LIMBURG

DICHTBIJ GASTVRIJ

“Per ﬁets Bruegel en de streek leren kennen!”
Krant van West-Vlaanderen en Toerisme Limburg laten u
elke week kennismaken met… Limburg.
Lies Serrus uit Dadizele en Du Nguyen uit Brussel reden
voor u de Bruegelﬁetsroute in en rond Peer.
Kunst verkennen per ﬁets. Volgende week nemen we op
zondag de bus in Beringen voor een tocht doorheen de
Limburgse Kempen.

NOG VIJF LEUKE ADRESSEN
• Casa Ciolina, Zavelstraat 17, 3990 Peer, 011 72 40 24,
www.casaciolina.be, info@casaciolina.be
• Center Parcs Erperheide, Erperheidestraat 2,
3990 Peer, 011 61 62 63, www.centerparcs.com
• Orshof, Heymansweg 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode,
089 81 08 00, www.orshof.be, info@orshof.be

I

s Limburg ook aantrekkelijk voor twintigers? Zij die niet meer met vader en moeder
moeten meegaan naar een of ander spectaculair speelplein of themapark, zelf nog
geen kinderen hebben en ook de ﬁets of de wandelschoenen nog niet ontdekt hebben?
We vroegen het Lies Serrus en Du Nguyen, met respectievelijk 22 en 23 jaar, een jong
West-Vlaams koppeltje. Al klopt dat niet helemaal. Lies is van Dadizele, Du van Brussel.
Zij is administratief bediende, hij technisch commercieel adviseur. Op vrijdagavond arriveerden ze in Hotel De Hoogmolen in Meeuwen-Gruitrode, op zaterdag stond de
Bruegelﬁetsroute op het menu.

• B&B De Passerel, Solterweg 66, 3960 Bree,
012 21 33 84, www.de-passerel.be, info@de-passerel.be
• Mussenburghof, Brugstraat 76, 3960 Bree,
089 46 11 38, www.mussenburghof.be,
info@mussenburghof.be

download deze brochure GRATIS op
www.toerismelimburg.be

Ritme en Bruegelfestival in Peer

Hotel De Hoogmolen, Hoogmolenweg 15, 3670 Meeuwen-Gruitrode;
www.hoogmolen.be, hoogmolen@telenet.be; gastvrouw/heer: Lian Beelen;
gsm: 0494 39 49 94; check-in vanaf 13 uur, check-out tot 10.30 uur.
Prijs p.p.p.n. (incl. ontbijt): vanaf € 40.
Gasthof De Hoogmolen was de uitvalsbasis van het
West-Vlaamse koppeltje. (Foto EV)

€ 250

Hierboven lees je het verslag van twee West-Vlamingen op bezoek in Limburg. Lees
hun verslag met de bijkomende tips om onderstaande vragen op te lossen. Uit de correcte inzendingen loten we elke week
één winnaar die nog schriftelijk verwittigd wordt voor het bekomen van zijn/haar vakantiecheque in Limburg.
Naam en voornaam
Straat en huisnr.
Postcode en woonplaats
Telefoon
Geboortedatum

Gratis
rugzak*

Bruegelmuseum
Gloednieuw museum met reproducties van alle werken
van Pieter Bruegel de Oude op ware grootte. Individuele bezoekers krijgen een audiogids die uitleg geeft bij de
schilderijen. Voor gezinnen is er een leuke zoektocht.

W
E-mail
Geslacht

Vragen

Antwoord

1. Wat is het adres van het Bruegelmuseum?

1. __________________________

2. Welk weekendje werd minister Crevits in Bosland beloofd?

2. __________________________

3. Hoe heet de grote kerk op de Markt van Peer?

3. __________________________

Vul dit antwoordformulier volledig in en stuur het tegen uiterlijk 16 april op naar Krant van West-Vlaanderen, Postbus 316 in
8800 Roeselare. Antwoorden kan ook per mail naar promotie.kw@roularta.be met opname van alle gegevens van deze bon.

Adres: Markt 15, 3990 Peer

Prijzen: Limburgﬁets: € 9, ﬁets + kinderzitje: € 10, ﬁets
+ kinderkar: € 15, ﬁets + kinderaanhangﬁets: € 15, kinderﬁets: € 5, tandem: € 18, elektrische ﬁets: € 20 (halve
dag: € 12). Korting voor groepen. Reservering verplicht.

Knip deze bon uit en breng hem mee naar Limburg.
Wanneer je een groene ﬁets huurt via 0800 96 96 7
krijg je in ruil voor deze bon een rugzakje.
*zolang de voorraad strekt
Krant van West-Vlaanderen 2010



R Ik wens de maandelijkse e-nieuwsbrief van Toerisme Limburg te ontvangen.
R Toerisme Limburg vzw respecteert de Belgische wet op de privacy. Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor communicatie en marktonderzoek. Indien u
dit niet wenst, kruis dan het hokje aan. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven. U heeft te allen tijde het recht van toegang, verbetering of schrapping (wet op de privacy 8/12/92).

ie een groene
Limburgfiets
huurt, krijgt er gratis
een rugzak bij en een
herstelkit in bruikleen.
Deze nieuwe fietsen
hebben zeven versnellingen en bestaan in drie maten.

mét ponyverhuur

Openingsuren
Kantoor: weekdagen van 9 tot 12 u. en van 13 tot 17 u.
In het weekend en op feestdagen van 10 tot 18 u.
De Breugelhoeve zelf is doorlopend open van 10 tot 22 u.

BV-tip

Verblijf:

Maak kans op een vakantiecheque van

De Breugelhoeve

Info en reserveringen:
www.toerismelimburg.be/pony

De Bruegelﬁetsroute is 30 kilometer lang en vertrekt aan het Bruegelhuis op de Markt van
Peer. “De Sint-Trudokerk en de peer op de pomp op de markt zijn ons bijgebleven”, zegt
Du. “Het museum zijn we niet binnengestapt. Een kapelletje passeerden we ook en in
Meeuwen een fraaie hoeve. Dat bleek het Broekxhof te zijn. Op weg naar de vliegbasis
van Kleine-Brogel zagen we een van de vele reproducties van Bruegel. En zo kwamen we
opnieuw in Peer terecht. Een leuke tocht. We zijn daarna zelfs nog naar Genk getrokken
om de mijnstreek te verkennen.”

Klaar om er met de ﬁets op uit te trekken. (Foto EV)

De ﬁetsroute is 30 km lang. Je vertrekt aan het Bruegelhuis
op de Markt in Peer en volgt dan de knooppunten 03, 01, 06,,
Grote-Brogel-centrumverbinding, 207, richting 248 en
terug naar Peer-Centrum. Je kan deze ﬁetstocht gemakkelijk uitbreiden met een lus van 14 km via de knooppunten
207, 248, 05, 78 en 03. De Bruegelroutekaart, met info over
het leven en werk van Pieter Bruegel de Oude en de ﬁetsroute, is gratis te verkrijgen bij Toerisme Peer (011 61 16 02),
Markt 15. Daar is ook het Bruegelmuseum gehuisvest.

Het Landelijk Ontmoetingscentrum Breugelhoeve
beschikt over een manege met twee binnenpistes,
een buitenpiste, menparcours, cafetaria, verblijfsaccommodatie en stallen. Ponyverhuur mogelijk
(3 formules). Reservatie verplicht. Weyerstraat 1,
3990 Peer, +32 11 63 13 31, info@breugelhoeve.be,
www.breugelhoeve.be.

Lies en Du klinken op Bruegel. (Foto EV)

“Cultuur en natuur zeggen ons eigenlijk niet zoveel,” zegt Du, “maar toch werden we gecharmeerd door de streek. Bruegel verkennen per ﬁets is ook iets speciaals. Het heeft iets
weg van al spelend leren. We blikken zeer tevreden terug op ons verblijf en op de uitstap.
In ons hotel kon je een kleine watermolen zien werken. Limburg kenden we alleen van
Maasmechelen Village Outlet, maar daar is nu verandering in gekomen.”

Bruegelﬁetsroute

Open:
maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 15.30 u. April t.e.m.
september ook zaterdag en zondag van 10 tot 13.30 u.
Oktober t.e.m. februari zaterdag van 11 tot 13.30 u.
Rondleiding grote groepen:
reservatie verplicht
Prijs:
€ 5 (inclusief audiogids);
familiezoektocht:
€ 5 voor het hele gezin
Info:
Toerisme Peer,
+ 32 11 61 16 02

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits:
“Eind 2008 ben ik als minister in het Bosland geweest, een groot bos
dat Hechtel-Eksel, Lommel en Overpelt samen planten. De burgemeesters Raf Truyens, Peter Van Velthoven en Jaak Fransen en gedeputeerde Frank Smeets beloofden me toen trouwens een weekendje in
een boomhut. Ik ben in blijde verwachting van de concrete uitnodiging! Fietsen is trouwens een van mijn favoriete hobby’s, zeker in
Limburg, toch een echt ﬁetsparadijs.”

Voor wie meer wil
Ambiorixtentoonstelling in Tongeren
Tot en met 13 juni kan je in Tongeren terecht voor de
Ambiorixtentoonstelling. Deze tentoonstelling neemt je
mee op reis doorheen de Keltische cultuur. Kostprijs: € 7
voor volwassenen, € 5 voor de 55-plussers, andersvaliden
en groepen (vanaf 20 p.), € 1 voor mensen jonger dan 26 en
€ 15 voor gezinnen.
Surf naar www.ambiorix.com

Bloesems in Haspengouw
Elk jaar in april verandert Haspengouw in één grote bloesemzee. Een fenomeen dat op een dergelijke schaal maar op
enkele plaatsten in de wereld voorkomt. Kom dit voorjaar
dus zeker naar Haspengouw en verblijf er enkele dagen.
Bestel onze gratis folder op www.toerismelimburg.be/fruit.

Het Glazen Huis in Lommel
Het Glazen Huis is uniek in Vlaanderen. In het Glazen Huis
is het Vlaams Centrum voor Moderne Glaskunst gevestigd

en de glasshop
waar eigen
creaties maar
ook werken van
andere glaskunstenaars worden
gepresenteerd.
Aan het Glazen
Huis bevindt zich
eveneens (i) Lommel - Toeristisch
Onthaal Limburg.
Hier kom je alles te weten over de regio. In het Vlaams
Centrum voor Moderne Glaskunst vinden er tentoonstellingen plaats, workshops en er bevindt zich ook een atelier
voor glasblazers. De huidige tentoonstelling, ‘De stedelijke
glascollectie’ loopt nog tot 30 mei.
Meer info: www.hetglazenhuis.be en
info@hetglazenhuis.be
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