Toerisme
Gingelom

Gewoon genieten in
Limburgs Haspengouw

Voorwoord
Gingelom, het meest zuidwestelijke hoekje Limburg tussen Vlaams-Brabant en
Luik, is een discreet maar karaktervol stuk Haspengouw: 11 historische dorpjes waar
traditie en eigentijds leven, landbouw en nijverheid nog hand in hand gaan met
sfeervolle natuur, authentieke monumenten, gastvrijheid en rust.
In Gingelom is het goed. Het is een ideale plek om te wandelen, te ﬁetsen of gewoon
rustig te genieten van een gezellig terrasje en een lekker biertje.
Gingelom is een ontdekkingstocht langsheen een vleugje Gallo-Romeinse en
prille Belgische geschiedenis. Een kennismaking met statige vierkantshoeves, die
getuigen van een rijk landbouwverleden. Een ontmoeting met kerken en kapelletjes
als religieus erfgoed en volksdevotie. Een zintuiglijke ervaring met een uitgestrekt,
glooiend landschap, prachtige bloesems en deugddoende stilte.
Toeristen kunnen in Gingelom op beide oren slapen. Er staat u immers een gastvrij
onthaal van onze Gingelomse logiesuitbaters te wachten.
Eenmaal goed uitgerust, bent u er helemaal klaar voor om de omgeving te
verkennen: Sint-Truiden, Tongeren, Hasselt, Luik, Zoutleeuw, Borgloon,…
zijn slechts een steenworp verwijderd.
Veel ontspanning toegewenst in onze mooie gemeente!

Patrick Lismont
Burgemeester

Ingrid Scheepers

Schepen van Toerisme
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Geniet van…
landschap, natuur en beekvalleien
Landelijke rust, natuurlijke stilte en gezonde buitenlucht: meer moet dat soms
niet zijn.
Bloesems in de lente, bloeiende velden in de zomer, plukverse appelen en peren
in de herfst. Een tijdloos decor van prachtige landschappen, holle wegen,
golvende akkers en fruitbomen in strak gelid.
Ook de beekvalleien verrijken het landschap: de Melsterbeek, de Voortbeek,
de Molenbeek, de Boenebeek en de Cicindria ontspringen in Gingelom.

2

Wandelgebied Cicindria
De bron van de Cicindria ligt in
deelgemeente Jeuk, tussen het groen
van het eeuwenoud kasteeldomein
Hasselbroek. Discreet slingert
ze zich richting Sint-Truiden via
deelgemeenten Borlo, Buvingen en
Muizen. Sint-Truiden is bovendien
ontstaan aan de oevers van de
Cicindria.
Het Wandelgebied Cicindria bestaat
uit 3 bewegwijzerde wandellussen
van 5, 6 of 6,5 km wandelplezier.
Wandelkaart: gratis
Start aan ‘Het Pachthof’,
Thewitstraat 8 of aan het
‘Park van de Vriendschap’,
Mielenstraat 1
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Geniet van…
Gallo-Romeinse tumuli
Gingelom beschikt met de Twee Tommen, de Drie Tommen en de Avernassetom over
de grootste concentratie Gallo-Romeinse tumuli in Vlaanderen: 6 grafheuvels in een
straal van nauwelijks 1,5 km. Bovendien is de Avernassetom met zijn hoogte van 7,8 m
en een doorsnede van 23 m één van de indrukwekkendste tumuli van Haspengouw.
Al deze grafheuvels dateren uit de 2de eeuw na Christus.
Omstreeks 1860 werden de tumuli opgegraven door een amateur-archeoloog.
Andere waren hem echter voor geweest. De Avernassetom en de Twee Tommen waren
al leeggeroofd. In de middelste grafheuvel van de Drie Tommen had hij meer geluk:
hij ontdekte maar liefst 42 voorwerpen!
Onder de tumulus werden kommen en schalen voor lichaamsverzorging gevonden.
Dit graf was van een vrouw. Er werd ook een prachtig paarsgekleurd glazen
druiventrosvaasje opgegraven. Druiven waren het symbool voor Bacchus, god van de
wijn. Wijn was een typisch product uit de Romeinse eetcultuur.
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De 3 tumulisites kregen een paar jaar geleden opnieuw de ruimte die ze verdienen. Als
bakens in het landschap getuigen ze van de 2000 jaar oude Gallo-Romeinse cultuur.
Een replica op voet van het druiventrosvaasje
is te koop in het gemeentehuis: € 40.

Toeren tussen tumuli
Fietslus tussen knooppunten 511 - 510 - 192
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Tussen knooppunt 511 en 510 komt u langs de Twee Tommen. Rust even uit op de
zitbank en geniet van het uitzicht. De Gallo-Romeinen vonden het belangrijk dat ze op
een passende manier werden begraven. Ze kozen voor een groot, imposant en degelijk
gedenkteken. Een monument dat de aandacht opeiste en de tijd kon weerstaan:
een tumulus.
Het waren de eigenaars van de toenmalige landbouwbedrijven – de villa’s –
of hun naaste familieleden die onder de tumuli begraven werden.
Fiets verder om kennis te maken met de Drie Tommen en last but not least
de indrukwekkende Avernassetom. Beeld u in hoe archeologen eind 19de eeuw
de voorwerpen opgroeven die meegegeven werden aan de dode.
De monumentale Avernassetom tenslotte, met de E40 en de windturbines op de
achtergrond, is ietwat surrealistisch. Zullen de snelweg en de windmolens ook de tand
des tijds doorstaan?
Fietsroutenetwerk Limburg: € 9,5
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Wandelen tussen tumuli
Verborgen Moois Gallo-Romeinse tumuli
De wandeling start aan de Brouwerijstraat in
het hartje van het kerkdorpje Vorsen. Vanaf die plek
leidt een bewegwijzerde wandeling u naar
2 tumulisites: de Twee Tommen en de Drie Tommen.
Het geheim van de tumuli wordt uit de doeken gedaan
op de startplaats en op de infoborden aan de sites.
De lus is zo’n 4,5 km lang. Onderweg stuit u op een
oriëntatieschijf. Hier kunt u de 3 tumulisites in het
landschap op de loer zien liggen.
Wandelkaart: € 1,5

Tuffen tussen tumuli
Bezoek de tumuli in groep
met de tractor-huifkar
Op avontuur met een deskundige gids!
Boek een huifkartocht om de tumulisites
te ontdekken. Groepen tot 24 personen
kunnen de 3 sites met een gids bezoeken.
Grotere groepen (tot max. 48 personen)
kunnen de huifkartocht naar 2 sites combineren met een bezoek aan Hoeve Jadoul in
Vorsen. Hoeve Jadoul is een fruitbedrijf gespecialiseerd in appelen, peren en kersen.
Naast de fruitteelt doen zij ook nog aan landbouw (akkerbouw < 100 ha).
• De huifkar is toegankelijk voor rolstoelen en buggy’s.
• Aangepaste kledij en schoeisel is aangewezen voor deze buitenactiviteit.
• Kostprijs: € 50/uur voor de huifkar - € 85/gids voor 3 uren - € 6/pers
(rondleiding fruitbedrijf - appelsapje - versnapering).
• Altijd op afspraak!
• Combinatiebezoek met het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is mogelijk.
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Geniet van…
kastelen en het eerste staatshoofd van België
Gingelom is 2 kastelen rijk. Ze zijn helaas niet toegankelijk voor het publiek, maar het
is zeker de moeite waard om er eens langs te rijden.
Het kasteel van Hasselbroek (Hasselbroekstraat 186) is een authentiek juweeltje in
pure Lodewijk XVI-stijl. Het werd gebouwd omstreeks 1770-1780, ter vervanging van
een ouder landhuis. Aan de rand van het ruime domein bleven de vroegere visvijvers
en de slotkapel van Sint-Job goed bewaard.
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Het kasteel van Gingelom (Regentwijk 80) geniet vooral bekendheid als gewezen
woonplaats van Erasme Louis Surlet de Chokier (1769 – 1839). Hij was van 24 februari
tot 21 juli 1831, als regent, het eerste staatshoofd van het onafhankelijke België.
Onze nationale feestdag, 21 juli, herdenkt de dag waarop hij in 1831 de macht
overdroeg aan koning Leopold I.
Van 1824 tot 1839 was Surlet De Chokier ook burgemeester van Gingelom.

In het spoor van baron Surlet de Chokier,
eerste regent van België
De Chokierroute
Deze bewegwijzerde wandellus start aan het gemeentehuis.
Volg de paaltjes met een blauwe ruit en maak kennis met
‘de Chokier’: zijn gedenksteen achter de Sint-Pieterskerk,
de Kamerijckhoeve waar hij merinoschapen kweekte
en het Kasteel van Gingelom.
In 1815 erfde Surlet de Chokier dit kasteel.
De regent overleed er op 8 augustus 1839.
Het kasteel is neoclassicistisch van stijl.
Wandelkaart: GRATIS
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Geniet van…
vierkantshoeven
De vaak statige vierkantshoeves danken hun bestaan aan de vruchtbare leemgrond
die Haspengouw tot een van de rijkste landbouwstreken van Europa maakte. De rijke
gronden, die ideaal zijn voor de akkerteelt, zorgen voor grote oogsten die opgeslagen
werden in imposante, gesloten vierkantshoeven. Om een goede bewaring van de
oogst te verzekeren werden grote schuren gebouwd. Daarbij waren het volume en de
indeling van de schuren afgestemd op de grootte van de oogst, de manier van dorsen,
de breedte van de oogstkarren en het makkelijk laden en lossen.

Gingelom telt zo’n 90 vierkantshoeven. Enkele zeer mooie exemplaren zijn:
Manoir van Borlo (Thewitstraat 10, 17de eeuw), Abtshof (Thewitstraat 17, 13de eeuw),
Kamerijckhoeve (Kamerijckstraat, 19de eeuw), Sint-Janshoeve (Steenstraat 29,
17de eeuw), Lindehoeve (Houtstraat 65, 13de eeuw), Snyershoeve (Kapelstraat 8, 17de
eeuws poortgebouw), Neremshoeve met watermolen (Gemeentestraat 1, 15de eeuw),
Damshoeve (Truilingenstraat 17, 18de eeuw), Poorte van Egmont (Fonteinstraat 16, 17de
eeuw), Hoeve Jadoul (Hoogstraat 34, 15de eeuw), hoeve Marktplaats 11, (17de eeuw), …
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Onze gemeente is heel wat ‘actieve’ hoeves rijk. Dit houdt in dat er nog steeds
bedrijvigheid is. Sommige hoeves hebben bv. nog een functie als landbouwbedrijf. De
lekkere producten die hier uit voortkomen worden ter plaatse te koop aangeboden.
Een aantal vierkantshoeven zijn ingericht als B&B. Het is er ontspannen genieten van
de rust van Limburgs Haspengouw.
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Geniet van…
kerken en kapellen
Gingelom bestaat uit 11 typische kerkdorpen:
de parochiekerken geven het centrum van de
deelgemeenten aan. Heel bijzonder is bv. de Romaanse
toren aan de Sint-Martinuskerk in Montenaken.
Waarschijnlijk maakte de originele toren deel uit van
een Loonse burcht die in de 12de eeuw werd verwoest.
Ook kapelletjes maken deel uit van het religieus
erfgoed. Ze zijn de stille getuigen van een volksdevotie die ooit bloeide. Elk Gingeloms
dorp bezit meerdere exemplaren (met uitzondering van Vorsen en Kortijs).
De gemeentelijke kapelletjes krijgen langzaam maar zeker allemaal een
renovatiebeurt. In 2018 werden de Missoulskapel in Mielen en de kapel in de
Populierenstraat in Buvingen onder handen genomen. In het voorjaar van 2020
stonden nog 2 kapellen op het programma, met name de kapel van Gibloux in de
Landenstraat en het Sint-Janskruis in het verlengde van de Kriekelstraat. In het
najaar wil de gemeente nog 2 kapellen aanpakken: de kapel van Onze-Lieve-Vrouw
van Bijstand aan de Oude Katsei in Niel en de veldkapel in de Kerkomstraat in Mielen.

Het Kapelletjespad
Fietsen en wandelen met de Gingelomse kapelletjes als leidraad
Het Kapelletjespad voert u zowel langs eeuwenoude parochiekapellen als langs
de meer bescheiden bouwwerken van (vroegere) inwoners. Tijdens de ﬁetstocht van
47 km komt u alle 36 kapelletjes van Gingelom tegen. U kunt de route naar keuze
inkorten. Alle kapelletjes zijn voorzien van een informatiebordje
met interessante verhalen en anekdotes.
Fiets- en wandelkaart: € 2,5
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Kapel van Steps
In de schaduw van de Marktplaats in Montenaken
bevindt zich een heel merkwaardige kapel.
De Kapel van Steps beroert de gemoederen
sinds vele eeuwen.
Op 13 oktober 1213 vond de Slag van Steps
plaats, de eerste veldslag waarbij een leger van
edellieden verslagen werd door een volksleger.
Aanleiding was een twist tussen het hertogdom
Brabant en het prinsbisdom Luik. Volgens de
legende haalden de Luikenaars een O.L.V.-beeld
uit de kerk van Montenaken en brachten het naar
het slagveld. Zodra het beeld ter plaatse was, scheen de zon zo hevig dat ze de ogen
van de tegenstanders verblindde, waardoor deze de wapens neerlegden.
Ieder jaar in mei wordt het Mariabeeld van Steps van de kerk van Montenaken
naar de kapel van O.L.V. van Steps gebracht.
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Geniet van…
ﬁetsen, auto- en motorrijden
Haspengouw is het ontdekken waard. Spring op de ﬁets of motor. Stap in de wagen en
vertrek op verkenningstocht. Gingelom biedt grootse landschappen en indrukwekkende
vergezichten: een gratis evenement voor wie er oog voor heeft!
Fietroutenetwerk Limburg
Gingelom biedt kilometers ﬁetsplezier op het ﬁetsroutenetwerk Limburg. U ﬁetst langs onze
pittoreske dorpskernen, holle wegen, Gallo-Romeinse tumuli en meest charmante stukjes
natuur. Via een knooppuntensysteem bepaalt u zelf welke weg u volgt.
Fietskaart: € 9,5

Euregio Mountainbikeparcours
Bent u sportief aangelegd? Grijp naar uw mountainbike
en volg het Euregio Mountainbikeparcours, dat voor
16,5 km over Gingeloms grondgebied loopt. Volg de
bewegwijzering (blauwe pijltjes). 25% van het parcours is
onverhard. Ideaal voor gezinnen en beginners.
Fietskaarten (box met 3 kaarten) Euregio
Mountainbikeparcours: € 10

Haspengouw auto- en motorroute
Wenst u op pad te gaan met de wagen of de motor?
Volg de wit-blauwe borden van de Haspengouw autoroute,
die een bezoekje brengt aan verscheidene Gingelomse
dorpen (35 km).
Routekaart: € 3 (4 lussen)
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Fietsen tussen bloesems en fruit
Het fruitige Haspengouw staat het hele jaar door garant voor prachtige landschappen.
6 fruitlussen brengen u langs de mooiste plekjes van Haspengouw.
Lus 1 leidt u langs diverse plekjes in Gingelom: de Kamerijckhoeve (aspergekwekerij met
streekproductenwinkel) en o.a. het pittoreske dorpje Muizen.
Fietskaart: € 3

Fietsen te midden van het rijke verleden
7 routes voeren u langs het rijke verleden van Haspengouw.
Ontdek verborgen dorpjes, religieuze monumenten, prachtige kasteelparken…
Lus 1 laat u kennis maken met de Gallo-Romeinse tumuli in Gingelom.
Haal aan de Drie Tommen uw picknickmand boven en geniet van het fantastische uitzicht!
Fietskaart: € 3
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Geniet van…
een gegarandeerd gastvrij verblijf in Gingelom
De Gingelomse logiesuitbaters
ontvangen u met open armen.
Bed & Breakfast, vakantiewoning,
familieverblijf of hotel:
er is voor ieder wat wils.
U kunt hier op beide oren slapen.

Aan het
Tombos

De logiesuitbaters zetten immers
hun beste beentje voor om u een
ontspannen verblijf in Gingelom
te verzekeren.

Vakantiewoningen uniek gelegen
tussen boomgaarden.
Oude Katsei 79 – Niel
Tel. 011 88 59 90
GSM 0475 47 50 48
www.aanhettombos.be
‘Aan het Tombos’ is rolstoeltoegankelijk
A+ gekeurd.

Capaciteit: 14 personen
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De Pastorij
van Vorsen

Gastenkamers in een smaakvol
gerestaureerde pastorij,
met wellness.
Hoogstraat 32 – Vorsen
GSM 0491 20 20 82
www.hotelvorsen.be

Het Landsleven

Viersterrentoerisme in Vlaanderen.
2 knusse vakantiewoningen gemaakt
van een oude schuur,
liggend in het rustige Buvingen.
Tevens kunt u ook genieten in
‘de chalet’, die tussen de fruitbomen
staat.
Truilingenstraat 83 – Buvingen
GSM 0498 63 21 86
www.hetlandsleven.be

Capaciteit: 20 personen
Capaciteit: 12 personen
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Het Pachthof
Hoeve Jadoul

Gastenkamers in een vierkantshoeve.
Uiterst geschikt voor
wandel- en ﬁetsvakanties.
Thewitstraat 8 – Borlo
Tel. 011 88 39 23
www.pachthof.com

Gastenkamers en vakantiewoningen in
een vierkantshoeve, ideaal
voor families en groepen.
Hoogstraat 34 – Vorsen
GSM 0477 86 70 04
www.hoevejadoul.be
Rolstoeltoegankelijk A+ gekeurd.

Capaciteit: 24 personen

Capaciteit: 24 personen
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La Jouissance
Kamerijckhoeve

Gastenkamers in authentieke
vierkantshoeve waar de Haspengouwse
groene asperge centraal staat.
Kamerijckstraat 11 – Gingelom
Tel. 011 88 10 64
GSM 0484 76 66 50
www.kamerijck.be
www.regalys.be

In een oude vierkantshoeve zijn
2 vakantiewoningen ondergebracht
die luxueus gerenoveerd werden met
veel aandacht voor duurzaamheid en
verantwoorde materialen.
Marktplaats 11 – Montenaken
Tel. 011 76 82 02
www.lajouissance.be

Rolstoeltoegankelijk A+ gekeurd.

Capaciteit: 6 pers. (2+4)

Capaciteit: 12 personen
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’t Eggenhof
’t Maanhof

Vakantiewoning in een voormalig
boerderijtje met mooi uitzicht over de
Haspengouwse velden.
Boekhoutstraat 4 – Boekhout
GSM 0479 63 45 76
www.eggenhof.be

12 (familie)gastenkamers en
2 vakantiewoningen harmonieus
ondergebracht in een vierkantshoeve
waar kinderen
meer dan welkom zijn.
Bergstraat 8 – Borlo
Tel. 011 88 50 60
GSM 0479 72 51 04
www.maanhof.com

Capaciteit: 7 personen
Capaciteit: 42 pers. (32+10)
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Schoon Goed
Hasbania

Stijlvolle vakantiewoning en ruime, met
smaak ingerichte gastenkamers, op een
mooi domein.
Mottestraat 4 – Niel
GSM 0476 97 10 80
www.schoongoed.be

Luxe vakantieappartement in het
glooiende Haspengouw, met ruimte
voor 4 personen én een kinderbedje
Truierstraat 24 – Mielen-boven-Aalst
GSM 0474 73 57 70
abnb.me/ZSEwRWcMF3

Capaciteit: 10 personen

Capaciteit: 4 personen
+ 1 kinderbedje

21

Vakantiewoning
Mierzicht

Een super verblijf: heerlijk genieten
en tot rust komen in een vijfsterren
vakantiewoning met privé-wellness.
Ideaal voor bevriende koppels of
familie.
Mechelsestraat 57 – Boekhout
GSM: 0477 39 04 75
www.mierzicht.be

Villa Amalou

Aangenaam vakantiehuis met een
grote tuin en terras, met ruimte
voor 12 gasten.
Lagestraat 2 – Vorsen
GSM 0478 46 16 39
info@amalou.be

Capaciteit: 6 personen
Capaciteit: 12 personen
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Geniet van…
het verleden: oorlogsmuseum ‘Winter 1944’
In de gebouwen van ‘Het Pachthof’
in Borlo komt het leven tijdens de
oorlogsperiode 1940-1945 weer tot
leven. Het Ardennenoffensief (winter
van 1944) strekte zich uit tot ZuidHaspengouw. Ook Borlo was een plaats
waar de soldaten verbleven in de winter
van 1944.
Het museum is een ontdekkingstocht met taferelen van het oorlogsleven zoals deze
ter plaatse of in de streek werden ervaren. Er wordt een getuigenis gebracht van een
niet zo ver verleden, maar toch
voor velen onbekend.

www. winter1944.com
info@pachthof.com
tel. 011 88 39 23

Bevrijdingsfeesten
De Bevrijdingsfeesten, die jaarlijks
plaatsvinden tijdens het 2de weekend
van september, brengen een beeld van
september 1944.
Tijdens de oorlog waren er in onze
streek geen gevechten, maar we konden
toch de bevrijding van de bezetters
beleven. Een levende tentoonstelling
over het dagelijks leven, het leven in een kampement door soldaten en een battle
zijn de ingrediënten voor dit weekend.
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Geniet van…
speelpleintjes
Voor de (aller)kleinsten onder ons zijn er verschillende
speelpleintjes in Gingelom, verspreid over de
verschillende deelgemeenten. Schommelen, wippen,
klimmen en klauteren… kinderen kunnen zich er volop
uitleven!
Buvingen

•‘t Parkske – Mielenstraat 1

Gingelom

•’t Kulterke – wijk Den Kulter
•t Bibke – Surlet De Chokierstraat 4
(skating en basket)

Jeuk

•’t Groentje – wijk Groenhof

Mielen

•’t Beemtje – Beemdwijk in Mielen
•’t Nachtegaaltje – Nachtegaalstraat in Mielen

Montenaken

•’t Halleke – Hallenstraat in Montenaken
•’t Meertje – Hannuitstraat in Montenaken

Vorsen

•’t Voske – pad Lagestraat
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Geniet van…
een lekker Gingeloms biertje: de Chokier
Het 1ste staatshoofd van België kon uiteraard niet zonder Belgisch biertje blijven!
‘de Chokier’ is een amberkleurig bier met een licht kleurend schuim.
De smaak is eerder droog tot licht zoetig, een vleugje karamel
dat bij de afdronk overgaat in een ﬁjne hopbitterheid. Door zijn
hoge, doch zachte bitterheid onderscheidt het zich van de meest
commerciële bieren. Tenslotte is de Chokier ook een ‘volmout’ bier
wat uiteindelijk een vollere smaak geeft. Die smaak gaat prima
samen met een ambachtelijke maaltijd of… met groene asperges
van Regalys, eveneens een Gingelomse lekkernij!
Meer info?: 011 68 88 70
Gezondheid!

asperges
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.

overheerlijk
tumulusbrood
In samenwerking met de Gingelomse warme bakkers werd
een nieuw brood op de markt gebracht: tumulusbrood,
ambachtelijk gebakken met voedzame en gezonde spelt en
vernoemd naar de 6 Gallo-Romeinse tumuli die Gingelom
rijk is.
Verkrijgbaar bij Bakkerij Latui,
Langstraat 85 in Montenaken.
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Geniet van… een gezellig terrasje,
een hapje en een drankje
Voor een ‘Chokier’-biertje of een ander drankje, een hapje of een uitgebreide maaltijd
kunt u terecht bij de Gingelomse horecazaken. U kunt een keuze maken uit volgende cafés,
restaurants, frituren,…:

Borlo
• Café Decat – Homsemstraat 50 – 011 88 25 70
• Het Pachthof – Thewitstraat 8 – 011 88 39 23

Gingelom
• Brasserie De Chokier – Steenweg 144 – 011 76 77 51
• Broodjesbar Twins – Steenweg 179 – 011 83 28 38
• Gelato Il Prato – Regentwijk 73 – 0476 20 07 47
• Ijssalon Bianca – Steenweg 149 – 0477 19 97 08
• Restaurant De Zesbunder – Schepen Beckersstraat 9 – 011 88 77 50
• Tasty Kebap – Steenweg 174 – 011 68 24 40
•’t Fritzakje – Regentwijk 36 – 0472 88 52 08

Jeuk
• De Lustige Zangers – Albert Moyaertsstraat 2A – 011 48 59 87
• Frituur ‘t Smulhuisje – Houtstraat 2 – 011 48 19 26

Mielen
• Café De Bascule – Borgwormsesteenweg 23 – 011 48 52 56

Montenaken
• Brasserie De Winning – Hannuitstraat 9 – 011 24 36 29
• Café Oude Markt – Marktplaats 5 011 88 25 36
• Café Scala – Brugstraat 6 – 011 88 37 48
• Frituur Oude Markt – Marktplaats 13 – 011 83 24 25
• Frituur Pallen – Langstraat 98 – 0478 78 17 60
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Uniek in Haspengouw!
Alpaca Tumulus
Van de Andes naar Gingelom, slechts een kleine stap voor deze
unieke alpacafokkerij. Bij Gunther en Els staan de alpaca’s centraal.
Deze wollige beestjes met een zeer hoge aaibaarheidsfactor
bewijzen op allerlei vlakken hun nut: als huisdier, wolleverancier,
wandelmaatje,… Wist u trouwens dat de wol van alpaca’s
hypoallergeen is?

De boerderij en wolwinkel
zijn toegankelijk:
• Elke woensdagnamiddag
van 14u tot 16u
• Elke zondagvoormiddag
van 10u tot 12u

Op afspraak:
• Rondleidingen en bezoek aan spinnerij
• Cursussen
• Begeleide wandelingen met alpaca’s
• ‘Meet & feed’
Gunther en Els Willems
Groenplaats 10, 3890 Montenaken
0475 77 18 19 – www.alpacatumulus.com

Klein Vossen Park
Klein Vossen Park is een educatieve boerderij waar verjaardagsfeestjes,
boerderijklassen, communie- & lentefeesten,… georganiseerd worden.
In de vakanties worden er vakantiekampen ingericht, zoals ponykamp,
hondenkamp, boerderijkamp en minipaardjeskamp. Interactie met
kleine en grote boerderijdieren gegarandeerd! Voor scholen zijn er
uitgewerkte dag- en weekprogramma’s.
Dit jeugdverblijfcentrum/kinderboerderij laat kinderen kennis maken
met de dierenwereld en leert kinderen respectvol om te gaan met
allerlei handtamme diersoorten.
Feestjes, bezoeken en
rondleidingen worden op
afspraak verzorgd.
Groenplaats 4, 3890 Montenaken
Tel. 011 88 22 84
GSM 0477 36 36 63
info@kleinvossenpark.be
www.kleinvossenpark.be

vzw Klein Vossen Park
Natuurbeleving is een
Jeugdverblijfcentrum
Type C voor groepsverblijven
en vakantiekampen.
Capaciteit:
68 personen
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Waar kunt u terecht voor…?
Het huren van (elektrische) ﬁetsen
• bij uw logiesuitbater
• bij Fietspunt Sint-Truiden,
Stationsplein 65, 3800 Sint-Truiden – 011 35 27 31
Reserveer uw huurﬁets online
op www.ﬁetsparadijslimburg.be.
Op de dag van uw uitstap staat de ﬁets klaar
bij Fietspunt Sint-Truiden.
Verhuurperiode:
van 15 maart t.e.m. 20 oktober:
zowel op weekdagen, weekend en feestdagen
van 21 oktober t.e.m. 20 december:
enkel open op weekdagen
Openingsuren:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 7u - 19u
Zaterdag, zondag en feestdagen: 9u - 17u
Alle niet-elektrische ﬁetsen kunnen na sluitingstijd ingeleverd worden.
Elektrische ﬁetsen moeten vóór 17u ingeleverd worden.

Het huren van Vespa’s
en vrijetijdsvoertuigen
Vesparoute:
Ambachtslaan 5285, 3800 Sint-Truiden
GSM 0474 09 61 66
www.vesparoute.com - info@vesparoute.com
Ontdek het golvende Haspengouw samen met vrienden,
familie of collega’s met een Vespa, Calessino (tot max. 4
personen) of elektrische Twizy. Huur een voertuig voor een
halve of hele dag, desgewenst
met picknick of diner.

Informatiefolders en kaarten
Toeristische brochures en kaarten zijn te verkrijgen:
• Gemeentehuis Gingelom, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom
• Bibliotheek CLIM, Surlet de Chokierstraat 4, 3890 Gingelom
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Toerisme Gingelom
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
011 88 10 31
toerisme@gingelom.be
www.gingelom.be/toerisme
www.toerismelimburg.be/fruit
www.toerismelimburg.be/haspengouw
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