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Geniet samen met je bubbel van een dag in Gingelom, ontdek ons mooi
glooiende Haspengouw en de lekkere producten van onze streek.
Hieronder vind je al een aantal activiteiten voor dit jaar terug.
Ten gevolge van de covid-19 maatregelen kunnen er wijzigingen optreden.
Houd daarom ook zeker in de gaten of je een afspraak nodig hebt of niet.
Contacteer indien nodig de juiste persoon voor meer informatie.

Pop-up ﬁetscafé Jorishoeve
Boekhoutstraat 35 - 3890 Gingelom
0479 48 30 25 - www.jorishoeve.be
Van april tot september kan je iedere vrijdag,
zaterdag en zondag van 10:00 tot 18:00

gezellig vertoeven bij het ﬁetscafé Jorishoeve.
Laat je verrassen door de sappige appeltjes, waar vers
appelsap van wordt gemaakt, de knapperige peren,
waarvan lekkere perenjenever wordt gestookt en nog
zoveel meer streekproducten.
Allemaal te verkrijgen in de sfeervolle
omkadering van een vierkantshoeve.

Picknickweide
bij Boerderij Wagelmans
Driehoekstraat 11
3890 Gingelom
0477 97 30 26
www.boerderij-wagelmans.be
Samen met je familie en vrienden geniet je
van producten die vers van het veld komen.
Van maart tot september kan je terecht
op de picknickweide om te genieten van
een zomerse bries.

Je hebt de
mogelijkheid om zelf
een picknickmand
mee te brengen of deze
ter plaatse te kopen.
Reserveren kan
via 0477 97 30 26 of
Facebook Messenger
(www.facebook.com/BoerderijWagelmans).
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Bezoek een fruit
of Groentenbedrijf
Kamerijckhoeve/Regalys
Kamerijckstraat 11 - 3890 Gingelom
011 88 10 64 - www.regalys.be
op afspraak
Bedrijfsrondleiding op afspraak:
€5/persoon - Inclusief proevertje.

TIP!

Bezoek de hoevewinkel tijdens het
aspergeseizoen en geniet van de
verse asperges. Het aspergeseizoen
loopt van half april tot eind juni.
De streekproductenwinkel is
dan elke dag geopend van 12:00
– 18:00. Zondag, maandag en
dinsdag gesloten.

Voor dierenliefhebbers
Alpaca Tumulus
Groenplaats 10
3890 Montenaken
0475 77 18 19
www.Alpacatumulus.com
Wist je dat de alpaca ook wel
berglama wordt genoemd?
Deze wollige beestjes staan centraal bij
Alpaca Tumulus en hebben een zeer hoge
aaibaarheidsfactor.
Maak een afspraak voor:
• Rondleidingen en bezoek aan spinnerij.
• Cursussen.
• Begeleide wandeling met alpaca’s.
• Meet & feed.
De boerderij en wolwinkel zijn elke
woensdagnamiddag van 14:00 tot 16:00
en elke zondagvoormiddag
van 10:00 tot 12:00 geopend.
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Jorishoeve
Boekhoutstraat 35 - 3890 Gingelom
0497 48 30 25 - op afspraak
BLOESEM Bedrijfsrondleiding op afspraak:
op zaterdag 3, 10, 17 en 24 april
om 14:00 en 15:00
€5/persoon,
kinderen <3 jaar zijn gratis
Inclusief proevertje.
OOGST
Bedrijfsrondleiding op afspraak:
op zaterdag 4, 11, 18 en 25
september om 15:00
€5/persoon,
kinderen <3 jaar zijn gratis
Inclusief
proevertje.

Tomboshoeve
Oude Katsei 67b - 3890 Gingelom
0471 73 38 18 - op afspraak
Bedrijfsrondleiding op afspraak:
op 26 - 27 juni en 3 - 4 juli;
€5/persoon.
Inclusief hapje en drankje.
Bezoek de aardappelkist om verse
aardappelen, zoete aardappelen
en appelsap te kopen. Elke dag
geopend van 9:00 tot 21:00.

TIP!

De Smaak van hier
Bio-ei-korbol

De Klein-Jeukhoeve

Klein Jeukstraat 51 - 3890 Jeuk

Abdijstraat 4 - 3890 Kortijs
Bio-ei-korbol

Seizoensgebonden producten zoals
aardbeien, appelen, peren, rode en
zwarte bessen, krieken en zoete kersen
kunnen op afspraak afgehaald worden bij
de Klein-Jeukhoeve.

Hoeve Jadoul

Bestellingen kan je doorgeven via e-mail
(evandima@hotmail.com) of telefonisch
(0474 73 53 96).

Voor verse biologische kippeneieren kan je
elke dag van 10:00 tot 12:00 bij Bio-ei-Korbol
terecht.

Hoogstraat 4 - 3890 Vorsen
www.hoevejadoul.be

Bij Hoeve Jadoul is vers fruit van
eigen productie steeds te koop in
de fruitautomaat: appelen, peren,
kersen (seizoen), appelstroop,
perenstroop, appelsap, appelkriekensap en zachte honing.

Hoeveslagerij
Stefan Thijsen

Klein Jeukstraat 78 - 3890 Jeuk
www.hoeveslagerijstefan.be

Elke zaterdag kan je van 8:00 tot 12:00
terecht bij de Hoeveslagerij voor runden kalfsvlees, varkensvlees, lamsvlees,
gevogelte, charcuterie en vleesbereidingen.

Aardappelen Biets Trudo

Steenstraat 29 - 3890 Gingelom
Aardappelen Biets

Verse aardappelen vind je alle dagen
van 9:00 tot 12:00 en 13:00 tot 17:00 bij
aardappelen Biets Trudo. Zondag gesloten.

Haspengouws Kleinfruit

Muizenstraat 15 - 3891 Muizen
Haspengouws kleinfruit

Van half juni tot eind oktober heet
Haspengouws Kleinfruit jullie welkom
voor hun seizoensgebonden aanbod:
frambozen, bramen, kersen,
pruimen, peren, rode bessen,
druiven en zoveel meer.

Ivo Cox

Kriekelstraat 1 - 3890 Gingelom

Bij Ivo kan je iedere dag terecht van 17:00
tot 19:00 voor vers appelsap, appelen,
kersen en pruimen. Het aanbod is
seizoensgebonden. Zondag gesloten.

Charlie Motmans

Daalstraat 15a
3891 Mielen-boven-Aalst

In juli kan je terecht bij Charlie voor
verse Kordia en Regina kersen.

Boergondiër

Steenweg 161-165 - 3890 Gingelom
Boergondiër
Verse groenten en fruit, zuivel, eieren en
verwerkte producten van eigen teelt of
van collega landbouwers vind je bij de
Boergondiër. Iedere vrijdag van 9:00 tot
18:00 en iedere zaterdag van 8:00 tot
17:00 geopend.

Haal meer uit je tuin

Regentwijk 17 – 3890 Gingelom
Haal meer uit je tuin
Alle leden van de groenteclub
kunnen van half april tot half
november voor groenten en
kruiden terecht bij ‘Haal meer
uit je tuin’.

Hoe je lid wordt, vind je terug op
de website www.haalmeeruitjetuin.be

3

Wat kan je nog doen in Gingelom?
Het Pachthof
Thewitstraat 8 - 3891 Borlo
011 88 39 23 - www.pachthof.com
op afspraak
Op de grens van Limburg en Luik, in het
laatste jaar van WOII, was de bevolking
euforisch over het einde van de oorlog en
de bevrijding net voor kerst. Plots sloeg de
dreiging van de oorlog weer helemaal toe.
De nazi’s waren terug, het Ardennenoﬀensief
begon en drong onmiddellijk door tot Borlo.
Het museum Winter 1944 brengt een
getuigenis van een niet zo ver verleden,
dat voor velen onbekend is gebleven.

Walk Ici Otarie
zaterdag 13 november 2021

TIP!

Ici Otarie verwijst naar de plaatselijke
verzetsgroep tijdens wereldoorlog II.
Wandelafstand: 6, 11 of 19 km.
Vertrek en aankomst:
Het Pachthof te 3891 Borlo.
Deelname: €8/persoon.
De opbrengst wordt gebruikt voor
het terugbrengen en huisvesten van
veteranen en/of hun nabestaanden.
Iedereen is welkom, uiteraard
kunnen ook wandelclubs
deelnemen.

Maak een afspraak en bezoek
dit museum van wel 800 m².

Belevingshuis
“Im Haus 1942”
Nieuwstraat 35
3891 Gingelom
www.imhaus1942.be
op afspraak
Ben jij iemand die interesse
heeft in de oorlog? Dan is
het belevingshuis “Im Haus
1942” iets voor jou.
Deze woning toont je hoe
een Duitse soldaat geleefd
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en gewerkt heeft tijdens
de oorlogsperiode. Het
volledige huis werd ingericht
als een door Duitse soldaten
ingenomen woning in de
periode 1940-1945.
In de woning zijn een
6-tal taferelen en een
schuilkelder met licht en
geluidseﬀecten ingericht.
De historische correctheid
hiervan volgt uit een
jarenlange ervaring met

re-enactment en een
gepassioneerde hobby.
Wil je graag eens langsgaan?
Maak dan zeker een
afspraak via de website.

