IN HASSELT
De anti -vervelingsgids voor
kinderen van 5 tot 12 jaar.
2015

TOERISME HASSELT . FUN 4 KIDS

03

BUITEN

Hasselt heeft speciaal voor gezinnen
met kids tussen 5 en 12 jaar verschillende toeristische activiteiten gebundeld in
dit boekje.
Deze
kinderbrochure
biedt een
leidraad voor (groot)ouders die graag
wat cultuur willen opsnuiven en die
tegelijkertijd hun (klein)kinderen op
deze locaties activiteiten op kindermaat
willen aanbieden.
De aangeboden doe-activiteiten laten
kids op een andere manier naar de
stad, haar musea en natuurparken
kijken. Wij wensen jullie alvast veel FUN
in Hasselt!
Burgemeester, Hilde Claes
Schepen van Toerisme, Karolien Mondelaers
Schepen van Jeugd, Valerie Del Re

FUN 4 kids
BUITEN
BIN N EN
KIN DVRIEN DELIJ KE RESTAU RANTS

p. 3
p. 11
p. 19

BUITEN

04

BUITEN

Magnetisch groen
in Domein Kiewit

05

BUITEN

Citytour met
de kinderkar

Zoek je een stukje échte natuur in Hasselt? Zet dan

Te voet langs beelden, gevels, pleinen en etalages?

koers naar het Domein Kiewit. Wandel tussen de ruige

Mooi niet! Op het Groenplein, achter het Stadhuis,

Gallowayrunderen, stap over plankenpaden, aai de

kan je gratis een kinderkar of kinderﬁ ets lenen.

boerderijdieren of picknick aan de vijver. Kinderpret

Maak er een heuse tocht van en rij met je auto door

is verzekerd in de speelhoek of het avontuurlijke

de stad. En dat zonder rijbewijs!

speelbos. ’t Plezante Potenpad staat voor ± 2 kilometer
buggyvriendelijk wandelplezier. Zelf in een vogelnest

ACHTER HET STADHUIS, GROENPLEIN
NIET OP ZON- EN FEESTDAGEN

kruipen of proberen verder te springen dan een hert? Volg
ons potenpad en ontdek al spelend interessante weetjes en dé
plezante plekjes van Domein Kiewit.
DOMEIN KIEWIT, PUTVENNESTRAAT 108
T
011 21 08 49
E
kiewit@hasselt.be
W
www.hasselt.eu

Of breng een bezoekje aan één van de
tuinen met kruiden, insecten of bijenhal.
Een wandelkaart is beschikbaar (€ 2,50), een
huifkarritje kan je reserveren.

Beleef een Boeboeks
avonturentocht
Haal de Boeboekstas met keutelleuke opdrachten in het bezoekerscentrum van domein Kiewit
en ga op natuurontdekking met Piepel en Soeza Boeboek!
Deze superleuke natuurontdekkingstocht voor gezinnen met kinderen van 5 tot 11 jaar duurt
ongeveer twee uur. Dit verhaal van Marc De Bel wordt afgewisseld met opdrachten en spelletjes.
De tasjes kan je lenen in het bezoekerscentrum van begin Paasvakantie tot en met einde
herfstvakantie aan € 3. Na de tocht krijg je een boekje ‘Boeboeks in Kiewit’ als aandenken.
DOMEIN KIEWIT, PUTVENNESTRAAT 108
RESERVATIE BIJ NATUURPUNT LIMBURG
T
011 24 60 23
E
katleen.bollen@natuurpunt.be

DOELGROEP:
5 TOT 11 JAAR

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet�..

Luisterroute door
het stadscentrum
Een geheimzinnige stem neemt je mee op een tocht langs de
mooiste plekjes van Hasselt. Luister naar de grappige en soms
griezelige verhalen en los ondertussen de vraagjes op. Misschien
kom je zo wel te weten wie die geheimzinnige verteller is!
De volledige route duurt 2 uur. Je kan een mp3-speler huren
(1 speler per persoon) aan € 1 p.p. in Het Stadsmus. Dit is inclusief
een plannetje en een verrassing op het einde. De luisterroute
kan je ook gratis downloaden op je eigen mp3 via
www.hetstadsmus.be of www.erfgoedcelhasselt.be
(zonder verrassing op het einde).

DOELGROEP:
8 TOT 12 JAAR
ONDER BEGELEIDING
VAN EEN VOLWASSENE

H ET STADSMUS
GUIDO GEZELLESTRAAT 2
T 011 23 98 90
E www.hetstadsmus.be
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Speeltuintjes

Inspiratietuinen herkenrode
Zoveel planten en kruiden! En waar dienen ze allemaal

Hasselt is een echte speelstad. Je kan er ravotten

voor? Misschien dat je ouders dit nog wel weten.

in de vele speeltuintjes die de stad rijk is: in het
Kapermolenpark, in domein Kiewit, het stadspark

ABDIJSITE HERKENRODE, HERKENRODEABDIJ 4, 3511 KURINGEN
T 011 23 96 70
W www.abdijsiteherkenrode.be
OPEN: APRIL T/M OKTOBER, UITGEZONDERD MAANDAG
€ VOLWASSENEN: € 4 P.P. / -12 JAAR: G RATIS

aan het Theatercafé met springkasteel in de lente
en zomer, … Ook in de verschillende wijken buiten het
stadscentrum vind je tientallen speelpleintjes.

W

www.jeugdhasselt.be

BIJENHAl
ABDIJSITE HERKENRODE,
HERKENRODEABDIJ 4,
3511 KURINGEN
T 0474 32 13 51
W www.abdijsiteherkenrode.be
OPEN: ZONDAGEN MEI T/M
AUGUSTUS 14:00-17:00

In de dreef naar het poortgebouw van de abdijsite kan je
van mei tot en met augustus op zondagnamiddag gratis de
bijenhal van de Limburgse Imkersbond bezoeken. Je kan
van nabij en toch veilig de bijen in actie zien en krijgt er van
vrijwilligers een antwoord op elke vraag die je hebt over
bijen, hun leven en hun nut.

Picknick in het Kapermolenpark
In het Kapermolenpark kan je heerlijk picknicken aan de vijver. Haal je dekentje met witte en
rode ruitjes maar uit de kast en vul je picknickmand met wat lekkers. Nog wat kruimeltjes over?
De eendjes zullen dit vast lusten!

De Sage van de Eenhoorn

Skatepark
Kapermolen

Abdijsite Herkenrode, zondag 24 mei 2015.
Verwacht je aan een riddertoernooi met een
echt

steekspel,

creatieve

workshops,

een

middeleeuwse eetmarkt met lekkers, muziek,
theater, uitdagende bouwactiviteiten, troubadours, zwaardgevechten en een parcours om
een echte page te worden…

SKATEPARK, ELFDE LINIESTRAAT (KAPERMOLENPARK)
T 011 23 94 50
W www.hasselt.be

Klaar om de nieuwe Tony Hawk te worden?
Dan ben je in Hasselt op de juiste plaats,
want hier ligt het grootste openlucht
skatepark van de Benelux! Skeeleren, BMXen of skateboarden kan hier allemaal.
Het skatepark is permanent geopend en
beschikt over straatverlichting.

W

www.desage.be

08

BUITEN

09

BUITEN

Pretroute

park natuur en cultuur

Ga mee op schattenjacht met Bert & Hert. Om de route te

In Park Natuur en Cultuur kom je ogen te kort!

starten moet je eerst de schatkaart en een sleutel afhalen

Maak kennis met de vele kabouters, de

bij Toerisme Hasselt. Op de schatkaart staan bolletjes waar

dansende beertjes uit natuurlijk materiaal en

10 schatkistjes in het stadscentrum zijn verstopt. Zoek het

ontdek hoe struiken en planten tegelijk ook

kistje, ontcijfer het raadsel en dan krijg je een puzzelstukje

dieren kunnen zijn.

dat duidelijk maakt waar de echte schatkist is verstopt! Aan

Ga op de foto met de levensgrote giraf of lach

het einde van de route wacht er nog een leuke beloning. De

je een kriek op de reusachtige stoel op het

route is gratis en duurt maximaal 1 uur.

tuinterras.

TOERISME HASSELT, MAASTRICHTERSTRAAT 59
T 011 23 95 40
W www.hasselt.eu

DOELGROEP:
6 TOT 10 JAAR

Winterland met
schaatsbaan
Japanse Tui n
Origami, sushi,…Wil je eens zien hoe
een Japanse tuin er in het echt uitziet?
Dan bezoek je er toch gewoon eentje in
Hasselt! Aan de vijver komen de vissen
tot bijna aan je voeten zwemmen.

JAPANSE TUIN
GOUVERNEUR VERWILGH ENSINGEL 23
T 011 23 52 00
OPEN: APRIL T/M OKTOBER,
UITGEZONDERD MAANDAGEN
€ VOLWASSENEN: € 5 P.P.
-12 JAAR: G RATIS

In Hasselt wordt het jaar afgesloten met het
winterdorp ‘Winterland’. Winterland tovert Hasselt

PARK NATUUR EN CULTUUR
RUNKSTERKIEZEL 113
T 011 27 31 12 of 011 76 66 61
W www.parknatuurcultuur.be
OPEN: 28 maart t/m 3 november 2015 van
10:00 tot 18:00 (dinsdag enkel na reservatie)
5 december 2015 t/m 18 maart 2016, enkel
geopend in het weekend, vakantieperiodes en na reservatie.
€ VOLWASSENEN: € 4,5 P.P. / -12 JAAR (VERGEZELD DOOR OU DERS): G RATIS

De Knibbel Knabbel Tocht

helemaal om tot een gezellige kerststad met allerlei
leuke activiteiten en winterse hapjes. Je kan er

Een lege picknickmand? Die moet gevuld

schaatsen op de megagrote schaatsbaan of een

worden! Ga op tocht door de stad en verzamel

bezoek brengen aan het Huis van de Kerstman. De

een volledige picknick door de vraagjes

kerstsfeer is helemaal af met het Winterland Café,

op te lossen. De antwoorden leiden je naar

kersttreintje, kerstmarkt, Grand Carrousel, Flying

toffe adresjes waar je allerlei lekkernijen bij

Rudolph en nog veel meer…

elkaar kan sprokkelen. Is de maand vol? Kies

KOLONEL DUSARTPLEIN
VAN MIDDEN NOVEMBER
TOT BEGIN JANUARI
W www.winterland.be

Winterpret!

je favoriete picknickplaats op de kaart en laat
het eetfestijn beginnen!

Picknickpret
in Hasselt

DOELGROEP
6 TOT 12 JAAR

TOERISME HASSELT
MAASTRICHTERSTRAAT 59
T 011 23 95 40
W www.hasselt.eu
€ € 6 P.P.
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Boottocht met
Rederij Li mburgia
Alle hens aan dek! Voel je voor 1 dag matroos, scheep in op de Limburgia en laat je meevoeren
over het Albertkanaal. In juli en augustus is er op zondag een zomercruise, in november
kan je een heuse sintcruise beleven, gedurende het ganse jaar worden er themacruises en
-brunches georganiseerd of hou een feestje voor al je vriendjes op de pannenkoekenboot
met pannenkoeken à volonté.
REDERIJ LIMBURGIA
T 011 31 55 73
W www.rederijlimburgia.be

Plopsa Indoor Hasselt
Bumba, Plop, Piet Piraat en Mega Mindy heten je welkom in Plopsa Indoor Hasselt! De 25 spectaculaire en veilige attracties laten de kleinsten hun eerste grote avonturen beleven, terwijl mama,
papa en de rest van de familie lekker meedoen of even uitblazen in het sprookjesachtige decor.
Zet je schrap voor een stormachtige boottocht met Piet Piraat op de Woeste Zee, scheer langs
ruige rotsen en donkere grotten in de Wickie Coaster en verken de spannende Speelboom van
Kabouter Plop. Maya de Bij verwelkomt je in de gloednieuwe themazone Maya’s Wereld! Bij goed
weer trek je naar de ruime buitenzone, waar je de boeven achternazit op de Vliegende Fietsen
van Mega Mindy, naar de top van de Klimberg klimt en samen met K3 de brand blust!
Nadat je je buikje rond hebt gegeten in het Studio 100 Café, het Plophuisje of bij Frieda Kroket, sluit
je je bezoek af met een liveoptreden van Bumba en zijn vriendjes in het nostalgische Theater.
Pas na een dikke knuffel en fotomoment met je favoriete Plopsa-ﬁguur keer je huiswaarts.

PLOPSA INDOOR HASSELT
(SITE GRENSLANDHALLEN)
GOUVERNEUR VERWILGHENSINGEL 70
T 011 29 30 40
W Info & tarieven: www.plopsa.com
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bowling
en klimmuur

BIBLIOtheek
Ben jij een echte boekenverslinder? Dan kan je
terecht in de Provinciale Bibliotheek Limburg in het
centrum van de stad. Of je kan je gading vinden
in de Stedelijke Bibliotheek in Kuringen (iets buiten
het centrum). Zij organiseren op regelmatige
basis toffe activiteiten voor kinderen.

Ki n epolis
De allerleukste en nieuwste ﬁ lms kan je gaan
bekijken in Kinepolis Hasselt. Met ‘Kids at the
Movies’ worden de kids extra verwend op de

Nog meer ‘indoorpret’ kan je beleven in het
sportcentrum ‘Olympia’ voor een partijtje bowling.
De durvers kunnen zich wagen aan de klimmuur.
Je kan er zelfs een kinderfeestje boeken met beide
activiteiten met of zonder een lekkere snack. Maak
er een feestje van met al je vriendjes om nooit te
vergeten.

eerste zondag van de maand. Afspraak om
9u30 om je uit te leven op de springkastelen, je
te laten grimeren of te gaan knutselen in het
atelier. Om 11u is het tijd om de bioscoopzaal in
PROVINCIALE BIBLIOTH EEK LIMBURG,
MARTELARENLAAN 17
T 011 29 59 00
W www.limburg.be/pbl
STEDELIJK BIBLIOTH EEK HASSELT (KURINGEN),
JORIS VAN OOSTENRIJKSTRAAT 55
T 011 24 43 00
W hasseltsbh.bibliotheek.be

te duiken voor een ﬁ lmmagisch
avontuur naar keuze.

KINEPOLIS, VIA MEDIA 1
T 011 29 86 00
W Info & tarieven:
www.kinepolis.com

Pretland binnenspeeltuin

Bi n nenzwembad
voor de
waterrat
Slecht weer buiten? Of gewoon koud maar
toch zin in wat waterpret? Dan kan je terecht
in het stedelijk overdekt zwembad. Er is een
groot bad met 6 zwembanen en een klein bad

PRETLAND HASSELT, RECHTERSTRAAT 69
T 011 26 21 31
W www.pretland.be
€ € 3,50 (BABY’S EN KRUIPERS G RATIS)
DOELGROEP: 0 TOT 10 JAAR
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Naar een speeltuin gaan terwijl het regent is
in Hasselt perfect mogelijk. In binnenspeeltuin
Pretland kan je je urenlang amuseren in de
tientallen attracties. Honger of dorst zal je
hier niet hebben. Een drankje, tussendoortje
of frietje met saus koop je al voor 1€!

met glijbaan.
STEDELIJK ZWEMBAD, ELFDE LINIESTRAAT 21
T 011 24 11 61
E zwembad@hasselt.be
W www.hasselt.be
€ +12 JAAR: € 1,50 / -12 JAAR: € 1 / -4 JAAR: G RATIS

SPORTCENTRUM OLYMPIA,
KURINGERSTEENWEG 242
T 011 25 30 31
W Info & tarieven: www.oly.be
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abdijsite herkenrode
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Z33

In het Belevingscentrum van Herkenrode kan je ontdekken hoe de zusters van de abdij hier
vroeger leefden. Er staat zelfs een tafel waarop je kan zien wat deze dames aten!

Kinderen van 9 tot 12 jaar gaan met de Kijkwijzer op zoek naar kunstwerken, terwijl ze opdrachten
oplossen. (Ouders met) jonge kinderen (6-9 jaar) gaan op pad met het Kinderblik.
Aan het einde van de tocht krijg je een mooi aandenken. De boeiende kunstwerken in Z33 zullen

Op stap met de Eenhoorn (4-6 jaar)
Met

kleine

opdrachtjes

en

magische

je creatieve vingers zeker doen jeuken!

verhalen loodst de Eenhoorn je doorheen de
geschiedenis van de abdij, op kleutermaat

KNUTS (6-8 jaar)

weliswaar.

Tijdens schoolvakanties kan je in Z33 knotsgek komen knutselen, tekenen, knippen, plakken,

Onderweg

kom

je

allerlei

personages tegen: een ridder, een reiziger,

...Interesse? Kijk dan even op de website wanneer de volgende KNUTS plaatsvindt.

een kok, enz. En als je heel goed zoekt, vang je
misschien wel een glimp van de eenhoorn op...

KUNSTENAAR VOOR 1 DAG (9-12 jaar)
Kunstkriebels in de vakantie? Zin in creëren, knutselen, knoeien, kortom: zin in kunst? In Z33

Hendriks geheimen (6-12 jaar)

kan je Kunstenaar voor 1 Dag worden! Elke dag zijn er andere doe- en knutselopdrachten.

Hendrik van Veldeke neemt je mee op

Voor meer info kan je terecht op de website.
Z33, ZUIVELMARKT 33
T 011 29 59 60
W www.z33.be

sleeptouw doorheen het Belevingscentrum.
Hendrik van Veldeke is reeds een wat oudere
man met gaten in zijn geheugen... Help Hendrik
mee zijn geheugen op te frissen. Ga op zoek
naar de kisten en los de opdrachten op: foto’s
maken, je verkleden, puzzelen, enz.

modemuseum hasselt

Op de abdijsite van Herkenrode is kinderboekenuitgeverij Clavis gevestigd. Zij zijn

Hou jij van mooie kleren? Dan moet je zeker langsgaan bij het

een zeer grote uitgever met zelfs vestigingen

Modemuseum! Ontdek de wereld van de mode met behulp van de

in Amsterdam en New York. Zij organiseren

‘kijkwijzer’. Dit boekje neemt je mee door het museum en bevat allerlei

hier in Herkenrode vele creatieve activiteiten

vraagjes en leuke opdrachten.

aan voor kinderen en (groot)ouders: van
voorleesuurtjes tot knutselworkshop en nog
veel meer. Samen lezen en samen genieten.
Meer info: www.clavisbooks.com
ABDIJSITE H ERKENRODE
HERKENRODEABDIJ 4, 3511 KURINGEN
T 011 23 96 70
W www.abdijsiteherkenrode.be
OPEN: DINSDAG T/M ZONDAG
€ VOLWASSENEN: € 5 P.P. / -12 JAAR: G RATIS

MODEMUSEUM HASSELT, GASTHUISSTRAAT 11
T 011 23 96 21
W www.modemuseumhasselt.be
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in het stadsmus

HET STADSMUS
GUIDO GEZELLESTRAAT 2
T 011 23 98 90
W www.hetstadsmus.be
OPEN: DINSDAG T/M ZONDAG

MUSSENKUSSEN IN HET STADSMUS
Tsjilp! Met het Mussenkussen ga je samen met je (groot)ouders en
de stadsmus op stap. De stadsmus woont al jaren in de stad en kent

PRAKTISCH E INFO
€ PRIJS MUSSENKUSSEN
(INCL. LUISTERGIDS):
€1
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literai r
museum

Ga mee op een spannende reis door de kamers van dit
oude herenhuis. Met de ‘Ontdekkingsreis’ verken je de
Wonderkamer, daal je af in een mijn en neem je een kijkje in

als geen ander het verhaal van Hasselt en zijn inwoners. Hij vertelt

de Sprookjeskamer. Deze laatste kamer ziet er uit op om op te

via de luistergids hoe je een echte stadsmus kan worden en leert je

eten met de tentoonstelling ‘Giftige appels op gouden bordjes’. Ben je gek van sprookjes? Dan

de verhalen van de stad kennen.

zijn de ‘7 koffertjes’ iets voor jou.

Je gaat op pad met een ‘mussenkussen’ op de rug. Dit kussen is

Van 20/05 tot en met 7/11/2015 kan je komen kijken naar de prachtige tekeningen van Kaatje

geen gewoon kussen: het is niet alleen om op te zitten tijdens het

Vermeire en van 22/11/2015 tot en met 27/02/2016 zijn er, helemaal uit Parijs, de adembenemend

oplossen van opdrachten of het luisteren naar verhalen, maar in het

mooie tekeningen van ‘Een bijbel’ van Rébecca Dautremer. Kijk regelmatig op de website voor

kussen zit ook allerlei leuk spelmateriaal dat je nodig hebt om de

de vele activiteiten, feesten en workshops.

opdrachten te kunnen uitvoeren.
Naast

DOELGROEP: 6 TOT 12 JAAR

de

permanente

en wisselende, creatieve
initiatieven in het Literair
Museum is er een speciaal

stadstram

geluksprogramma

voor

kinderen:
een uitgewerkt Geluksparcours door de ‘Wonderkamers van Geluk voor kinderen’. Gewoon

Als het regent op zondag kan je de stad verkennen

vragen aan de balie. En er zijn bijzondere

met de stadstram zonder nat te worden! Vijftig

vertelvoorstellingen rond ‘Geluk voor Kinderen’

minuten boordevol bezienswaardigheden – in en

of ‘Gelukworkshops’ voor gezinnen. Hiervoor

rond de binnenstad. Een gids vertelt honderduit

moet je wel reserveren. Meer info op de website.

over de stadsgeschiedenis en allerlei andere leuke

LITERAIR MUSEUM
BAMPSLAAN 35
T 011 22 26 24
W www.literairmuseum.be
€ -18 JAAR: € 2 P.P. / +18 JAAR: € 2,50 P.P.

weetjes. Iedere zon- en feestdag vertrekt de tram
op de Grote Markt om 11u30. (april t/m oktober)

DOELGROEP: 3 TOT 12 JAAR

TOERISME HASSELT
MAASTRICHTERSTRAAT 59
T 011 23 95 40
W www.hasselt.eu
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IJSHAL DE SCHAVERDIJ N
GOUVERNEUR VERWILGH ENSINGEL 13
T 011 30 08 00
W Info & tarieven: www.bloso.be

Schaatsbaan
Schaverdijn

RESTAURANTS

Kindvriendelijke
restaurants
Hasselt telt heel wat kindvriendelijke restaurants

Nog meer ijs- en glijplezier op de schaatsbaan Schaverdijn.
Je kan er zelfs iedere zondag ‘ontbijtschaatsen’ of elke
vrijdagavond ‘discoschaatsen’ .

waar smakelijke kindermenu’s geserveerd worden
maar de volgende restaurants hebben nog een
leuk extraatje: een speeltuin!

De schaatsbaan is geopend van de 2° vrijdag van
september tot de laatste vrijdag van mei.

De Kwaakvos (met grote speeltuin)
Borggravevijverstraat 7, 3500 Hasselt
T

011 21 37 03

W

www.kwaakvos.be
Gesloten op dinsdag

Het Aldenhof (met grote speeltuin)
Kuringersteenweg 413, 3511 Kuringen
T

011 85 09 85

W

www.aldenhof.be
Vanaf 28 april 2014 gesloten op dinsdag en woensdag.

‘THEATERCAFE (met speeltuin en binnenspeelbox)
Kunstlaan 5, 3500 Hasselt
T

011 85 90 75

W

www.theatercafe.be

De Ware Vriendjes (met binnenspeeltuin)
In Galerij De Ware Vrienden
E

dewarevriendjes@theatercafe.be
open op woensdag en zaterdag
van 10u -18u en tijdens schoolvakanties
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