
 

 

 

Overnachting  
met Hasseltse Fem 
Een overnachting in Hasselt, klinkt leuk, 
maar wat valt er allemaal te beleven?  
In deze blog neem ik jullie mee op mijn 
ontdekkingstocht door Hasselt. 
 
  

Op 22 november kreeg ik via de organisatie 
van de Blogbattle een overnachting in 
Hasselt cadeau. 
Van de deelnemers werd er verwacht een 
blog te maken over deze overnachting. 
Dus here I am.  
Het hotel dat aan mij werd toegewezen, The 
Century, ligt in het centrum. IDEAAL!  

Expo cultureel centrum 
 
Op de dag van 22 november had ik stage, 
waardoor ik pas rond 16u aankwam in 
Hasselt. Helemaal niet erg! Want ook in 
de avond is er zeer veel te doen.  
Ik ging samen met mijn vriend op pad 
om er iets leuks van te maken. 

 

  
‘Hasseltse Fem’ 

Mijn naam is Femke Smets. Ik ben 20 jaar. 
Ik studeer lager onderwijs aan het UCLL in 
Hasselt. Naast het studeren ben ik 
voornamelijk bezig met mijn studentenjob, 
vriendje, volleybal en natuurlijk de 
Blogbattle. Ik hou van nieuwe uitdagingen 
en dat biedt de Blogbattle.  
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  Hotel en eten 

Tijd om het hotel te bekijken! We werden 
vriendelijk onthaald aan de receptie en de 
kamer was PRACHTIG. Uitgerust met een 
tweepersoonsbed, tv, bureau en een super-
moderne badkamer. 
Nadat we ons hadden geïnstalleerd, begon 
mijn maag te grommen. FOOD!  Het 
restaurant van ‘The Century’ is een optie om 
je buikje te vullen met lekker eten, maar 
omdat mijn vriend en ik graag pasta eten, 
hadden we ervoor gekozen om bij Giuliano te 
gaan eten. Dit is een mooie moderne zaak. 
Deze zaak is namelijk zeer populair met een 
groot aanbod aan verschillende maaltijden 
en dranken. RESERVEREN dus! 

 

 

 
 
 
 

  

 

 
In het cultureel centrum gingen we een expo 
bekijken genaamd ‘Memymom van Lisa De 
Boeck & Marlilène Coolens’. Het gaat over 
een moeder die haar dochter van kleins af 
aan fotografeerde, maar brachten dit pas in 
2015 naar buiten. Waarom? Ga dan zeker 
eens deze expo bekijken.  

We begonnen rond te snuffelen in het 
cultureel centrum tussen de info-tafels, 
brochures en kwamen terecht in een andere 
kleine exporuimte.                                         
Wil jij ook van verschillende expo’s genieten, 
kom dan hier zeker ook eens rondsnuffelen!  

Met jenevers  in overvloed was het tijd om 
ons op glad ijs te wagen. Op social-deal kan je 
een voucher vinden waarmee je toegang 
krijgt tot de schaatsbaan, schaatsen huren, 
de Grand Carrousel en 2 consumpties voor 
nog geen 9 euro. TOPDEAL!  
 
Ontbijt en shoppen 
 
Tijd om te gaan SLAPEN!  
Wakker worden met de geur van koffie. Het 
ontbijt: broodjes met verschillend beleg en 
cornflakes, yoghurt, actimel, versgeperst 
fruitsap, warme dranken… LEKKER!  
Na dit stevig ontbijt was ik klaar om mijn 
verslaving nog wat meer voeding te 
geven. SHOPPEN!! Meer te weten komen 
over mijn shopervaringen? Neem dan een 
kijkje naar mijn vlog op 
www.hasselt.be/hasseltgewijs 

 

 

 

 

Winterland 
 
Met ons buikje vol, reden we door naar 
Winterland. De gezellige kerstsfeer, leuke 
kraampjes, attracties en warme mensen, 
zorgden voor een zalig gevoel. We bezochten 
elk kraampje. Als enig groot kind durfde ik de 
glijbaan aan. Mijn vriend wou graag het 
boogschieten uitproberen. Beide 
natuurtalenten. Ik hoop dat ik met deze blog 
ook recht in de roos schiet. ;)  


