
HEERLIJKE 
MENU’S BIJ DE 

GEZAMENLIJKE 
HORECA!

PROGRAMMA 
23 APRIL 2022 | 10.00-23.00 UUR 

10.00-16.00 Markt in het centrum
10.30 Hanzewandeling | Werkplaats | Kaai
11.00 Kiers Rontvaarten | Grintwal 
12.00-16.00 TIP | Oude Stadhuis | Markt 
12.00-17.00 Hanzebootverhuur | Buitengracht 
12.00-20.00 Lekker & Gezellig | Camperparking
13.00 De Jonathan | Grintwal
13.30 Hanzewandeling | Werkplaats | Kaai
14.00-16.00 TIP | Torenbeklimming | Markt 
14.00 SCAB | Onthulling | Veerpoort
14.00 Jeugd Hasselts Fanfare | Camperparking
14.00 Kiers Rontvaarten | Grintwal 
14.30 SCAB | Wandeling | Veerpoort
15.00 SCAB | Datura | Tuin RK Kerk
17.00 Kiers Rontvaarten | Grintwal 
17.00 SCAB | Datura | Tuin RK Kerk
19.30 Music at the Park 



 

De Linde legt 
de rode loper 
voor je uit! 

LEKKER & GEZELLIG OP 
DE CAMPERPARKING

• Hasselters met een eigen camper 
zijn (gratis) welkom om kennis te 
maken met elkaar en de Parking.

• Van 12.00-20.00 uur staan er 
ca. 6 Foodtrucks op de Parking. 

• Vanaf 14.00 uur geeft de 
Jeugddrumband en het 
Jeugdorkest van Hasselts 
Fanfare een concert op  
de Parking.

Tot ziens bij 
Wiebe & Bea Bethlehem
camperparkinghasselt.nl 
Grintwal 1
8061 JG Hasselt

TIP | Toeristisch 
Informatiepunt Hasselt 

• 12.00-16.00 uur: 
Bezichtiging Oude Stadhuis

• 14.00-16.00 uur: 
Torenbeklimming van de  
Grote kerk. Meldt u zich bij de 
ingang van de toren.

v.a. 1 april:  
Expositie Hasselts Fanfare
v.a. 24 april:  
Expositie Hanze & Bedevaart

De jeugdleden van 
Hasselts Fanfare 

spelen samen in de 
opstapdrumband, 

jeugddrumband of 
het jeugdorkest. 

Zo gauw ze de basis 
van het bespelen van 

hun instrument onder 
de knie hebben, begin-

nen zij met samenspel en 
presenteren zich graag 

tijdens concerten of op 
concours.

DE DOEKS.
DE HASSELTER 
GLIMLACH. EEN STADSFILM
Er rijdt door Hasselt een bijzondere bus,  
met een bijzonder groot scherm, met wel  
een bijzonder mooie film over onze stad! 

Een film die je kan downloaden en delen 
met familie en vrienden. Een film over al het 
moois wat Hasselt te bieden heeft, met de 
uitnodiging: Kom opladen in Hasselt!

MUSIC AT THE PARK
Borrels, muziek en een boel gezel-
ligheid. Klinkt als muziek in de oren 
toch!? Lokale bands spelen een 
avondje oorverdovende hits.

Trek iedereen van de bank en kom 
de festivalsfeer beleven in het 
Van Stolskpark vanaf 19.30uur.

I.s.m. Irene Hasselt, gezamenlijke 
horeca en lokale bands.

HANZEWANDELING
In de Hanzestad Hasselt ligt 
de geschiedenis op straat. 
Wandel met een ervaren gids 
langs de sfeervolle grachten 
en door smalle straatjes. 

Vertrek vanaf 
De Werkplaats, Kaai 5

10.30-11.30 uur (max 20 pers.)
13.30-14.30 uur (max 20 pers.)

Aanmelden vóór 23 april via: 
info@hanzestadhasselt.nl

Meer info: 
www.hanzestadhasselt.nl

Twee aanbiedingen: 
Hasselter soes met warme 
drank €5 en borrelplank 
met (fris)drank €7,50.  
De eerste 25 gasten 
worden verwend met een 
goodiebag én er is een 
stekjesruilmarkt in 
onze hal. 

Kiers rondvaarten  
verwelkomt u aan boord!  
Wij vertrekken vanaf de 
Grintwal om 11.00, 14.00  
en 17.00 uur.  
 
U kunt gratis deelnemen 
aan deze ca. 45 minuten du-
rende rondvaarten. Tijdens 
deze rondvaarten geven wij 
u graag meer informatie 
over de mogelijkheden.

De Hanzestad Hasselt vanaf 
het water ontdekken? Graag 
varen wij u, tussen 12.00 en 
17.00 uur, in onze gloednieu-
we Hanzepunter 580 door de 
idyllische grachten. Wij zijn 
te vinden tegenover de Kalk-
ovens. Tot dan!

Zeker zijn van uw gratis 
plekje? Reserveer alvast via 
onderstaande QR-code. 

DE JONATHAN
We zijn er bij met ons schip 
de Jonathan aan de Grintwal.

Vaartochten van 1 tot 4 
dagen met gasten met een 
beperking! 

In de ochtend de rondleidin-
gen op het schip en vanaf 
13.00 uur gratis  een stukje 
meevaren. Be there!

Springkussen 
voor de kleintjes!

Scan en kijk!
Foto: Peter Nienhuis

Deze film is gefinancierd 
door de Stadscheque. 

Kom je nog meer 
uitgevoerde plannen 

bekijken?

GEDICHTENROUTE 
EN PROJECTKOOR 
HANZE & BEDEVAART 

• 14.00 uur: Onthulling gedicht Vrouwkje  
Tuinman (Veerpoort) door wethouder Knol.  
Optreden projectkoor Hanze & Bedevaart 
met (oud) Nederlandse liederen.

• 14.30 uur: Wandelen langs de panden met 
dichtregels naar de tuin van Katholieke Kerk.

• 15.00 uur: Ontvangst in de tuin met zang en 
spel van Middeleeuwse groep Datura.

• 15.30 uur: Overhandiging routes aan  
wethouder Rietman. 

• 17.00 uur: Optreden projectkoor en Datura.


