via de website

 prijs: 7,00 euro pp.

 april, mei, juni, september
 di - do: 13u00 - 19u00
 vr - zo, fe: 13u00 - 24u00
 juli en augustus
 di - do: 13u00 - 22u00
 vr - zo, fe: 13u00 - 24u00
 oktober - maart
 vr: 19u00 - 24u00
 za, zo, fe: 13u00 - 24u00

BLOSM

Huisgestookte distillaten van eigen  

boomgaard tot in de fles 

CO&CO Distillery is een familiebedrijf uit 

Heers waar diverse Haspengouwse fruit-

soorten worden gedistilleerd. Ze beheren 

het volledige proces: van het telen van 

het fruit tot het bottelen van de flessen. 

Het gamma bestaat uit gin, vermout, 

jenevers en brandy’s.

 Nieuwe Steenweg 229A, Heers
 T 011 68 51 90
 info@blosm.be
 www.blosm.be

  rondleidingen en tastings: 
 iedere dag mogelijk na afspraak

Brouwerij Kerkom

Las even een rustmoment in tijdens een 

wandeling of fietstocht en bezoek deze 

gedroomde stopplaats, de brouwers-

hoeve in Kerkom (1878). Geniet er van 

11 verschillende soorten Binkbieren en 

kleine snacks met o.a. de heerlijke Bink-

stoemp. Gelegen tussen fietsknooppunt 

185 en 186.

 Naamsesteenweg 469, Kerkom
 M 0495 38 12 14
 info@brouwerijkerkom.be
 www.brouwerijkerkom.be

 rondleidingen: 
 van april tot oktober,  
 iedere zaterdag om 15u (+/- 45 min)
  prijs: 4,00 euro pp incl. + 1 Bink bier naar keuze
  groepen min. 10 personen: op aanvraag 

(reserveren)

De QTee® peer heeft zijn oorsprong in het noorden. Deze 
nieuwe peer is een kruising van de Williams peer met een 
Broket July. Deze 2 leverden een knapperige, blozende 
schoonheid op, genaamd Celina, QTee®. De zon zorgt er-
voor dat er een mooie rode blos op de schil verschijnt en 
dat de peer lekker zoet smaakt.

Dieter Porreye, 
Eigenaar van Den Hof
(eerlijke producten)

GEZOND VAN BIJ ONS

Haspengouw is de fruitstreek van België! Kraakverse pro-
ducten zijn de basis van de heerlijke sappen, jenevers, 
ambachtelijk gebrouwen bieren en zelfs kwalitatieve 
streekwijnen die Haspengouw rijk is! 
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’n Koud Kunstje

Ambachtelijk ijs

’n Koud Kunstje biedt een uitgebreid aanbod van kwaliteitsvol, 

huisbereid, ambachtelijk ijs. Schepijs is ter plaatse verkrijgbaar. 

(eind maart tot oktober) Literdozen en unieke ijstaarten kan je het 

hele jaar door bestellen.

 Haagstraat 3, Gelinden
 T 011 48 67 04
 Benny.serdons@telenet.be

 nkoudkunstje

  terras aan fietspunt 160 en 164 aan het  
prachtige natuurreservaat ‘Overbroek’

Streekproducent Marie-Thérèse

Gunther en David produceren streekproducten onder de 

merknaam ‘Marie-Thérèse’. Het omvat ‘Haspengouwse 

confituren, gelei en vruchtenjenevers, allemaal van Has-

pengouws fruit.

 Smidstraat 7a, Mielen-Boven-Aalst
 T 011 67 11 96
 M 0476 45 77 59
 info@craninx.be
 www.craninx.be

 streekproductenwinkel:
 wo - za: 12u00 - 21u00
 zo: 12u00 - 16u00

  rondleidingen: 
  groepen steeds op afspraak, verschillende bedrijfsrondleidingen 

mogelijk

Sinds de zomer van 2018 is de 
nieuwe QTee® peer te verkrijgen 
bij fruitwinkel Den Hof.

Een middelgrote peer bevat 10% van de dagelijks 

aanbevolen hoeveelheid vitamine C en is zeer rijk 

aan antioxidanten. Het helpt het begin van kanker 

en besmettelijke ziekten te voorkomen. Ze bevatten 

veel vezels, waardoor je langer een voldaan gevoel 

hebt en zo minder calorierijk gaat eten. Alsof dit 

nog niet genoeg is, zijn peren ook goed voor het 

hart omdat ze de bloeddruk verlagen.

Bron: https://www.qtee-pear.com/nl

Conference

al begin je met

een weerbarstig

stengeltje, toch,

onvermoed, glijdt

mijn blik altijd

weer je welving

af, rondt je gulden heup.

dat zo graag 

gewogen, zo

graag gebeten

vlees, nat en korrelig,

geelgerijpt je 

honingcellulitis.

wacht,

ik grijp

je, splijt je,

vierendeel je,

nu!

Herman Rohaert

Herman Rohaert
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PIPO Appelsappen

PIPO Appelsappen verwerkt zijn milieuvriendelijk geteelde vruchten 

tot een waaier van verrassende smaken appelsap en tot exclusieve 

suikerarme confituren ‘PIPO Fun’. Eveneens ambachtelijk bereid, 

is de ‘BIO Vliersiroop’ van PIPO. Ook nieuw in het gamma zijn de 

heerlijke sauzen van puur fruit.

 Naamsesteenweg 389B, Sint-Truiden
 T 011 67 41 34
 info@pipoappelsappen.be

 pipo-appelsappen

  Wij persen je fruit
  Heb je eigen appelbomen in de tuin? Terwijl je geniet van verse appelcake, een 

kopje koffie of een glaasje PIPO vruchtensap, zorgen wij ervoor dat je het hele 
jaar door geniet van je eigen sap. Bovendien een zeer uniek en gezond cadeau!

 www.wijpersenuwfruit.be

Jonapress

Jonapress is een gepasteuriseerd appelsap dat op artisanale wijze 

door de eerste koude persing van Jonagold appelen wordt be- 

komen. Dit gebeurt zonder toevoeging van suiker, water of bewaar-

middelen. Jonapress wordt gemaakt op basis van “Jonagold” uit 

Haspengouw, een kruising tussen Jonathan en Golden Delicious. 

 Stippelstraat 9, Zepperen
 T 011 31 12 73
 marc.schleck@extraitdespa.be
 www.jonapress.be

 Bloesemlounge Pipo.    

 Bezoek tijdens de bloesems.  

 deze leuke plek!. 

Must See!
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Koffiebranderij Gimo

Bij koffiebranderij Gimo wordt uw koffie nog op ambachtelijke 

wijze gebrand. Particulieren, bedrijven, horeca...? Wij bieden je een 

smaakvolle koffie aan. Wil je ons beter leren kennen? Neem dan 

deel aan onze workshop ‘kennismaken met koffie’ of kom met je 

bedrijf, vereniging... eens langs voor een bedrijfsbezoek.

 Bedrijvenstraat 5570, Sint-Truiden
 T 011 69 23 14
 M 0479 29 83 74
 info@gimocaffe.be
 www.gimocaffe.be

 ma - vr: 09u00 - 12u00

Gezond van bij Ons - Fancy Fruit

Als traditioneel, familiaal en lokaal hard-fruitbedrijf zijn we gespe-

cialiseerd in verwerking van fruit tot confituren, siropen zoals: 

vlierbessensiroop, likeur en fruitsappen. Proef de ambachtelijke 

perenadvocaat of geniet van de heerlijke perenlikeur!

 Exelmans Luc en Agnes Jacobs
 Heide 97, Sint-Truiden

  Gezond van bij Ons - Fancy Fruit

 Onze fruitautomaat wordt bezocht door talrijke fietstoeristen 
 via het fietsroutenetwerk. (knooppunten in de buurt: 172 – 175 – 150)

Regalys, Haspengouwse groene asperges

Regalys is de merknaam van de Haspengouwse groene 

asperges die in Gingelom geteeld worden volgens de prin-

cipes van de geïntegreerde landbouw. Het verwijst naar het 

Latijnse woord ‘regalis’ dat ‘koninklijk’ betekent. De asperge 

is immers ‘de Koningin der groenten’ en ‘de groente der 

Koningen’. De asperges zijn dagvers en zitten boordevol 

vitaminen.

 Kamerijckstraat 11, Gingelom
 T 011 88 10 64 
 M 0484 76 66 50
 info@regalys.be
 www.regalys.be

 hoevewinkel: april tot juni 
 ma, wo - zo: 09u00 - 18u00

De Keukenkoets 

Als onvervalste fruitfanaten streven we naar echte smaken, 

zonder compromissen. Wij geloven in het pure karakter van 

fruit. Via verrassende combinaties gaan we resoluut voor 

unieke producten. Op ambachtelijke wijze vervaardigd, 

trachten onze confituren je iedere dag opnieuw te doen 

genieten van buitengewone smaaksensaties.

 Halmaaldorp 78, Sint-Truiden
 M 0496 05 73 57
 info@dekeukenkoets
 www.dekeukenkoets.be

Verrassend
puur

VERRASSEND PUUR

Als onvervalste fruitfanaten streven we naar 
echte smaken, zonder compromissen. Wij 
geloven in het pure karakter van fruit. Via ver-
rassende combinaties gaan we resoluut voor 
unieke producten. Laat je onderdompelen in 
een wereld van ongekende, échte fruitsmaken. 
Op ambachtelijke wijze vervaardigd, trachten 
onze confituren je iedere dag opnieuw te doen 
genieten van buitengewone smaaksensaties.

verrassend puur

WWW.DEKEUKENKOETS.BE
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Croque Haspengouw

Benodigdheden:

• 2 dikke sneden wit brood

• enkele plakjes brie-kaas

• 3 schijven spek

• siroop naar keuze: bv Loonse appelstroop

• stukjes Jonagold appel

Bak de plakjes spek tot deze gaar zijn, maar nog zacht.

 Smeer een mooie laag stroop op een sneetje brood  

en beleg met enkele plakjes brie.

Leg hier de gebakken plakjes spek op.

Strooi er naar wens wat stukjes appel over.

 Plooi dicht met de 2de snede wit brood.

Steek het broodje even tussen een croquemachine totdat 

het brood mooi geroosterd is.

Serveer met een slaatje.

Met dank aan Taverne ’t Hert, Grote Markt Sint-Truiden 

voor het recept.

Haspengouw ontdekt, beleefd en geproefd? 

Neem deze ervaringen mee naar huis en maak zelf deze 

heerlijke Croque Haspengouw. Ik zet je alvast op weg. 

Smakelijk.

Stefan Lemoine
eigenaar Taverne ‘t Hert

Tip!

 Croque Haspengouw kan je bestellen  

 in heel wat horecazaken in de streek. 

 Moet je zeker eens geproefd hebben! 

Tip!

RECEPT
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TRAPPEN, STAPPEN 
EN TOEREN

De wind in je haren, de zon op je gezicht, de geur van versgemaaid graan. Neem het landschap volledig in je 
op en gun jezelf de tijd om stil te staan bij zoveel prachtige details. Zie je hoe die vlinder tussen de bloesems 
danst? Heb je gemerkt hoeveel kleurige bloemen er langs de berm groeien? Wanneer bestudeerde je voor het 
laatst aandachtig de verbazende precisie waarmee dat oude kapelletje werd gebouwd? Te voet, met de fiets 

of op de Vespa ontdek je de omgeving op een compleet nieuwe manier.



FIETSEN

Sint-Truiden ligt in het prachtige Haspengouw. Dit is na Zuid-Tirol de grootste fruitstreek van Europa. 
Het is ook het fietsparadijs bij uitstek, ideaal voor wie tot rust wil komen in de prachtige natuur.

In 1994 startte Limburg als eerste met een lokaal fietsroutenetwerk met knooppunten. Het was een primeur in Vlaanderen. 

Ondertussen wordt dit knooppuntfietsen wereldwijd gekopieerd. Vandaag is dit 2000 kilometer groot. 20 000 fietsbordjes tonen je de weg.

Fietspunt Sint-Truiden

Een Limburg-fiets huren doe je bij het fietspunt Sint-Truiden.

Er zijn elektrische fietsen, kinderfietsen, tandems, aanhang-

fietsen… In het fietspunt is er toezicht op en onderhoud van 

fietsenstallingen, fietsherstel volgens het thuiskomprincipe, 

fietsenverhuur en fietswash. Gratis langparkeren op P-station.

 reservaties en prijzen
 www.fietsparadijslimburg.be 
 Stationsplein 65, Sint-Truiden
 fietsverhuur@okazi.be

 van 15 maart tot 15 oktober
 ma - vr: 07u00 - 19u00
 za, zo, brug en fe: zie online op www.fietsparadijslimburg.be

 alle gewone fietsen kunnen na sluitingstijd ingeleverd worden. 
 Elektrische fietsen moeten voor 17u ingeleverd worden. 
 Korting op meerdaagse verhuringen.

Ulbike

Kom fietsen in het prachtige Haspengouwse landschap met een 

solide en comfortabele elektrische fiets! Wij ontvangen je met een 

heerlijk tasje koffie en zetten je op weg, met een picknickmand, om 

een fijne dag tegemoet te fietsen.

 Kleinaartstraat 11, Ulbeek, M 0477660507 
 ulbike@telenet.be, www.ulbike.be

  25,00 euro / dag (elektrische fiets)

 fietsverhuur mogelijk van half maart tot eind oktober
 di, wo, vr: 10u00 - 12u15 en 13u30 - 18u00
 do: 10u00 - 12u15 en 13u30 - 20u00
 za: 09u00 - 17u00

 ma, zo

 facebook.com / ulbike.be

De Tour van Limburg

Fietskaart door Limburg. 2000 km via knooppunten om 

zelf je tour samen te stellen.

  9,50 euro

Fietsen door het rijke verleden 
fietskaart Haspengouw

Zeven routes voeren je langs het rijke verleden van Has-

pengouw. Ontdek verborgen dorpjes, religieuze momen-

ten, prachtige kasteelparken…

  3,00 euro

Fietsen tussen bloesems en fruit
fietskaart Haspengouw

Het fruitige Haspengouw staat het hele jaar door garant voor prachtige 

landschappen. Zes fruitlussen brengen je langs de mooiste plekjes van 

Haspengouw. Starten kan in Sint-Truiden, Alken, Borgloon of Bilzen.

  3,00 euro

Fietsen Loix

Verhuur en herstellingen.

 Luikersteenweg 227, Brustem
 T 011 68 06 56 en 011 70 74 50
 info@fietsenloix.be

 vanaf 12,00 euro/dag
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Als kind was mijn fiets een godsgeschenk, uren 
bracht ik erop door! Al fietsend verkende ik de 
mooie Haspengouwse landschappen. Ik raad 
iedere bezoeker van Sint-Truiden aan in april een 
verkwikkende fietstocht te doen doorheen het 
bloesemende landschap.

Dat sporten een grote hobby was, werd snel  
duidelijk. Het Speelhof is nu nog steeds mijn  
favoriete plek om even alles te vergeten en aan 
mijn conditie te werken.

Simon Mignolet, 
Truiense doelman bij het Belgisch voetbalelftal

Kijk op Haspengouw

Met panoramaborden en panoramakijkers wordt er op de 

hoogste uitzichtpunten van de stad meer informatie gege-

ven over het indrukwekkend landschap, erfgoed, streek-

producenten en toeristische attracties.

• Abdijtoren, Diesterstraat 1, Sint-Truiden, knooppunt 135

• Viersprong Nieuwenhoven, Engelbamp,  

Nieuwerkerken, knooppunt 150

• Honsberg Zepperen, Kerselaarstraat,  

tussen knooppunt 171 en 149

• Uitzichtpunt Romeinse weg, Velm,  

tussen knooppunt 185 en 186

• Uitzichtpunt De galg, Helshoven, knooppunt 169, 

opening juni 2019

Sluikstorten of problemen op je route? 
Meldpunt@sint-truiden.be

Trudofietsgids

Drie lussen in Haspengouw zijn voor je uitgestippeld op 

het grote Limburgs fietsroutenetwerk. Ze brengen je op 

de mooiste plekken in en rond Sint-Truiden. Een gedetail-

leerde kaart met uitleg toont je de weg.

  4,00 euro

Mountainbikeroutes in Haspengouw

 www.mountainbikenetwerk.eu

  10,00 euro

Tips en wistjedatjes

Naast de routes vind je op de fiets-

kaarten van Haspengouw ook alle 

fietsvriendelijke cafés  /  logies op 

de route, bezienswaardigheden, 

fotogenieke stopplaatsen, picknick- 

plaatsen, ...

Must see!
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DICHTBIJ EN MET DE FIETS TE BEREIKEN, 
LEUKE PLEKJES IN DE BUURT!

ALKEN
Recreatiedomein De Alk

Totale ontspanning voor jong en oud.
Op het domein vind je een speeltuin, minigolf, 
verkeerspark, waterfietsen, roeiboten, water-
fonteinen en een gezellig terras. Sportievelingen 
leven zich uit op de Finse piste, atletiekpiste, 
Beach-terreinen, in de manege of huren een 
fiets. Visliefhebbers halen hun hart op aan de 
visvijver. Plezier verzekerd voor het hele gezin. 
De Alk is ook een ideale locatie om een kinder-
verjaardagsfeestje te organiseren.

 Laagdorp 17, 3570 Alken

HEERS
Kom jouw Heers beleven!

Heeft Heers unieke troeven voor een onvergete-
lijk verblijf? Absoluut! Rust, gastvrijheid, natuur, 
geschiedenis en héél veel mogelijkheden om 
met je gezin de ultieme ontspanning te beleven. 
Als een volle fruitmand waaruit je de lekkerste 
ervaringen plukt, herontdek je het plezier van 
ongestoord genieten.

 www.heers.be / toerisme

NIEUWERKERKEN
Kleine gemeente, grote troeven!

Een landelijke gemeente waar fruitboomgaar-
den het dorpsbeeld bepalen. In de lente kleuren 
de bloesems het landschap en kan je genieten 
van dit idyllisch panorama. Je kan er mooie wan-
delingen maken en het is dé uitvalsbasis om de 
streek met de fiets te verkennen. Tijdens je tocht 
zal je heel wat pittoreske dorpjes ontdekken.

 www.nieuwerkerken.be

WELLEN
Bokkenrijders met een  
peperkoekenhart

Maak eens een uitstapje in Wellen en ontdek 
het fruitigste dorpje in Haspengouw. Ons 
religieus erfgoed is enig in de streek; de neo- 
gotische kapel, het bedevaartsoord Oetersloven 
en de overdekte begraafplaats in de voormalige 
St.-Rochuskerk zijn stuk voor stuk pareltjes waar 
je ongetwijfeld tot rust zal komen. Wil je de toe-
ristische drukte vermijden, kom dan naar Wellen 
en geniet van de landelijke rust aan de Herk.

 www.wellen.be

BORGLOON
Parel met pit

Borgloon, een gezellig stadje waar verleden en 
heden elkaar kruisen, waar kunst en natuur 
een eenheid vormen, waar een bloesemzee 
verandert in een fruittuin en mensen je warm 
ontvangen. Je kan er al wandelend of fietsend 
genieten van prachtige panorama’s. Kom zeker 
ook eens een kijkje nemen in ons gloednieuw 
belevingscentrum met toeristisch onthaal en 
streekproductenshop in de gerestaureerde 
stroopfabriek.

 www.borgloon.be

GINGELOM
Gallo-Romeinse Tumuli

3 sites met in totaal 6 grafheuvels van bijna 
2000 jaar oud in een straal van 1,5 km. Uniek 
in Vlaanderen en slechts op een steenworp van 
Sint-Truiden! Ontdek de Twee Tommen en de 
Drie Tommen te voet (4,5 km - vertrek aan de 
kerk in Vorsen), met de fiets (knooppunten 
510-511-192) of met een leuke tractor-huifkar 
mét gids.

 www.gingelom.be / toerisme56
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WANDELEN

Rust, stilte en ruimte… de perfecte ingrediënten voor wandelaars. Onze streek met talrijke holle wegen, bloemrijke 
akkers, vergezichten met niets dan groen en af en toe een kasteel of kapel is de gedroomde omgeving voor wie zich 
één wil voelen met de natuur.

Verborgen parels

Ook wat wandelplezier betreft, ben je in Sint-Truiden op 

het goede adres. Mooie wandelingen brengen je langs 

pittoreske dorpjes en verborgen parels.

  1,00 euro

• Wandel langs weidse wegen en vredige kerkdorpen

 Kerkom en Muizen - 5 km

• Wandel in de Cicindriavallei langs Romeinse wegen

 Bevingen, Straeten, Kerkom - 2,9 km of 5,7 km

• Perenboomgaardwandeling

 Zepperen en Hoepertingen - 8,5 km

• Fruitvallei

 Stayen, Halmaal, Wilderen - 2,7 km, 7 km of 11,3 km

• Wandeling ‘Groot Genot’

 Groot-Gelmen - 6,3 km

• Bottenwandeling

 Natuurreservaat Overbroek en Egoven - 3 km of 5 km

• Wandeling Gelinden 

 Natuurreservaat Overbroek - 3 km of 9 km

Wandelen in Haspengouw

Wandelingen in het groen waar je op een eigentijdse manier kan 

wandelen zonder de natuur te verstoren. Dat zijn ‘De greenspots’ 

en ‘Verborgen moois’ van Regionaal Landschap Haspengouw en 

Voeren.

  1,50 euro - 2,50 euro

  www.wandeleninlimburg.be

Trudowandelgids 

Deze wandeling van 6 km brengt je tot de ziel van Sint-Truiden. 

Al wandelend ontdek je de prachtige verhalen en monumenten 

van deze stad.

  4,00 euro - 8,00 euro incl. Trudopas voor 2 personen

Streek GR Haspengouw

Een langeafstandswandeling van meer dan 200 km langs de mooiste 

Haspengouwse wandelwegen. Volg de bekende geel-rode marke-

ringen langs de weg.

  8,00 euro

Tips en wistjedatjes

Paalkamperen

Op de langeafstandsroute vind je verschillende rust-

plekken in de natuur en dichtbij waar je als wan-

delaar of fietser tijdens je meerdaagse tocht een 

nachtje mag bivakkeren. Ook in Haspengouw vind 

je vanaf 2019 verschillende locaties. Locatie Sint- 

Truiden: Kerkom bij Sint-Truiden

  www.bivazone.be

Tijdens een wandeldriedaagse kan je kennismaken met 

deze bivakzones en ervaren wat wandelen met je doet.

Noteer alvast volgende data: 31 mei, 1 en 2 juni 2019.

  www.rlhv.be
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Stadsvesten

Een mooie wandeling van 4 km op het tracé van de stadsomwal-

ling, in de 11de eeuw gebouwd door Adelardus II en in 1675 door 

Lodewijk XIV ontmanteld.

Het stadspark

In 1876 werd het groene stadspark aangelegd op de vervallen stads-

omwalling. Schilderachtige vijvers, rustieke bruggetjes, een mooie 

kiosk en de wandelpaden brengen vandaag de bezoekers tot rust 

op een boogscheut van het historisch stadscentrum.

WANDELDOMEINEN

Domein ’t Speelhof

In het groen openbaar domein, met een prachtig kasteel op wan-

delafstand van de Grote Markt, ligt de ‘Verborgen moois’ wande-

ling van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. De prach-

tige rozentuin wordt onderhouden door ‘Tuinhier Volkstuinen’ en 

Wiric. Kinderen kunnen er sinds kort de nieuwe bewoners (alpaca’s, 

geitjes, varkens, konijnen, ezels, pony’s...) een bezoekje brengen. 

In domein ‘t Speelhof kunnen joggers en recreanten gratis terecht 

om te wandelen, te lopen of gebruik te maken van de fit-o-meter. 

Na het sporten kan je gratis douchen in de nabijgelegen Trudo 

Sporthal (tegenover domein ‘t Speelhof) tijdens de weekdagen 

van 8u tot 21u.

 Speelhoflaan, Sint-Truiden
 www.speelhof.be

 de wandelkaart is te koop bij Toerisme Sint-Truiden.

Tips en wistjedatjes

Honden welkom in de zwemvijver  
aan de Trudobron

De zwemvijver heeft een oppervlakte van 160 m². De 

oever werd aangelegd met duurzaam tropisch hard-

hout en is voorzien van een trapje.

De hondenzwemvijver is volledig omheind en heeft 

een weide van 900 m², honden kunnen hier veilig 

loslopen.
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Provinciaal domein Nieuwenhoven

Een domein van 161 ha met een rijke flora en fauna, een 

mooie, educatieve visvijver en voor viervoeters een zeer 

grote hondenlosloopzone dichtbij de parking. Er is een 

speeltuin en speelboomgaard dichtbij het terras van de 

cafetaria. Laat je liever je fantasie de vrije loop? Kom dan 

op ontdekking in het speelbos. Hier kunnen kinderen in 

alle vrijheid ravotten. De Greenspotwandeling Nieuwenho-

ven, ingericht door het regionale landschap Haspengouw 

en Voeren, start hier met tal van bewegwijzerde wande-

lingen. Op zoek naar een spannende leerrijke activiteit? 

In het bezoekerscentrum kan je terecht voor het gratis 

ontlenen van educatief materiaal of voor het vernemen 

van ervaringen via de natuurgids. Het aangrenzende kas-

teeldomein was vroeger een buitenverblijf van de abten 

van de abdij Sint-Truiden.

 Hasseltsesteenweg, Sint-Truiden
 T 011 68 79 81
 nieuwenhoven@limburg.be
 www.limburg.be / nieuwenhoven

Natuurhuis Haspengouw

Gelinden, een startplaats voor verschillende wandelingen, is het 

mekka voor natuurvrienden en geologen. In het bezoekerscentrum 

is er een permanente tentoonstelling van 58 miljoen jaar oude 

fossielen van zee- en landplanten. Vuurstenen en andere vond-

sten, allemaal gevonden in en afkomstig van Gelinden, kan je hier 

gratis bewonderen. 

Lekkere streekdrankjes zorgen voor een geslaagde wandeling. 

Onthaal en informatie worden verzorgd door vrijwilligers en gid-

sen van Natuurpunt Aulenteer en Natuurpunt Vallei van de Herk, 

elke tweede en laatste zondag van de maand zondag open van 

13u30 tot 16u30.

 Kleinveldstraat 54, Gelinden
 T 011 69 16 22
 www.natuurpuntaulenteer.be
 1 mei ‘Mergeldag’

Provinciedomein Het Vinne

Vroeger het grootste natuurlijke meer in België. In 1841 

werd het gebied met behulp van stoompompen droog-

gelegd en werd er aan landbouw en turfwinning gedaan. 

Sinds 1974 is ‘Het Vinne’ een provinciaal natuurreservaat 

van 130 ha. Na een natuurherinrichtingsproject is er nu een 

groot meer met rondom een wandelweg. Uitblazen kan 

in de taverne met terras, in de kindvriendelijke speeltuin 

of tijdens een bezoek aan de neerhofdieren.

 Ossenwegstraat 70, Zoutleeuw
 T 011 78 18 19
 www.vlaamsbrabant.be / zoutleeuw

De pop-up wodalounge in Nieuwenhoven

De ‘Woda pop-up loungebar’ is een plek om te ontspannen en te 

genieten van een goed gesprek met een heerlijk glas wijn, een 

cocktail, een frisdrank en fingerfood. Dit alles in een leuk concept.  

   juli en augustus
 ma, di, wo, vr: 17u00 - 24u00
 za, zo: 15u00 - 24u00

 do

  opening afhankelijk van de weersomstandigheden:  
dagelijks te raadplegen via facebookpagina: ‘wodaloungebar’

Tips en wistjedatjes

Wist je dat we in Sint-Truiden een 

‘Lock up your love’- poort hebben op 

Domein ‘t Speelhof? Een mythe zegt 

dat eeuwige liefde wordt beloofd.
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TOEREN

Sint-Truiden is het zuiden en tijdens een ritje door het hinterland begrijp je meteen waarom. Mooie kronkelende wegen 
langs gezellige dorpjes, prachtige kastelen en fruit, vooral veel fruit. Een avontuur met de Vespa, calessino of zelfs de 
step voegt een extra dimensie toe aan je uitstap door de streek.

Verhuur van vrijetijdsvoertuigen

Ontdek het golvende Haspengouw samen met vrienden, 

familie of collega’s. Geniet van de vrijheid, de natuur en 

tal van bezienswaardigheden tijdens je Vespa-avontuur. 

Vesparoute verhuurt ook Calessino’s (tot max. 4 personen) 

en elektrische Twizy’s. 

Beleef een onvergetelijke dag met Vesparoute! Diverse 

opties zijn mogelijk: halve of volledige dagverhuur, route 

met picknick. GPS-systeem steeds inbegrepen.

 Ambachtslaan 5285, Sint-Truiden
 T 011 74 44 44
 info@vesparoute.com
 www.vesparoute.com

  dagverhuur vanaf 69,00 euro Vespa All-in
 halve dag vanaf 50,00 euro Vespa All-in

 ma - zo: 09u00 - 18u00

 1 november tot 1 maart

Haspengouwse auto- en Vesparoute

Vier bewegwijzerde routes langs golvende landschappen, fruitplan-

tages, pittoreske dorpjes, kastelen, goudgele akkers, fauna en flora 

en heerlijke streekproducten.

  3,00 euro

Tips en wistjedatjes
Bloesem Vespatocht

Dit jaar organiseert Squadra Veloce voor de 14de 

keer de Bloesemrit, die plaatsvindt op zondag 28 april 

2019.Inschrijven kan ter plaatse voor de prijs van 5,00 

euro. Hiervoor krijg je op de startplaats pasta, een 

glas wijn en een limoncello aangeboden. De rit van 

ongeveer 70 km brengt je langs de mooiste plekjes 

van Haspengouw.

Op de tussenstop zal er taart en drank te verkrijgen 

zijn aan democratische prijzen. Iedereen met een Ves-

pa of een oldtimer scooter is welkom!

 Markt Sint-Truiden
 reserveren op www.squadraveloce.be

 inschrijven vanaf 11u00
 vertrek tussen 13u00 en 14u00TR
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Ontdek Sint-Truiden op een  
originele manier, met de step!

Je kan niet anders dan gelukkig en vrolijk worden op deze 

leuke steps! Combineer een mooi uitgestippelde route met 

leuke stopplaatsen onderweg. Je krijgt een ideale combina-

tie voor een fantastische uitstap waar beleving, ontdekken 

en genieten centraal staan. 

Ontdek Sint-Truiden ‘puur en oprecht’ met de step!

Wil je als eerste deze steps uitproberen? Op 5 mei zijn 

jullie welkom. Inschrijven via info.toerisme@sint-truiden.be

  M 0493 99 59 75 
 karin@limdiscovery.be 
 www.limdiscovery.be
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Breng zeker eens een bezoek aan de verschillende steden die je onderweg in 
het landschap van Haspengouw tegenkomt.

BILZEN
Daar kijk je van op

Welkom in Bilzen! Ontdek de magie van het 
kasteel van Alden Biesen en trek eropuit in de 
grootste hoogstamboomgaard van Vlaanderen. 
Beleef de attracties van Bilzen Mysteries of huur 
een fiets en verken de unieke kunstwerken in de 
omgeving! In het gezellige historische centrum 
is het heerlijk genieten op de vele terrasjes.

 www.bezoekbilzen.be

RIEMST
Land van Wijn en Mergel

Zuidflanken en wijngaarden,  
mergelgrotten en WO II
De bezienswaardigheden van Riemst zijn ronduit 
uniek. Mergel regeert in fascinerende grotten-
stelsels. Op de glooiende zuidflanken rijpen de 
wijndruiven. En de brug van Vroenhoven ver-
haalt de start van WO II in België.
Van druif tot wijn
Genoelselderen is het oudste wijnkasteel en met 
22 ha ook het grootste wijndomein van ons 
land. Een gids leidt je rond en vertelt je alles van 
druif aan de rank tot wijn in je glas. 

 www.riemst.be / nl / bezoeken

TONGEREN
De eerste stad van België

Beleef meer dan 2000 jaar geschiedenis. 
Romeinse muren, middeleeuwse bouw- 
werken en knappe monumenten fascineren. 
Laat je verrassen door de musea, het pittoreske 
begijnhof en de grootste antiekmarkt van de 
Benelux. Ambachtelijke adresjes, gezellige cafés 
en (sterren)restaurants maken de Ambiorixstad 
hipper dan ooit.

 www.toerismetongeren.be

TR
A

PP
EN

, S
TA

PP
EN

 E
N

 T
O

ER
EN

62



KINDEREN
BAAS

Er was eens… een stad waar kinderen baas zijn. Spannende queestes voor avonturiers in spe, binnen- en 
buitenspeeltuinen waar stoere klauteraars zich helemaal kunnen uitleven en musea voor kleine bollebozen: 
kindvriendelijk Sint-Truiden heeft het allemaal. Naast het vaste aanbod zijn er het hele jaar door leuke activiteiten 

en bruisende evenementen op kindermaat. 



VOOR ALLE SEIZOENEN VAN HET JAAR

Fruitqueeste

Wandeling van 2,9 km met een leuke 

zoektocht naar gekke insectenhuisjes. 

Fruitsnoepers gaan op ontdekkings-

tocht in het natuurgebied ‘Cicindria’ - 

1,00 euro/kind.

Speelvogelqueeste

In de mooie Fruitvallei van de Molenbeek 

wandel je langs oude hoogstamboom-

gaarden. Op de korte wandeling, die spe-

ciaal werd uitgestippeld voor kinderen, 

kunnen ze naar hartenlust ravotten en 

dankzij een zoektocht alles ontdekken 

over bijen en fruit. Uitrusten kan je in 

de leuke speel-en picknickweide. Hier 

bevindt zich de nieuwe gigantische glij-

baan die over de Molenbeek glijdt. Een 

must-do en gegarandeerd plezier in deze 

mooie omgeving - 1,00 euro/kind.

Kabouterbos

Op enkele kabouterpassen van het stads-

centrum ligt het kabouterbos. Hier kun-

nen kinderen, vertrekkend vanuit hun 

droomwereld, wandelen in een sprook-

jeswereld.

Voelsprietenpad  
Kasteel Nieuwenhoven

Dit is een wandeling van ongeveer 2 km 

in het kasteeldomein waarbij al je zin-

tuigen worden gestimuleerd: het zien, 

voelen, ruiken, luisteren naar de rijke 

natuur en de dieren in al zijn geuren 

en kleuren. In het bos, de vijvers, de tui-

nen en de eeuwenoude gebouwen… 

maar ook proeven van diverse kruiden, 

bloemen, groenten en fruit.

 Engelbamp 57, Sint-Truiden

 www.kasteelnieuwenhoven.be

VOOR DE ALLERKLEINSTEN, 
VANAF 4 JAAR
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Stadsqueeste, zoektocht 
naar de schat van Trudo

Als een echte schattenjager ga je op 

avontuur door het stadscentrum van 

Sint-Truiden, 3 km. Negen monumenten 

wijzen je de weg naar puzzelstukken. Als 

je de puzzel maakt, vind je de weg naar 

de schat. Open de schatkist en ontdek 

welke schat je gevonden hebt! Aanra-

der voor kinderen, gezinnen, scholen of 

jeugdbewegingen - 1,00 euro/kind.

Trudofietsqueeste

Ridders en jonkvrouwen fietsen langs de 

legende van Trudo, beleven de strijd rond 

de burcht van Brustem, speuren naar het 

graf van ‘Suske de poup’, picknicken in 

een boomgaard, zoeken 5 monumenten 

tijdens de fietstocht van 20 km, openen 

de kistjes... en vinden met de sleutel de 

schat van Trudo - 1,00 euro/kind.

Op stap met Bas Das

Wie denkt dat wandelen saai is, heeft het 

helemaal mis. Met dit boekje in de hand 

wordt elke wandeling in Haspengouw 

een plezier. Aan de hand van speelse 

en leerrijke opdrachten kom je meer 

te weten over het landschap, de dieren 

en planten en de geschiedenis van Has-

pengouw - 2,50 euro/werkboekje.

Van fruitboom tot appelsap

Samen met Peter ga je op stap en leer je 

alles over fruitteelt. 

Een begeleide rondleiding door de fruit-

plantages voor jongeren vanaf 8 jaar 

(+/- 90 min.). Zie p. 79 ‘Groepen en team-

building’ voor meer info.

VANAF 8 JAAR

VANAF 10 JAAR

 Hoogste glijbaan over het water 

 in de Fruitvallei, Speelvogelqueeste. 

Must See!
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BINNENPRET
VOOR JONG EN OUD

BINNENSPEELTUINEN

Atlantis vzw

De buitenspeeltuin is altijd open. 

Verjaardagsfeestjes op aanvraag.

 Schepen de Jonghstraat 43, Sint-Truiden

 ma - vrij: 10u00-11u30, van 14u30-16u00, van 17u30-18u30
 za: 12u00-17u00
 zo: 10u00-18u00

 centrum

Pretland Linter

 Sint-Truidensesteenweg 139, Linter
 www.pretland.be

 9 km

Plopsa Indoor Hasselt

 Gouverneur Verwilghensingel 70, Hasselt
 www.plopsaindoorhasselt.be

 20 km

Pretland Hasselt

 Rechterstraat 69, Hasselt
 www.pretland.be

 23 km

Kinderrijck

Binnenspeeltuin - Lasershoot game - Escaperoom

 Vrankrijk 22, Bilzen
 www.kinderrijck.be

 32 km

ROLLEBOLLEN MET DE BAL

Beta Bowling

8 bowlingbanen, 3 poolbiljarts en een kinderspeelruimte met 

springkasteel. Uitgebreide brasseriekaart, specialiteit steengrill. Tip! 

Leuk voor verjaardagsfeestjes. Gelegen op wandelafstand van het 

centrum, vlakbij het station.

 Tiensesteenweg 121, Sint-Truiden
 T 011 69 48 48
 www.betabowling.be

 ma

ONTMOET DE WELWEZENS

De Bottelarij

Kom naar de Bottelarij in Ulbeek, neem de speciale Welwezen-

deur en laat je in vervoering brengen door de legende van de 

Welwezens! Je maakt kennis met dit olijk volkje aan de hand van 

verschillende taferelen in woord, beeld en klank binnen én buiten 

het gebouw. Tijdens je speurtocht leer je meer over hun herkomst, 

hun dagelijks leven en de Kwelwezens.

Na je bezoekje nodigt het eetcafé je uit voor een echt Welwezen-

gerecht: wat dacht je van fruitige kWappelflappen, zoete Wflens-

jes, hartige Welwezenb(w)urgertjes, verfrissend WelWezenWelixir 

of een kop dampende kWelwezensoep?

Ook leuk voor verjaardagsfeestjes!

 Ulbeekstraat 21, Ulbeek Wellen
 T 012 21 42 84
 info@debottelarij.be
 www.welwezens.be

  gratis toegang, feestjes op aanvraag
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MUSEUM VOOR JONG EN OUD

Museum DE MINDERE

Vis Vik voor de kleuters van 3 tot 6 jaar.

De opdrachten van Vis Vik zijn speciaal ontwikkeld voor kleuters. 

Voortaan kunnen ze samen met de ouders, grootouders of andere 

begeleiders het museum verkennen aan de hand van het boekje 

‘Vik en Vera’. Telkens zijn er leuke opdrachtjes in de grijze valies-

jes doorheen het museum. Laat de kleine handjes in actie komen!

Vera de vogel voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Voortaan kunnen kinderen samen met hun (groot)ouders of andere 

begeleiders het museum verkennen aan de hand van ‘Vik en Vera’. 

Telkens zijn er leuke opdrachtjes in 9 grijze valiesjes in het museum.

Kinderateliers voor kinderen van 4 jaar tot 12 jaar

Tijdens de schoolvakanties organiseert museum DE MINDERE  

knutselateliers en workshops

 Capucienessenstraat 1, Sint-Truiden
 T 011 67 29 71
 info@demindere.be
 www.demindere.be

RAVOTTEN IN DE BUITENLUCHT

BUITENSPEELTUINEN EN WANDELDOMEINEN

Sint-Truiden

Provinciaal domein Nieuwenhoven

Prachtig bos met wandelroutes, visvijver, speeltuin en  

brasserie

 Hasseltsesteenweg, Sint-Truiden

Domein ’t Speelhof

Leuke wandeldreef en bos, speeltuin met brasserie,  

dierenparkje 

 Speelhoflaan, Sint-Truiden

Skatepark Centrum

Zoek je een leuke plek om te skaten? 

 Veemarkt, Sint-Truiden

Speel- en picknickweide Fruitvallei met glijbaan

 De Fruitvallei, start Fabriekstraat
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Net buiten Sint-Truiden

Het Vinne Zoutleeuw

 www.vlaamsbrabant.be/zoutleeuw

 8 km

Recreatiedomein de Alk

 www.alken.be

 13 km

Hemelspark

 Opeindestraat, Kortessem

 17 km

De Motten

 Dijk 90, Tongeren

 21 km

Kinderen met een handicap willen ook graag kind zijn en 

samen met hun leeftijdsgenootjes plezier beleven. In Sint-Trui-

den vind je enkele leuke aangepaste speeltuigen waar alle 

kinderen zich op kunnen uitleven. Met behulp van deze speel-

toestellen kunnen ze glijden, klimmen, schommelen, zich 

proberen op te trekken aan klimringen en zelf trampoline- 

springen. 

Naast de vogelnestschommel is de interactieve ‘Yalp Sona’, 

een opvallende nieuwigheid van de stadsspeeltuin ‘t Speel-

hof. Een camera in het toestel registreert alle bewegingen 

die de kinderen op de grond maken. De ‘Yalp Sona’ is dus 

een soort outdoor-versie van een computergame. De vloer 

is rolstoeltoegankelijk, en het geluid en het volume van de 

spellen kunnen makkelijk aangepast worden. Zo is het toestel 

ook toegankelijk voor kinderen met een handicap.

Tip!

Peter Kinnaert, dienst jeugd Sint-Truiden

Speelplein ‘De Toverdoos’ 
Trudobron, Sint-Truiden

Eglantierplein, 
Nieuw Sint-Truiden 

Domein ’t Speelhof
Speelhoflaan, Sint-Truiden 
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PLONSEN ALS EEN KIKKER

Zwembad Sint-Pieter

Twee glijbanen, een snelstroombad, een ploeterbad voor 

peuters, een whirlpooltuin en zowel een binnen- als een 

buitenbad maken je zwembeurt net iets anders!

 Olympialaan10, Sint-Truiden
 www.sint-truiden.be/zwembad

 www.sint-truiden.be/openingsuren-zwembad

ZWEMBADEN

Openluchtzwembaden

Zwembad Maupertuus

 Bampstraat 11, Wellen
 T 011 59 74 95
 sport@wellen.be

 14 km

Zwembad Kapermolen

 Koning Boudewijnlaan 22, Hasselt
 T 011 23 94 60
 zwembad@hasselt.be

 21 km

Zwembad Pliniuspark

 Fonteindreef 8, Tongeren
 T 012 80 03 61
 Info@plinius-park.be
 www.pliniuspark.be

 21 km
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POPCORN EN CHIPS

LEUKE EVENEMENTEN

Ken jij Tru & Do al?

Je zal ze misschien al opgemerkt hebben bij evenemen-

ten en in de winkelstraten van Sint-Truiden. ‘Tru & Do’ zijn 

het gezicht van de kindvriendelijke handelaarscampagne.

Tips en wistjedatjes!

BIOSCOPEN

Cinema Cameo

Op wandelafstand van de Grote Markt vind je Cinema 

Cameo, een gezellige filmzaal voor jong en oud.

 Naamsevest 45, Sint-Truiden
 www.cameo.be

 centrum

Kinepolis Hasselt

 Via Media 1, Hasselt
 www.kinepolis.be

 20 km

Ravotten met Kato

Superplezante en spannende zoektocht voor kinderen met hun 

(groot)ouders. Leuke en fruitige animatie. Onderweg kom je de 

nieuwe, plezante glijbaan tegen.

Vertrek aan de kruising Volmolenweg en Fabrieksstraat.

 wo 17 april, 10 juli en 7 augustus om 15u

 2,00 euro p.p., kinderen gratis

  leeftijd: +6 jaar
 afstand: 2,7 km

Joy Joy, het openlucht kinderfestival  
van Vlaanderen!

Joy Joy is in onze stad het kinderfestival bij uitstek, waaraan duizen-

den kinderen deelnemen. Het bestaat inmiddels 18 jaar. Sint-Truiden 

wordt dan opnieuw omgetoverd tot een unieke kinderstad, bekend 

en gesmaakt in heel Vlaanderen. De 2de grootste markt van België 

is voor twee dagen van en voor de kinderen.

  Grote Markt, Sint-Truiden

 zaterdag 29 juni en zondag 30 juni Zie ook hoofdstuk ‘Ontspannen’ voor meer leuke tips.
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RELAXEN, VERWENNEN 
EN ONTSPANNEN

Nood aan een energieboost na een drukke week? Of dringend behoefte aan tijd voor jezelf? Kies jouw favori-
ete manier om te ontspannen en verdrijf al je zorgen. Alleen, met je gezin of met vrienden, in Sint-Truiden 
vind je altijd de mogelijkheid om even te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Neem een verfrissende duik in 
het zwembad, krijg buikpijn van het lachen tijdens een theatervoorstelling of schreeuw de longen uit je lijf 

in de Hel van Stayen.



 

Hooch - escaperoom (vanaf 12 jaar)

The Hooch Escapes: Mr. Hoetsch was een vriendelijke, 

maar mysterieuze man, die bekend was omwille van zijn 

experimentele drankjes en elixirs. Kan jij het mysterie ont- 

rafelen dat Mr. Hoetsch achterliet in zijn woning achter-

liet na zijn dood?

 Grote Markt 21, Sint-Truiden
 T 011 76 61 10
 peter@ppdrinks.be
 www.hooch.be

 hoochbelgium

  vanaf 30,00 euro p.p. inclusief proevertjes 
(min. 4 pers, max. 18 pers.)

 voor groepen zie ook p. 86

 ma - zo: steeds op afspraak 7 / 7

LOCk US Escape Room (vanaf 10 jaar)

LOCk US biedt een leuk en spannend avontuur voor jou en jouw 

team. Gebruik je logisch redeneervermogen en puzzelskills om 

binnen de tijd te ontsnappen.

 Galerij Astrid, Stapelstraat 45 bus 19, Sint-Truiden
 M 0499 20 33 43
 info@lockus.be
 www.lockus.be

 LOCkUSEscapeRoom

  29,50 euro p.p. (2 pers.) - 25,00 euro p.p. (3 pers.) - 23,50 euro p.p. (4 pers.) -  
21,00 euro p.p. (5 pers.) - 19,50 euro p.p. (6 pers.) 

 Meer dan 6 pers.: prijs op aanvraag

 ma - do: 09u00 - 22u00
 vr, za & zo: 09u00 - 23u00
 fe: 09u00 - 23u00

 di

FUN

RELAXEN, VERWENNEN EN ONTSPANNEN
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Aquatron Thermen

Het sauna– en wellnesscomplex bestaat uit vier sauna’s, 

infrarood, stoomcabine, binnen– en buitenzwembad, bin-

nen– en buitenjacuzzi, waterval, ligweide, buitenlounge en 

gezellige relaxruimte met open haard en eetgelegenheid.

 Terwouwenstraat 119, Sint-Truiden
 T 011 68 08 90
 info@aquatron.be
 www.aquatron.be

 aquatronthermen

  vanaf 18,00 euro p.p.

 ma, do, vr & za: 11u00 - 22u30
 zo: 12u00 - 20u00

 di & wo

Privé wellness Trésor 

Dankzij het serene en warme interieur van ‘Pierre de Lune’ en ‘La 

Perla’, twee luxueuze privé wellness-faciliteiten, kom je helemaal tot 

rust. Iedere unit is voorzien van een massage-spa, hamam, IR-stralers, 

sauna, relaxbad van 30°, regendouches, relaxruimte en privéterras. 

De wellnessruimte wordt enkel privé verhuurd. Kinderen welkom 

vanaf 10 jaar.

 Erberstraat 56, Aalst
 M 0474 31 29 29
 www.wellness-tresor.be

Cinema Cameo

Met Cinema Cameo herleeft een stukje nostalgie in 

Sint-Truiden. De bioscoop, die dateert uit begin jaren vijf-

tig, werd helemaal gerenoveerd en voorzien van de laat-

ste technologische snufjes. Zo kan je in de meest optimale 

omstandigheden genieten van een superieure beeld- en 

geluidskwaliteit. De charmante zaal met balkon is uniek in 

België. Kortom, een bezoekje meer dan waard!

 Naamsevest 45, Sint-Truiden

  programma: www.cameo.be

ONTSPANNING

Trésor
wellness
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Le Papillon 
(SoulVision / SoulBalance)

Heb je ondersteuning nodig voor het vinden van ‘Balans’ 

in je leven op fysiek-mentaal-emotioneel en/of zielsniveau.

Dan reikt Carina je graag de hand en biedt jou verschillende 

behandelingen aan zoals: Cranio-Sacraal therapie, voet- 

reflexmassage, Triggerpoint massage, Bloesemremedies,  

Soul-Heart Coaching (individueel: volw-kinderen en groepen).

 B&B Het Zoete Zijn
 Wildebornstraat 7, Hoepertingen
 M 0495 38 34 92 
 le.papillon.balance@gmail.com
 www.hetzoetezijn.be / le-papillon

SPORT EN ONTSPANNING

Trudo Sporthal Veemarkt

De nieuwe sporthal met multifunctionele vloer omvat 3 

basket- en volleybalvelden en 12 badmintonvelden. Er zijn 

voldoende kleedkamers met douches ter beschikking en er 

is tevens een cafetaria om na het sporten even uit te blazen.

 Sint-Jansstraat, Sint-Truiden
 T 011 70 17 72
 info.sport@sint-truiden.be

 weekdagen: 08u30 - 23u00
 weekend: volgens reservatie

Recreatiezwembad Sint-Pieter

In het stedelijk zwembad is zwemspektakel verzekerd: 2 glijbanen, 

een snelstroombad, een kinderbad en een ploeterbad voor kleuters. 

Het zwembad heeft een whirlpooltuin en er is ook een buitenbad. 

Het instructiebad is voorbehouden voor opleidingen, clubzwemmen 

en individueel zwemmen.

 Olympialaan 10, Sint-Truiden
 T 011 70 17 57
 info.zwembad@sint-truiden.be

 www.sint-truiden.be / zwembad
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Als 12-jarige jongen speelde ik mijn eerste  
toneelrol in Sint-Truiden. Bij ‘De Zodemannen’, 
de bekende operettekring van toen. Ik zong er 
de rol van Heinerlee in ‘De lustige boer’  
van Leo Fall. De voorstellingen speelden we  
in ‘CC De Bogaard’ en er volgden vele  
voorstellingen. Ook de toneelmicrobe liet  
me dus nooit meer los. 

Gunther Reniers, 
Truiense acteur en theaterproducent van ‘De Roxy’

STVV: Sint-Truiden ademt voetbal!

We kunnen het niet ontkennen, op Stayen draait (bijna) 

alles rond sport. Stayen is dan ook de thuisbasis van voet-

balclub STVV. Het voetbalteam van Sint-Truiden speelt sinds 

1927 zijn thuismatchen in het legendarische voetbalsta-

dion Stayen. Met een ondergrondse parking onder het 

veld, hotel, horecazaken, diverse winkels, kunstgrasmat... 

is Stayen op dit moment één van de modernste voetbalsta-

dions van België.

Wil je STVV en Stayen beter leren kennen? Reserveer dan 

snel een rondleiding van ongeveer 90 minuten. Via de popu-

laire stadiontour maak je kennis met alle troeven van Stayen. 

Reservaties via info@stayen.com

 Tiensesteenweg 168, Sint-Truiden
 T 011 68 12 34
 info@stayen.com
 www.stayen.com
 www.facebook.com / sitesta

CULTUUR

Als kind kwam ik eigenlijk niet zoveel 
in Sint-Truiden behalve bij… STVV 
natuurlijk. Voor mij was Sint-Truiden 
geen winkel- of monumentenstad, 
maar een voetbalstad. De Kanaries  
met hun onverdroten ijver die het  
grote ploegen moeilijk maakte. Dat 
sloeg in bij een jong mannetje dat 
veel van voetbal hield. De lichtpilonen 
van ver aan de horizon zien opduiken,  
was mijn Truiens landmark.

Stef Wijnants, 
Truiense sportjournalist

Cultuurcentrum De Bogaard

In het cultureel knooppunt van Haspengouw komen zowel het 

ruime publiek als de specialist aan hun trekken. De Bogaard con-

centreert zich vooral op theater, muziek, humor en tentoonstellin-

gen met hedendaagse beeldende kunst. Naast de Schouwburg is er 

ook de Club, de kleinere schouwruimte. Er zijn eveneens 3 vergader- 

zalen beschikbaar. Bij bistro Humphrey kan je terecht voor een lunch, 

diner en drankje.

 Capuciennessenstraat 8, Sint-Truiden
 T 011 70 17 00
 uitbalie@sint-truiden.be

  programma: www.debogaard.be
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Theater De Roxy

Theater De Roxy is dé plaats bij uitstek voor iedereen die 

wil genieten van populaire, ontspannende en ontroerende 

voorstellingen voor een zeer breed publiek.

 Rijschoolstraat 51, Sint-Truiden
 M 0479 02 70 52
 info@deroxy.be
 www.deroxy.be

De Zoutkist

De Zoutkist huisvest de Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden 

en is gebouwd op en met de resten van de vroegere ves-

tingmuur. Samen met het Scharensliephuisje, opgetrokken 

in houten vakwerk en leem, vormt de Zoutkist een geschikte 

pleisterplaats voor kunstenaars.

 Tiensevest 25, Sint-Truiden
 www.zoutkist.be

Bibliotheek Toni Coppers

De stedelijke bibliotheek van Sint-Truiden is ‘the place to be’ als je 

op zoek bent naar informatie of als je je wil ontspannen met een 

goed boek, tijdschrift, cd of dvd. Dagelijks kan je er verschillende 

kranten lezen. De collectie ‘Trudonensia’ bevat 4500 publicaties over 

Sint-Truiden.

 Minderbroedersstraat 25,  
 Sint-Truiden
 T 011 70 17 80
 info.bibliotheek@sint-truiden.be
 sint-truiden.bibliotheek.be

Heb jij al een UiTpas?

Ga je in Sint-Truiden naar het cultuurcentrum, neem je deel 

aan onze sportactiviteiten, ontleen je boeken in de bib of 

gaan je kinderen wel eens naar Jeugd, sport en spel? Dan 

kan je met een UiTpas punten sparen, die je dan weer kan 

omruilen tegen een gratis zwembeurt, een wandelkaart, 

een filmticket bij Cinema Cameo of korting op een voor-

stelling in het cultuurcentrum. Telkens je UiTgaat, spaar je 

nieuwe punten waarmee je jezelf nadien kan trakteren. 

Wie kan daar nu iets op tegen hebben? ;-) 

Meer info over de verkooppunten, de voordelen, de 

gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring kan je vin-

den op www.uitpashaspengouw.be. 

Veronique Moïes
Directeur Cultuur

Tip!
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Mijn favoriete plek in Sint-Truiden is en blijft  
het centrum. De terrasjes in de zomer, iedereen 
gezellig samen wat drinken, dwalen door de  
winkelstraten, de vriendelijkheid die er heerst! 
Onze Grote Markt heeft alle charmes van een 
gezellige winkelstad!

Britt Herbots, 
Truiense volleybalster

Sint-Truiden is een gezellige winkelstad die bekendstaat 

om haar leuke en unieke boetieks rond de Grote Markt. Net 

buiten het centrum vind je eveneens enkele grote ketens 

met een ruim aanbod.

Tijdens het shoppen kan je genieten van een heerlijke 

Latté of een lekker glaasje cava op de leuke terrasjes van 

de Grote Markt. De talrijke horecazaken op de Grote Markt 

verwelkomen je graag!

Parkeren kan (betalend) op de Grote Markt. Voor alle par-

keerplaatsen zie p. 105 Praktische info.

Een dagje shoppen in Sint-Truiden met de trein? Vanaf 

het station wandel je 5 minuten naar het begin van de 

winkelstraten.

SHOP TILL YOU DROP
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Shopzondagen

In het centrum zijn de meeste winkels gesloten op zondag. 

Op bepaalde data vinden er shopzondagen plaats:

zo 17 / 3:  Men City Day

vr 24 / 5:  Ladies City Day (winkels open tot 21u)

zo 23 / 6:  Braderie

zo 7 / 7:  Solden

zo 8 / 9:  Herfstopendeur

zo 6 / 10:  Weekend van de Klant 

zo15 / 12:   Kerstshoppen

zo 22 / 12:  Kerstshoppen

Haspengouwmarkt

De wekelijkse Haspengouwmarkt vindt plaats op de Grote Markt 

van Sint-Truiden. Reeds 600 jaar staat de zaterdagmarkt garant 

voor een gezellige wekelijkse markt met een ruim aanbod in dag-

verse voeding, textiel, bloemen… Ruim 160 standhouders zetten 

hun beste beentje voor om de talrijke bezoekers te ontvangen. 

 Dienst lokale economie

 T 011 70 15 65 

 info.markt@sint-truiden.be

 Iedere zaterdag van 07u00 - 13u00

 Grote Markt, Sint-Truiden

Eén keer per maand organiseert Shop & The City i.s.m. de 

Beroepsvereniging voor de Marktkramers een belevings- 

evenement. Zo wordt er telkens een ‘Marktkramer van de maand’, 

‘Marktcafé van de maand’ en een ‘Marktchef’ gekozen. Meer info 

op www.haspengouwmarkt.shopandthecity.be.

Sundaymarkt, 
de wekelijkse rommel- en antiekmarkt

Geniet van vintage koopjes, hippe foodtrucks en leuke liveoptre-

dens. Deze tweedehands- en antiekmarkt wordt elke week opnieuw 

een fijne beleving voor jong en oud. Volleerde standhouders delen 

de Veemarkt met de jongste ondernemers van onze stad. 

 Iedere zondag van 06u30 - 13u00

Kinderen kunnen iedere woensdag in de zomerperiode van 12u 

tot 17u hun oud speelgoed verkopen en verdienen op deze manier 

een leuke euro bij! De standplaatsen zijn voor de kinderen gratis.

 Speelhoflaan, Sint-Truiden

 www.sundaymarkt.be

Tips en wistjedatjes

Elke maand kan je een auto of fiets 

winnen door gewoonweg te shop-

pen en jouw Shop & The City-kaart te 

scannen. Vraag je kaart aan bij een deelnemende han-

delaar en registreer je kaart bij Toerisme Sint-Truiden. 

 info op www.shopandthecity.be
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GROEPEN 
EN TEAMBUILDING

Organiseer je een shoppingweekend, teambuilding of een uitstap met vrienden? Sint-Truiden heeft alles in 
huis om jou en je familie, vrienden of collega’s een onvergetelijke dag te bezorgen. Toerisme Sint-Truiden 
geeft tips, helpt je bij het uitstippelen van je route of zorgt voor de nodige reservaties. Kom langs en samen 
stellen we het ideale programma samen, volledig op jouw maat. Ben je met jouw school op zoek naar een 

leerrijke uitstap, ook jullie helpen wij verder. Iedereen welkom.



OP STAP MET EEN GIDS

1. PAKKET ROYAAL SINT-TRUIDEN: DAGUITSTAP 2. KIES EN COMBINEER 

Eerlijke streekproducten, fruit, een vleugje cultuur en mystiek.

09u30 - 10u00  Aankomst

Onthaal met koffie en kattenkop (streekgebak)

10u00 - 12u30  Stadswandeling  

Bezoek aan de abdijsite (met of zonder beklimming van de abdijto-

ren) en de schatkamer. In de 14de-eeuwse hallen van het stadhuis 

geniet je van een aperitiefje en je krijgt een zoet cadeau.

12u30 - 14u00  Kies een menu (zie pagina 84)

14u00 - 15u00  Ontdek de rijke landschappen van Haspengouw

Golvende landschappen, pittoreske kerkdorpjes, machtige kaste-

len en vierkantshoeves, filmlocaties… Je komt ze onderweg tegen.

15u00 - 16u00  Wandeling door de vruchtbare boomgaard. 

Je krijgt meer uitleg over de werking van het fruitbedrijf doorheen 

de seizoenen. Je proeft een huisgemaakt appelsapje en krijgt een 

fruitpakket mee.

16u00 - 17u15  Haspengouwrondrit richting Sint-Truiden.

 19,50 euro (excl. lunch) + 150,00 euro per gids

 iedereen krijgt een lekkere verrassing mee naar huis.
 VERVOER NIET INBEGREPEN IN PAKKET.

Stadswandeling

Samen met de gids maak je een wandeling in de historische 

binnenstad met enkele exclusieve bezoekjes.

 3,00 euro p.p. + 90,00 euro p. gids

 duur: 3u
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Haspengouwrondrit

Ontdek de mooiste monumenten en landschappen van 

Haspengouw. Pittoreske kerkdorpjes, machtige kastelen 

en vierkantshoeves…

 90,00 euro p. gids

 duur: 3u

Abdijsite

Breng een bezoek aan de ondergrondse crypte, de aca-

demiezaal, de keizerszaal, de erekoer en tot slot beklim 

je de abdijtoren.

 3,00 euro p.p.+ 60,00 euro p. gids

 duur: 2u

Museum DE MINDERE

De gids neemt je mee op een boeiende ontdekkingstocht 

doorheen het leven van Franciscus van Assisi en zijn vol-

gelingen, de minderbroeders.

 tentoonstellingen: www.demindere.be

 60,00 euro p. gids

 duur: 2u
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Voor, door en over straffe madammen

Een wandeling met verhalen en anekdotes over heilige dames, 

boeiende burgervrouwen of arme minnaressen.

 3,00 euro p.p. + 90,00 euro p. gids

 duur: 3u

Huis Nagels 1892 vzw

Een imposant notarishuis met een eigen ‘upstairs-downstairs’ bele-

ving... De bezoeker wordt rondgeleid in de geest van de belle épo-

que, met als apotheose een verrassend bezoek aan enkele privé- 

vertrekken.

 20,00 euro p.p. (incl. glas Prosecco en amuse) 10-40 pers.

 duur: 1u

Rondleiding Stayen

Volg een rondleiding in het voetbalstadion Stayen. Je krijgt onder-

weg enkele weetjes en anekdotes mee van de gids.

 10,00 euro p.p (incl. drankje & souvenirtje)
 5,00 euro / kind (excl. drankje & souvenirtje)
 Groepen
 vanaf 35 personen: 7,00 euro p.p. (incl. drankje & souvenirtje) 
 extra gids: 25,00 euro

 duur: 1u30

Fietsen en genieten

Fietsen door het prachtige Haspengouwse landschap en 

genieten van een heerlijk driegangenmenu.

 120,00 euro p. gids

 prijs programma op aanvraag

Bezoek een fruitbedrijf

Groepen of scholen kunnen na afspraak een begeleid 

bezoek brengen. Je krijgt een zicht op de boeiende fruit-

nijverheid.

Zie ook p. 37 ‘Fruit’

Bezoek een streekproducent:

zie ook p. 47 ‘Gezond van bij ons’
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Kasteel van Duras en wijndomein  
Gloire de Duras

Dit mooie kasteel in zuivere classicistische stijl ligt midden in een 

prachtig privédomein en is zichtbaar vanaf een platanendreef. 

Het kasteelpark is een onderdeel van een belangrijk domein van 

meer dan 100 ha met bossen, weilanden, akkers, hoogstamboom-

gaarden, een watermolen en een landbouwbedrijf. De ommuurde 

wijngaarden van domein ‘Gloire de Duras’ liggen hier verborgen 

in een geheime tuin. De wijnranken groeien er in een uitzonderlijk 

goed klimaat. Je kan de geheimen van dit kasteel en zijn wijngaard 

ontdekken en je bezoek afsluiten met een heerlijk wijntje van eigen 

bodem.  Voor prijzen contacteer Toerisme Sint-Truiden.

 Park 1, Duras

 duur: 2u30

Tuinen van Kasteel Hex  
te Heers-Heks

Kasteel Hex (18de) is één van de mooiste en best bewaarde 

landgoederen in België. Het is omringd door stijltuinen, een 

moestuin met originele groentekelder en een landschaps- 

park van Louis Fuchs. Het is bekend om de collectie oude 

en wilde rozen, moestuin met historische variëteiten en 

het park met prachtige uitzichten en eeuwenoude exoten.

 www.hex.be

 tuinbezoeken op werkdagen
  april, mei, juni, september en oktober na schriftelijke aanvraag.

 15,00 euro p.p. (min. 20 pers / 300 max 35 pers.)

 duur: ± 1u30 - 2u

Culinaire wandeling

Terwijl de gids je meeneemt op een leuke wandeling door 

de historische binnenstad, geniet je op verschillende loca-

ties van een voor-, hoofd- en nagerecht.

 90,00 euro p. gids

 prijs programma op aanvraag

Tips en wistjedatjes

Wist je dat… je voor je groeps-

bezoek lekkere streekgebon-

den groepsmenu’s kan reser-

veren? Zo ga je steeds met een 

gevulde maag op pad!
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3. MAALTIJDEN - MENU’S 
(enkel in combinatie met boeking uitstap)

Menu 1: 

kopje koffie 2,50 euro

Menu 2: 

2 kopjes koffie en stukje appeltaart 7,25 euro

Menu 3: 

2 kopjes koffie en kattenkop 7,50 euro

Menu 4: 

Haspengouws streekgerecht: stoverij op  

basis van binkbier, appelmoes en frietjes 14,00 euro

Menu 5: 

Haspengouwse broodmaaltijd: koffie of thee,  

sandwich, wit en bruin brood, 5 soorten beleg,  

appelsap, confituur, stroop en fruitsla 15,00 euro

Menu 6: 

spaghetti - dame blanche 15,50 euro

Menu 7: 

kipfilet met fruit en frietjes - dame blanche 16,00 euro

Menu 8: 

soep, 2 maal geserveerd, brood -  

kalkoenfilet met seizoensgroenten en  

kroketten - dame blanche 19,00 euro

Menu 9: 

dagsoep - fantasie van Limburgse hoevekip  

met Gelmense bloedworst en jonagoldappel,  

sausje van ‘Wilderen Kanunnik trippel’ en  

aardappelkroketten - dessert van de chef 23,00 euro

Kindermenu op aanvraag.

Menu’s verkrijgbaar bij de horecazaken  

voor groepen.

4. ARRANGEMENT

Sint-Truiden meets Tongeren

Wil je graag 2 steden combineren op 1 dag? Dat is mogelijk!

Programma

10u00 - 10u30  Onthaal met koffie en koffiekoek

10u30 - 12u00  Stadswandeling en abdijsite

12u00 - 14u00  Lunch (keuze menu)

14u00   Vertrek naar Tongeren

14u30 - 16u30   Bezoek aan de Grote Markt -  

Onze-Lieve-Vrouwebasiliek - Teseum 

(Romaanse kloostergang en schatkamer)

16u30    Afsluiter met koffie en Haspengouwse 

fruittaart in Tongeren

Aanvragen 

Minstens 3 weken voor het bezoek contact opnemen met 

Toerisme Sint-Truiden (p 4). Na de aanvraag krijg je, samen 

met het programma, een uitgebreid reglement dat onderte-

kend terugbezorgd dient te worden (aanpassingen aan het 

goedgekeurde programma of annuleringen moeten per mail 

gebeuren en kunnen aanleiding geven tot extra kosten).

• Groepstarief: min 15 pers.

• 1 gids (2u) per 25 pers. 60,00 euro  

(30,00 euro per bijkomend uur)

• voor menu minstens 3 werkdagen voor bezoek het 

juiste aantal doorgeven

 20,25 euro (excl. lunch) + 120,00 euro p. gids
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5. LEERRIJKE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN

De abdijsite en haar geschiedenis

Scholen kunnen de TRUDOpas verkrijgen aan groepstarief. 

Scholen uit Sint-Truiden krijgen gratis toegang. (zie p. 10)

Tijdens de Stadsqueeste, de geschiedenis 
van Trudo ontdekken

Ga met jouw klas op zoek naar de schat van Trudo! (zie p. 

65) Een gids neemt je mee voor deze leerrijke en speelse 

wandeling doorheen de geschiedenis van Sint-Truiden.

Van fruitboom tot appelsap

Samen met Peter ga je op stap en leer je alles over de 

fruitteelt. Hij geeft antwoorden op verschillende vragen; 

‘Waarom staan er geen bomen op het strand?’, ‘Wat doen 

die bijen tussen de fruitbomen?’… Een begeleide rondlei-

ding door de fruitplantages.

 M 0477 33 69 68 
 peter.van.hoof110@telenet.be
 

 60,00 euro / rondleiding

 vanaf 8 jaar 
 duur: ± 90 min.
 groepen van max. 30 pers.

Tips en wistjedatjes
Bosklassen en zeeklassen al gedaan? Waarom niet met jouw school 

of jeugdbeweging op Haspengouwklassen komen? Beleef een 

leuke uitstap naar de hoofdstad van Haspengouw, bezoek een 

fruitveiling, pluk je eigen fruit en beleef een leuke dag in de bos-

sen met jouw klasgenootjes!

 T 011 70 18 18 
 info.toerisme@sint-truiden.be
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GROEPSACTIVITEITEN - ZELF TE BOEKEN

Escaperooms Hooch

www.hooch.be

(Zie p. 72 voor meer info)

Beta Bowling

www.betabowling.be

(Zie p. 66 voor meer info)

Wandel- en fietstochten met een groep? 
Toeren met een Vespa?

(Zie p. 60 voor meer info)

LOCk US Escape Room

www.lockus.be

(Zie p. 72 voor meer info)

LOCk US werkt samen met tapasbar ‘El Bocado’. Je kan 

hier een arrangement boeken voor jouw groep! Een uit-

dagende en spannende escaperoom gevolgd door heer-

lijke tapas. 

 www.elbocado.be

City Golf

City Golf is een ludieke variant op de klassieke golfsport, ook wel 

bekend als stadsgolf. Sla een balletje op 6 of 9 locaties en maak een 

sportieve ontdekkingsreis doorheen het monumentale Sint-Truiden. 

In tegenstelling tot het klassieke golf speelt men bij City Golf niet 

naar een hole maar naar een target. City Golf is het ideale concept 

om als toerist zonder enige golfervaring op een originele manier 

een stad te verkennen, als inwoner van Sint-Truiden een onver-

getelijke dag te beleven of om een unieke teambuilding met je 

bedrijf te organiseren.

 M 0498 39 56 94
 info@city-golf.be

 vanaf 20,00 euro

6. TEAMBUILDING / GROEPSARRANGEMENT 

Sint-Truiden bezoeken kan op verschillende manieren. Organiseer je een actieve daguitstap voor je vereniging, sta 
je in voor de organisatie van een vrijgezellendag of kom je met jouw bedrijf of jouw vereniging een weekend naar 
Sint-Truiden? 

Misschien ben je dan op zoek naar mogelijkheden om je dag in te vullen en te overnachten? Contacteer de dienst toerisme, of breng 

ons een bezoekje. Wij zorgen ervoor dat je een leuk weekend beleeft met jouw groep!
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GROEPSVERBLIJVEN MET JUIST 
DAT TIKKELTJE MEER

Het Eenhoornhof

Assessments, trainingen, brainstormen… in alle rust. De 

met zorg samengestelde inrichting is zo opgebouwd dat 

ze zowel voor privé- als professionele doeleinden aan- 

gewend kan worden. Deze locatie is ideaal om in alle rust 

kleinschalige seminaries, meetings, assessments, trainin-

gen, screenings, workshops, brainstormoefeningen en inta-

kes te organiseren. De woning beschikt over gemeenschap-

pelijke en individuele ruimtes in een gemoedelijk kader. 

De multi-inzetbaarheid van de ruimtes laat toe om ze aan 

te passen aan jouw wensen. Wens je te overnachten? De 

verschillende kamers met individuele badkamers zorgen 

ervoor dat je ook in een professionele context in alle pri-

vacy de nacht kan doorbrengen.

 www.heteenhoornhof.be

Kasteelhoeve Wange 

Kasteelhoeve Wange integreert de huiselijke, informele sfeer van een 

B&B met de service van een hotel. Dit maakt de Kasteelhoeve tot een 

unieke locatie om met een grote of kleine familie of groep vrienden 

een weekendje te logeren. De heerlijke gerechten komen rechtstreeks 

van de tuin tot op je bord. Men werkt hier volgens het principe van de 

korte keten. Eveneens is er een uitgebreid aanbod aan vegetarische 

maaltijden. Kortom, een uniek concept in een adembenemend kader. 

Ontdek er zeker het Wilgenpad en laat je verrassen.

Kasteelhoeve Wange is eveneens een unieke locatie voor meetings, 

trainingen, workshops, teambuilding, vergaderingen, cursussen… 

Er zijn 3 grote seminariezalen en 1 kleine vergaderruimte.

 www.kasteelhoevewange.be

 16 kamers, 29 bedden, half en vol pension, professionele keuken…)
 vanaf 20 personen heb je de kasteelhoeve voor jou alleen

Hoeve Roosbeek

Hoeve Roosbeek biedt moderne voorzieningen aan bedrijven om 

ze te ondersteunen in het bereiken van gewenste resultaten of 

doelen. Door de rustige en landelijke omgeving kunnen zij zich 

volledig focussen op een presentatie, netwerkevent of meeting.

Nadien kan je afsluitend, samen met jouw team of klant, aanschui-

ven in het restaurant of een overnachting boeken. 

 www.hoeveroosbeek.be / zakelijk

87

G
R

O
EP

EN
 E

N
 T

EA
M

B
U

IL
D

IN
G



‘DE KLEINE MARKT’

Het zaken- en vrijetijdscomplex Stayen is gelegen op de 
‘Kleine Markt’ van Sint-Truiden, tussen Brussel, Charleroi, 
Luik en Eindhoven.

Grand Café Stayen

Gezellige brasserie met Belgisch-Franse 

keuken. Terras dat uitkijkt op het veld 

van eersteklasser STVV. Aparte kinder-

hoek en toegankelijk voor rolstoelge-

bruikers.

Restaurant Uno Due 

Hedendaags en sfeervol restaurant geïn-

spireerd door de Italiaanse keuken. Je 

kan er genieten van een uitgebreid diner 

of een authentieke Napolitaanse pizza.

Café Du Soleil

Trendy sportcafé met tal van caféspelen 

zoals biljart, tafelvoetbal, darts, kaarten... 

ruime bar ideaal voor afterwork of om 

gewoon lekker te relaxen. Uitgebreide 

bierkaart en tapas.

Het voetbalstadion van STVV is meer dan enkel voetbal. In dit com-

plex kan je als bedrijf samenkomen voor meetings, conferenties, 

seminaries, teambuildingactiviteiten, gastronomie en hotel. Deze 

locatie in Haspengouw biedt de perfecte balans tussen zakendoen 

en ontspanning. Lunchmeetings houden in één van de restaurants 

en combineren met een overnachting, alles kan op 1 locatie.

Even vrije tijd? ’s Avonds fitnessen en heerlijk ontspannen in de 

spa of een voetbalmatch van STVV volgen, voordat je je terug-

trekt in jouw comfortabele hotelkamer? Hier kan het allemaal. 

Er zijn ook verschillende winkelketens gevestigd aan het Stayen- 

complex, je vindt er een supermarkt, sportwinkel, kapsalon, kleding-

zaak, elektroshop, speelgoedwinkel, dierenzaak, enz…

 www.hotelstayen.com

Stayen = 
business and leisure!
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DINEREN EN LOGEREN

Haspengouw is genieten van het leven. Proeven van lekkere streekgerechten in een gezellige brasserie of een 
hele avond lang culinaire smaakexplosies ervaren in een toprestaurant. Na een dag vol nieuwe indrukken, 
een namiddag shoppen of een wandeling in de uitgestrekte velden, kruip je onder de wol in één van onze 

prachtige logies. Wedden dat je wakker wordt als een ander mens?



 

Legende 
dineren en logeren

Belrom Hotel ***

Een luxueus designhotel op een steen-
worp van het centrum. Alle kamers uit-
gerust met flatscreen-tv, houten vloe-
ren, airco, moderne badkamer met alle 
voorzieningen.

 Luikersteenweg 232, Sint-Truiden
 T 011 78 52 06
 info@belromhotel.be
 www.belromhotel.be

 vanaf 37,50 euro p.p./nacht
 

 18 (32 personen)
 

 1800 m
 

1  134

Hotel Belle-Vie ***

Statige burgerwoning op loopafstand 
van het centrum en het station. In dit 
hotel zal je sfeer en luxe ervaren voor 
een betaalbare prijs.

 Stationsstraat 12, Sint-Truiden
 T 011 68 70 38
 info@belle-vie.be
 www.belle-vie.be

 vanaf 47,50 euro p.p./nacht
 

 9 (18 personen)
 

 500 m
 

1  135

Hotel Stayen ***

Centraal gelegen, makkelijk te berei-
ken, met een directe trein vanuit Brus-
sel. Omgeven door landelijke omgeving 
en vlakbij het centrum. Perfecte balans 
tussen zakendoen en vrije tijd. 

 Tiensesteenweg 168 Blok B, 
 bus 101, Sint-Truiden
 T 011 68 12 34
 info@stayen.be 
 www.hotelstayen.com

 vanaf 69,00 euro / nacht,  
 standaardkamer 2 personen
 

 77
 

 1200 m
 

1  188

     

Hotels

 Contact

 Prijs op basis van een 2-persoonskamer

 Keuken

 Open

 Gesloten

 Afstand tot de Grote Markt

 Facebook

1   Dichtstbijzijnde knooppunt  
fietsroutenetwerk

 Rolstoelvriendelijk

 Gebruik streekgerechten

 Groepen

 Diervriendelijk

 
 Kindvriendelijk

 Fietslaadpunt
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Gasthof De Statie ***

Het in 1893 gebouwde spoorwegsta-
tion werd omgetoverd tot een sfeervolle 
brasserie met gastenkamers. Je kan 
genieten van een verkwikkende nacht-
rust, ontbijt in een treinwagon.

 Wilderenlaan 63, Wilderen
 T 011 69 69 53
 info@wilderen-statie.be
 www.wilderen-statie.be

 vanaf 40,00 euro p.p./nacht
 

 9 (12 personen)
 

 4000 m
 

1  187

   

Hotel L’O de Vie ***

Een prachtig kasteelhotel met brasserie, 
dat staat voor heerlijk en ongedwongen 
genieten. In zijn kleinschaligheid geniet je 
van rust en ruimte, warmte, gezelligheid 
en comfort.

 Halingenstraat 76, Velm
 T 011 58 66 87
 M 0478 78 42 44
 hotel@lodevie.be 
 www.lodevie.be

 vanaf 37,50 euro p.p./nacht
 

 8 (15 personen)
 

 6000 m
 

1  186

   

De Metstermolen ***

Erfgoedlogies in hartje Haspengouw met 
een groene en rustige ligging. Verblijven 
kan je er in het molen- of bakhuis.

 Metsterenweg 145, Sint-Truiden
 T 011 74 36 98
 M 0496 27 45 31
 info@metstermolen.be
 www.metstermolen.be

 vanaf 35,00 euro p.p./nacht
 

 2 (6 / 2 personen)
 

 3000 m
 

1  190

     

B&B De Ridder

Billy & Anna nodigen je uit in hun neo-
classicistisch herenhuis in de Ridderstraat 
in hartje Sint-Truiden. Geniet van een 
teder moment met je partner of kom tot 
rust na een drukke werkdag.

 Ridderstraat 30, Sint-Truiden
 T 011 52 52 31
 info@deridder-sinttruiden.be
 www.deridder-sinttruiden.be

 vanaf 95,00 euro p.p./nacht
 

 9
 

 100 m
 

1  135

  

Gasten-
kamers

Hotel Aulnenhof ***

Prachtige authentieke abdijhoeve met 
persoonlijke ontvangst, voor elke gele-
genheid. Een lekkere keuken en mooie 
luxekamers. Gelegen naast verschillende 
fietsroutes. 

 Walshoutemstraat 74, Walshoutem
 T 011 83 22 87
 info@aulnenhof.be
 www.aulnenhof.be

 vanaf 50,00 euro p.p./nacht
 

 9 (18 personen)
 

 14500 m
 

1  85

       

Rikkeshoeve ***

Je voelt en proeft meteen de gezellig-
heid, rust en gastvrijheid. Met verwarmd 
openluchtzwembad. Er wordt iedere 
avond gekookt op aanvraag. Optioneel: 
wellness.

 Erberstraat 56, Aalst
 M 0474 31 29 29
 rikkeshoeve@yahoo.com
 www.rikkeshoeve.be
 www.wellness-tresor.be

 vanaf 42,00 euro p.p./nacht
 

 6 (13 personen)
 

 5000 m
 

1  167

   

Hotel Arconaty **

Centraal gelegen hotel waar je in een 
gemoedelijke sfeer kan genieten van de 
streek. Je krijgt hier kwaliteit en persoon-
lijke service voor een betaalbare prijs.

 Sint-Truidersteenweg 61, Linter
 T 016 78 85 02
 arconaty@live.be 
 www.hotelarconaty.be

 vanaf 18,00 euro p.p./nacht
 

 9
 

 16500 m
 

1  62
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Schoon Goed ****

Bij Schoon Goed vind je rust en gebor-
genheid in een stijlvol en natuurlijk 
kader.

 Mottestraat 4, Gingelom
 M 0476 97 10 80
 schoongoed@skynet.be
 www.schoongoed.be

 vanaf 50,00 euro p.p./nacht
 

 2 kamers + 1 vakantiewoning 
 (4 / 6 personen)
 

 7000 m
 

1  183

Het Zoete Zijn ***

B&B in het hartje van Haspengouw.  
8 kamers met verschillende arrangemen-
ten en activiteiten in de buurt. Papillon: 
verschillende behandelingen voor het 
vinden van balans.

 Wildebornstraat 7, Hoepertingen
 T 011 76 74 48
 M 0495 22 33 50
 hetzoetzijn@telenet.be
 www.hetzoetezijn.be

 vanaf 45,00 euro p.p./nacht
 

 8
 

 7000 m
 

1  169

    

Kamerijck B&B ****

6 ruime, stijlvolle en comfortabele 
kamers verbouwd in een vleugel van 
een typisch Haspengouwse vierkants-
hoeve. Een aanrader voor wie rust en 
stilte verlangt.

 Kamerijckstraat 11, Gingelom
 T 011 88 10 64
 M 0478 56 10 76
 info@kamerijck.be 
 www.kamerijck.be

 vanaf 45,00 euro p.p./nacht
 

 6 (15 personen)
 

 8600 m
 

1  183

       

Kasteel 
Nieuwenhoven

Dit historisch kasteel is een ‘poort naar 
inspiratie’. Gezellig, mooi, authentiek. De 
ideale plek om te wandelen, fietsen en 
te genieten van de schoonheid van de 
natuur en de bruisende stilte.

  Engelbamp 55 / 57, Sint-Truiden
 T 011 68 64 10
 info@kasteelnieuwenhoven.be
 www.kasteelnieuwenhoven.be

 vanaf 30,00 euro p.p./nacht
 

 12 kamers + 3 appartementen
 

 5000 m
 

1  150

   

B&B Casa de Paja **

Voor een actieve vakantie in een eco-
logische strobalenwoning, gelegen op 
fietsroutes en wandelwegen. ’s Avonds 
heerlijke avondmalen, ruime keuze met 
huisbereide producten.

 Borloweg 10, Kerkom-bij-Sint-Truiden
 T 011 67 27 97
 info@casadepaja.be
 www.casadepaja.be

 vanaf 44,00 euro p.p./nacht
 

 2
 

 6000 m
 

1  185

Het Leeuwerveld ***

Vlakbij het Vinne en het historische cen-
trum van Zoutleeuw. Twee vernieuwde 
kamers met eethoek, zithoek, fietsen-
stalling en parking. Ontbijt met zelfbe-
reide hoeveproducten.

 Ossenwegstraat 55, Zoutleew 
 M 0497 27 36 07
 info@hetleeuwerveld.be
 www.hetleeuwerveld.be

 vanaf 45,00 euro p.p./nacht
 

 2
 

 6000 m
 

1  51

Hoeve Roosbeek ****

Gastronomisch genieten, zalig logeren, 
sfeervol relaxen en dat in een rustige 
omgeving.

 Roosbeekstraat 76, Zepperen
 T 011 78 36 10
 M 0473 61 48 94
 info@roosbeekhoeve.be
 www.roosbeekhoeve.be

 vanaf 57,50 euro p.p./nacht
 

 4 (12 personen)
 

 7000 m
 

1  180

 

B&B Karrehof **

Welkom in een authentiek Haspengouws 
dorpje op Domein Marsnil. In het uiterst 
zuidelijke puntje ontdek je b&b Karre-
hof. Deze 18de eeuwse vierkantshoeve 
met wijndomein en restaurant Marsnil 
als trekpleisters, is de ideale uitvalsbasis 
voor een tocht doorheen Haspengouw.

 Batsheersstraat 35, Heers
 T 011 48 51 77
 info@domeinmarsnil.be
 www.domeinmarsnil.be

 vanaf 42,00 euro p.p./nacht
 

 9 + 1 vakantiewoning
 

 12000 m
 

1  160
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Michaelhoeve ****

Logeren op een actief landbouwbedrijf 
in Haspengouw waar lekker eten, gast-
vrijheid, rust, comfort en creativiteit nog 
vanzelfsprekend zijn.

 Opheersstraat 31, Heers
 T 011 48 41 23
 michaelhoeve@hotmail.com
 www.michaelhoeve.be

 vanaf 44,00 euro p.p./nacht
 

 2 (6 personen)
 

 12500 m
 

1  160

 

B&B Leeuwerikenveld *

B&B in een klein Hagelands dorpje, de 
perfecte verblijfplaats voor familie- en 
vriendengroepen om de regio Diest-Leu-
ven-Tienen-Sint-Truiden te ontdekken.

 Ransbergstraat 26, Neerlinter
 T 011 78 40 40 
 M 0475 35 03 85
 info@leeuwerikenveld.be
 www.leeuwerikenveld.be

 vanaf 45,00 euro p.p./nacht
 

 2
 

 13000 m
 

1  51

     

 

B&B Het Loonderhof **

Gezelligheid troef in deze 19de-eeuwse, 
gerestaureerde stadshoeve in het cen-
trum van Borgloon.

 Tongersesteenweg 23, Borgloon
 T 012 74 11 84
 loonderhof@skynet.be
 www.loonderhof.be

 vanaf 40,00 euro p.p./nacht
 

 2 (4 personen)
 

 13500 m
 

1  154

Kasteelhoeve Wange

De prachtige kasteelhoeve integreert 
de huiselijke, informele sfeer van een 
B&B met de service van een hotel. Een 
domein met een unieke locatie om een 
weekendje te logeren. 

 Eliksemstraat 26, Wange (Landen)
 T 016 78 84 42
 info@kasteelhoevewange.be
 www.kasteelhoevewange.be

 vanaf 49,50 euro p.p./nacht
 

 16 (29 bedden)
 

 14700 m
 

1  87

     

De Vroling ****

Ideale uitvalsbasis om Haspengouw te 
voet, met de fiets of per Vespa te ont-
dekken.

 Kortessemstraat 48, Wellen
 T 012 24 16 06
 M 0472 25 17 37
 welkom@devroling.be 
 www.devroling.be 

 vanaf 50,00 euro p.p./nacht
 

 6
 

 16000 m
 

1  148
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Hoeve Keizerman ****

Gerestaureerde vierkantshoeve omringd 
door groen, centraal gelegen en de ide-
ale plaats om met een grote of kleine 
groep te komen genieten van Has-
pengouw. 

 Hasseltsesteenweg 506, Sint-Truiden
 M 0497 80 38 43
 reniersherman@hotmail.com
 www.keizerman.be

 vanaf 240,00 euro / week
 

  5 vakantiewoningen  
(8 / 8 / 22 / 4 / 4) personen

 6900 m
 

1  172

  

Hof Ter Hoeven ***

Hof ter Hoeven is een kleine, gezellige 
vierkantshoeve in een doodlopend 
straatje, waar je omarmd wordt door 
de natuur.

 Pottekaasstraat 7, Zoutleeuw
 M 0498 75 53 80
 rudycollaer@yahoo.com
 www.hofterhoeven.be

  vanaf 120,00 euro per nacht/  
400,00 euro per week

 
  4 personen + babybed

 8000 m
 

1  191

     

Hof ter Wallen ****

Deze gerestaureerde woning van de 
voormalige boerderij ligt op de grens 
van Haspengouw en Hageland. Ontbijt 
met zelfgemaakte confituren en vers 
gebakken brood.

 Stationsstraat 44, Zoutleeuw
 M 0498 49 31 90
 guy.francis@hofterwallen.be
 www.hofterwallen.be

 vanaf 225,00 euro / weekend
 

 3 (6 personen)

 7400 m
 

1  51

  

Juwel Fruithof ***

Gezellige vakantiewoning in een wer-
kend aardbeienbedrijf. Ruim verblijf met 
gemeubileerd terras. Mogelijkheid tot 
een rondleiding in het fruitteeltbedrijf. 

 Tereykenstraat 7, Zepperen
 M 0477 60 52 91
 juwel.fruithof@gmail.com
 www.juwel-fruithof.be

 vanaf 190,00 euro / weekend
 

 6

 7900 m
 

1  149

     

Vakantie-
woningen

‘t Cartuyfel *

Gerenoveerde personeelswoning van 
een statig herenhuis in het stadscen-
trum van Sint-Truiden. Kort of lang ver-
blijf mogelijk, fietsenstalling beschikbaar. 

  Clement Cartuyvelstr. 33, Sint-Truiden
 T 011 68 68 36
 M 0495 47 47 61
 tcartuyfel@skynet.be
 www.tcartuyfel.be

  vanaf 65,00 euro p.p./nacht of  
420,00 euro per week

 
 2 tot 9 personen, max. 18 personen

 
 500 m

 
1  135

     

Huize  
Senselberg ****

Volledig gerenoveerde vakantiewoning 
die plaats biedt voor 9 personen. Ideale 
uitvalsbasis om Haspengouw te verkennen 
per fiets, te voet, met de vespa of wagen.

 Kortenbosstraat 74, Sint-Truiden
 M 0477 44 24 96
info@vakantiewoninghaspengouw.be
www.vakantiewoninghaspengouw.be

 vanaf 520,00 euro per week
 

 4 slaapkamers (9 personen)
 

 4000 m
 

1  147

    

Haspenhuisje ***

Jos en Annemie verwelkomen je in hun 
sfeervolle, volledig uitgeruste vakantie-
woning met leuke tuin voor kinderen. 
Ideaal gelegen voor jouw fiets- en wan-
delvakantie.

 Lenertstraat 1, Sint-Truiden 
 (Ordingen)
 M 0475 66 75 65
 haspenhuisje@gmail.com
 www.haspenhuisje.be

 vanaf 50,00 euro p.p./nacht
 

 6 personen
 

 4200 m
 

1  171
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Het Eenhoornhof *****

Ruimte voor de hele familie. De lounge, 
grote eetkamer en terras nodigen uit 
om gezellig samen te zijn. Kamers met 
individuele badkamers. Zithoekjes en 
ontspanningsruimtes. 

 Kleestraat 1 en 2, Borgloon
 M 0476 27 77 70
 info@heteenhoornhof.be
 www.heteenhoornhof.be

 vanaf 2000 euro / weekend
 

 9 (max 20 personen)

 15000 m
 

1  153

De Kleine Motte

De Kleine Motte biedt comfortabele 
vakantielogies. De kamers grenzen aan 
het prachtige kasteeldomein Chateau 
de la Motte. Inclusief ontbijtbuffet in de 
brasserie van het kasteel.

 Mettekovenstraat 4, Groot-Gelmen
 T 011 48 10 86
 info@chateaudelamotte.com
 www.chateaudelamotte.com

 vanaf 45,00 euro p.p./nacht
 

 16 (max. 45 personen)

 11000 m
 

1  169

     

Aan het Tombos ****

Vakantiewoningen in een gebouw met 
een verhaal, omringd door hoogstam-
boomgaarden. De stallingen, hooizolder 
en duiventil zijn smaakvol verbouwd en 
voorzien van alle comfort. 

 Oude Katsei 79, Niel-bij-Sint-Truiden
 T 011 88 59 90
 M 0475 47 50 48
 info@aanhettombos.be
 www.aanhettombos.be

 vanaf 320,00 euro per week
 

 3 vakantiewoningen 
 (6 / 4 / 4 personen)

 10000 m
 

1  183

  

Villa Aluma ****

Vakantiewoning in hartje Haspengouw. 
Ideaal om met familie, vrienden of col-
lega’s te komen genieten van de mooie 
omgeving en rust. Vlakbij Sint-Truiden, 
Tongeren en Luik. 

 Gelinden Dorp 61, Sint-Truiden 
 M 0477 55 37 05
 sophie@alumahome.be
 www.villa-aluma.be

 vanaf 375,00 euro / nacht,  
 minimum 2 nachten te boeken
 

 5 (10 personen)

 8500 m
 

1  164

    

 

La Jouissance

Nestel jezelf in Haspengouw en ontwaak 
met scharreleitjes en huisgemaakte confi-
tuur in duurzame ecologische luxe.

  Marktplaats 11, Gingelom  
(Montenaken)

 T 011 76 82 02
 info@lajouissance.be
 www.lajouissance.be 

 vanaf 35,00 euro p.p./nacht
 

 3 - 2 vakantiewoningen  
 (2 / 4 personen) 

 15000 m
 

1  192

    

Camping
Leeuwerikenveld **

Verzorgde kampeerplaatsen met een 
afzonderlijk aangelegd tentenveld. Voor-
zien van alle nutsvoorzieningen voor door-
trekpubliek. Ook een B&B en vakantiewo-
ning beschikbaar.

  Ransbergstraat 26, Neerlinter
 T 011 78 40 40 
 M 0475 35 03 85
 info@leeuwerikenveld.be
www.mini-camping-leeuwerikenveld.be

 vanaf 14,00 euro p.p./tent
 

 44 plaatsen en tentenweide

 13000 m
 

1  50 en 58

     

Servicezone  
voor mobilhomes

Bezoekers of toeristen die Sint-Truiden met 
de mobilhome bereiken kunnen water 
nemen en hun chemisch toilet lozen op 
de voorziene servicezone met twee par-
keerplaatsen. Dit is geen permanente 
standplaats, enkel parkeren is mogelijk.

  Hasseltsesteenweg, domein Terbiest, 
Sint-Truiden

 T 011 70 18 18
 Info.toerisme@sint-truiden.be
 www.visitsinttruiden.be

 gratis

 1000 m
 

1  189

Campings
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Twenty Two coffee 

 Grote Markt 55, Sint-Truiden
 Gazometerstraat 22, Sint-Truiden
 twentytwocoffee22@gmail.com
 www.twentytwocoffee.be
 

 ma - vr: 08u00 - 18u00
 za: 09u00 - 18u00

 zo
 

 10 m
 

1  135

   

Taverne ’t Hert 

 Grote Markt 7, Sint-Truiden
 T 011 68 20 29
 info@taverne-thert.be
 www.taverne-thert.be

 Snacks
 

 ma, do, vr en zo: 09u00 - 23u00
 di: 09u00 - 18u00
 za: 07u00 - 24u00

 wo
 

 10 m
 

1  135

 

Brasserie Grand Place

 Grote Markt 44, Sint-Truiden
 M 0478 43 81 26
 info@brasseriegrandplace.be
 www.brasseriegrandplace.be

 Belgisch

 dagmenu vanaf 17,00 euro
 

 ma, di, do, vr, zo: vanaf 10u00 
  za: vanaf 08u00, vanaf 09u00 

winterperiode

  wo, behalve tijdens schoolvakanties
 

 10 m
 

1  135

  

El Bocado

 Plankstraat 2, Sint-Truiden
 T 011 93 32 44
 sint-truiden@elbocado.be
 www.elbocado.be

 Tapas
 

 ma - zo: 12u00 - 22u00
 

 10 m
 

1  135

   

 

Pacific

 Grote Markt 4, Sint-Truiden
 T 011 67 14 90
 pacificsinttruiden@gmail.com
 www.pacificsinttruiden.be

 Europees

 dagmenu vanaf 15,50 euro
 

 ma, wo, do en zo: 10u00 - 22u00 
 vr: 10u00 - 24u00
 za: 08u00 - 24u00

 di
 

 10 m
 

1  135

    

Dans- en eetcafé
Cosmocafé

 Grote Markt 66, Sint-Truiden
 M 0494 59 83 94
 info@cosmocafe.be
 www.cosmocafe.be

 Internationaal

 dagmenu vanaf 15,00 euro
 

 10 m
 

1  135

 

Brasseries  
& eetcafés

Wijnbar Ons Huis

 Grote Markt 6, Sint-Truiden
 T 011 68 22 35
 info@wijnbaronshuis.be
 www.wijnbaronshuis.be

 Belgisch
 

 ma, di, vr en zo: 11u00 - 01u00
 za: 08u30 - 01u00

 wo en do
 

 10 m
 

1  135
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De Ridder - Wijnbar

 Ridderstraat 30, Sint-Truiden
 T 011 58 06 80
 info@deridder-sinttruiden.be
 www.deridder-sinttruiden.be

 Tapas

 juni, juli en augustus
 wo - do: 08u00 - 22u00
 vr - zo: 08u00 - 23u00
 

 100 m
 

1  135

IJssalon Vica 

 Slachthuisstraat 5, Sint-Truiden
 T 011 68 31 41

 Kleine gerechten
 

 april t.e.m. september
 di - zo: 11u00 - 22u00
 oktober t.e.m. maart
 di - zo: 11u00 - 21u00 
 juli en augustus: 7 / 7

 ma
 

 600 m
 

1  135

      

Bar & Bistro 
Humphrey 

 Capucienessenstraat 10,  
 Sint-Truiden
 T 011 70 17 11
 humphrey.ccst@gmail.com
 www.bistrohumphrey.be

 bistrokeuken met wereldse toets
 

 di - vr en zo: 11u30 - 14u00 en   
 17u30 - 21u30
 za: 17u30 - 21u30

 ma en zo
 

 200 m
 

1  135

      

 

Grand Café Stayen

 Tiensesteenweg 168, Sint-Truiden
 T 011 69 10 00
 info@grandcafestayen.com
 www.hotelstayen.com

 Belgisch / Frans
  keuken open tot 22u00,  

zo tot 21u00

 dagmenu vanaf 13,00 euro

 ma - vr: 07u00 - 23u00 
 za: 08u00 - 23u00
 zo: 08u00 - 22u00
 

 1200 m
 

1  188

      

Beta Bowling

 Tiensesteenweg 121, Sint-Truiden
 M 0476 57 55 85
 betabowling@hotmail.com
 www.betabowling.be

 Brasserie, steengrill
 

 di, do en vr: 11u00 - 24u00
 wo: 11u00 - 18u00
 za: 13u00 - 24u00
 zo: 13u00 - 22u00

 ma
 

 1000 m
 

1  135

  

‘t Begijntje

 Begijnhof 62, Sint-Truiden
 T 011 69 57 53
 info@hetbegijntje.be
 www.hetbegijntje.be

 Belgisch

 dagmenu vanaf 10,00 euro

 oktober t.e.m. maart
 ma - vr: 11u00 - 18u00
 za en zo: 10u00 - 20u00
 april t.e.m. september 
 di - vr: 11u00 - 20u00
 za en zo: 10u00 - 20u00

 april t.e.m. september: ma 
 

 800 m
 

1  189

  

Afspanning ’t Speelhof 

 Speelhoflaan 5, Sint-Truiden
 M 0478 80 42 62
 speelhof@telenet.be
 www.speelhof.be

 Belgisch
 

 ma - zo: 10u00 - 22u00

 ma en di van okt - apr
 

 900 m
 

1  189

     

Café Du Soleil

 Tiensesteenweg 168, Sint-Truiden
 (Kleine markt)
 T 011 49 49 89 
 cafedusoleil@stayen.com
 www.hotelstayen.com

 Belgisch
  keuken open tot 20u30

 ma - do: 12u00 - 23u00
 vr - za: 12u00 - 24u00
 zo: 12u00 - 22u00
 

 1200 m
 

1  188
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Taverne Haspengouw 

 Sint-Genovevaplein 8, Zepperen
 M 0485 31 01 70
 tavernehaspengouw@gmail.com
 www.tavernehaspengouw.be

 Belgisch

 dagmenu vanaf 10,00 euro

 ma - zo: 10u00 - 12u00

 di 
 

 6000 m
 

1  171

      

Fietscafé  
Kasteel Nieuwenhoven 

 Engelbamp 55 / 57, Sint-Truiden
 T 011 68 64 10
 info@kasteelnieuwenhoven.be
 www.kasteelnieuwenhoven.be

 Gevarieerd met streekproducten
 

 di - zo: 10u30 - 22u00

 ma, november
 

 5000 m
 

1  150

      

Brouwerij Kerkom 

 Naamsesteenweg 469, Kerkom
 M 0495 38 12 14
 info@brouwerijkerkom.be
 www.brouwerijkerkom.be

 Belgisch
 koude en warme gerechten

 april - september
 wo - zo en fe: vanaf 11u00 
 gesloten: ma en di
 oktober - maart
 do en vr: vanaf 12u00 
 za, zo en fe: vanaf 11u00
 gesloten: ma, di en wo

 ma en di (wo oktober - maart)
 jaarlijks verlof 24 / 12 - 17 / 01
 

 5200 m
 

1  185

      

Gasthof De Statie

 Wilderenlaan 63, Wilderen
 T 011 69 69 53 
 M 0496 12 08 71
 info@wilderen-statie.be
 www.wilderen-statie.be

 Belgisch

 dagmenu vanaf 27,00 euro
 

 april - oktober
 di - zo: 11u00 - 21u00
 november - maart
 vr - zo: 11u00 - 21u00
 

 4000 m
 

1  187

  

Taverne Winston

 Luikersteenweg 325, Sint-Truiden
 T 011 67 17 99
 info@tavernewinston.be
 www.tavernewinston.be

 Belgisch / Frans

 dagmenu vanaf 15,00 euro
 

 ma - do: 10u30 - 24u00
 vr - za: vanaf 10u30
 zo: 10u00 - 24u00
 

 4500 m
 

1  67

 

‘t Kelshof 
 

 Nieuwenhoven 1, Sint-Truiden
 T 011 68 80 35
 nieuwenhoven@telenet.be
 www.domeinnieuwenhoven1.be

 Bistrokeuken

 april - oktober
 ma - wo: vanaf 11u00
 vr - zo: vanaf 11u00 
 gesloten: do
 november - maart
 ma - wo, za: 14u00 - 18u00
 zo: 10u30 - 20u30
 gesloten: do en vr
 

 5500 m
 

1  147

     

Brouwerij & Distilleer-
derij Wilderen

 Wilderenlaan 8, Wilderen 
 Ingang via Zoutleeuwsesteenweg 120B
 T 011 58 06 80
 info@brouwerijwilderen.be
 www.brouwerijwilderen.be

 broodmaaltijden en Hopkaas

 april, mei, juni en september
 di - do: 13u00 - 19u00
 vr - zo, fe: 13u00 - 24u00
 juli en augustus
 di - do: 13u00 - 22u00
 vr - zo, fe: 13u00 - 24u00
 oktober t.e.m. maart
 vr: 19u00 - 24u00
 za, zo, fe: 13u00 - 24u00

 ma / oktober t.e.m. maart: ma en do
 

 3700 m
 

1  188

     

Brasserie 
‘t Veilinghuis

 Tongersesteenweg 150, Sint-Truiden
 T 011 68 16 72
 M 0496 33 87 55
 info@hetveilinghuis.be
 www.hetveilinghuis.be

 Belgisch / Frans

 dagmenu vanaf 14,00 euro
 

 ma - vr: 08u00 - 21u00
 za: 11u00 - 22u00

 zo en fe
 

 1800 m
 

1  134
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Brasserie L’O de Vie 

 Halingenstraat 76, Velm
 T 011 58 66 87
 M 0478 78 42 44
 hotel@lodevie.be
 www.lodevie.be

 Belgisch
 

 ma: 11u00 - 14u00
 di - zo: 11u00 - 21u00
 

 6000 m
 

1  186

     

Hoevecafé ‘De Stal’ 
 

 Dorpsstraat 68, Zoutleeuw
 T 011 78 20 23
 M 0495 21 30 23
 M 0497 45 28 18
 brigitte.dewil@gmail.com
 info@hoevecafedestal.be
 www.hoevecafe-destal.be

 menu’s mogelijk op afspraak

 ma - di: 12u00 - 22u00 
 do - zo: 12u00 - 22u00

 wo 
 

 6400 m
 

1  51

    

De Bottelarij
 

 Ulbeekstraat 21, Wellen
 T 012 21 42 84
 info@debottelarij.be
 www.debottelarij.be
 www.welwezens.be

 lokaal én multicultureel

 wo: 11u00 - 18u00 
 do - zo: 11u00 - 21u00

 ma en di 
 (groepen welkom op afspraak) 
 

 10000 m

1  149

       

Heirbaan 66 
 

 Helshovenstraat 18, Borgloon
 T 011 72 65 17
 M 0474 58 18 82
 info@heirbaan66.be

 ma - za: vanaf 13u00 
 zo: vanaf 11u00 
 

 11000 m
 

1  160

       

Château de la Motte 
 

 Mettekovenstraat 4, Groot-Gelmen
 T 011 48 10 86
 info@chateaudelamotte.com
 www.chateaudelamotte.com

 Belgisch

 wo, do en zo: 11u00 - 21u00 
 vr en za: 11u00 - 22u00

 ma en di, nov - dec, jan - feb 
 

 11000 m
 

1  169
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Restaurant Marsnil
 

 Batsheersstraat 35, Heers
 T 011 48 51 77
 M 0496 47 93 55
 restaurant@domeinmarsnil.be
 www.domeinmarsnil.be / restaurant

 Belgisch / Haspengouws

 menu vanaf 38,00 euro
 

 vr en za: 18u30 - 21u00
 zo: 12u00 - 13u15

 ma - do 
 

 11600 m
 

1  160

 

Aen Tafel 
 

 Luikersteenweg 532,  
 Engelmanshoven
 T 011 18 38 44
 M 0479 82 97 95
 info@aentafel.be
 www.aentafel.be

 klassiek Belgisch

 dagmenu vanaf 17,00 euro

 wo: 16u00 - 20u00
 do, vr en za: 12u00 - 20u00
 zo: 08u00 - 19u00
 

 7000 m
 

1  164

      

De Zwaan 
 

 Klein-Gelmenstraat 1,  
 Groot-Gelmen
 T 011 76 73 77
 indezwaan@telenet.be
 www.indezwaan.com

 Belgisch / grill

 zie website voor  
 seizoensgebonden uren

 10000 m
 

1  163

  

Restaurants

Feestzaal 
‘t Veilinghuis

 Tongersesteenweg 150, Sint-Truiden
 T 011 68 16 72
 M 0496 33 87 55
 info@hetveilinghuis.be
 www.hetveilinghuis.be

 Belgisch / Frans

 dagmenu vanaf 14,00 euro
 

 op afspraak
 

 1800 m
 

1  134

       

Restaurant 
Uno Due

 Tiensesteenweg 168, Sint-Truiden
 (Kleine markt)
 T 011 68 00 79
 Info@unodue.eu
 unodue@stayen.com
 www.hotelstayen.com / uno-due

 Italiaans
 keuken open tot 20u30

 dagmenu vanaf 13,00 euro

 ma - do, zo: 12u00 - 14u30 en   
 17u30 - 23u00
 vr - za: 12u00 - 14u30 en  
 17u30 - 24u00
 

 1200 m
 

1  188
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Vleesgegroet 
 

 Clockemstraat 3, Sint-Truiden
 T 011 91 64 60 
 info@vleesgegroet.be
 www.vleesgegroet.be

 Grill

 di - za: 18u00 - 21u00 
  ’s middag vanaf 6 personen  

op reservatie

 ma en zo 
 

 100 m
 

1  135

 

De Fakkels 
 

  Hasseltsesteenweg 61, Sint-Truiden
 T 011 68 76 34
 info@defakkels.be
 www.defakkels.be

 Gastronomisch

 wo - vr: 12u00 - 14u30 en  
 19u00 - 21u30
 za: 19u00 - 21u30
 zo: 12u00 - 14u30

 ma en di 
 

 1000 m
 

1  189

De Stadt van Luijck 
 

 Schepen de Jonghstraat 12-14, 
 Sint-Truiden
 T 011 19 09 69 
 info@destadtvanluijck.be
 www.destadtvanluijck.be

 Frans / modern

 dagmenu vanaf 45,00 euro
 

 wo en za: 19u00 - 21u00
 do en vr: 12u00 -14u00 en  
 19u00 - 21u00
 zo: 12u00 - 14u00

 ma en di 
 

 100 m
 

1  135

 

Hoeve Roosbeek 
 

 Roosbeekstraat 76, Zepperen
 T 011 78 36 10
 M 0473 61 48 94
 info@hoeveroosbeek.be
 www.hoeveroosbeek.be

 Gastronomisch

 wo en za: 18u00 - 21u00
 do en vr: 12u00 - 13u30 en  
 18u00 - 21u00
 zo: 12u00 - 13u30

 ma en di 
 

 7500 m

1  171

 

Coco Pazzo 
 

 Diesterstraat 44, Sint-Truiden
 T 011 88 10 18 
 www.cocopazzo.be

 Italiaans

 di, za en zo: 18u00 - 22u00
 wo - vr: 12u00 - 14u00 en  
 18u00 - 22u00

 ma 
 

 200 m
 

1  135

 

Gastronomie

Bistro 11

 Minderbroederstraat 11, 
 Sint-Truiden
 T 011 69 49 00
 M 0476 42 60 49
 david.bollingh@live.be
 www.bistro11.be

 Frans / Belgisch / zuiders

 dagmenu vanaf 28,00 euro
 

 ma, wo - vr en zo: 12u00 - 14u00  
 en 18u00 - 21u30
 za: 18u00 - 21u30

 di
 

 100 m
 

1  135
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EVENEMENTENKALENDER 

Sint-Truiden bruist van het leven. Feestvieren tijdens carnaval (maar ook ervoor en erna), shoppen tijdens één van de 
koopweekends, braderieën of markten, genieten van miljoenen bloesems in het voorjaar, lachen en dansen op een con-
cert of je eigen grenzen verleggen tijdens de Monumentenrun... Er zit vast wel iets op jouw maat in het aanbod. Dus 
kom naar buiten, beleef en geniet.

DATUM ACTIVITEIT PLAATS

zaterdag 16 februari Sint-Truidens Boksgala Sportcentrum Sint-Pieter

vrijdag 1 maart - donderdag 7 maart Carnaval kermis Grote Markt

maandag 4 maart Carnaval - Verloren Maandagstoet Centrum Sint-Truiden

zaterdag 16 maart - zondag 17 maart ‘Limburg feest met bloemen en kunst’ Minderbroederskerk en kloostergang

zondag 17 maart Lente opendeurdag Centrum Sint-Truiden

zaterdag 27 april Wielertoeristentocht Vlijtingen Classic

zondag 28 april Erfgoeddag ‘Hoe maakt u het?’ Centrum en Groot Sint-Truiden

zondag 28 april Wielertoeristentocht 
Ethias Challenge Haspengouw

woensdag 1 mei Bloesemkunst Lionsclub Sint-Truiden Hof Ten Steen

1, 3, 4, 5 mei Zepperen danst weer Eyenestraat Zepperen

zaterdag 11 mei Pret in het park Stadspark

zondag 12 mei TV-mis Trudofeesten OLV-kerk

vrijdag 17 mei - zondag 2 juni BK Snooker Sporthal Sint-Pieter

vrijdag 24 mei Ladies City Day Centrum Sint-Truiden
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DATUM ACTIVITEIT PLAATS

21-22-23 juni Braderie Centrum Sint-Truiden

zaterdag 22 juni - zondag 23 juni Kinderfestival Joy Joy Grote Markt

maandag 24 juni Avondmarkt Grote Markt

zondag 14 juli Big Jump Domein ‘t Speelhof

donderdag 11 juli Vlaanderen Feest! Engelmanshoven/Gelinden

zondag 11 augustus Zin in Zomer Abdijsite + Keizerszaal + Trouwzaal + 
Academiezaal

zondag 4 augustus Sport- en ballonhappening Grote Markt

donderdag 15 augustus (voorstel) Ketnet Zomertour Grote Markt

donderdag 15 augustus Halfoogstfeesten Metsteren Kasteel Nonnemielen

zaterdag 17 augustus 22e Willy Vannitsen Classic (OV) Kasteeldomein Terbiest, 
Hasseltsesteenweg z.n., Sint-Truiden

16-17-18 augustus Binkfeesten Brouwerij Kerkom, 
Naamsesteenweg 469, Sint-Truiden

zondag 18 augustus 22e Willy Vannitsen Classic (OV) Kasteeldomein Terbiest, 
Hasseltsesteenweg z.n., Sint-Truiden

vrijdag 23 augustus - maandag  
2 september 

Augustuskermis Grote Markt

zondag 1 september Picnic Antik

zaterdag 7 september Monumentenrun Grote Markt 

zondag 8 september Open Monumentendag Groot Sint-Truiden

zondag 8 september Bevrijdingsfeesten 75 jaar WO II

zondag 8 september Herfst opendeurdag 

20-21-22 september Trudofeesten Grote Markt en Groot Sint-Truiden

24-25-26 september Scholenveldloop Domein ‘t Speelhof

zaterdag 5 oktober - zondag 6 oktober Levensloop Stadspark

4-5-6 oktober Quarz (kwartetfestival) Academiezaal

zondag 6 oktober Weekend van de Klant Sint-Truiden

zaterdag 12 oktober Nacht van de duisternis Domein ‘t Speelhof

zondag 6 december De Warmste Maand Grote Markt

20-21-22-23 december Kerstmarkt rond de markt (OV) Grote Markt

zondag 22 december Kerstmarkt marktkramers Grote Markt

vrijdag 27 december Après-ski Grote Markt
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Pret in het Park

Monumentenrun

Joy Joy
kinderfestival

Big Jump

Kermis
Sint-Truiden

Carnaval
Sint-Truiden



Deel al je ervaringen en leuke momenten 
in Sint-Truiden met een foto! 

#toerismesinttruiden

Toerisme Sint-Truiden | oud stadhuis, Grote Markt | 3800 Sint-Truiden | T 011 70 18 18 | info.toerisme@sint-truiden.be | www.visitsinttruiden.be


