Een winters weekendje weg in Hasselt? Don’t mind if I do!
B&B Bloonwinning leek ons de ideale uitvalsbasis voor een bezoek met overnachting. Middenin
de velden vormt deze imposante vierkantshoeve een oase van rust, ideaal voor fietstochten en
wandelingen, met als extra troef de nabijheid van de stad.

Mijn mond valt even open van verbazing wanneer we door de authentieke poort binnenstappen onder de indruk, jawel! We worden hartelijk verwelkomd op de groene loper en mogen meteen
verder naar onze mooie luxekamer, waar werkelijk alle details aanwezig zijn, tot zelfs een heuse
kerstboom toe. Gezelligheid met hoofdletter G, ik ben in mijn nopjes!

De stad lonkt, en we treffen onze vrienden voor een onvervalst stukje Spaanse hartelijkheid bij Ibiza
BOUFF. Het foodsharing concept ligt mij wel, want met een tafel vol lekkers proef je zonder schroom
van alles wat. De ene na de andere tapas verschijnt op onze tafel en wordt - letterlijk - volmondig
goedgekeurd, net als de lekkere huiscocktail. Een geslaagd eerste bezoek, dat zeker een vervolg
krijgt!
Na het eten strekken we de beentjes tot aan het Kolonel Dusartplein, waar de kerstlichtjes van
Winterland voor heel wat sfeer zorgen. Een feestje voor jong en oud: je kan er schaatsen, genieten
van een drankje of Hasselt vanop grote hoogte bewonderen in het reuzenrad, maar ik laat mij
verleiden aan de snoepkraam en ga naar huis met een doos vol soezen - yum!

One for the road! Onderweg naar onze B&B stappen we Sapiens binnen, waar ze mogen stoefen
met hun specialty coffee. Ik kies voor hun signature drink ‘The Sentj’, met chocolade, gember en
honing - een toppertje!

B&B Bloonwinning legt ons ’s morgens in de watten met een uitgebreid ontbijt - versheid troef en
keuze te over, wij genieten volop! Tip: de huisgemaakte confituur is om duimen en vingers bij af te
likken en kan je kopen om thuis na te genieten.

Onze portie cultuur krijgen we bij Screen It, de stadstriënnale Hasselt-Genk, die ons doet stilstaan
bij de allesomvattende schermcultuur - denk maar aan TV’s, tablets of de giga smartphone die je
welkom heet vanuit het water. Het hoofdprogramma ligt op de Corda Campus, maar in het
stadscentrum zijn er ook een aantal (gratis!) installaties te bewonderen, zoals bij het
Jenevermuseum.

Het is goed shoppen in Hasselt en in de weken voor de feestdagen krijg je er nog een aantal
gezellige koopzondagen bovenop. Wij laten ons inspireren door de prachtige kersttafel bij Balo lieve kerstman, mijn wishlist is weer aangevuld! - en lopen binnen bij fashionwalhalla La Bottega.
Het weekend afsluiten doen we bij mijn
persoonlijke favoriet, Coffee Café. Ik zou het
adresje beter geheim houden, want het is er nu al
vaak aanschuiven voor een tafeltje, maar de
hartelijke sfeer en heerlijke koffie en taart zijn het
méér dan waard. Nog tot en met de feestdagen
serveert eigenares Katja de beste kerstspecials,
maar ook de rest van het jaar kan je er
lekkerbekken. Tip: eet vooraf niet teveel - een
gewaarschuwd man…

