
Hasseltse heerlijkheid
Er was eens een heerlijke stad die Hasselt heette… 
Het zou zomaar de titel van een mooie vertelling kunnen zijn.
Graag neem ik jullie mee op trip door onze boeiende en veelzijdige stad. 
Een stad naar mijn hart.
Ik genoot samen met mijn dochter Liv van een heerlijk weekend dat we startten  
bij Caracole op de Zuivelmarkt. Ruben en Geert ontvingen ons met veel passie en en-
thousiasme in hun sfeervolle restaurant. Hier voel je de liefde voor authenticiteit in het 
o zo mooie interieur én in je bord. Lekker eten in een onvervalste sfeer, dat is waar 
wij van houden. En menig ander, zo blijkt. Mensen schuiven gretig en verlangend aan 
om een tafeltje te bemachtigen. 
Wij genieten intussen van een plaatsje op de eerste rij, voorzien van lekkernijen. 
Bij het verlaten van deze heerlijke zaak vergapen we ons aan het sfeervol verlichte 
Zuivelmarkt, dat baadt in de kerstlichtjes. Hasselt leeft… en hoe! 

Voldaan trekken we richting Kolonel Dusartplein waar dit weekend Winterland  
opende. De uitbundige kerstsfeer en het feeërieke lichtjesspektakel zorgen ervoor dat 
je in no-time in de juiste kerststemming bent.

In de indrukwekkende skybar van het SAS Radisson laten we ons verwonde-
ren door het spectaculaire zicht over Hasselt, een unieke belevenis voor jong en 
oud. We trakteren onszelf op een lekkere mocktail en klinken op de mooie avond. 

Hoewel deze avond voor ons eeuwig mag duren, slaat de nood aan rust stilaan  
toe. We trekken naar Maris Logies, een sfeervolle B&B net buiten het centrum 
van Hasselt. Ondanks het late uur van aankomst ontvangen Mieke en Bert ons met 
open armen. We voelen meteen dat dit een plek naar ons hart is. Het gevoel van 
thuiskomen, weet je wel…? We krijgen de mooiste kamer aangeboden, “speciaal 
voor moeders en dochters”, in de nok van het dak. We genieten van een welver-
diende nachtrust en dromen van morgen.  
 
Aan het ontbijt blijkt nogmaals dat Mieke en Bert hun B&B met veel passie en toewij-
ding uitbaten. Ze ontvangen hun gasten met veel warmte en huiselijkheid en schu-
wen hun persoonlijke omgeving niet om het de gasten naar hun zin te maken. We 
worden verwend door een heerlijk ontbijt waarbij Mieke voor huisbereide confituren 
en broodjes zorgt. Alles is aanwezig. Het sfeervolle kader spreekt tot de verbeelding 
en de mooi aangelegde tuin maakt het plaatje compleet. We bedanken dit gezin 
voor hun fijne ontvangst en zijn dankbaar voor weeral een memorabele ervaring.

In een veelzijdige stad is er altijd wel iets te beleven. De Stadstriënnale “Screen It”  
heeft onze nieuwsgierigheid gewekt. We bezochten het CCHA en de Hasseltse 
bibliotheek. Het leuke aan Hasselt is dat alles op wandelafstand van elkaar ligt. 
De stad lonkt. De winterse sfeer en de mooie kerstetalages roepen om een be-
zoekje aan de binnenstad. We kiezen een lekkere mocktail van de kaart 
bij Sapiens in de Schrijnwerkersstraat en mijmeren over deze mooie dag. 
Wat heerlijk om in een stad als Hasselt te vertoeven.  
Een stad die alles heeft. 


