
(W422/37)

VRIJDAG 20 DECEMBER 2013 I 37I TOERISME

WWW…

G Filmpjes over de
streekproducenten in
het Hart van Europa,
en een routekaart,
vind je terug op de
mobiele app m. hart-
vaneuropa. eu. Via de
QR-codes kan je een-
voudig inloggen.

G Updates over culinai-
re activiteiten en wed-
strijden ontdek je via
de Facebookpagina
www.facebook.com/
theheartofeurope

G Het Hart van Europa
bestaat naast de regio
rond Hasselt, Luik en
Valkenburg ook uit
Aken-Düren-Heins-
berg. De regio telt vier
verschillende talen,
maar wordt ook ge-
kenmerkt door een
diversiteit in mentali-

teit, cultuur, architec-
tuur, natuur en... gas-
tronomie. Allemaal te
ontdekken via www.
vakantieinhethart-
vaneuropa.eu

SLAAPTIPS

G Hotel-restaurant
Tummers is een fami-
liehotel in Valkenburg,
aan de Geul gelegen,
tegenover het oudste
stationnetje van Ne-
derland. Golf en wel-
lness behoren er tot
de ontspanningsmoge-
lijkheden.
www.hoteltummers.
nl

G Holiday Inn Express
Hasselt is handig
gelegen langsheen de
Groene Boulevard in
het centrum van de
stad. Het hotel be-
schikt over het Groene
Sleutel certificaat, een
internationaal keur-
merk voor milieuvrien-
delijke toeristische
bedrijven.
www.hiexhasselt.
com

G Slaap eens in een
oude jeneverstokerij !
De Groene Hendrickx
is een stijlvol hotel
gelegen aan de gezel-
lige Zuivelmarkt, te
midden van het beste
wat Hasselt te bieden
heeft.
www. www.
lodge-hotels.be

MEER

WETEN ?

Herberg Moeder de Gans ligt

aan het dorpspleintje van Teu-

ven, in de Voerstreek. Je geniet

er van huisgemaakte gerechtjes,

bereid met streekproducten. Dé

aanrader van deze trip!

In de tuin bij de herberg groeien

planten uit de prehistorie, ge-

kweekt uit zaden die door het

bronwater uit de ondergrond

terug naar boven werden ge-

stuwd. Vandaag is deze tuin een

trekpleister voor natuurliefheb-

bers en universiteitstudenten.

www.moederdegans.be

In moeders tuin
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G Drink matig maar... regelmatig.

Hét motto van Hasselt geldt ook

thuis bij Gert en Christel Jor-

dens-Putzeys. Deze nakomelin-

gen van een originele jenever-

stoker richtten thuis een kamer

in als amateurbierbrouwerij.

Sinds december 2000 hebben

ze hier al vele recepten uitge-

probeerd, en dat leidde onder

meer tot biologische bieren,

knoflookbier, Hongaars peper-

bier en quinoabier.

www.jessenhofke.be

G De Belgian Owl Whisky is het

resultaat van de passie en des-

kundigheid van de Luikse likeur-

stoker Etienne Bouillon en is de

eerste whisky single malt die in

België werd ontwikkeld met 100

% gerst die op dit grondgebied

werd geteeld.

www.belgianwhisky.com.

Drink matig...
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Het Hasseltse jenevermuseum is

deze winter even dicht maar met

de jeneverapp kom je de lange

sluitingsmaanden door. Foto’s,

filmpjes en audiofragmenten

leiden je langs de restanten van

de indrukwekkende jeneverin-

dustrie. De 2,4 km lange wande-

ling is toegankelijk voor rolstoe-

len en kinderwagens. ‘s Winters

wacht je in Hasselt ook Winter-

land, een spekgladde schaats-

baan, de kerstmarkt en tal van

kraampjes met lekkere hapjes.

www.jenevermuseum.be 

Lekkere app!
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G Zin in een heuse kasteelbele-

ving ? Kan perfect in Nederlands

Limburg, in het authentieke

kasteel Wittem, omringd door

een kasteelpark. Het kasteel

werd vermoedelijk gebouwd in

de elfde eeuw en ademt tot op

vandaag pure geschiedenis. Je

kan er terecht in het restaurant

en er zijn verschillende over-

nachtingsmogelijkheden.

www.kasteelwittem.nl

G Restaurant de kwiZien is een

culinair adresje in het centrum

van Hasselt waar men het begrip

‘totale gastronomie’ dagelijks

probeert waar te maken. Je eet

hier lekker in een informele,

ontspannen huiskamersfeer waar

gastvrouw Marielle Clercx nauw-

gezet over waakt.

www.dekwizien.be

Dine with me 
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VIER MAKKELIJKE GROENTEN OM NU TE ZAAIEN OF PLANTEN

Luik en het Duitse Aken. Regio’s die een ge-
meenschappelijk verleden hebben, maar die
zich ook graag samen profileren via de site
www.vakantieinhethartvaneuropa. eu. En... waar
het ‘bourgondisch genieten’ hoog in het vaandel
wordt gedragen. Via een aantal mooie arrange-
menten wordt het lekkers uit deze streek gepro-
moot ; en wij mochten proeven.
We beginnen de tocht in Zuid-Limburg, een
flink heuvelende streek. Daar staat ons een
wijnproeverij op domein Le Coq Frisé, bij Ger-
tje en Wolfgang Hahn-Kraus, te wachten. De

Het Hart van Europa behelst vier regio’s : Bel-
gisch Limburg, Zuid-Limburg in Nederland,

voormalig stewardess en piloot bij Lufthansa
zijn gepassioneerde wijnliefhebbers ; ze vulden
hun vroege pensionering op met het aanplanten
van wijnranken. Hun Cuvée des Amis 2012
behaalde goud op de Nationale Wijnkeuring.
Daarna gaat het richting Valkenburg, bekend
om haar wellnessfaciliteiten en de fameuze
grotten waarin elk jaar – ook op dit moment –
een ondergrondse kerstmarkt plaatsvindt. We
overnachten er, maar zijn de volgende dag al-
weer vroeg uit de veren om richting Belgisch
Limburg te trekken, naar de valleien en bossen
van de Voerstreek. Daar halen we een knoop-
punten-wandelplan op in het bezoekerscentrum
Voerstreek in ’s Gravenvoeren, en kiezen de
Bronnenwandeling uit de daarop aangeduide
wandelroutes. We stappen door een gebied waar
amper honderd jaar geleden een ondiepe tropi-
sche zee stroomde. De huidige Voerstreek is
eigenlijk... de zeebodem van toen. Onderweg,
langs de bronnen, ontdekken we in het bekende
winkeltje van Jetteke een andere Limburgse
geneugte, het Voerdrupke : een lichte jenever
die gestookt wordt uit sleedoornpruimpjes. Na
de wandeling genieten we van de streekgerech-
tenlunch in Herberg Moeder de Gans. 
Volgende halte : Hasselt, waar we middenin de
jeneverfeesten belanden. Ooit telde Hasselt
26 stokerijen, weet onze gids. Vandaag nog één,
in het Jenevermuseum. We maken kennis ma-
ken met beeldfontein Borrelmanneke en zijn
trouwe Borrelvrouwke en worden officieel ver-
welkomd met een jenever. Maar zo luidt de
bijhorende waarschuwing : ’s morgens een
venijn, ’s avonds medicijn, en... leg eerst een
goede fond. Wij leggen een fijne fond in restau-
rant kwiZien en rijden de dag nadien terug
richting Noordzee. (Christel Bedert)

Genieten in
hartje Europa
Het gebied tussen Hasselt, Luik en
Valkenburg – ook het ‘Hart van Eu-
ropa’ genoemd – beschikt over een
grote rijkdom aan streekproducten.
Wij proefden er een van de culinaire
toeristische arrangementen waarmee
de regio zich wil profileren.

Wijndomein Le Coq
Frisé, in Zuid-Limburg,
produceert ieder jaar
een kleine oplage van
heerlijke, witte wijnen.
(Foto's Christel Bedert)

door Angelo Dorny


