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

Hasselt is het best gekend als een trendy 
shoppingstad, maar de stad heeft ook een 
minder bekend kantje. Deze ontdekkingskaart 
laat je het ‘andere Hasselt’ zien, het gedeelte 
waar er niet wordt meegedaan met de stroom 
maar waar iedereen zijn eigen unieke ideeën 
aan de buitenwereld toont. Dit stadsdeel  
situeert zich voornamelijk in en rond de 
Dorpsstraat. Zeker de moeite waard om te 
ontdekken!

ALTERNATIEF

  PUSH
Skateshop PUSH beschikt 
over een uitgebreide selec-
tie skatemerken, van Polar 
tot Vans en meer. Het is 
bovendien de enige winkel 
in Hasselt waar je graffiti 
spuitbussen kan kopen. 

“Ik kom hier vaak, ook 
soms om te werken. 
Vaak zet ik me op het 
terrasje. Daar is lekker 
veel passage. Dan stopt 
er weer iemand die me 
kent, om te babbelen of 
een koffie mee te drin-
ken. Of begin ik te bab-
belen met de mensen 
naast me. Dat is typisch 
Hasselt.”

Palmira

Tip!

Tip !

“Misschien wel het leuk-
ste kledingzaakje van 
Hasselt. Ze hebben ook 
veel knappe prulletjes. 
Hier kom ik vaak ver-
jaardagscadeaus kopen, 
dingen die je niet overal 
vindt. Mijn vrienden en 
vriendinnen vinden het 
altijd fijn om dergelijke 
dingen te krijgen.”

“Vroeger was het hier iets 
rustiger, maar sinds ze 
de club hebben geopend 
zit het vaak barstensvol. 
Ik heb hier al regelma-
tig try-outs gezien van 
vrij grote bands: The Van 
Jets, Goose, Compact 
Disk Dummies, Bazart …”

  Wonderland
Wonderland is de oudste stripwinkel van Limburg. De winkel 
is natuurlijk niet enkel gevuld met strips van Jommeke of 
Suske en Wiske, maar ook met strips voor een ouder publiek. 
Complexe verhaallijnen en levensechte tekeningen weten 
de hedendaagse striplezer te bekoren, en dat hebben ze bij 
Wonderland goed begrepen.

  KUltUUrHUiS de tijd Hervonden
KultuurHuis De Tijd Hervonden is genoemd naar het zeven-
de en laatste deel van ‘A la recherche du temps perdu’ van 
Marcel Proust. Kunst en literatuurliefhebbers kunnen hier 
terecht om in alle rust te genieten van een goed boek of 
kunstwerk. Je kan hier ook gewoon iets drinken of eten in 
de bistro. Op de kaart: Vlaamse gerechten met een zuiderse 
toets.

  de Banier
De Banier is gespecialiseerd in knutselmaterialen. Hier zijn 
ze steeds op de hoogte van de laatste trends in hobbyland.

  in de Kleine Hal
In dit authentieke bruin café kan je genieten van een Has-
selts Coccinelle-bier of een witteke (jenever).

Anne-Sophie

Kimberley

  ecziteria

Tip!

 Visithasselt

 Visithasselt

 Visithasselt
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“Dé plek voor een koffie-
tje. Een echte stijlbreuk 
met alle andere koffie-
huizen die ik ken. Hier 
zitten altijd veel Hasse-
laren.”

“Leuke keet om te dan-
sen met heel goede mu-
ziek.”

  noStalgia
Restaurant Nostalgia verrast je met Griekse en Slavische 
gerechten. Zowel vlees als vis worden hier bereid op de 
houtskoolgrill. Een blik op de menukaart laat je onder an-
dere kennismaken met Riblja Corba (vissoep met zalm en 
zeetong) of Cevapcici (gehaktrolletjes). Wie zich niet aan 
deze uitspraakoefening durft wagen kan ook gewoon een 
zigeunerspies bestellen.

  de coecKePanne
De Coeckepanne is een adresje waar men creatief is met 
pannenkoeken. Je kan hier niet enkel zoete pannenkoeken 
of boekweit verkrijgen, maar ook pannenkoeken met hartige 
vulling. Prei, kaas en tomaat of hesp, kaas en paprika beho-
ren tot de mogelijkheden.

“Paplou is een winkel met 
een leuk gevoel. Allemaal 
rekken met toffe dingen, 
merken uit Kopenhagen, 
maar ook fifties retro en 
verrassende gadgets.”

  Mon cafe
Mon café is een klein muziekcafé, pal tegenover het stad-
huis. Liefhebbers van soul, jazz, blues en rockklassiekers 
zullen zich hier zeker en vast thuis voelen!

  taSte of india
In dit populaire restaurant wor-
den de gerechten en het zelfge-
maakte brood gebakken in een 
echte ‘tandoori’ oven. Laat je 
verrassen door de rijke smaken 
van de Indiase curries en waan 
je eventjes in het Verre Oosten.

  Het dWaallicHt
Café Het Dwaallicht is piepklein en sfeervol. Je kan hier pas 
’s avonds terecht om je dorst te lessen. Weetje: tegen de 
gevel van dit café groeit een kiwiplant!

  dagger Moon
Bij Dagger Moon worden old school tattoos geplaatst. Op de 
website maak je kennis met de kenmerkende stijl van tattoo 
artist Bert. 

  HeMelrijK
Het Hemelrijk is echt een hemels rijk voor bierliefhebbers. 
Met meer dan 400 bieren op de kaart wordt het moeilijk om 
te kiezen!

  de egel
Op de hoek van de Paardsdemerstraat kan 
je in Ierse pub De Egel helemaal in Keltische 
sferen komen bij een pint Guinness van ’t 
vat.

“Pocomatto (Dorpsstraat) 
is mijn lievelingsrestau-
rant. Ik hou van de eige-
naars. Ze zijn zo lief. En 
de Italiaanse gerechten 
zijn er super.”

“De kaart is beperkt maar 
de gerechten zijn top. 
De zaak wordt uitgebaat 
door twee vriendinnen. Ik 
zie hen soms buiten pe-
pertjes op een handdoek 
drogen, om pikante olie te 
maken. Kleine dingen die 
een meerwaarde geven.”

  SPiral triBe
Een winkeltje zoals Spiral Tribe zal je niet snel ergens anders 
vinden. Laat je al onmiddellijk overdonderen in de inkomhal 
en waan je in een spiegelpaleis. De geur van wierook lokt je 
verder naar binnen. De kleurrijke kleding in de rekken zijn 
creaties van de eigenares zelf.

  tarte tatin

ReinoutKimberley

  KingKongcoffee

Tip!
ReinoutKimberley

  café café
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  PocoMatto

Filep

  fietSBar
Bij Fietsbar kan je je fiets laten 
herstellen terwijl je luncht of 
koffie drinkt. Zonder fiets ben 
je ook steeds welkom voor een 
hapje of drankje.

  PooPooStyle
Poopoostyle is een indrukwekkende skateshop in hartje 
Hasselt. In deze winkel is er zowel voor vrouwen als mannen 
een breed aanbod aan streetwear merken en accessoires.

  HendriKSHUiS
Opvallend hedendaags design, éénmalige edities en bui-
tengewone curiosa vind je allemaal onder het dak van het 
Hendrikshuis. Ontdek er de Flagbags! Dit zijn unieke tassen 
en accessoires, gemaakt van oude vlaggen.

  Street art
Kijk in dit deel van de stad goed rond je. Op een aantal gevels 
pronken werken van (internationale) street artists. Vanaf de 
kanaalkom heb je zicht op nog meer graffiti meesterwerken.

  Merlijn eSoteriScH centrUM
Bij Merlijn’s esoterisch centrum raak je in hogere sferen. 
Esoterie, parawetenschappen en persoonlijk inzicht staan 
hier centraal. Naast gezondheidsstenen, tarotkaarten en 
pendels kan je bij Merlijn ook voedingssupplementen en 
boeken vinden. Je kan hier eveneens terecht voor lichaams-
behandelingen zoals een klankschaalmassage.

  So SWeet
De collecties in deze kledingwinkel zijn vintage geïnspireerd. 
Met retro, rockabilly en pin-up invloeden in de kleding wil 
So Sweet het allerbeste bovenhalen in de moderne vrouw.

  SeSSa
Kledingwinkel Sessa staat voor unieke en ecologisch ver-
antwoorde kleding en accessoires. Bekijk zeker ook de toffe 
postkaartjes eens!

  PaPloU

Palmira

  tattoo PinK
Pink is een veelzijdige artiest. Hij is tattoo artist, maakt juwe-
len en bijzondere kunstobjecten met poppen en beeldjes en 
hij polijst stenen en mineralen. Zijn tattoo’s zijn altijd uniek 
en speciaal ontworpen voor de persoon die ze gaat dragen.

  oxfaM

  BrUUt
“Onlangs ontdekte ik BRUUT. 
Een nieuwe cocktailbar die barst 

Tip!

Reinout

Tip!

Maniokchips, worldshake-
sap, sesamrepen en nog 
veel meer producten dragen de Fairtrade stempel bij de 
Oxfam Wereldwinkel. De focus ligt hier op eerlijke handel, 
je steunt dus een goed doel als je hier winkelt. Naast voe-
dingsproducten vind je bij Oxfam ook allerlei handgemaakte 
gebruiks- en siervoorwerpen.

  caMBrinUS
Achter het standbeeld van Hendrik van Veldeke kan je één 
van de oudste Hasseltse cafés vinden. In de Cambrinus lijkt 
het alsof de tijd stil heeft gestaan. Wat kan je verwachten? 
Een simpele inrichting, houten stoelen en af en toe DJ Foz-
zy achter de draaitafels, met hits van vroeger en nu.

  jnr MUSic center
JnR Music Center is een droom van een winkel voor 
iedere gitaarliefhebber. Naast het grote aanbod 
aan snaarinstrumenten kan je hier ook terecht voor 
drums, elektronische piano’s en digitale opname-
apparatuur. Hier kan je bovendien een gitaar be-
wonderen die gesigneerd werd door de bands die 
op Pukkelpop 1994 speelden.

  oxfaM BooKSHoP
In de rekken van deze tweedehands boekenwinkel staan 
12.000 titels te wachten op een nieuwe eigenaar. Alle genres 
staan netjes bij elkaar en wie wil zoeken vindt beslist dat éne 
pareltje dat in zijn eigen bibliotheek ontbreekt. De winst gaat 
naar de projecten van Oxfam Solidariteit.

  SHaaM
Het Libanese restaurant Shaam is zowel voor vleeseters als 
voor vegetariërs een aanrader. Hummus, kapsalon en falafel 
zijn enkele gerechten die de kaart sieren.

Cedric, Sore Losers

Tip!
  MoSqUito da Beira Baixa

“Ik ben bezig met de volledige menukaart 

Kimberley

“Een van mijn lievelingsadresjes. De 
prijzen zijn hier schappelijk en het is 
supergezellig. Een grote zetel om in 
te zitten, boekenrekken waaruit je 

Filep
Kimberley

Tip!

Alessio 
Sore Losers

Filep: “Een glaasje drinken doe ik vaak aan 
het oude stadhuis. Je weet wel, in die bar 

het EcZiteriA-publiek een 
belletje doen rinkelen.”

Alessio – Sore Losers: 
“Wat ik in mijn favoriete 
café drink? Een ‘Tulpke’ in 
de EcZiteriA.”

Kimberley: “Een super platen-
zaak. Als je hier voor het eerst 
komt, denk je: wat is me dat 
hier? Met die torens van cd’s 
op de toonbank. Maar Luc is 

  gigaSWing

met die krokodil tegen de muur. Heel sfeervol.”

Kimberley: “Daar ga ik heel graag naartoe. Voor de ge-
zelligheid en het alternatieve karakter. Je kunt hier op 
je gemak iets drinken, de mensen zijn aangenaam, de 
muziek is goed. Eighties, nineties, hiphop ... Op donder-
dag is er ‘plaatwerk’. Dan draaien gasten er hun favorie-
te platen: van muzikanten tot vertrouwde namen die bij 

Kimberley Alessio 
Sore Losers

voor school. Ze hebben ook een 
goede menukaart. Verse taarten, 
broodjes op een speciale ma-
nier, koude soep in de zomer … 
Heel inventief allemaal.”

Tip!

boeken kunt nemen … een fijne omgeving om te werken 

van het talent. Laat 

je leiden door 
hun sugges-
ties”

van het Portugese restaurant 
Mosquito da Beira Baixa af te 
werken, allemaal goed!”

een heel aangename mens met wie je superlang kunt 
praten over muziek. Hij doet ook echt moeite om din-
gen voor je te vinden. Dat maakt GigaSwing net iets 
leuker. Als ik vrienden 
meeneem naar hier, blijkt 
toch dat het een winkel 
is die blijft hangen.” 

Alessio – Sore Losers: 
“De beste muzikale plek 
in Hasselt? GigaSwing.”

  alley
Kunstgalerij Alley noemt zichzelf 
ook wel ‘guerrilla gallery’. Hier krijgt 
jong artistiek geweld de kans om 
hun werk tentoon te stellen. Geen 
grote namen dus, maar wel kunst 
met een boodschap.

coLoFoN
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Verzamel  
ze allemaal!

oNTDEkkINGskAARTEN
Dit is 1 van 3  

ontdekkingskaarten  
die je laten kennismaken  

met de verschillende  
smaken van Hasselt.  

Wil je alle smaken leren kennen of  
herken je ook een beetje van jezelf  
in de titels van de andere kaarten?  

Aarzel dan niet om het  
complete pakketje  

te verzamelen.
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Kimberley: “Super voor 
muziekliefhebbers. Er 
treden hier heel toffe 
bands op. Zoals tijdens 
het gratis Play Festival. 

  de Sladerij
Stel je eigen unieke salade sa-
men bij De Sladerij. Combineer 
de basis met groentjes of fruit, 
een dierlijk product, peulvruch-
ten of granen en een topping en 
dressing. Klaar!

  PerleStien
Maak je graag je eigen sieraden? Hier vind je allerlei leuke 
kralen en toebehoren. Hulp nodig? Dan kan je terecht in één 
van de vele workshops. Wie zelf niet zo handig is, vindt hier 
misschien een afgewerkt juweel of kiest voor maatwerk.

  de levenSBooM
Restaurant ‘De Levensboom’ staat voor vegetarische en 
macrobiotische keuken. De originele gerechten en biologi-
sche drankjes zullen je zeker verrassen.

  oKazi
Kringwinkel Okazi ligt een eindje 
buiten het stadscentrum, maar 
mocht toch niet ontbreken op deze 
kaart. Hier kan je ook genieten van 
een drankje en er gaan regelmatig 
activiteiten door zoals exposities.

Kimberley

It It Anita, Pauw, Sekuoia, Eefje de Visser … Ik heb ze 
hier allemaal gezien. Het Play Festival begint nu ook 

  MUzieKodrooM

Cedric 
Sore Losers

wat meer bekend te 
worden. Gelukkig.”

Cedric – Sore Losers: 
“Op het Play Festival 
in de Muziekodroom 
kan ik niet wegblijven.”
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