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Bezienswaardigheden
Eetgelegenheden
Logies
Cafés
Actief
Trips met kinderen
Uniek streekproduct
Fietsen
Wandelen
Evenement
s AARSCHOT
MOORD IN DE POEL Educatief spel
rond het leven in de poel. Het spel is geschikt voor groepen van minstens tien kinderen van 10 tot 14 jaar. Het spel wordt uitgeleend
door het Regionaal Landschap Noord-Hageland, Viaal Coremans, Gelrodeweg 2, Aarschot. 016-63.59.54

PLUIMPAPAVER Dit kleinschalige
charmehotel ligt in een oase van stilte,
omgeven door groen. Gelegen op vijf minuutjes van het centrum van Aarschot, vlakbij wandel- en ﬁetsroutes. Dagverse bereidingen, een
cottagetuin met terras en afsluitbare ﬁetsenparking. Hotel Pluimpapaver, Nopstal 51, Rillaar. 016-50.22.19

ORLEANSTOREN Deze hoektoren,
gelegen op de Kouterberg, bevindt zich
op een van de hoogste punten van de streek, 52
meter boven de zeespiegel. De toren is een
overblijfsel van de oude stadsvesten. Deze muren werden gebouwd in de periode 1360-1365.
Nadien werden ze herhaaldelijk verwoest en
heropgebouwd.
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gustus vindt een internationaal middel-
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eeuws kampement plaats met middeleeuwse
ambachten en middeleeuwse markt. Bewonder de valkenier, het boogschieten en de middeleeuwse dansen. De veldslag van Aarschot
en de kinderbattle staan ook op het programma in domein Elzenhof.
• www.hagelanders.be

s BEGIJNENDIJK
GEKKE FIETSEN Wil je een extra uitdaging bij je ﬁetstocht? Huur dan een
ﬁets bij ‘Gekke ﬁetsen’. Daar kan je mini-tandems krijgen, ﬁetsen met een autostuur, een
averechts stuur of een bewegend zadel. Hilariteit verzekerd! Puttestraat 113b, Begijnendijk,
begijnendijk@gekkeﬁetsen.be, 0474-20.03.27

DE ROYGAERDEN Driesterren camping, gelegen op een meer dan 5 ha
groot domein in Begijnendijk. Rondom zes
prachtige vijvers zijn 127 plaatsen voor residentiële- of trekcaravans voorzien. De prachtige
ligging temidden een groene omgeving brengt
elke bezoeker tot rust. Betekomsesteenweg 75,
Begijnendijk. 016-53.10.87
• www.camping-deroygaerden.be

s BEKKEVOORT
WIJNBOERDERIJ Op de wijnboerderij Kluisberg kan je genieten van een
glaasje typische Hagelandse wijn of een frisdrank. Er zijn voorzieningen om je paard te
binden, als je op die manier de regio verkent.
Verwittig de wijnboer best vooraf van je komst.
Kluisberg,
Rijnrode
5,
Bekkevoort.
013-33.78.69
• www.kluisberg.be

HOEVE PRINSENBOS Hoeve Prinsenbos is een zuiders aandoend, neoclassicistisch landhuis aan de rand van het
Prinsenbos. Niet alleen de hoeve is beschermd,
ook de omgeving werd beschermd als dorpsgezicht. Prinsenbos 3, Bekkevoort. 013-32.14.60.

s BIERBEEK

Neervelpsestraat en doe eventueel ook nog het
Bordingenhof en het Schotteshof aan.
• www.bierbeek.be.

MIDDELBOSHOEVE In Opvelp, de
kleinste deelgemeente van Bierbeek,
vind je geen café of bakker, wel nog een landbouwer met een eigen slagerij. De uitbaters kiezen er voor om hun vlees rechtstreeks aan de
man te brengen. Middelboshoeve, Hoegaardsesteenweg 30, Opvelp. 016-63.04.00
• www.middelboshoeve.be

s BOUTERSEM
VERTRIJKSE SLA Vroeger werden
bepaalde vleesdelen na de slacht onmiddellijk in het zuur gelegd om ze te bewaren
voor later gebruik en te verwerken in familierecepten. Beenhouwerij Vangramberen uit Boutersem ontwikkelde een heel eigen recept op
die basis: Vertrijkse sla, die dient als vulling
voor tomaten of als broodbeleg. Beenhouwerij
Vangramberen, Stationstraat 47, Boutersem.
016-73.52.22

s DIEST
HOLLYWOOD SNACK Zak af naar
Diest voor een diner tussen de sterren.
In deze snackbar waan je je in Beverly Hills
dankzij de foto’s van beroemdheden die de
muren sieren. Hip, trendy én betaalbaar. Reserveren op 013-33.86.40, Ketelstraat 4 Diest.

NICKY’S CATWALK Dit is het meest
trendy café total uit de streek. Dineren
doe je in een ruime veranda, achteraf doorzakken kan in de lounge bar. Prijsklasse +/- 30 euro. Reserveren op 013-31.36.40, Grote Markt 26
in Diest.
• www.nickyscatwalk.be

HALVE MAANTJES Na de Lierse Vlaai
en de Antwerpse Handjes zijn er ook de
Diestse Maantjes. Dat zijn koekjes in de vorm
van een halve maan, een knipoog naar het
Diestse provinciedomein Halve Maan. Biscuiterie Stuckens, Koning Albertstraat 25, Diest.
• www.stuckens.com

BLAUWSCHUURHOEVE In Bierbeek
kan je niet om de grote Brabantse vierkantshoeves heen. De meeste dateren uit de zeventiende en de achttiende eeuw. Maak een
wandeling naar de Blauwschuurhoeve via de

THE CELT De Ierse pub The Celt bevindt zich niet in het bruisende stadscentrum maar aan de duistere Leopoldsvest.
De pub onderscheidt zich ook op andere ma-

