ZATERDAG 27 APRIL | GEETBETS
> Familie bloesemfietstocht met

BED & BLOESEMS

bloesem-kasteellounge | 14, 18 en 20 km
Vertrek aan het prachtige Monnikenhof van Vlierbeek voor een fietstocht met
een vleugje avontuur. Onderweg beklim je de kunstwerken in Speelgroen Hogen, hang je je lintje in het grote weefgetouw en trek je langs het Avonturenpad dieper het mysterieuze landschap van de Grote Getevallei in. Terug in het
Monnikenhof? Dan wachten je nog flink wat ontspanning en allerlei lekkers!

DE 14-DAAGSE VAN DE BLOESEM

10.04-28.04.2019

• Kasteel Monnikenhof van Vlierbeek, Kasteellaan 5,
3450 Geetbets
• Vertrek van de fietstocht tussen 12 en 14 uur
• Lounge open van 11 tot 19 uur
• Volwassenen: 5 euro pp. inclusief kinderpakket, taart, fruit,
drankje en fietskaart
• Kinderen: 3 euro per kind, inclusief kinderpakket, drankje en fruit
• Info en reservatie: www.geetbets.be, iv@geetbets.be of
011 58 65 42

Vlei je neer in de heerlijke bloesemlounge midden in de velden en de fruitplantages voor een hapje en een drankje, terwijl de kinderen genieten van
het springkasteel en de volksspelen. Van hieruit leiden de mooiste tochten je
dieper de streek in. Vertrek te voet voor een tocht langs herinneringen aan de
Groote Oorlog, volg de fruitteler voor een rondleiding door de boomgaard of
ga met de fiets langs onder meer de Begijnhofkerk, de tumuli van Grimde en
de Abdijhoeve Maagdendaal. Liever met de huifkar? Dat kan ook. Terwijl de
tractorhuifkar door het landschap tuft, vertelt de gids je over de natuur, de
fruitteelt en het oorlogsverleden.

20.04.2019
14.04.2019

HOEGAARDEN
GEETBETS
TIELT-WINGE

Kunstzinnige vertelfietstocht via
Bekkevoort, Glabbeek en Lubbeek

LANDEN EN
ZOUTLEEUW

Kunstzinnige vertelfietstocht

KUNST OP PAD
28.04.2019
28.04.2019
21.04.2019
20.04.2019
20.04.2019
17.04.2019
15.04.2019
14.04.2019
14.04.2019
11.04.2019
10.04.2019

TIENEN

Bloesemwandeling met proevertjes

KORTENAKEN

Prinsheerlijke koetstochten

ZOUTLEEUW

Bloesemfeest in het Vinne

TIELT-WINGE

Bloesemfeest bij Fruit Vanhellemont

LUBBEEK

Huifkartocht en bloesemlounge

ZOUTLEEUW

Met de gids op de fiets

ZOUTLEEUW

Familieworkshop maak de wilde bij blij

LINTER

Bloesemtocht

ZOUTLEEUW

Bloesemwandeling in het Vinne

KORTENAKEN

Bloesemnamiddag voor kinderen

LINTER

Mysterieuze kinderwandeling met pit

PICKNICKPRET
20.04.2019
19.04.2019
13.04.2019
12.04.2019

BEKKEVOORT

Bloesemmagie

GLABBEEK

Gezellige avondwandeling

ZOUTLEEUW

Nocturnewandeling met vuurbeleving

LANDEN

Nocturnewandeling

VUURMAGIE

Kalender B(l)oeiend Hageland

Download de toegankelijke bloesemfietsroutes
op: www.toerismevlaamsbrabant.be/
iedereenopdefiets

Bloesemfietstocht met lounge

IEDEREEN OP DE FIETS

Bloesemdag met kunstzinnige knipoog

Streekwinkel Fruit Vanhellemont, Hamelendreef, 3300 Tienen
Start om 15 uur
De rondleiding en proeverij duren 1.30 uur
Info en reservatie: Toerisme Vlaams-Brabant,
iedereentoerist@vlaamsbrabant.be

27.04.2019

•
•
•
•

28.04.2019

ook voor blinden en slechtzienden
Korte rondleiding op het fruitbedrijf met aansluitend proeverij en smaaktest
van allerhande fruitige streekproducten.

TIENEN EN
LINTER
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ZONDAG 28 APRIL | TIENEN
> Fruitige workshop: een beleving voor iedereen,

Kunstzinnige vertelfietstocht

Waar kan je de fruitbeeldige en tijdelijke
kunstwerken vinden? > Check de fietskaart:
www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems

• Fruit Vanhellemont, Heibosstraat 17, 3391 Meensel-Kiezegem
(Tielt-Winge)
• Vertrek om 15 uur
• De rondleiding duurt 1 uur
• Info en reservatie: Toerisme Vlaams-Brabant,
iedereentoerist@vlaamsbrabant.be

28.04.2019

Dirk Lambrechts, curator van Tempus Arti en gastkunstenaars Isabelle
Linotte en Eric Mat brengen speciaal en uitzonderlijk voor deze editie
van B(l)oeiend Hageland met hun tijdelijke kunstinstallaties een ode aan
de bloesems. Hun werken zijn geïnspireerd op het ritme van de fruitplantages, de fragiliteit van de bloesems, de Japanse bloesemkunst en het
ecologisch evenwicht tussen natuur en mens. Een absolute aanrader om
ze te ontdekken!

Kom onder begeleiding van een tolk Vlaamse Gebarentaal meer te weten over
de geheimen van de bloesems en de fruitteelt. Fruitteler Mario Vanhellemont
vertelt je er met veel passie over.

TIENEN

ZONDAG 28 APRIL | HOEGAARDEN, LINTER EN TIENEN
> Tijdelijke kunstinstallaties

ZATERDAG 20 APRIL | TIELT-WINGE
> Rondleiding met een tolk Vlaamse Gebarentaal

Soezen tussen de bloesems

Kom een babbel slaan met de kunstenaars van de verschillende fruitbeeldige kunstwerken. Raadpleeg: www.toerismevlaamsbrabant.be/
kunstbabbels en kom te weten waar je de kunstenaars kan spotten!

IEDEREEN TOERIST

ZONDAG 14, ZATERDAG 20 EN ZONDAG 28 APRIL
> Kunstbabbels, van 14 tot 17 uur

www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems

TIELT-WINGE

Verschillende kunstenaars lieten zich inspireren
door de bloesems en de fruitteelt. Ga op culturele
ontdekkingstocht in het Hageland. En laat je onderweg verbazen door de unieke en creatieve
kunstwerken die door hun bijzondere setting je
anders naar het landschap laten kijken.

IEDEREEN TOERIST

ZONDAG 28 APRIL | TIENEN
> Soezen tussen de bloesems

• 22e Liniestraat en Het Steenken, 3300 Sint-Margriete-Houtem (Tienen)
• Bloesemlounge met food- en dranktrucks van 11 tot 18 uur
• Vertrek aan de bloesemlounge:
- voor de digitale theaterwandeling van 7 km
- voor de individuele fietstocht van 25 km
- voor tractorhuifkartochten om 13, 14.30 en 16 uur. Duur +- 1 uur
- voor rondleidingen door de fruitteler om 13.30, 14.30, 15.30 en
16.30 uur
• Volksspelen van 11 tot 17 uur
• Info: www.tienen.be, toerisme@tienen.be of 016 80 56 86

FRUITBEELDIGE KUNSTWERKEN

• Info: www.provinciedomeinhetvinne.be of
provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be

28.04.2019

Recreatiedomein Viander, Hamelendreef 77, 3300 Tienen
Vertrek om 14 uur (eigen fiets voorzien)
Gratis
Info en reservatie: Toerisme Vlaams-Brabant,
carolien.geens@vlaamsbrabant.be of 016 26 76 71

Kom je mee overnachten zoals de bijtjes in een B-and-Bee in het Provinciedomein Het Vinne ?

Rondleiding met tolk Vlaamse Gebarentaal

•
•
•
•

VRIJDAG 19, ZATERDAG 20 & ZONDAG 21 APRIL |
ZOUTLEEUW

20.04.2019

Fruit Vanhellemont, Heibosstraat 17, 3391 Tielt-Winge
Vertrek om 14 uur (eigen fiets voorzien)
Gratis
Info en reservatie: Toerisme Vlaams-Brabant,
carolien.geens@vlaamsbrabant.be of 016 26 76 71

Spring samen met de gids op de fiets en prikkel je zintuigen met een bijzondere fietstocht in de bloesemregio van het Hageland. Je stopt aan twee
bloesemkunstwerken. Het eerste is ‘Stil’, een rustbank van klaprozen aan het
militaire kerkof in Sint-Margriete-Houtem en ‘Helixagon’, de dansende kijkbuis van Frederik Vaes, hier heb je een prachtig zicht op de bloesemzee. Onderweg kom je nog twee tijdelijke en verrassende kunstinstallaties van Dirk
Lambrechts en Eric Mot tegen.

Fruitige workshop: een beleving voor
TIENEN
iedereen, ook voor blinden en slechtzienden

•
•
•
•

ZONDAG 28 APRIL | TIENEN EN LINTER
> Kunstzinnige vertelfietstocht | 23 km

28.04.2019

Klaar voor een artistieke en begeleide ontdekkingstocht tussen de lentebloesems? Je stopt aan vier verrassende bloesemkunstwerken. Geniet
van het prachtige panoramische uitzicht op de ‘Bijéénraad’ in Bekkevoort, een werk van David Hoppenbrouwers of laat je verleiden door de
schittering van het werk ‘De Reis’ van Steve Spilstyns. Ontdek hoe mens
en natuur vergroeien in ‘Symbiose’ van Wilfried De Cock. Even uitpuffen
doe je op de Canapéer van David Hoppenbrouwers. Om daarna de tocht
te eindigen bij Fruit Vanhellemont voor een fris appelsapje!

Op zoek naar een rolstoeltoegankelijk logies in
het Hageland? Dan ben je bij hotel Pluimpapaver in Aarschot en in het Alpha Hotel in Tienen
op het juiste adres.

HAGELAND

ZATERDAG 20 APRIL | TIELT-WINGE, BEKKEVOORT,
GLABBEEK en LUBBEEK
> Kunstzinnige vertelfietstocht | 24 km

TOEGANKELIJKE LOGIES

VLAAMS-BRABANT

• Provinciedomein Het Vinne, Ossenwegstraat 70, 3340
Zoutleeuw
• Vertrek om 14 uur (eigen fiets voorzien of fietsverhuur mogelijk via provinciedomein Het Vinne)
• Gratis
• Info en reservatie: Toerisme Vlaams-Brabant,
carolien.geens@vlaamsbrabant.be of 016 26 76 71

• Sint-Ermelindiskerk, Sint-Laurentiusstraat 4, 3320 Meldert
(Hoegaarden)
• Molen van Hoksem, Sint-Jansstraat 14, 3320 Meldert
(Hoegaarden)
• Vertrek tussen 10 en 16 uur
• Rondleidingen in de molen van 10 tot 18 uur
• Gratis
• Info: www.gemeentehoegaarden.be,
toerisme@gemhoegaarden.be, 016 76 78 43 of 016 76 87 52

Je krijgt nooit genoeg van de Hagelandse bloesempracht.
Er valt dan ook zoveel te beleven en te verkennen tijdens
B(l)oeiend Hageland. Blijf dus gerust wat langer en boek een
overnachting bij één van de gastvrije logeeradresjes of in
het bijenhotel B-and-Bee en ontdek jouw unieke voordelen
op www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems

Bekkevoort
Tielt-Winge
Kortenaken
Lubbeek
Geetbets
Glabbeek
Leuven
Zoutleeuw
Linter

Volg de gids voor een wel kunstig parcours door het bloesemlandschap.
Je stopt aan twee bloesemkunstwerken: ‘het Klokhuis’ van David
Hoppenbrouwers een uniek plaatsje waar je in alle sereniteit kan genieten
van het uitzicht. En aan Kapel ’t Eykske in Landen voor het kunstwerk
‘Mimesis’ van Wilfried De Cock, het vormt een buitengewoon, gevoelig
rustpunt op je fietstocht. Je zal versteld staan hoe de fruitteelt en de
bloesempracht beide kunstenaars heeft geïnspireerd tot deze creatieve
en fantasievolle kunst.

Vertrek aan de kerk van Meldert voor een adembenemende en bewegwijzerde
bloesemwandeling met enkele verrassende haltes. Stap binnen in B&B De
Schuur van Babel en proef er van de lekkere streekproducten. In de molen van
Hoksem vertelt de molenaar je over zijn passie. Aan het bloesemkunstwerk
‘Pallox’ mag je de kunstenaar zelf alles vragen over zijn werk. En op je weg
naar de bloesemlounge raak je helemaal in de ban van het tijdelijke kunstwerk
van Isabelle Linotte.

Brussel

ZONDAG 14 APRIL | ZOUTLEEUW EN LANDEN
> Kunstzinnige vertelfietstocht | 27 km

ZONDAG 28 APRIL | HOEGAARDEN
> Bloesemdag met kunstzinnige knipoog | 4 en 13 km

Landen

Wandel of fiets van de ene bloesemlounge naar de andere en ontdek onderweg de bijzondere kunstwerken in
het bloesemlandschap. Zowel tijdelijke als permanente
werken, soms monumentaal, dan weer heel speels, ingetogen of gewoon heel mooi.

B(L)OEIEND
HAGELAND

Tienen
Hoegaarden

KUNST OP PAD

27/02/2019 16:19:55

VUURMAGIE

ZONDAG 14 APRIL | LINTER
> Bloesemtocht

PICKNICKPRET

Een gezellige en sportieve familiedag op en rond de Brabantse vierkantshoeve van Greet en Jef in het landelijke Overhespen. ’s Ochtends kies je uit de
mooiste fiets- en wandellussen door de plantages in de streek, en ’s namiddags geniet je op de binnenkoer of in de stallingen van pizza’s uit de oude
bakoven of van een lekkere barbecue.
• Sint- Truidensesteenweg 89, 3350 Overhespen (Linter)
• Vertrek tussen 10 en 12 uur met aansluitend eetfestijn tot 19 uur
• Voorverkoop 25 euro pp. Inclusief eet- en drankkaart.
(-12 jaar: 5 euro en -6 jaar: gratis)
• De opbrengst gaat naar de Cambodjaanse straatkinderen
• Info en reservatie: bloesemtocht@telenet.be of 0495 77 01 29

MAANDAG 15 APRIL | ZOUTLEEUW
> Familieworkshop maak de wilde bij blij
Knetterende vuurmanden en de warme geur van een
houtvuur. Een gloed die dansende schaduwen werpt
op de bloesembomen. Een spectaculaire vuuract die
je met verstomming slaat. Een spannende vertelling in
het holst van de nacht. Een perfecte magische setting
voor een gezellig samenzijn, toch?

VRIJDAG 12 APRIL | LANDEN
> Feeërieke nocturnewandeling | 3,5 km
Klaar voor een magische avondwandeling tussen de bloesems? Met knetterende vuurmanden en bijzondere licht- en vuurinstallaties die voor een
sprookjesachtig decor zorgen? Volg dan de gids naar de plantages en
luister naar zijn deskundige uitleg. Na deze sfeervolle tocht geniet je na
met een drankje en een streepje muziek van Radio Fragiles op het
verwarmde bloesemterras.
•
•
•
•
•

Kerk van Walsbets, Wezerenstraat, 3401 Walsbets (Landen)
Vertrek tussen 19.30 en 20.30 uur
2 euro pp. inclusief drankje na de activiteit
Aangepast schoeisel voorzien
Info: www.landen.be, toerisme@landen.be of 011 88 34 68

ZATERDAG 13 APRIL | ZOUTLEEUW
> Nocturnewandeling met vuurbeleving | 4,5 km
Zeshonderd kaarsen tonen je de weg tijdens een feeërieke avondwandeling door de bloesemende plantages van fruitbedrijf Healthy Fruit. Onderweg wachten je adembenemende vuuracts en leer je meer over de
verschillende bloesemtypes van de peer-, appel en kersenboomgaarden.
• Fruitbedrijf Healthy Fruit, Vinnestraat 45/C,
3440 Halle-Booienhoven (Zoutleeuw)
• Vertrek tussen 20.30 en 22 uur
• Gratis (fruitig zakje en drankjes tegen betaling)
• Info: www.zoutleeuw.be, toerisme@zoutleeuw.be of
011 94 90 40

VRIJDAG 19 APRIL | GLABBEEK
> Gezellige avondwandeling | 3,5 km
Trek je stapschoenen aan voor een sfeervolle nocturnewandeling met
flink wat spectaculaire vuuranimatie onderweg. Proef nadien van een
lekker kommetje tomatensoep met stokbrood erbij, of van een wafel op
een stokje. Het accordeonkwartet Huksel en Kriebel zorgt daarbij voor
een swingend optreden.
•
•
•
•
•

Pc Kapellen, Dorpsstraat 30, 3381 Kapellen (Glabbeek)
Vertrek tussen 21 en 22 uur
2 euro pp. (-12 jaar: gratis)
Aangepast schoeisel voorzien
Info en reservatie: www.glabbeek.be, toerisme@glabbeek.be
of 016 77 93 93

ZATERDAG 20 APRIL | BEKKEVOORT
> Bloesemmagie | 3 km
Er zit magie tussen de bloesems! Deze wandeling brengt je langs spectaculaire vuurshows en verrassende vertellingen. Als de zon achter de
horizon is verdwenen, hult het bloesemlandschap zich in een gloed van
kaarsen, lampionnen en bont gekleurde spots. Feeëriek en gezellig. Geniet na op het bloesemterras terwijl de kinderen nog een zelfgemaakt
broodje kunnen bakken boven het vuur.

Kan je een mooier decor bedenken voor een picknick dan een
plekje onder een hemel vol witte en roze bloesemblaadjes?
Maak er een hele dag van vol fruitige kinderactiviteiten,
familieworkshops, wandelingen, fietstochten en huifkartochten. De gastvrije fruittelers leiden je met veel plezier
rond op hun bedrijf en diepen de boeiendste verhalen en
weetjes op. Een heus bloesemfeest voor jong en oud!

Maak je spieren los, smeer je kuiten in en beleef het leven van een zoemende,
solitaire bij. Met verschillende denk- en doe-opdrachten kom je alles te weten
over het doen en laten van dit nuttige diertje.
•
•
•
•
•

Provinciedomein Het Vinne, Ossenwegstraat 70, 3340 Zoutleeuw
Start om 14 uur
Gratis
Activiteit in het kader van de week van de provinciedomeinen
Info: provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be

WOENSDAG 10 APRIL | LINTER
> Mysterieuze kinderwandeling met pit | 3 km

DONDERDAG 11 APRIL | KORTENAKEN
> Bloesemnamiddag voor kinderen
Adin en Dina zijn onafscheidelijke vrienden in het prachtige, poëtische prentenboek Kersenhemel. Kinderauteur en dichter Jef Aerts laat je wegdromen en
neemt je mee naar hun wereld tijdens een muzikale vertelling onder de bloeiende fruitbomen. Nadien maken de kinderen de lekkerste chocolade koekjes en
appellolly’s tijdens een fruitige kookworkshop van de ‘Kleine Chef’.
•
•
•
•
•

GC Den Hoek, Hoekstraat z/n, 3470 Kortenaken
Van 15 tot 17 uur
Voor kinderen vanaf 3 jaar
Voorverkoop: 5 euro per kind
Info en reservatie: www.kortenaken.be, toerisme@kortenaken.be,
011 58 62 78

ZONDAG 28 APRIL | KORTENAKEN
> Prinsheerlijke koetstochten

WOENSDAG 17 APRIL | ZOUTLEEUW
> Met de gids op de fiets | 10 km
Volg de natuurgids op je stalen ros door een omgeving vol variatie en verrassingen. Van Provinciedomein Het Vinne naar de wondermooie Getevallei. Met
meer dan voldoende haltes om van al die prachtige natuur en uitzichten te
genieten. Met wat geluk spot je een grauwe klauwier, een wulp, een spotvogel,
een zomertortel of een roodborsttapuit. Kan jij de eerste rode voorjuffer vinden
die het begin van het libellenseizoen aankondigt?
•
•
•
•
•

5,5 km
Het grote, natuurlijke meer van Het Vinne is een schitterend vogelparadijs.
De lente spreidt niet alleen een prachtig bloesemdeken over de fruitbomen
van het Hageland, ook rond het Vinnemeer staan de bomen en struiken op
hun mooist. Wist je dat de bloesempracht invloed heeft op de dieren die hier
leven? Hoe? Daar vertelt een gids je alles over tijdens een wandeling tussen
de geurige bloesems en metershoge rietkragen.
Provinciedomein Het Vinne, Ossenwegstraat 70, 3340 Zoutleeuw
Vertrek om 14 uur op de binnenkoer van de Vinnehoeve
Gratis
Activiteit in het kader van de week van de provinciedomeinen
Drie terreinrolstoelen kunnen ontleend worden
Info en reservatie: provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be

•
•
•
•

Sporthal De Vruen, Grote Vreunte 57b, 3473 Kortenaken
Vertrek om 10 uur. De koetstocht duurt +- 2 uur
8 euro pp.
Info en reservatie: www.kortenaken.be,
toerisme@kortenaken.be of 011 58 62 78

Provinciedomein Het Vinne, Ossenwegstraat 70, 3340 Zoutleeuw
Start om 14 uur aan het onthaal
Gratis
Activiteit in het kader van de week van de provinciedomeinen
Fietsverhuur mogelijk na reservatie:
provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be

ZATERDAG 20 APRIL | LUBBEEK
> Huifkartochten & bloesemlounge tussen
Zet je op de huifkar en bewonder het voorbijglijdende landschap van Binkom dat je op de prachtigste panorama’s trakteert. Geniet nadien van lekkere
proevertjes in de bloesemlounge, dompel je onder in de wereld van de bijen
aan de honingbijenstand en doe mee met de activiteiten van Natuurpunt
Lubbeek. Het bloesemelfje aan de grimestand tovert iedereen die het wil om
in een bijtje.
• Domein Derden, Bloemstraat 43, 3211 Binkom (Lubbeek)
• Parkeren: ter hoogte van de Citroën garage, Meenselstraat 77,
3211 Binkom (10’ wandelen)
• Vertrek huifkartochten: om het uur van 13 tot 18 uur
• Kostprijs huifkartocht: 1 euro pp. (-12 jaar: gratis)
• Bloesemlounge met foodtrucks en drankenstand:
doorlopend van 13 tot 18 uur
• Info: www.lubbeek.be, toerisme@lubbeek.be of 016 47 97 21

ZATERDAG 20 APRIL | TIELT-WINGE
> Bloesemfeest bij Fruit Vanhellemont

• Pastorij Molenbeek, Halensebaan 76,
3461 Molenbeek-Wersbeek (Bekkevoort)
• Vertrek tussen 19 en 21.30 uur
• 3 euro pp. inclusief drankje na de wandeling (-12 jaar: gratis)
• Info en reservatie: www.bekkevoort.be,
toerisme@bekkevoort.be of 013 46 05 89

Benieuwd welke weg het sappige fruit aflegt van de boom tot bij jou? Laat
je dan rondleiden langs de koelcellen en in de sorteerhal van fruitbedrijf Vanhellemont. Bestel vooraf je picknickmand en geniet van een heerlijke picknick
onder de bloesems tijdens een begeleide bloesemwandeling of een koesterzoektocht. En als je terug op het fruitbedrijf bent, kunnen de kinderen ravotten op het springkasteel en kom je alles over de solitaire bij te weten aan de
stand van Regionaal Landschap Noord-Hageland.

BLOESEMFLUISTERAAR

Stap in een prachtige koets uit vervlogen tijden en laat je als een heuse
prins of prinses door een wondermooi bloesemlandschap rijden. Een tafereel dat zo uit een sprookje lijkt geplukt. Als dat geen royale verwennerij
is! Onderweg en na de tocht wordt je getrakteerd op een lekkere hap en
een optreden van Ricky Davids Band.

de Binkomse boomgaarden

ZONDAG 14 APRIL | ZOUTLEEUW
> Bloesemwandeling in het Vinne

•
•
•
•
•
•

Wandel op je eigen tempo helemaal rond het Vinnemeer. Los onderweg
de leuke doe-, denk- en natuurbelevingsopdrachten op en luister naar
spannende vertellingen. Helemaal rond? Geniet dan van een afsluitende
act op de binnenkoer van de Vinnehoeve.
• Provinciedomein Het Vinne, Ossenwegstraat 70,
3340 Zoutleeuw
• Vertrek aan het onthaal tussen 17 en 18 uur
• Afsluitende act om 20 uur
• Gratis
• Activiteit in het kader van de week van de provinciedomeinen
• Drie terreinrolstoelen kunnen ontleend worden
• Info: provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be

Als de motor van zijn vliegende schotel sputtert, zit er voor een buitenaards
wezen niets anders op dan een noodlanding te maken. En nog wel tussen de
fruitboomgaarden van Linter. Dat komt goed uit, want het wezentje is op zoek
naar zaden van appels en peren om op zijn thuisplaneet bomen te laten groeien en bloeien. Maar daarvoor moet hij eerst de energiebron van zijn ruimtetuig
herstellen. Kan jij hem helpen? Een toffe, interactieve wandeling voor kinderen
over de verre toekomst in een landschap in volle bloei.
• Stationsplein, 3350 Drieslinter (Linter)
• Vertrek om 15 uur
• 5 euro per kind inclusief een drankje na de activiteit
(volwassenen gratis)
• 2 groepen – met iedere groep gaat er een verteller/alien mee.
Max. 25 kinderen per groep.
• Info en reservatie: www.linter.be, bruno.buteneers@linter.be of
011 78 93 77

ZONDAG 21 APRIL | ZOUTLEEUW
> Bloesemfeest in het Vinne

TIP

Krijg jij al zin om erbij te zijn?
Van bloesemknopje tot fruit. Volg het live via de
bloesemfluisteraar. www.toerismevlaamsbrabant.be/
bloesemfluisteraar

• Fruit Vanhellemont, Heibosstraat 17,
3391 Meesel-Kiezegem (Tielt-Winge)
• Van 12 tot 17 uur
• Rondleidingen op het fruitbedrijf om 14 en 16 uur
• Rondleiding op het fruitbedrijf met een tolk Vlaamse
Gebarentaal om 15 uur
• Start bloesemwandeling om 14 en 15 uur
• Kinder grime van 14 tot 17 uur
• Lammetjesknuffelhoek van 12 tot 17 uur
• Bijenwandeling om 14, 15 en 16 uur
• Info en reservatie: www.tielt-winge.be,
bloesemfeest2019@tielt-winge.be of 016 46 82 73 (9 - 12 uur)

ZONDAG 28 APRIL | TIENEN
> Bloesemwandeling met proevertjes
5 en 12 km
Wandel in Vissenaken van bloesem naar bloesem en spring onderweg
binnen bij de plaatselijke brouwer en verschillende land- en tuinbouwbedrijven voor een proevertje en de interessante bedrijfsinformatie. Na
de wandeling kan je met een hapje en tapje nog even nakaarten. Bij
droog weer is de kleine wandeling toegankelijk met een rolstoel en/of
kinderwagen.
• Kronkelweide, Kumtichstraat z/n, 3300 Vissenaken (Tienen)
• Vertrek tussen 13 en 14.30 uur
• 3 euro voor leden van de Landelijke Gilde, 5 euro voor
niet-leden
• Info: www.vissenaken.landelijkegilden.be,
verhaegen.g@skynet.be of 0495 44 67 99

UITGESTIPPELDE
BLOESEMWANDELINGEN
EN FIETSTOCHTEN ZIJN
GRATIS TE RAADPLEGEN OP
WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/BLOESEMS

familievriendelijk
auditieve beperking

motorische beperking

verstandelijke beperking

visuele beperking
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