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He, jij daar!
 

Wist je dat er in Hasselt ontzettend
veel coole dingen te doen zijn?

Wat dacht je van een schattenjacht in
het stadscentrum? Of luisteren naar
de verhalen van Sus de Stadsmus?

Gaan kennismaken met de dieren van
de kinderboerderij?

In dit boekje vind je een handig overzicht
van alle mogelijkheden. Fun verzekerd!
Wil je meer weten over een activiteit (prijs,
openingsuren, ...)? Check de website die

telkens onderaan de activiteit staat!

Wil je graag in één oogopslag zien wat er
te beleven valt? Blader dan snel door naar

het stadsplan op pagina 1.
De lekkerste adresjes mét speelhoek vind je 
op pagina 52 en een kalender met megaleuke 

evenementen op pagina 46.

Veel plezier!
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1 
Domein Kiewit

Zoek je een stukje echte natuur in Hasselt ?
Zet dan koers naar Domein Kiewit.

Wandel er tussen de ruige Gallowayrunderen, 
stap over plankenpaden en leef je uit in

de speelhoek of het avontuurlijke speelbos. 

Je kunt er picknicken aan de vijver of lekker gaan 
eten bij taverne Koe-Vert.

Van hieruit kun je ook prachtige wandelingen 
maken doorheen het gebied van De Wijers
en tot aan de publiekstrekker ‘Fietsen door

het Water’ in Bokrijk (op 2 km afstand).

+32 (0)11 21 08 49
www.domeinkiewit.be

Putvennestraat 108
kiewit@hasselt.be

i€ Gratis Alle leeftijden
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Domein Kiewit
kinderboerderij

+32 (0)11 21 08 49
www.domeinkiewit.be

Putvennestraat 108
kiewit@hasselt.be

2 

Kom op bezoek bij de boerderijdieren.

Je ziet er de varkens wroeten, de geitjes spelen
en misschien kun je wel een konijntje aaien.

i€ Gratis Alle leeftijden
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Domein Kiewit
Familiespeurtocht
'Het Mysterie van Kiewit’

+32 (0)11 21 08 49
www.domeinkiewit.be

Putvennestraat 108
kiewit@hasselt.be

Dit is een oproep aan alle speurneuzen!

We zitten met een groot raadsel en zijn op
zoek naar iemand die Het Mysterie van Kiewit

kan ontrafelen … .

Kan jij goed klimmen, tellen en voelen? Kom dan 
alle puzzelstukjes uit het verleden samen leggen

en misschien kraak jij de code! Vertrek aan
de gouden kasseien voor een tocht van 2.5 km

3 

i€ Gratis Alle leeftijden
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4 
Domein Kiewit
Geocache

+32 (0)11 21 08 49
www.domeinkiewit.be

Putvennestraat 108
kiewit@hasselt.be

De multi ‘Knuppelpaden en koeienvlaaien
in Kiewit’ brengt je in ongeveer 4 km langs

de mooiste plekjes van Domein Kiewit.

Surf naar www.geocaching.com
en geef de code GC5PAPC in.

Veel wandelplezier.

i€ Gratis Alle leeftijden
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5 
Domein Kiewit

Haal de boeboekstas met keutelleuke

opdrachten in het herenhuis en ga op

ontdekking met Piepel en Soeza Boeboek!

Trek ongeveer 2 uur uit voor
deze natuurontdekkingstocht voor gezinnen.
De tasjes leen je uit bij Natuurpunt van begin 
paasvakantie tot en met de herfstvakantie.

(best reserveren!)

Na de tocht krijg je een ‘boeboeks in Kiewit’ 
boekje als aandenken. 

Beleef een Boeboeks
avonturentocht

+32 (0)11 24 60 23Putvennestraat 108
bc.kiewit@natuurpunt.be

i 5 tot 12 jaar
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+32 (0)11 23 96 21
www.modemuseumhasselt.be

Gasthuisstraat 11
modemuseum@hasselt.be

i 6 tot 12 jaar

10

Modemuseum Hasselt
Modewijzer

Zin in een bijzondere

ontdekkingstocht met het gezin? 

In het Modemuseum Hasselt krijgen alle kinderen
tussen 6 en 12 jaar een gratis modewijzer.

Via spannende kijkvragen en gekke opdrachten 
ontdekken kinderen samen met het gezin

de wereld van de expo’s.

Ga op zoek naar verstopte fotodetails, teken je 
eigen fantasiewereld en verzin grappige verhalen!

6 



+32 (0)11 23 98 90
www.hetstadsmus.be

Guido Gezellestraat 2
hetstadsmus@hasselt.be

i 6 tot 12 jaar

11

Het Stadsmus
Museumzoektocht
‘Het Mussenkussen’

Sus de Stadsmus woont al jaren in de stad en
kent als geen ander het verhaal van haar inwoners.

Nestel je gezellig op je kussen en luister goed.
Kun jij zijn vragen oplossen?

7 



+32 (0)11 23 98 90
www.hetstadsmus.be

Guido Gezellestraat 2
hetstadsmus@hasselt.be

i 5 tot 8 jaar

12

Het Stadsmus
Gezinszoektocht
‘Op zoek naar de Langeman’

De Langeman heeft zich verstopt in ons museum.
Wie is hij? En waarom heeft hij zich verstopt?

Luister naar de verhalen en zoek naar
de voorwerpen die zijn geheim prijsgeven.

8 



Het Stadsmus
‘Ik zie, ik zie, .. wat jij niet ziet’
voor gezinnen

9 

Een geheimzinnige stem neemt

je mee op tocht door Hasselt.

Luister naar de grappige
(soms griezelige!) en spannende verhalen van

Ed Franck en Kolet Janssen.

Los onderweg allerlei opdrachten op.
Wedden dat je de stad nooit meer

hetzelfde zult bekijken?

+32 (0)11 23 98 90
www.hetstadsmus.be

Guido Gezellestraat 2
hetstadsmus@hasselt.be

i 8 tot 12 jaar
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+32 (0)11 23 98 90
www.hetstadsmus.be

Guido Gezellestraat 2
hetstadsmus@hasselt.be

i 8 tot 10 jaar

Het Stadsmus
Gezinszoektocht
‘Het geheim van de troubadour’

Het grote geheim van de troubadour
werd nooit opgelost… tot nu!

Want er is een perkament gevonden in
het museum dat naar de oplossing kan leiden.

Ben jij dapper en slim genoeg om
de uitdaging aan te gaan? 

10 
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+32 (0)11 23 98 90
www.hetstadsmus.be

Vismarkt
hetstadsmus@hasselt.be

i Vanaf 6 jaar

Geleid bezoek
aan de Beiaardtoren
Elke eerste zaterdag van
de maand om 14 uur

11 

Bedwing 168 trappen en geniet van
een adembenemend uitzicht over Hasselt.

Onderweg ga je zelf aan de slag:

	 				•	beieren op kleine klokjes

			 				•	een oude beiaard bespelen

	 				•	een luiklok luiden

In de toren zie je de originele 18de-eeuwse
speeltrommel en de klokkengalerij.
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+32 (0)11 23 96 70
www.abdijsiteherkenrode.be

Herkenrodeabdij 4
abdijsiteherkenrode@hasselt.be

i 3 tot 6 jaar

17

Abdijsite Herkenrode
Op stap met de Eenhoorn12 

Luister naar magische verhalen en breng
de opdrachten van de eenhoorn tot een goed einde.

Bereid je voor op enkele leuke ontmoetingen 
onderweg en wie weet… vang je wel een glimp 

van de eenhoorn op!



+32 (0)11 23 96 70
www.abdijsiteherkenrode.be

Herkenrodeabdij 4
abdijsiteherkenrode@hasselt.be

i 6 tot 12 jaar

18

Abdijsite Herkenrode
Hendriks Geheimen13 

Hendrik van Veldeke neemt je mee op
tocht doorheen het Belevingscentrum.

Maar hij is wat vergeetachtig.

Help jij hem zijn geheugen op te frissen?

Speur mee naar de kisten en los de opdrachten op.
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Abdijsite Herkenrode
Kruiden- en Inspiratietuinen
Pientere theepotten
Van april tot oktober

14

Alles okee met je neus, ogen en vingers?
Heel goed!

Je hebt namelijk alle zintuigen nodig om
de opdrachten die in de theepotten in de tuin

verstopt zitten, op te lossen.

Ben jij pienter genoeg? 

+32 (0)11 23 96 70
www.abdijsiteherkenrode.be

Herkenrodeabdij 4
abdijsiteherkenrode@hasselt.be

i 3 tot 12 jaar
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15 
Hasseltse Heldentocht

Ben jij een echte held?

Trek dan ten strijde met de sleutel en los in
de binnenstad de raadsels op die in de kistjes 

verstopt zitten.

Je maakt onderweg kennis met de helden uit
de geschiedenis van Hasselt. En als je de tocht
tot een goed einde gebracht hebt...dan kun je
de schatkist openen voor een leuke beloning.

Alleen voor de dappersten!

+32 (0)11 23 95 40
www.visithasselt.be

Maastrichterstraat 59
toerisme@hasselt.be

i€ Gratis 6 tot 12 jaar
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i€ Gratis 1 to 6 jaar

16 
Citytour met de go-cart
Niet op zon- en feestdagen

Groenplein
achter het Oud stadhuis

Te voet langs beelden, gevels en etalages?
Mooi niet! Op het Groenplein, achter het Oud 

Stadhuis, kan je gratis een go-cart lenen.

Maak er een heuse tocht van
en rij met je coole auto door de stad.

En dat zonder rijbewijs!
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+32 (0)11 26 99 51
www.clavisbooks.com

Herkenrodeabdij 4b
conceptwinkel@clavisbooks.com

i Alle leeftijden

Clavis Conceptwinkel
Herkenrode

Op de abdijsite Herkenrode is
kinderboekenuitgeverij Clavis gevestigd.

Zij zijn een zeer grote uitgever met zelfs
vestigingen in Amsterdam en New York.

In hun conceptwinkel in Herkenrode
organiseren zij vele creatieve activiteiten voor
kinderen en (groot)ouders: van voorleesuurtjes
en knutselworkshops tot expo’s en bookcafés.

Samen lezen is samen genieten!

17 
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+32 (0)11 26 11 31
www.clavisbooks.com

Kapelstraat 10
conceptwinkel@clavisbooks.com

i Alle leeftijden

Clavis Conceptwinkel
Hasselt Stadscentrum

In het stadscentrum vind je
ook een Clavis conceptwinkel.

Je kan er even wegdromen in onze knusse
boekenhoekjes, waar verhalen ook echt tot leven 
komen met voorleesuurtjes en knutselworkshops.

18 
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+32 (0)11 23 94 60
www.hasselt.be/zwembad

Koning Boudewijnlaan 22
zwembad@hasselt.be

i Alle leeftijden

25

Binnenzwembad
Kapermolen

Ga lekkeren spetteren in het zwembad.

Je trekt er baantjes of laat je heerlijk
meedeinen met de golven van het golfslagbad. 

De durvers kunnen zich uitleven in
de unieke wildwaterbaan. 

19



20 
Buitenzwembad
Kapermolen

Mooi weer?

Geniet dan van een mini-strandvakantie
op de ligweide.

Afkoelen doe je in het Olympisch zwembad,
het golfslagbad en het kinderbad.

+32 (0)11 23 94 60
www.hasselt.be/zwembad

Koning Boudewijnlaan 22
zwembad@hasselt.be

i Alle leeftijden

26
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21 
Japanse tuin

Wil je graag een stukje Japan ontdekken?

In de Japanse Tuin word je betoverd door
de mooie kronkelpaadjes en watervalletjes.

Je kunt er de koi-vissen voeren
(van héél dichtbij!) en de vredesbel luiden. 

Gouverneur Verwilghensingel 23
japansetuin@hasselt.be

i Alle leeftijden

+32 (0)11 23 52 00
www.japansetuin.be
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+32 (0)11 30 08 00
www.sport.vlaandere/hasselt

Gouverneur Verwilghensingel 23

i Alle leeftijden

Schaatsbaan
Sport Vlaanderen
Hasselt

22

Van september tot einde mei kun je
je hartje ophalen op de schaatsbaan.

Elke zaterdagvoormiddag kun je lessen volgen.
Op zondag kun je met gans de familie komen

ontbijtschaatsen.

Altijd dolle pret! 
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+32 (0)475 95 40 78
www.limburgiacruises.be

Scheepvaartkaai 5
limburgiacruises@gmail.com

i Alle leeftijden

Een heuse boottocht
met Limburgia Cruises23 

Waan je matroos voor 1 dag

op een mini cruise. 

Scheep in op de Limburgia en
laat je meevoeren over het Albertkanaal. 

In juli en augustus is er
op zondag een zomercruise en in november kan
je een heuse Sinterklaascruise beleven. Je kunt

er zelfs je verjaardagsfeestje organiseren.

Schip ahoy! 
  

30
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+32 11 29 30 40
www.plopsaindoorhasselt.be

Gouverneur Verwilghensingel 70
info@plopsa.be

i 2 tot 10 jaar

Plopsa Indoor Hasselt
24 

Weer of geen weer? Kleine avonturiers en hun 
ouders komen áltijd oren en ogen te kort op de 25 
betoverende attracties van Plopsa Indoor Hasselt!

Laat je onderdompelen in de magische wereld van 
je favoriete Plopsa-helden. Trek op verkenning in 

Maya’s Wereld, voel de kriebels in je buik op
de Wickie Coaster en scheep in voor het avontuur 

met Piet Piraat op De Scheve Schuit.

Bij mooi weer amuseer je je te pletter in
de ruime buitenzone met De Dansende Fonteinen en
het K3-Verkeerspark. Bovendien geniet je dagelijks 

van een gratis liveshow, een confettidans en
Meet & Greets met je Plopsa-helden! 
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+32 11 29 86 02
www.kinepolis.be

Via Media 1

i Alle leeftijden

Kinepolis
25 

In Hasselt ga je niet eventjes rustig naar de film. 
Nee, je beleeft er een spectaculaire ervaring!

De 4DX-zaal is uitgerust met vooruitstrevende
technologie die je helemaal in de film zuigt. Race 
mee in de achtervolging, drijf op de oceaan, voel 
de wind in je haar en ruik de bloemen in het veld. 
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+32 (0)11 26 21 31
www.pretland.be

Rechterstraat 69
hasselt@pretland.be

i Tot 10 jaar

Pretland
26 

Leef je uit in deze mega binnenspeeltuin!

Terwijl je (groot-)ouders genieten van een heerlijk 
kopje koffie, kun jij je naar hartenlust amuseren op 

de vele attracties en speeltoestellen.

Ook ideaal voor verjaardagsfeestjes.

Kom op ontdekking!
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+32 (0)11 25 30 31
www.oly.be

Kuringersteenweg 242
olympia@oly.be

i Vanaf 3 jaar

Bowling en klimmuur
27 

Daag je vrienden uit voor
een partijtje bowling bij sportcentrum Olympia.
De durvers kunnen zich wagen aan de klimmuur. 

Ook kun je er terecht voor
een onvergetelijk verjaardagsfeestje! 
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+32 (0)11 29 59 60
www.z33.be
www.denieuwezaal.be

Maastrichterstraat 96
info@z33.be

i Alle leeftijden

Cinema ZAP
28 

Z33 organiseert elke eerste zondag van
de maand Cinema ZAP, op maat van de kleinsten! 

In De Nieuwe Zaal wordt telkens een kwalitatieve 
kinderfilm getoond, waar niet alleen kinderen blij 

van worden. (Ouders ook welkom!)

36



+32 (0)11 22 26 24
www.villaverbeelding.be

Bampslaan 35
info@villaverbeelding.be

i Vanaf 3 jaar

Villa Verbeelding
29 

Stap binnen in Villa Verbeelding, een wereld
vol woord en beeld en ga op ontdekkingsreis
in dit huis vol verrassingen. In elke kamer is er

iets te beleven voor jong en oud.

Een wonderkamer met kijkkastjes vol straffe
verhalen, een betoverende sprookjeskamer
gevuld met voorwerpen in papier-maché en
kamers met tijdelijke expo’s vol prachtige

illustraties. Je kan er kijken én doen! 

37



+32 (0)11 96 66 65
www.jumpsquarehasselt.be

Gouverneur Verwilghensingel 70
info@jumpsquarehasselt.be

i Vanaf 8 jaar

38

Jumpsquare
30 

Laat je helemaal gaan bij Jumpsquare 

Hasselt, het grootste trampolinepark

van België!

Je vindt er maar liefst 3000 (!) m² aan uitdagingen. 
Spring erop los in de Fun Area, loop tegen de muren 

op in de Trick Area of laat je neerploffen op
het mega-grote luchtkussen, de Big AirBag.

De echte ninja warriors kunnen zich wagen aan
het ninja parcours, vol rare obstakels en lastige 

hindernissen.

Kicken!
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31 
Knibbel Knabbeltocht

Een lege picknickmand?
Die moet gevuld worden!

Ga op tocht door de stad en verzamel
een volledige picknick door de vraagjes op te lossen. 
De antwoorden leiden je naar toffe adresjes waar 

je allerlei lekkernijen bij elkaar kan sprokkelen.

Is de mand vol?

Kies je favoriete picknickplaats
en laat het eetfestijn beginnen!

+32 (0)11 23 95 40
www.visithasselt.be

Maastrichterstraat 59
toerisme@hasselt.be

i 6 tot 12 jaar
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32 
Harrie Hazelnoot

 Leuke opdrachten en weetjes brengen je van
de ene naar de andere bezienswaardigheid

in de Hasseltse binnenstad.

Haal je Harrie Hazelnoot-tas, met route (2,5 km)
en benodigdheden, bij Toerisme Hasselt en

ontdek, lekker gek, wat een fijne stad Hasselt is!

Veel plezier!

+32 (0)11 23 95 40
www.owsh.be

Maastrichterstraat 59
info@owsh.be

i 4 tot 8 jaar
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+32 (0)11 23 95 40
www.visithasselt.be

Maastrichterstraat 59
toerisme@hasselt.be

i€ Gratis Alle leeftijden

33 
Ontdek de Street art

Als muren nu eens konden praten…

Wel, in Hasselt doen ze dat! Niet zozeer woorden, 
wél met kunstwerken. Meer dan tachtig geven
pakken uit met onweerstaanbare street art.

Download de Street Art Cities app en ga op pad!

42



Maastrichterstraat 59
toerisme@hasselt.be

i Alle leeftijden

+32 (0)11 23 95 40
www.babbelfiets.be

34 
Babbelfiets

Al mee met de Babbelfiets

op pad geweest?

Dit is een aanrader om de stad op een originele, 
comfortabele en ludieke manier te ontdekken!

Een local leidt je langs leuke adresjes
terwijl je zintuigen worden verwend
door de mysterieuze prikkeldoos.

Achteraf krijg je nog
een leuke goodiebag vol verrassingen.

43



i Alle leeftijden

Bibliotheek
Hasselt Limburg

+32 (0)11 24 43 00
www.bibliotheek.hasselt.be

+32 (0)11 29 59 00
www.bibliotheek.hasselt.be

Joris Van Oostenrijkstraat 55
bibliotheek@hasselt.be

Martelarenlaan 17
bibliotheek@hasselt.be

Ben jij een echte boekenverslinder of vind je
het gewoon fijn om tussen leuke boeken te snuisteren?

Dan kun je terecht in één van beide vestigingen 
van Bibliotheek Hasselt Limburg.

Zij organiseren regelmatig toffe activiteiten
voor kinderen van alle leeftijden, gaande van
interessante lezingen en leuke workshops tot

interactieve zoektochten.

35 

Vestiging Kuringen

Vestiging Hasselt

44



36 
Skatepark

Wist je dat Hasselt een cool skatepark heeft? 
Het openlucht Skatepark omvat 60 bij 50 meter 
skateplezier. Centraal staat de ‘bowl’ (grote kom) 

die door de ‘roll-in’ (verlaagde toegang) ook 
aantrekkelijk is voor beginners.

Daaromheen zijn er 8 zones waar een aantal
toestellen gegroepeerd staan (ook voor BMX
en skeelers). Zowel beginners als gevorderden

komen er aan hun trekken. 

+32 (0)11 23 94 50
www.hasselt.be/skatepark

Elfde Liniestraat
Kapermolenpark

i€ Gratis Vanaf 6 jaar
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AGENDA

46



47

Krokuskriebels

In diverse musea
Tweejaarlijks

tijdens de krokusvakantie

Ontdek tal van activiteiten voor het hele gezin.

Erfgoeddag

4e zondag van april
Krijg de kans om unieke verhalen en gebouwen 

uit ons rijke verleden te ontdekken.



Koinobori

Japanse tuin
1e zondag van mei

In Japan is het elk jaar begin mei feest voor alle 
kinderen. Ze vieren dan de Kinderdag, een nationale 

feestdag waarbij kinderen traditionele spelletjes 
spelen, allerlei lekkers krijgen en iedereen hen een 

lang en sterk leven toewenst.

Op die dag zijn de Japanse straten versierd met 
gekleurde vlaggen in de vorm van karpers.

Ook in de Japanse Tuin kunnen alle jongens en 
meisjes op Kinderdag zich vermaken met typische 
Japanse spelletjes, hun naam in het Japans laten 

schrijven, figuurtjes vrouwen met papier en allerlei 
andere leuke dingen doen.

48

Kinderboekenfestival

Clavis Uitgeverij
Abdijsite Herkenrode

Zondag in mei

Een familiedag boordevol fun rond kinderboeken.
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De Sage van de Eenhoorn

Abdijsite Herkenrode
Pinksterzondag

Zet je schrap voor een magische dag vol
spektakel en betovering! Kruip in de huid van

een stoere ridder of jonkvrouw, bewonder
een echte eenhoorn, geniet van spectaculair 
theater en leef je uit tijdens de workshops.

Ondertussen ontdek je de geheimen van
de eeuwenoude abdij van Herkenrode.
Kijk vlug op www.desage.be voor tickets.

Schatten van vlieg

Deelnemende cultuurhuizen:
Abdijsite Herkenrode, Bibliotheek Hasselt Limburg 

Domein Kiewit, Het Stadsmus, Japanse tuin
Modemuseum Hasselt, Villa Verbeelding, Z33

Tijdens de zomervakantie

Ga op zoek naar de schatkisten van Vlieg 
tijdens een spannende ontdekkingstocht. 
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Zin in Zomerclub

Villa Verbeelding
(i.s.m. Bibliotheek Hasselt Limburg)

4 woensdagen in de zomervakantie

Zin in Zomer op kindermaat, met telkens
een leuke creatieve workshop. 

Sport @ Hasselt

Kolonel Dusartplein
Laatste zaterdag augustus

Kom gratis kennismaken met talrijke sporten.

Sportfest Runkst

Sporthal Runkst
1e zaterdag van september

Kom gratis kennismaken met talrijke sporten.

Toekoer Festival

Abdijsite Herkenrode

1e zondag van september

Een dag vol theaterplezier voor de hele familie!
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Open Monumentendag

Abdijsite Herkenrode
2e zondag van september

Ontdek wat er achter die statige gevels schuilgaat

Nacht van de Duisternis

Abdijsite Herkenrode
2e zaterdag van oktober

Feeërieke sfeerverlichting en
een heleboel activiteiten voor jong en oud.

Dwars door Hasselt
Chiquita Kids Run

Centrum Hasselt
2e zondag van oktober

Neem deel aan dé kinderloop van de Dwars door Hasselt.

Kunstdag voor kinderen

In diverse musea
3e zondag van november

Maak kennis met verschillende soorten kunst: theater, film, 
muziek, dans, architectuur literatuur, beeldende kunst, …



RESTO
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Uit bevragingen bleek dat veel kinderen wel
gezond willen eten, maar niet altijd de keuze 

hebben wanneer ze op restaurant gaan.

Stad Hasselt en restaurantgids Gault&Millau 
maakten daarom een restaurantgids voor en 
door kids. Verschillende restaurants gingen

de uitdaging mee aan en werden beoordeeld 
door een kinderjury.

Het verdict vind je terug in
de restaurantgids voor kids, te downloaden

via www.visithasselt.be/eten-drinken.

Smakelijk!

53

Wil je te weten komen welke
restaurants een verrassend

kindermenu aanbieden?



A. De Kwaakvos
Speeltuin

B. Het Aldenhof
Speeltuin

Borggravevijverstraat 7
+32 11 21 37 03
www.kwaakvos.be

Gesloten op ma en di

Kuringersteenweg 413 (Kuringen)
+32 11 85 09 85
www.aldenhof.be

Gesloten op di en wo

Hasselt telt heel wat kindvriendelijke
restaurants waar smakelijke kindermenu’s 

geserveerd worden.

De volgende restaurants hebben nog een
leuk extraatje: een speeltuin of -ruimte!
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Kunstlaan 5
+32 11 85 90 75

www.theatercafe.be

Botermarkt 21
www.trèsbelge.be
Gesloten op di

Herkenrodeabdij 5 (Kuringen)
+32 11 36 23 61

www.depaardenstallen.be
Gesloten op ma

Putvennestraat 110
+32 11 23 47 34

www.koevertkiewit.be

C. Koe-Vert
Speeltuin

F. Tres Belge
Speelruimte

D. Theatercafe
Speelbox & speeltuin

E. Paardenstallen Herkenrode 
Speeltuin
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INFO

Toerisme Hasselt
Maastrichterstraat 59, 3500 Hasselt

T +32 11 23 95 40
toerisme@hasselt.be

www.visithasselt.be

       

Weekdagen van 10 tot 17 uur
Zaterdag van 10 tot 17 uur

Zon- en feestdagen van 10 tot 15 uur
Gesloten op

1 januari, Pasen, 1 november, 25 & 26 december

Colofon

Alle informatie en prijzen vermeld in deze brochure
zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

OPENINGSUREN
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