
× PRAAT MET ‘GIJ’ EN ‘U’, dat gaan wij in deze publicatie ook doen om u er al wat 
aan te laten wennen. Maar vergis u niet! ‘U’ slaat niet op de beleefdheidsvorm, maar 
vervangt gewoon ‘jou’. Voorbeeld: ‘ge zijt’ = ‘je bent’, ‘uw foto’ = ‘jouw foto’.

× GEDRAAG U ALS EEN ECHTE ‘VINSTERMIK’ (vroegere bijnaam van 
de Hasselaren die verwijst naar nieuwsgierig uit het raam kijken) en laat een 
versgebakken wit brood (mik) voor het venster afkoelen. Dit deed men om zijn 
rijkdom te tonen, want wit brood was vroeger een product voor de rijken. Nu zullen 
voorbijgangers helaas denken dat ge geen geld hebt om u een brooddoos te kopen.

× GO FOR THE REAL STUFF EN DRINK EEN ‘WITTEKE’ (nice try snotneuzen, 
maar onder de 18 krijgt ge geen sterke drank). Wees geen pussy en schuif de 
fruitjeneverkes aan de kant om u te wagen aan een echte Hasseltse graanjenever. 
Prachtig smoelentrekwerk verzekerd! 

× DRAAG TRUIEN MET EEN WIJDE HALS. Hasselaren staan nog steeds 
bekend als dikke nekken. Te veel contact met de inheemse bevolking schijnt hetzelfde 
effect te hebben op toeristen. 

× DONDERDAGAVOND = STUDENT NIGHT. Of ge nu student zijt of niet, ook gij 
kunt meeprofiteren van de democratische prijzen in verschillende Hasseltse cafeekes 
en dansgelegenheden.

× SLUIT U AAN BIJ 1 VAN DE 2 CLANS: de Muziekodroomclan of de 
Versuzclan. De Muziekodroom (MOD) is een muziekcentrum met optredens, 
educatieruimtes en feestjes voor de alternatieve muziekliefhebber. De Versuz is de 
gedroomde locatie voor de doorwinterde discotheekganger. Pick & choose! Nog niet 
uw gading gevonden? Probeer dan eens het Schlagerfestival in de Ethias Arena… 
ge weet maar nooit. 

× TEL IN OKTOBER SAMEN MET ONS AF NAAR DE JAARLIJKSE 
JENEVERFEESTEN, het ultieme excuus om de Hasseltse gezegden in de praktijk 
om te zetten: ‘Zoe zaa.t as e ve.rreke’ en ‘zoe zaa.t as nen os’ (zo zat als een varken 
of een os). Deze uitdrukkingen hebben betrekking op het jeneverstoken en de 
veeteelt: Het stookafval (de draf) bevatte immers nog sporen van alcohol als het aan 
de varkens of ossen werd voorgeschoteld.

× OEFEN HET DIALECT. Dit kan vooral nuttig zijn op café:
Ter verdediging in een discussie: 
 As m’n ta.nt kloeëte (h)aa dan weur et menne noe.nk 
Als dit, als dat... Letterlijke vertaling: als mijn tante mannelijke geslachtsdelen had, dan 
was het mijn oom.

Om te zeggen waar de caféganger die een dringende boodschap moest doen zich 
bevindt:
 Hië ziet op ‘et hèske 
Hij zit op het toilet.

Om op te scheppen over het drinkvermogen van uw kameraad: 
 Hie zœp de baan vanne ton aa.f 
Hij drinkt de ringen van het biervat af / Hij drinkt als een tempelier.

Meer Hasselts dialect kunt ge vinden op www.mijnwoordenboek.nl/dialect/
Hasselts of in het ‘Dieksjenèèr van ‘t (H)Essels’.

Ook straatnamen worden omgezet in het dialect, 
check de straatnaambordjes!

× LEER BETER TE ARTICULEREN. Veel Vlamingen zullen beweren dat wij traag 
praten maar eigenlijk articuleren we gewoon heel goed. Eat that!

× MCDONALD’S? Wel, die is er niet in het stadscentrum. Wij zijn er al aan gewend 
geraakt dus dat moet gij ook maar doen. Bekijk het als een buitenkans om de 
eetzaakjes van locals te ontdekken.

× ZEG NOOIT SPECULOOS TEGEN DE HASSELTSE SPECULAAS! 
Speculoos is een dun krokant koekje en speculaas is een zachte, malse ‘homp’ met 
een geheime kruidenmengeling waarvan wij de exacte samenstelling ook niet kennen 
(ah ja, anders zou ze niet meer geheim zijn).

CIRCA 1140
De Spalbeekse (deelgemeente van Hasselt) dichter Hendrik van Veldeke zet 
zijn lyrische hersenspinsels op papier en wordt daarmee de grondlegger van de 
Nederlandse letterkunde.

1232
Hasselt verwerft stadsrechten dankzij Arnold IV, graaf van Loon. Er komt schot in de 
zaak! 

1467
Hasselt telt 200 meester-lakenmakers. Om even aan te tonen dat we geen 
amateurs waren: ook in Antwerpen, Luik en zelfs Amsterdam bestond een Hasselts 
lakenmagazijn en -verkoopsbureau.

16DE EEUW
In het stadscentrum wordt jenever ambachtelijk geproduceerd in huisstokerijtjes en 
enkele kleine bedrijven. 

1601
Te veel zatlappen op straat. Daarom verbieden de aartshertogen Albrecht en Isabella 
het produceren en verkopen van jenever in de Zuidelijke Nederlanden. Maar… 
Hasselt behoort tot 1795 niet tot de Zuidelijke Nederlanden, dus wij mogen lustig 
verder stoken. Wat een chance. 

1798
We vechten tegen het Franse leger omdat de Fransen ons willen onderdrukken. 
Helaas bestond ons ‘leger’ uit een groep boeren die al snel ontdekten dat oorlogen 
niet te winnen zijn met een schoffel of riek als wapen. Het Boerenkrijgmonument 
herinnert aan deze gebeurtenis.

19DE EEUW
De Hasseltse jeneverindustrie kent ongekende hoogten maar de pret blijft niet duren. 
Het overmatig alcoholgebruik van de bevolking nekt ons uiteindelijk toch nog. Onder 
druk van de matigheidsbonden voert de overheid een accijnsverhoging door. Een 
harde klap voor de landbouwstokers, met de sluiting van enkele landbouwstokerijen 
tot gevolg. 

1839
Eerst was Borgloon de hoofdstad van het graafschap Loon maar door heel wat 
gebeurtenissen (die we nu niet allemaal gaan uitleggen) werd de naam van het 
graafschap Loon veranderd in ‘Limburg’ en krijgt Hasselt de eer om hoofdstad van 
de provincie te worden.

1851
Dokter Louis Willems is het stilaan beu dat de koeien van zijn pa geveld worden door 
de longpest, dus ontwikkelt hij met succes een vaccin dat hij inspuit in de staart van 
de runderen. Hierna wordt de Hasseltse ‘Pasteur’ op handen gedragen.

EERSTE HELFT 20STE EEUW
Merkwaardige architectuur siert onze straten. Neoclassicisme, eclecticisme en art 
nouveau zijn enkele stijlen uit deze periode die ge in de stad terug kunt vinden. 

1930 — 1938
Verdere aanleg van het Albertkanaal, dat de Antwerpse haven met de industrie van 
Luik verbindt. Laat die industriële impulsen maar komen!

1954
Hasselt produceert al 59 jaar prachtige art nouveau keramiek maar de ‘Manufacture 
de céramiques décoratives de Hasselt’ moet de deuren sluiten omdat industriële 
activiteit binnen de stadskern als problematisch ervaren wordt. 

1972
De eerste Europese multiplex trioscoop vestigt zich in de Hasseltse TT-wijk en was 
de voorloper van de huidige Kinepolis Group. Jaren later verdwijnt de bioscoop uit de 
binnenstad en wordt in 1996 vervangen door de Kinepolis buiten de grote ring.

1991
Eerste editie van Pukkelpop op de festivalweide in Kiewit.

2009
Toeristen komen van heinde en verre naar Hasselt omdat ze de Tv-serie ‘De Smaak 
van de Keyser’ gezien hebben en denken dat Matthias Schoenaerts hier nog steeds 
door de straten dwaalt. 

2010
Topmodel Hannelore Knuts verschijnt in hare blote op de affiches van het 
Modemuseum.

18 AUGUSTUS 2011
Een zwarte dag uit de geschiedenis van Hasselt. Pukkelpop wordt getroffen door een 
hevige storm. 

2012
Toerisme Hasselt vestigt zich in Huis de Corswarem. In dit poepsjiek gebouw opent 
ook het Smaaksalon met Limburgse – en vooral Hasseltse – specialiteiten.

2013
De expo ‘Axelle Red - Fashion Victim’ verbreekt de bezoekersrecords van het 
Modemuseum Hasselt. Meer dan 25.000 mensen nemen een kijkje in de kleerkast 
van onze rosse Hasseltse nachtegaal.

2015
Backpackers trekken massaal naar Hasselt sinds de opening van Hostel H. Lang leve 
deze moderne stadsjeugdherberg zonder vadsigheden!
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GEDRAAG U ALS 
EEN ECHTE 
HASSELAAR:

  café / nightlife
 eten / drinken
  shoppen
  kunst
  must-do
  toeristische topper

   nachtwinkel
  supermarkt

   bankautomaat
    graffiti

WAT TE DOEN? 
Het UiTmagazine verschijnt maandelijks en 
geeft een overzicht van de belangrijkste activi-
teiten in Hasselt. Dit magazine is verkrijgbaar 
bij Toerisme Hasselt of ge kunt het ook raadple-
gen via www.uitinhasselt.be. 

TOERISME 
HASSELT 
OPENINGSUREN: 
Weekdagen: 
9.00 – 18.00
Zaterdag: 
10.00 – 18.00
Zon- en feestdagen:
10.00 – 18.00 (1/4 - 31/10)
10.00 – 16.00 (2/11 - 31/3)
Gesloten: 1/1, 1/11, 11/11, 
25/12 en 26/12

OPENBAAR VERVOER: 
Met de Hasseltpas reist ge 
voordelig in Groot-Hasselt. 
Een tienrittenkaart kost 10 euro 
en is te koop in de Lijnwinkel, 
verkeerswinkel, verschillende 
krantenwinkels en warenhuizen 
en bij Toerisme Hasselt.

FIETSVERHUUR: 
Hasselt stelt gratis fietsen ter beschik-
king. Achter het stadhuis kunt ge bij de 
gemeenschapswachten een gratis fiets 
voor 1 dag krijgen tussen 9 en 17.30 uur, 
op zaterdag tussen 10 en 17.30 uur, op 
zon- en feestdagen niet. Ge kunt ook 
tegen betaling een fiets huren aan het 
station, maar dan moet ge wel een dag 
op voorhand reserveren via 0800 96967.

Eigen fiets bij? God waakt over alles, 
maar voor de zekerheid kunt ge bij de 
stadswachten achter het stadhuis uw 
fiets gratis laten bewaken. Dit kan van 
9 tot 18 uur door de week en van 10 tot 
18 uur op zaterdag.  
Op zon- en feestdagen zult ge uw fiets 
zelf in het oog moeten houden.

OPENINGSUREN 
WINKELS: 
De meeste winkels zijn 
open van 10 tot 18 uur,  
op zondag zijn ze  
gesloten. 

OPENBARE 
TOILETTEN: 
Voor dringende bood-
schappen kunt ge 
terecht op volgende 
plaatsen

GESCHIEDENIS 
IN EEN FLITS

PLAN
MET
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TIPS

Lachen met de Hasselaren?  
Dat is niet schoon hé. We zijn 
er haast immuun voor. Ga u nu 
maar niet schuldig voelen, we 
weten wel dat ge ons stiekem de 
sympathieksten van Vlaanderen 
vindt. Volg onderstaande tips om 
net zo tof te worden als ons!

WC



Katrien  (29) 
dichter in spe

Soetkin (19)
Sociale levens-
genieter

Kurt (42)
Muralist

19  QUICK LUNCH
Voor een broodje warm of koud, groot of 
klein, moet ge bij broodjesbar De Badderij 
zijn. U was net getuige van een prachtig 
staaltje rijmkunst van Hasseltse bodem. 

20  Z33 (afkomstig van het adres Zuivelmarkt 33) 
Dit is een huis voor hedendaagse kunst. 
Het leuke is dat de tentoonstellingen vaak 
doe-activiteiten inhouden, zoals door 
netten klimmen. Hier kunt ge bovendien 
op bepaalde data naar de betere 
kwaliteitsfilm komen kijken, uitgekozen door 
Zebracinema.
ma. gesloten × di-za 11-18 uur 
zo & feestdagen 14-17 uur

21  AMAI ZUSTER!
In het begijnhoftuintje durft de Hasseltse 
schoolgaande jeugd ’s middags wel eens 
de middagpauze door te brengen. Niet 
omdat de boterhammen in dit tuintje beter 
smaken, maar wel om achter hoek en kant 
een tong te kunnen draaien. 

In het midden van de tuin ziet ge de 
overblijfselen van een kerk die vernield 
werd tijdens een bombardement in de 
Tweede Wereldoorlog.

22  CROQUESKESVRIEND
Naast originele croques serveren ze bij 
Copain ook petit beurre taart en Almdudler. 
Jodelahiti!

23  BIER.(PUNT)
Geen paniek, ge ziet niet dubbel. In het 
Bierpunt zijn er werkelijk 16 van de 200 
bieren op vat te verkrijgen. De moeite waard 
om allemaal eens te proberen, maar steeds 
met mate(n) ;).

24  STEKELIG BEESTJE
Café De Egel is een mix tussen een Ierse 
pub en een bruin café. Probeer hier een 
Guinness van het vat, een biercocktail, 
Ierse cider of whisky. Ook Belgische bieren 
zoals Kwak verkrijgbaar!

25  WONDERFUL WONDERLAND
Stripspeciaalzaak Wonderland is de 
oudste stripwinkel van Limburg. Eigenaar 
Rigo deelt zijn passie voor het stripverhaal 
graag met u en hij is er bovendien trots 
op dat hij 1 van de 2 nog bestaande 
stripwinkels in Limburg uitbaat. Ge 
moet hier niet enkel strips van Jommeke 
verwachten, ook de mature strips zijn er in 
overvloed.

26  CHOCOLATE EXPERIENCE
Chocolade en cayennepeper? Het kan! Dit 
en nog gekkere combinaties kunt ge vinden 
bij Boon. Enige nadeel van chocolade: uw 
kleren krimpen ervan.

Als ge geluk hebt kunt ge chocolatier Patrick 
begluren terwijl hij aan het werk is in zijn 
atelier. 

27  GELAARSDE MUILEZEL
Vriendjes die niet getransformeerd willen 
worden tot muilezel, kunnen best niet 
met hun vriendin gaan shoppen bij La 
Bottega. Deze gigantische kleding- en 
schoenenwinkel is niet enkel geliefd 
door de boekskes, maar ook door trendy 
vrouwen, mannen en zelfs kids.

De anti-shopping-man kan in Bistro Bottega 
wachten op zijn wederhelft.

28  ZOETE KOFFIE
Sweet coffee wordt uitgebaat door 2 zusjes 
met een passie voor koffie. Het aanbod 
gaat van espresso tot luxe koffietjes, zoals 
een latte Oreo. Ge kunt hier ook ontbijten, 
een broodjeslunch naar binnen spelen of 
de zoetekauw in u loslaten.

Er bestaat ook een Sweet Coffee take 
away in de Koning Albertstraat (28b) 

29  SOEP, SOEP, HOERA!
Zuppa was de eerste soepbar in Hasselt.
Proef hier combinaties zoals linzen-scampi
soep, bloemkool-walnoten of paprikasoep
met nacho’s. Heleen serveert dagelijks een
zestal soepjes met brood, een stuk fruit en
soms wat ricotta of pesto.

30  BAGELS & QUICHE
Ober, er zit een gat in mijn broodje! Niets is 
minder waar, want bij Quiche café zijn ze 
gespecialiseerd in bagels. Een bagel als 
ontbijt, lunch of zoet tussendoortje? Perfect 
mogelijk! Andere specialiteiten zijn de 
quiches en salades.

31  MOVE LIKE JAGGER
Ge had het misschien niet verwacht, maar 
brasserie/allround music bar Het Hooghuis 
bevindt zich in een zeer hoog huis. De 
eigenaar is duidelijk fan van de Rolling 
Stones want her en der lacht Mick Jagger u 
tegemoet. Opgepast: kan angstaanjagend 
zijn na enkele cocktails.

32  MIJN CAFÉ
Mon café is een klein maar fijn muziekcafé, 
pal tegenover het stadhuis. De muren zijn 
hier gedecoreerd met foto’s van soul-, jazz-, 
blues- en rocklegendes, en dat zijn ook 
precies de muziekstijlen die ge hier moogt 
verwachten.

33  MUZIEK, ENZOVERDER 
Bij EcZiteriA kunt ge op het gemak een 
pint gaan drinken of een gin, rum of 
whisky uit het ruime assortiment kiezen. 
Garagerock, blues, jazz, grunge of muziek 
uit de jaren ‘60-‘70-’80 passeren hier de 
revue. Eén keer in de maand komt er een 
groepje optreden: zowel jonge beginnende 
bands als nieuwe projecten van al 
bekendere mensen.

34  LIEFDE GAAT DOOR DE MAAG 
Pizzeria That’s Amore denkt aan de 
minderbedeelden onder ons (lees: 
studenten). Iedere maandag, dinsdag 
en donderdag krijgt ge als student 20% 
korting bij vertoon van uw studentenkaart of 
als ge jonger zijt dan 18.

35  TAARTENHUISJE
Laat u verleiden door de homemade cakes, 
pies en cookies van Tarte Tatin. Heerlijk 
met een theetje in hun knusse huiskamer. 

36  VERLICHT STEEGJE
De Walputsteeg is een mooi verlichte 
doorgang tussen enkele horecazaken. 
Bezorg uw terrassende medemens wat 
jolijt en wandel hier op entertainende wijze 
doorheen.

37  SPECULEREN
Hasseltse speculaas koopt ge hier 37  
en waarschijnlijk ook nog op andere 
plaatsen die we vergeten te noemen. 
Wij zijn persoonlijk fan van de speculaas 
met marspein of stukjes chocolade van 
Depaifve. 

Als ge de galerij links van de winkel 
binnenloopt kunt ge achter de krantenwinkel 
de bakker aan het werk zien (als hij aan het 
bakken is toch, anders niet natuurlijk).  

38  SHAKE IT!
In de kleinschalige cocktailbar Koks & 
Tales vertelt Rob u met plezier het verhaal 
achter de benamingen van zijn cocktails.

39  HETE HOND
Proef hier de huisbereide Haute Dogs (of 
Monkeydogs) van The Foodmonkeys. De 
zelfgemaakte ketchup maakt het geheel af.   

40  WHEELS & WOOD
Skate en wooden toyshop Poopoostyle 
beschikt over een heleboel kleurrijke 
skateboards, kleding, schoenen en... 
houten speelgoed.

•café / nightlife •eten / drinken •shoppen •kunst •must-do •toeristische topper

109
AANRADERS

TIPS BY
LOCALS

Bert 
(eeuwig jong) 
computer 
‘geek’

1  THE GOOD OLD DAYS
‘Vroeger was alles beter’, en dat weten ze 
bij Retrooz maar al te goed. Bestel hier 
een zachtgekookt eike om uw boke in te 
soppen en snuit eens tussen de vintage 
artikelen.

2  FEESTEN MET VINCENT 
Van Gogh is hét studentencafé bij uitstek. 
Dit bruin café verwelkomt u ’s avonds maar 
al te graag als ge een dansje wilt placeren. 

3  DRIE KONINGEN 
Geen wierook, goud en mirre in café De 
Wijzen, wel dikke ambiance en leute. 
Met een beetje geluk staat ge hier op 
zaterdagavond niet als haringen in een ton, 
hou dit dus in het achterhoofd indien de 
andere cafés op het Dusartplein overbevolkt 
zijn. 

4  LOSGESLAGEN VEE
Met ‘Happy Thirstdays’ op donderdag weet 
De Koestal de studenten wel te lokken. 
Ook in het weekend is dit een drukbezocht 
danscafé voor degenen die uit hun dak 
willen gaan op hedendaagse hits. 

5  POOLEN? CHECK(mate)! 
Actieve cafégangers kunnen in café Export 
hun kunsten met de keu showen want er is 
een pooltafel aanwezig in dit café. Chillen op 
de loungezetels kan natuurlijk ook.

6  PARTY FOOD
Voor nachtelijke happen kunt ge u altijd 
naar Fritz & co begeven. Ze lachen hier 
soms zelfs met uw zattemanspraat!

7  WINTERS LAND
Ga op de foto met de Kerstman of 
leef u uit in een van de attracties. Pret 
gegarandeerd! Te koud? Dan kunt ge u op 
Winterland verwarmen met een Hasselts 
jeneverke of een glühwein.

Winterland is te bezoeken van 
19/11/2016 tem. 08/01/2017

8  SUMMER IN THE CITY
In het Kapermolenpark met openlucht-
skatepark loopt alles op wieltjes. Jongeren 
zitten verspreid over het hele park: 
bij de vijvers of, in de zomer, aan het 
openluchtzwembad. In de zomermaanden 
kunt ge hier op donderdagavond zelfs 
optredens meepikken.

9  JAPANSE TUIN 
Haa een zen moment... Wij hebben de 
grootste Japanse Tuin van Europa, die 
bovendien is aangelegd door professionals 
uit onze Japanse zusterstad Itami. Ge kunt 
hier ook op bepaalde zondagen tegen 
betaling een theeceremonie bijwonen. 
ma. gesloten × apr-okt 10-17 uur 
za + zo & feestdagen 14-18 uur / < 12j gratis 
/ 5 euro 

10  MISDAAD EN STRAF 
In de voormalige stadsgevangenis 
werd de populatie van gevangen enkele 
jaren geleden ingeruild voor een kolonie 
studenten van de UHasselt. Deze laatsten 
studeren heden ten dage in gerenoveerde 
gevangeniscellen. Bijzonder!

11  SIT & WATCH
I love to sit on the wall in front of 
the library, just to watch people 
passing by. It gets interesting 
when you try to imagine what their 
lives are like…and it’s really funny 
sometimes :).

12  BOEKENWURMALARM 
In de PBL (Provinciale Bibliotheek Limburg) 
kunt ge de geur opsnuiven van jonge en 
belegen boeken. Hier is ook een leescafé 
met goedkope maar lekkere koffie.   

13  JENEVERMUSEUM
Hasselt is dé Belgische jeneverstad 
bij uitstek. Altijd al willen weten hoe dit 
goddelijke drankje gemaakt wordt of wat  
het doet met uw systeem? Dan is dit 
museum een aanrader. 
noV-mrt, di-Vr 10-17 uur × ZA & ZO 13-17 uur

open in kerstVakantie

Babbelaar, taterwater, ... meer 
synoniemen voor het bestellen van een 
jeneverke kunt ge terugvinden op een van 
de letterstenen.

14  ZWARTE PATER 
Als ge graag vreemd bekeken wordt, 
moet ge hier vooral binnengaan met een 
cocktailjurk en high heels. Hardrock- en 
metalcafé De Witte Non is een café met 
bijzondere muurtekeningen en originele 
drankjes zoals een ‘Ongestelde Witte Non’. 
Schol!

15  BROODJE VLEES
Kebabzaak Seven is uw reddende engel in 
de strijd tegen nachtelijke hongertjes. Het 
kebabvlees ziet er hier zelfs nog uit als echt 
vlees!

16  DONUTBROODJES
Wat ik zo tof vind aan bagelbar  
Eve & Molly’s is dat ze altijd een 
zakje nacho’s bij de bagels geven.  
Ze hebben ook superlekkere 
homemade limonades. En heel 
belangrijk: Er hangt een leuke 
sfeer!

17  MUSIC & DANCE
Universal is een club-discoteca waar ge 
uw ledematen al dan niet ritmisch kunt laten 
bewegen op RnB, Hiphop, Funk of (Deep)
house. Check hun FB voor de agenda.

18  MAMMA MIA
Om te proeven van de artisanale Italiaanse 
keuken moet ge geen vlucht naar Italië 
boeken. Spring gewoon eens binnen Taglio 
Pizza & Pasta.

Laura (18)
Levensgenieter

Miro (25)
World traveler

Hester (20) 
Nieuwsgierig

Sofie (28)
Optimist

Eline (28) 
dancing queen

Jessica (23) 
Kunstlief- 
hebber

Alexander (23)
Doorzetter

66  SWEET ’N COSY
Gelato bar Kokozi maakt ijsjes, (ijs)
cupcakes, quiches, smoothies,… Kortom, 
alles waar de broek van gaat spannen!

67   FROYO
Proficiat aan de persoon die het concept 
van de yoghurtijsjes met toppings 
naar Hasselt haalde! Ge begint al te 
likkebaarden als ge de toog met vers fruit, 
snoepjes en crunchy bites ziet.

68  IEREN EN GUINNESS
De Irish pub dat is voetbal, karaoke op 
donderdag, live muziek en hits uit de 
goede oude tijd. Meezingen wordt hier 
aangemoedigd. Bestellen moet wel in het 
Engels (of Gaelic indien mogelijk) want 
de obers worden samen met de Guinness 
geïmporteerd vanuit Ierland.

69  RICE RICE BABY
Achter de schaduw van de kathedraal ligt 
Tasty Bowl. Thaise gerechten geserveerd 
in een kom. Zo simpel is ‘t. Oh ja, en Chang 
bier!

70  KLEIN MAAR FIJN
In ‘In De Kleine Hal’ kent 
iedereen iedereen. ‘t Is een heel 
gezellig bruin café en ge kunt er 
redelijk wat bieren bestellen, 
ook van het vat! 

 
71  JENEVER, FEEST!

“Elk jaar vindt er tijdens de 
jeneverfeesten een heus 
mirakel plaats in Hasselt. De 
Hasselaren verzamelen zich 
rond het standbeeldje van het 
Borrelmanneke. Uit het fonteintje 
komt er ineens... jenever gelopen! 
Mirakels zijn gratis, en dit is dan 
ook de ideale plaats om (gratis) de 
originele “witte” Hasseltse jenever  
te leren drinken.” 

Jeneverfeesten: elk derde weekend van 
oktober.

72  MOUNT ICE CREAM 
Zeg maar gerust ‘ijsbergen’ tegen de 
bakken romig ijs van Ijs van de Smaak. 
Alleen al de versiering doet u watertanden. 
Als ge een beetje de speciale wilt 
uithangen moet ge u zeker een bolleke 
‘Oma’s rijstepap’ bestellen.

 
73  APENKOFFIE

 Mijn favoriet is KingKong  
Coffee, een gezellig koffiezaakje  
voor jong en oud. Hun grootste  
troef? Het zonnige terras, de 
zelfgemaakte soda’s en het 
chillgehalte. 

74  VEELVULDIG UNIEK
Multiple is een platform voor jonge, 
innoverende juweelontwerpers. Als ge 
graag een uniek stukje kunst aan uw oor 
of nek hangt, moet ge hier zeker eens 
binnenspringen. 

75  VERBORGEN ROMANTIEK
Het Kadetjesplein is een leuke locatie om 
’s middags te lunchen of te genieten van de 
rust. Dit verdoken tuintje is ook ideaal om af 
te spreken met uw (toekomstig) lief. 
 

Open van ma-za tussen 9-18 uur, 
op zondag gesloten.

76  ENGELENBIER
Café Het Hemelrijk is een hemels rijk 
voor bierliefhebbers. Ge zou voor minder 
keuzestress krijgen met meer dan 400 
soorten op de kaart!

77  WONINGDROMEN
Emily Puck is echt zo een schattig 
winkeltje! De Scandinavische 
interieurartikelen doen u helemaal 
wegdromen…Instant happiness!

78  OH OH LATINO
De tapas, fajitas maar ook ribbetjes van 
Café Latino laten u snakken naar het 
verre Mexico. In dit zuiderse sfeertje staat 
cocktails sippen ook op het to-do lijstje. 

79  HEALTHY & YUMMY
Komt een van de uitbaters van Botanique 
u bekend voor? We zullen u helpen: Hij 
nam in 2009 deel aan ‘Mijn restaurant’. Met 
zijn huidige burger- en saladerestaurant 
focust hij vooral op gezonde voeding.  

80  HATSJUSHIII
Oishii is een sushi en grill restaurant waar 
ge nog op traditionele wijze wordt bediend.
Zo krijgt ge voor het eten een warm
doekje voor uw handen. Fancy!

81  STIJLVOLLE LOOFBOOM
Prachtig design bij OAK Concepts. Barbier 
artikelen, thee, koffie, deco tot mayonaise in 
stylish tube. Pluspunt: het rooftop terras.

82  CAFÉ² 
CaféCafé bevindt zich in een voormalige 
siroopfabriek. Locals van alle leeftijden 
komen hier wat tooghangen (ideale 
toog voor deze activiteit trouwens) of de 
alternatieve sfeer opsnuiven. Regelmatig 
live acts!

 
83  FRUIT ROKEN

“Wilt ge u helemaal inleven in de 
Turkse cultuur? Bestel u bij Sortie 
dan een fruitige waterpijp om aan 
te lurken en beweeg al zittend uw 
bovenlichaam op de oosterse of  
RnB deuntjes.” 

84  MUZIKALE CONNECTIE
De Linck is een café met live acts op 
frequente basis.De artiesten die hier 
komen optreden zijn van diverse muzikale 
pluimage: metal, country-rock, punk, 
blues,…

85  SUSHI BOOT
Bij Esaki kunt ge meer bestellen dan 
enkel sushi maar we raden u toch aan om 
voor een sushi boot met diverse verfijnde 
zeewierrollekes te kiezen. 

86  HET STADSMUS
Wilt ge graag eens met de vroegere 
burgemeesters van Hasselt op de foto of 
zijt ge nieuwsgierig naar hoe de stad er zal 
uitzien bij uw volgende bezoek? Dan is het 
stedelijk museum Het Stadsmus echt iets 
voor u!
ma. gesloten × apr-okt 10-17 uur - noV-mrt  
10-17 uur, za & zo 13-17 uur / gratis

87  HIGH IN THE SKY
Ga eens iets drinken op het terras van de 
Sky Lounge. Waarom? Omwille van het 
prachtige uitzicht over de stad van op de 
19de verdieping. In het donker doen de 
lichtjes van de stad een beetje denken 
aan een pretparkattractie. Drankjes kosten 
hier wel iets meer, maar dat hebben we er 
graag voor over. 

88  THE EATALIAN
Bovenstaande maakt versgemaakte pasta’s 
en huisgemaakte sauzen bij Eataly. Om er 
wat spanning in te brengen bieden ze hier 
elke week een bijzondere ‘weeksaus’ aan. 

89  PIZZA, PER FAVORE
Opeens honger gekregen tijdens het 
shoppen? Bij pizzeria Da Mimmo in Galerij 
De Ware Vrienden haalt ge snel een stuk 
pizza om de knorrende maag te kalmeren. 

90  BOOM DES LEVENS
“Wie lust er graag een groen 
blaadje of een fris slaatje? Een 
vegetarische droom wordt waar in 
De Levensboom!” 

41  BIKING & COFFEE
Uw fiets laten herstellen terwijl ge een koffie 
drinkt? Het kan vanaf nu bij Fietsbar!

42  HUIS VAN HENDRIK
Stijlvolle tweedehandskleding, opvallend 
hedendaags design en bijzondere curiosa 
zijn het handelsmerk van het Hendrikshuis.
Zelfs de vlaggen van Hasselt krijgen hier 
een herbestemming als schoudertas, 
toiletetui of gsm hoesje. Geen goesting om 
weer een stylo of magneet als souvenir te 
kopen? Kom dan origineel uit de hoek met 
deze ‘Flagbags’.

43  HASTA LA PASTA
Bekijk de Gazzetta della Pasta van 
restaurant Pocomatto en kies uw favoriete 
Italiaanse dish. Krijgt ge uw eten niet op? 
Vraag dan een doggybag voor 50 cent 
extra.

44  ESPRESSO CULTUUR 
Koffiebar Shanti Beans is dé  
plek om creative minds te treffen. 
Hier drinken heel wat street artists 
hun koffie! Aanrader? De Shivé’s 
Delight met rum geeft een goeie 
boost :).

Aanschouw bij Shanti Beans ook de 
collectie handgemaakte accessoires en 
kleding van Livit Vivid. 

45  ART GALLERY 
Jonge creatieve breinen kunnen hun ei 
kwijt in kunstgalerij Alley. Verwacht hier 
dus geen grote namen maar wel opkomend 
talent en kunst met een boodschap.

46  VINTAGE PLEASE
De retro spulletjes en vintage kledij van 
Paplou flitsen u zo weer terug naar een tijd 
waarin de beken nog proper waren en Elvis 
menig vrouwvolk deed flauwvallen door zijn 
snelle heupbewegingen. 

47  GIN & TONIC
Wow! GinTonicShop verkoopt de meest 
exclusieve gins. Van floraal tot kruidig, ze 
hebben het hier allemaal.

48  SWEET DRESSES
Bij het zien van de retro, rockabilly en pin-
up kleding van So Sweet zou ge wensen 
dat ge geboren was in de vijftiger jaren. 
Schone tijd moet dat geweest zijn.

49  SESSA’S CLOTHES
Sessa Store is bekend voor de originele, 
strakke vrouwenkleding van Spaanse, 
Belgische, Franse en Engelse makelij.

50  HIDDEN TREASURE
Bereid u voor om versteld te staan! 
Vanaf het moment dat ge Spiral Tribe 
binnenstapt waant ge u in een film van Tim 
Burton. Eigenares Eva en haar man Pink 
maken de kleurrijke en unieke kledij en 
kunstwerken voornamelijk zelf. 

51  STAAT GIJ MET EEN SNOR?
Zoek in dit deel van de Dorpsstraat de 
spiegel met bril, wenkbrauwen, neus 
en snor, naast de street art poort. Wij 
weten zelf ook niet wat de achterliggende 
betekenis is van dit object of wie het hier 
gehangen heeft, maar we vinden het wel 
leuk!

52  PORTUGESE MUG
Mosquito Da Beira Baixa, inderdaad, 
dat is Portugees! Hier kunt ge typisch 
Portugese gerechten bestellen zoals 
cataplana. Dit zijn schaaldieren, eventueel 
vergezeld door vlees en klaargemaakt in 
afgesloten koperen schaaltjes.

53  CHILLIN’
Op het Van Veldekeplein ziet  
ge mensen van alle slag. Er  
hangt een ongedwongen parksfeer, 
sommigen gooien zelfs hun strand-
laken uit als de tafels volzet zijn!

54  OUDSTE CAFÉ
De Cambrinus is de place 2 be voor 
al wie houdt van extreem bruine cafés, 
ongemakkelijke houten stoelen en DJ 
Fozzy. Deze laatste mixt ‘gouwe ouwes’ en 
hits van nu probleemloos aan elkaar. Een 
topper bij de Hasseltse jeugd!

55  SNAREN EN TROMMELS
JnR Music Center is vooral gespeciali-
seerd in gitaren, maar ge kunt hier ook 
drums en keyboards vinden. In een hoekje 
van de winkel hangt een heus relikwie aan 
de muur: een gesigneerde gitaar van de 
bands die op Pukkelpop 1994 speelden.

56  CHEEKY DRINKS
Avontuurlijke cocktails met zelfgemaakte 
aroma’s zijn dé specialiteit van experi-
mentele cocktailbar Bruut. Lunchen kan 
hier ook.

57  HASSELT = KUNSTSTAD
Hoezo, Hasselt maakt geen deel uit van 
de Vlaamse kunststeden?? Dan nemen we 
toch gewoon zelf het heft in handen! Hou 
de Groene Boulevard goed in het oog 
want hier gaan vaak kunstprojecten door 
zoals artistieke zebrapaden of bijzondere 
schommels.

58  STREET ART
Waar is de tijd dat graffiti spuiten nog 
als een misdaad werd beschouwd? Nu 
bieden steden zelfs gevels aan om door 
spuitbusartiesten te laten versieren. Het 
moet niet gekker worden! In Hasselt kunt ge 
op verschillende locaties de kunstwerken 
bewonderen. 

59  ANTI-VERVELING 
Neen, ge zijt niet in het riddertijdperk 
beland... De outfits voor het leveren 
van veldslagen maken deel uit van het 
spelletjesaanbod van Oberonn. Role 
playing, miniature games, scifi en een 
hele hoop andere exclusiviteiten wachten 
hier op u. Dus als ge niet weet wat aan 
te vangen met uw kameraden op een 
regenachtige dag, dan is dit dé locatie om 
hen te droppen. 

60  MODEMUSEUM HASSELT 
Als ge geïnteresseerd zijt in mode dan 
moet ge hier zeker eens langsgaan. De 
collectiestukken en bruiklenen uit de 
tentoonstellingen kunnen u inspireren om 
zelf uw bijzondere kledingcombinaties 
bijeen te zoeken in de winkelstraat.
ma. gesloten × di-zo 10-17 uur  × 12/9/-30/9/2016 

gesloten < 12j gratis / 13j-18j 3 euro / 8 euro

61  EETBAAR HASSELT 
Een ‘Hasselt burger’ eet ge bij broodjesbar 
Panachee. Wat houdt dit in? Koude 
gehaktschijfjes, rauwkost en mayonaise en 
ketchup. Deze burger bestaat ook in de 
versie ‘Extra’ of ‘Speciale’. 

62  ALAAF!
Zijt ge toevallig in Hasselt rond de 
carnavals- of Halloweenperiode en zijt ge 
uw verkleedkostuum vergeten? Hou u maar 
kalm want bij Valckeneers kunt ge uw pak 
huren of kopen. Ook vuurwerk en (fop)
gadgets zijn hier verkrijgbaar.

63  GROENTEN EN FRUIT
Bij warm weer is het heerlijk om een koude 
pastasalade of zoete fruitsla van ’t Spruitje te 
verorberen op het Molenpoortplein.Vergeet 
niet om een plastieken vorkske te vragen!

64  BOEM PATAT
Bij Pattos draait alles rond aardappelen. 
Deze worden in de oven gepoft en opge-
vuld met kaas, saus, vlees of vis. Zeg nu 
nog eens dat patatten saai zijn.

65  GEK VAN NOTEN
Nuts about nuts voorziet u niet enkel 
van een portie vitaminen, ze stellen 
ook borrelmixen op maat samen. 
Indrukwekkend om zoveel knabbelsoorten 
geëtaleerd te zien.

91  GROTE MARKT
Het is misschien enorm toeristisch, maar 
mensen bekijken van op de terrasjes op de 
Grote Markt kan toch behoorlijk interessant 
en entertainend zijn.  

92  FRIET STOOFVLEES
In Frituur n°13 kunt ge de lekkerste 
frituursnacks bestellen. Van op het terras 
hebt ge een goed zicht op de Grote Markt. 

93  SWINGENDE PLAATJES
Muziekzaak Gigaswing is anders 
dan de anderen. Vergeet mainstream 
hitparademuziek want hier ontdekt ge de 
onbekendere pareltjes. Zowel cd’s als 
platen verkrijgbaar. 

94  EL BOCADO
El Bocado is Spaans voor ‘hapje’, en dat is 
ook precies waar deze tapas- en wijnzaak 
in gespecialiseerd is. Dankzij het authentiek 
interieur en de lekkere Spaanse hapjes 
hebt ge echt het gevoel alsof ge ergens in 
Madrid zijt. 

95  WIJ ZEGGEN ‘JA’ 
Gadgets, gadgets en nog eens gadgets! 
Snorrekes, gouden camera’s en een wui-
vende Queen met paarse frak doen u van de 
ene verbazing in de andere vallen bij Oui.

96  PARIS, ICI?
Voor lekkere makarons moet ge niet meer 
naar Parijs afreizen. Breng in de plaats een 
bezoekje aan Aroma, vlei u neer op het 
prachtige terras en geniet!

97  ZWITSERSE KOE
Als ge ergens een plastieken koe op straat 
ziet staan dan zijt ge waarschijnlijk vlakbij 
La Vache qui Suisse. In dit Zwitsers 
restaurant kunt ge kiezen tussen fondue, 
raclette, rösti of tataren-hut. Dat laatste 
is een soort piramide waar ge uw vlees 
en groenten aan kunt hangen om ze 
vervolgens te bedruipen met bouillon.

98  GETATOEËERDE WORTELS
Bij Karot’s Tattoos kunt ge meer figuren 
laten tatoeëren dan enkel wortels. Custom 
tattoos, old school maar vooral new school 
ontwerpen worden hier gevraagd en op de 
huid geïnkt. Nu vraagt gij u waarschijnlijk 
af wat die wortel er dan mee te maken 
heeft. Wel, ‘Karot’ is de skaternaam van de 
uitbater. Mystery solved!

99  MEXICO, MEXI-IIICOOO
Als ge in restaurant Mexico uw tong blust 
met tequila valt ge gegarandeerd van het 
trapke bij het naar buiten gaan. U weze 
gewaarschuwd.

100  OH DIERBAAR BELGIË
Kunstencentrum België biedt een artistiek 
en cultureel programma aan dat bestaat uit 
– hou u vast- video, film, dans, theater,
concerten, exposities, performances, 
literatuur, poëzie, muziek- en filmfestivals, 
themaprojecten en multidisciplinaire events. 

101  VROUWE JUSTITIA
In het gerechtsgebouw, onze 
architecturale parel, worden alle 
gerechtelijke diensten van Hasselt 
gecentraliseerd. De vorm van het gebouw 
verwijst naar een boom. Dit is niet toevallig, 
boomheiligdommen waren bij Kelten en 
Germanen immers plekken in open lucht 
waar recht werd gesproken. Hasselaren 
noemen het gebouw soms ‘de lekstek’ 
(lolly). Love it or hate it.

102   WIE HET SCHOENTJE PAST
Tweedehandswinkel Assepoes  
is een vrij onbekend pareltje. In 
de prachtige setting van een oud 
herenhuis wordt unieke, goedkope 
kleding van goede kwaliteit 
verkocht. Een aanrader!

103  LITERAIR MUSEUM 
Ja OK, het lijkt misschien wel een 
museum voor kinderen maar de papier-
maché creaties zijn echt geweldig. De 
verschillende ruimtes zijn fantasierijk 
ingericht zodat ge een beetje een mini 
Efteling gevoel krijgt. Ge kunt zelfs afdalen 
in een nagemaakte mijngang. Toch tof hoor.
wo. tem zat. & 1ste zondag Van de maand 14-17 

uur andere dagen op afspraak / < 18j 2 euro / 

Volw 4  euro

104  45 MINUTEN GELUK
Bij Forty Five moet ge er op donderdag 
rap bij zijn want vanaf 22.00 starten de 
‘very happy 45 minutes’. Tot 22.45 kunt ge 
profiteren van supervoordelige drankdeals! 
Ledig uw blaas dus maar al op voorhand, 
zodat ge geen tijd verliest met op de WC 
te zitten. Muziek? Elektronisch, dance en 
house.

105  D-I-S-C-O
Student Nights op donderdag, classy 
events in het weekend en zelfs een beach 
bar in de zomer. Dat vat megadiscotheek 
Versuz goed samen.

106  MOVIE STAR 
Regent het en hebt ge alle musea en 
andere overdekte activiteiten al gedaan? 
Dan kunt ge een filmpje gaan meepikken in 
de Kinepolis. 

107  NIEUW BAASJE GEZOCHT
Bij kringwinkel OKAZI krijgt ge de kans om 
andermans afgedankte spullen een nieuw 
leven te geven. Nobel en goed voor de 
portemonnee! 

 
108 EEUWIGE RUST
Het Oud Kerkhof is een prachtig 
verborgen plekje in Hasselt. Ik ga 
er vaak heen om naar de natuur 
te luisteren en van de stilte te 
genieten, weg van het  
stadsleven. 
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