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• www.thecelt.be

SPEELFABRIEK Hier kan spelen altijd, ongeacht het weer. Deze overdekte
speeltuin laat kinderen zich uitleven op de talloze speeltuigen, maar biedt ook een indoor rit
aan in de botsauto’s. Voor de mama’s en de papa’s is er een ruime cafetaria voorzien. Voor
kinderfeestjes reserveren op 013-33.80.33, Leuvensesteenweg 97 in Diest.
• www.speelfabriek.com

s GEETBETS
GINKGO Naast de kerk in de Dorpsstraat staat het dikste Europese exemplaar en een van de oudste Europese exemplaren van ‘Ginkgo biloba’. Deze boom is waarschijnlijk net iets jonger dan een ginkgo in de
botanische tuin in Utrecht, maar heeft wel een
grotere stamomtrek.

s GLABBEEK
NATUUR Natuurwandelingen in de
Velpevallei. Info bij de toeristische
dienst van de gemeente.
• www.velpe-mene.be/glabbeek.
• www.glabbeek.be (be)

s HERK-DE-STAD
DE WATERKANT Patrick en Anja

BOERENROCK Eenvoudig is het niet

Mees-Gielis en hun kinderen heten je
welkom op hoeve De waterkant. Je kunt er logeren en kennismaken met het leven op de
boerderij vroeger en nu. Vroentestraat 1, Herkde-Stad. 013-44.10.51

voor een kleine landelijke gemeente om
elk jaar opnieuw een professioneel festival in
elkaar te steken, maar Boerenrock lukt het ieder jaar in augustus weer.

• www.glabbeek.be

s HALEN

KASTEELHOEVE Overnacht in een

s HOEGAARDEN
MOUTSPECULAAS Mout is een basisingrediënt van bier, maar kan ook uitstekend dienen om speculaas te kruiden. Dat
weten ze al heel lang in bierstad bij uitstek Hoegaarden, waar bakkers zo al decennia op dure
kruiden kunnen besparen voor de speculaasproductie. Moutspeculaas werd dan ook erkend als ofﬁcieel streekproduct. Bakkerij Swinnen, Arthur Putseysstraat 5, Hoegaarden.
016-76.61.77

HUILEWIND Deze Bed & Breakfast bevindt zich in een oud herenhuis dat tot
ieders verbeelding spreekt, met antieke meubelen en een prachtig uitzicht. Iedere kamer
werd naar een bekend schilder genoemd. Je
kan er in de buurt wandelen, ﬁetsen en een
tocht maken met de huifkar. Meerstraat 15,
Hoegaarden. 0494-05.48.05.

het oosten van het Hageland, gevestigd
in een langgevelhoeve. Het museum geeft een
overzicht van de huisindeling, de gebruiken,
de gastronomie van de streek, maar toont ook
waar haar mensen van leefden. De vooroorlogse radiozender Loksberegn en priester-dichter
Cuppens hebben er een ereplaats. Hagelandstraat 1, Halen. 013-44.23.33

imposante Haspengouwse vierkantshoeve in centrum van Waanrode, het bloemendorp. Er kunnen zeven personen en een kind
terecht. Dorpswinkels en taverne nabij. Verschillende ﬁetsroutes en wandelpaden in omgeving. Oude Diestsestraat 2, Kortenaken.
016-77.71.62

s LANDEN
HUIFKARRENTOCHT De vier W-route brengt je doorheen vier deelgemeenten van Landen, waarvan de namen met een W
beginnen: Walshoutem, Wezeren, Walsbets en
Waasmont. Tijdens de rondrit zie je typische
Haspengouwse vierkantshoeves, mooie kerkjes en enkele kasteeltjes. In Waasmont rijd je
rond een uniek 680 meter lang ommuurd complex dat een kasteel, een kerk en een statige
hoeve omsluit. Reservatie via e-mail:
menstal_ohaj@hotmail.com

• www.huilewind.be

s HOLSBEEK
KASTEELFEESTEN De Pynnockridders organiseren jaarlijks in augustus
de tot de verbeelding sprekende kasteelfeesten
in het magische Kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode. Er is continu animatie, demonstraties en een steekspel door de Pynnockridders.
kasteel.horst@erfgoed-vlaanderen.be.
016-62.33.45

KASTEELHOEVE Hoevetoersime met
ﬁetsmogelijkheden en ter plaatse geperst appelsap. In de omringende boomgaarden worden immers de boskoop appelen en
conférence peren gekweekt. De bloesemmaanden en de oogstmaanden tonen het ware karakter van de streek. Eliksemstraat 26, LandenWange. 016-78.84.42

s LINTER
GETEVALLEI In 2004 werd het wan-

EET- EN KIJKBOERDERIJ Op de Jos
DE REINVOART Streekmuseum in

• www.boerenrock.be

• www.dewaterkant.be

OMMEGANG De jaarlijkse ommegang
van Onze-Lieve-Vrouw van den Heinkensberg in het dorp Wever is op OLV- Hemelvaartdag 15 augustus. De historiek van de kapel
aan de Heinkensberg (uit de Spaanse periode)
wordt uitgebeeld.

s KORTENAKEN

Theys boerderij, kan je niet alleen heerlijke streekgerechten proeven, je kan ook kennismaken met professionele vleesproductie en
een eerlijke keuken. Een origineel idee in een
unieke omgeving. Je kan vlees kopen en een
bezoekje brengen aan de stallen, terwijl de kinderen ravotten in de speelweide. Sluisbeekstraat 9, Kortrijk-Dutsel. 016-62.35.25
• www.jostheys.be

delroutenetwerk ‘Getevallei’ geopend.
De wandelaar wordt langs idyllische plaatsen
geleid waar de klemtoon op natuur ligt. Mooie
kerken, hoeven en kastelen duiken hier en daar
op als stille getuigen van een rijk verleden in
het zeer gevarieerd landschap van de twee Geten.
• www.linter.be
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nieren, zo vind je er 57 soorten bieren, waaronder alle zes de trapisten en uiteraard de obligate
Guinness. Geen bierfan? Geen nood, The Celt
biedt ook een waaier van veertig whiskysoorten aan. Antwerpsestraat 32 in Diest.

