TOERISME GINGELOM

ACTIVITEITEN 2019
Bezoek een fruit- of aspergebedrijf
Luister, kijk, proef en oordeel tijdens een bedrijfsbezoek op maat! Twee fruitbedrijven en een aspergebedrijf in Gingelom laten je kennismaken met de werking van hun bedrijf en het Haspengouwse
fruit- en aspergeverhaal.

Jorishoeve
Boekhoutstraat 35 – 3890 Boekhout – 0497 48 30 25 – www.jorishoeve.be
• BLOESEM
• OOGST

Bedrijfsrondleidingen op zaterdag 6, 13, 20 en 27 april om 14u en 15u;
€ 4 p.p. inclusief proevertje (< 3 jaar: gratis)
- Bedrijfsrondleidingen: op zaterdag 7, 14, 21 en 28 september om 15u; € 4 p.p. inclusief proevertje
(< 3 jaar: gratis)
- Plukdag: zaterdag 5 oktober van 10u tot 15u. Pluk uw eigen appels in de boomgaarden en reken uw ‘oogst’ af bij
de fruitteler. Verser kan niet! (gratis toegang – voor het geplukte fruit betaalt u de dagprijs)

Groepen zijn van april tot oktober (na afspraak) altijd welkom voor een rondleiding.

Fruitbedrijf Bex Fruit & CELO Fruit
Houtstraat 2A – Jeuk – 011 48 19 00 – www.bexfruit.be
• BLOESEM: bedrijfsrondleidingen op dinsdag 2, 9, 16 en 23 april om 14u en 15u; € 4 p.p. inclusief proevertje
• OOGST: bedrijfsrondleidingen op dinsdag 10 en 24 september, telkens om 14u en 15u; € 4 p.p. inclusief proevertje

Kamerijckhoeve/Regalys
Kamerijckstraat 11 – Gingelom – 011 88 10 64 – www.regalys.be
• BLOESEM
		

Bedrijfsrondleidingen: op zondag 7, 14, 21 en 28 april om 14u en 15u; € 4 p.p.
inclusief proevertje

• OOGST
		

Bedrijfsrondleidingen: op zondag 5, 12, 19 en 26 mei om 14u en 15u; € 4 p.p.
inclusief proevertje

Tip! Bij Hoeve Jadoul (Hoogstraat 34 - Vorsen) is vers fruit van eigen productie steeds te koop in de fruitautomaat: appels,
peren, kersen (seizoen), appelstroop, perenstroop, appelsap, appel-kriekensap en zachte honing.

Bloesemterras op zondag 28 april
Fruitbedrijf Bex Fruit & CELO Fruit
Houtstraat 2A – Jeuk – 011 48 19 00 – www.bexfruit.be
Van 10u tot 18u is het gezellig
vertoeven op het bloesemterras bij Bex Fruit. Laat u onderdompelen in de werkwijze van
dit volledig geïntegreerd (van
teelt tot verkoop) fruitbedrijf.
Doorlopend bedrijfsrondleidingen, muziek, lekkere hapjes en
drankjes, vers fruit, demo’s van
de fruitsortering, … Iedereen
welkom! Gratis toegang!

Streekproductenwinkel
Hoevewinkel van de Kamerijckhoeve
Kamerijckstraat 11 – Gingelom – 011 88 10 64
www.regalys.be
Het aspergeseizoen loopt van half april tot eind juni. Tijdens het seizoen
(april-mei-juni) is de streekproductenwinkel elke dag open van 9 tot 18
uur. Gesloten op dinsdag.

Concerten in ’t Maanhof
Zondag 28 april

De Oppenheimers (uit Velm) geven om 13u het beste van zichzelf op de binnenkoer. Bij slecht weer vindt
het evenement plaats in de ruime, gezellige schuur van ’t Maanhof.
Info? ’t Maanhof – Bergstraat 8 – Borlo – 011 88 50 60 – www.maanhof.com

Culturele Feesten Kortijs
Zondag 5 mei

Vanaf 14u tot 18u
Snyershoeve – Paul Snyersstraat 8 – Gingelom (Kortijs)
Met eet- en drankstandjes, optredens, kunst, straattheater, …
Gratis toegang

Bevrijdingsfeesten 2019
Vrijdag 6 tot zondag 8 september

Het Pachthof organiseert in samenwerking met verschillende re-enactmentgroepen de Bevrijdingsfeesten van Borlo. In en om Het
Pachthof worden verschillende taferelen opgesteld zoals ze in oorlogstijd ook hadden kunnen voorkomen. Meer dan 200 acteurs
en figuranten nemen u mee om de oorlogsgeschiedenis te herbeleven (september 1944 – Bevrijdingsmaand).
Vrijdag 6/9:
opstellen van de kampementen
Zaterdag 7/9:
• 10u30: een rondrit met legervoertuigen.
		• 15u30: een’ battle’ in het wachtbekken ‘Oppumveld’ in Borlo
		• ’s avonds: volks dansfeest aan Het Pachthof
Zondag 8/9: • 11u00: officiële ceremonie aan Het Pachthof*
• 15u30: een’ battle’ in het wachtbekken ‘Oppumveld’ in
		Borlo
Gratis toegang.
*in aanwezigheid van een afvaardiging van het American Legion, veteranen, de gemeente Gingelom, de militaire overheid, vertegenwoordigers van vaderlandslievende verenigingen en genodigden.
Na de toespraken is er een huldiging en bloemneerlegging aan het gedenkplaat WOII – Pachthof te Borlo. Talrijke re-enactors brengen een
correct en sfeervol eerbetoon aan de veteranen van voorbije oorlogen
en conflicten.
Aansluitend defilé van oude oorlogsvoertuigen.

Andere activiteiten in Het Pachthof
Walk Ici Otarie - zaterdag 16 november

Ici Otarie verwijst naar de plaatselijke verzetsgroep tijdens Wereldoorlog II.
• Wandelafstand : 6 - 11 - 20 km
• Vertrek en aankomst: Het Pachthof tussen 9 en 13u
• Deelname: € 5 per persoon (inclusief soep en deelname-certificaat)
De opbrengst wordt gebruikt voor het terugbrengen en huisvesten van veteranen en/of hun nabestaanden.
Iedereen welkom, uiteraard kunnen ook wandelclubs deelnemen.

Kerstmis 1944 – zaterdag 7 en zondag 8 december

Na de bevrijding, in september 1944, is tijdens de kerstperiode van 1944 opnieuw een aanval van
de Duitsers…
Het leven tijdens de oorlogswintermaanden 1944-1945 wordt in beeld gebracht. Vele lichtjes en
vuurkorven zorgen voor een gezellige kerstsfeer in en om de hoeve.
Te bezoeken op zaterdag van 10u tot 18u en op zondag van 10u tot 16u. Zaterdagavond is er een
volks dansfeest in Het Pachthof.
Gratis toegang
Info: Het Pachthof - Thewitstraat 8 – 3891 Borlo – 011 88 39 23 – www.winter1944.com
www.pachthof.com.

Toerisme Gingelom
St.-Pieterstraat 1 – 3890 Gingelom – 011 88 10 31 – toerisme@gingelom.be – www.gingelom.be
Neem ook een kijkje op www.toerismelimburg.be/haspengouw voor alle activiteiten in Haspengouw.

