
Voor meer informatie kan je terecht bij onze vrijetijdsdienst: 
Europalaan 2, 3730 Hoeselt | 089 30 92 10 | vrijetijd@hoeselt.be 

OPENINGSUREN 

Maandag  9.00 - 12.00 uur  14.00 - 17.00 uur 
Dinsdag  9.00 - 12.00 uur 
Woensdag   14.00 - 17.00 uur 
Donderdag  9.00 - 12.00 uur 
Vrijdag  9.00 - 12.00 uur  14.00 - 17.00 uur

www.hoeselt.be 
#visithoeselt 

Foto’s: Els Hellinx, Wim Hellinx, De Fruithoeve, Bar Bloei

Kom de lente proeven

Bij De Fruithoeve kan je dagelijks een vol-
ledig bewegwijzerde bloesemwandeling 
doorheen de fruitboomgaarden doen die je 
ook meer uitleg geeft over hoe het er tussen 
de appel- en perenbomen aan toegaat. 
Extra opties: neem de fiets of huur een golf-
wagentje of e-step om de bloesems op een 
originele manier te bewonderen.

Ook de bloesemnocturne ‘Bar Bloei Gloeit’ is 
terug! Tijdens deze vurige avondwandeling 
tussen de bloesems nemen we jullie mee in 
een betoverende wereld vol lichtjes en vuur.
Het licht van vuurpotten en fakkels wijst je 
de weg doorheen de bloeiende boomgaard.
Laat je onderweg bovendien omverblazen 
door onze vuuract. De wandeling is over gro-
tendeels niet verharde ondergrond.

Bar Bloei Gloeit:  
vurige avondwandeling

zaterdag  
15 en 22 april

Loop langs drie prachtig bewegwijzerde routes rondom de Kluis van Vrijhern. Met behulp van 
de Strava-segmenten neem je automatisch deel aan het klassement. Er is voor iedereen een 
unieke herinneringsmedaille verkrijgbaar.

Hoeselt Kluis Run dagelijks tussen 
1 en 10 april 2023

De Kluis  
van Vrijhern

Gratis www.hoeseltrun.be

Bar Bloei  
Schalkhoven

± 2 km vertrek  
om 20.30, 21.00, 
21.30 of 22.00 u.

5 euro p.p. Inschrijven  
www.fruithoeve.be 

www.barbloei.be



Een begeleide dauwwandeltocht met indien 
gewenst een ontbijt. We wandelen langs 
fruitplantages, vierkanthoeves en krijgen 
fraaie vergezichten voorgeschoteld. Onder-

weg kan je QR-codes scannen en krijg je 
prachtige verhalen te horen en/of te zien. Bij 
terugkeer is er voor de ingeschrevenen een 
lekker ontbijt voorzien in Bar Bloei.

Bloeiende stinzenwandeling  
met audiovisuele beleving

zondag  
2 april 2023

Een begeleide fietstocht langs het bewegwij-
zerde Hoeselts fietsparcours ‘De Kapeltocht’. 
We fietsen langs kapellen, fruitplantages, 
fraaie vergezichten, … kortom door de al-

lermooiste plekken die de gemeente rijk is. 
Onderweg pauzeren we aan Bar Bloei waar 
iedereen een drankje en hapje aangeboden 
krijgt. 

Fietstocht
‘De Kapeltocht’

zaterdag
29 april 2023

taverne ’t Siebelke,  
Romershoven

30 km (start om 15.00 u.) 
duur: ± 2 uur

32,5 km (start om 14.00 u.) 
duur: ± 2 uur

42,5 km (start om 13.00 u.) 
duur: ± 2,5 uur

gratis Inschrijven tot  
donderdag 27 april  
via www.hoeselt.be

Een begeleide moutainbiketocht door de allermooiste plekken van Hoeselt. Onderweg  
pauzeren we aan Bar Bloei waar iedereen een versnapering aangeboden krijgt. 

Familie  
mountainbiketocht

taverne ’t Siebelke, 
Romershoven

± 20 km  
(start om 14.00  

of 16.00 u.)
duur ± 2 uur

gratis Inschrijven tot  
donderdag 27 april  
via www.hoeselt.be

zaterdag
29 april 2023

Een sfeervolle pop-up bloesembar gelegen 
in het hart van het Haspengouwse fruitland-
schap, op het Limburgs fietsroutenetwerk 

tussen knooppunt 122 en 123. Kom genieten 
van lekkernijen en leuke bloesemactiviteiten 
omringd door de bloesempracht.

Pop-up bloesembar
Bar Bloei

dagelijks geopend  
van 2 april tot 7 mei 2023

Schalkhoven 
(parking Hertstraat)

www.barbloei.be

Bar Bloei  
Schalkhoven 

(parking  
Hertstraat)

6,7 km
Duur: ± 1,5 uur

vertrek  
om 8.00 uur

wandeling gratis, 
wandeling met 
ontbijt: 5 euro 

Inschrijven  
(voor wandeling 

met ontbijt)  
tot 19 maart 

via www.hoeselt.be

TIP: de stinzenwandeling is vanaf 
2 april permanent audiovisueel!


