
                                                    
                

GENIETEN IN HET HAGELAND 
 

          

LOCATIE:  
Hageland 

Herberg “Boeres” In de Ster Wezemael 

Fruitbedrijf Van Hellemont  

Gewelfde kelders van het oud gerestaureerde gemeentehuis van Wezemael 

 

 

PROGRAMMA: 
08.30 u.: ontvangst met koffie, thee en gebak in de authentieke en zeer 

gezellige herberg “Boeres”. 

 

           
 

Er is ruime parkingplaats op het dorpsplein van Wezemael (150 meter wandelen van de 

herberg). 

 

9.00 u.: start Vespatocht door de Hagelandse natuur: 

 

        
 

Onder begeleiding van onze gids, rijden we over rustige wegen langs velden en bossen 

en ontdekken we de mooiste plekjes van het Hageland.  



 

           
 

Bij het kasteel Van Horst (het kasteel van de Rode Ridder) houden we halt om deze 

unieke Waterburcht van dichtbij te bekijken. De liefhebbers kunnen genieten van het 

plaatselijke Horst Bier. 

 

 
 

We onderbreken onze Vespatocht voor een bezoek aan het fruitbedrijf Van Hellemont 

(duur 2 uur). waar de moeder des huizes, ons rondleidt in de wereld van het 

fruittelersbestaan. Op een grappige en persoonlijke manier schetst ze alle aspecten van 

het productieproces (van de pluk tot de verkoop) en krijgen we tips over de aankoop en 

bewaring van fruit. Aan het eind van het bezoek degusteren we 4 soorten confituur, 2 

soorten sterke drank en appelcider. 

 

13.00 u. Picknick: 

 

 

Na het bedrijfsbezoek zoeken we een leuk plaatsje om te picknicken. Onze picknickmand 

bestaat uit wit brood, grijs brood, boter, appel- en perenconfituur Fruit Vanhellemont, 

Tiense vleessla, natuurham, appelpâté van de chef, jonge kaas, mosterd De Ster, 



appelsap en sinaasappelsap Fruit Vanhellemont, plat en bruisend water, appel of peer 

Fruit Vanhellemont en een dessert. 

14.30 u. Wandeling naar de Wijngaardberg en wijndegustatie in de kelders van 

het oude gemeentehuis van Wezemael: 

 

  
 

Rond 14.30 u. zijn we terug in Wezemael waar onze gids ons opwacht voor een 

wandeling naar de wijngaarden op de Wijngaardberg. Deze wandeling vertrekt in de 

beschermde dorpskom van Wezemaal met zijn gotische Sint-Martinuskerk en fraaie 

Norbertijnerpastorie. We wandelen langs enkele verlaten ijzerzandsteengroeven, de 

historische en unieke wijnmuur en de vroegere wijngaardterrassen. De terugtocht van 

deze zeer gevarieerde en boeiende wandeling verloopt langs fruitboomgaarden, een 

beschermd natuurgebied en het indrukwekkend monumentaal H.Hartbeeld.  

 

       
 
Aangekomen in Wezemael hebben we tijdens een wijndegustatie de mogelijkheid om alle 

wijnen die in de wijngaarden van de Wijngaardberg gemaakt worden te proeven. We 

krijgen uitleg over en degusteren één rode, één rosé en twee witte wijnen 

 

18.00 u. Hagelands buffet in Herberg “Boeres”:  

We sluiten deze mooie dag af met een Hagelands Buffet dat bestaat uit: 

 

Hoofdgerechten: 

*pensen met appelmoes 

*ballekes met krieken 

*peuzelribbekes 

*stoofvlees bereid in huisbier 

 

Saladebar: 

*tomaten, wortelen sla en komkommer 

*aardappelsla 



*aardappelgratin 

*pastasla 

 

Sausjes 

 

Boeresbrood en Frans brood 

 

Bij mooi weer kan er gegeten worden op de binnenkoer. 

 

PRIJS: 
Afhankelijk van het aantal deelnemers 

 

Inbegrepen: 

*ontvangst bij Boeres met 2 koffies of thee en 1 koffiekoek 

*begeleidde Vespatocht (1 Vespa per persoon) inclusief huur van de Vespa, brandstof, 

helm, slot, gebruik GPS met voorgeprogrammeerde route, BA verzekering, levering en 

ophaling van de Vespa’s 

*bezoek aan fruitbedrijf Van Hellemont 

*degustatie bij fruitbedrijf Van Hellemont 

*picknick zoals hierboven omschreven 

*begeleidde wandeling naar de Wijngaardberg 

*wijndegustatie (4 wijnen) 

*Hagelands Buffet zoals hierboven omschreven 

 

Niet inbegrepen: 

*verzekering persoonlijke ongevallen 

*drank in het Wagenhuis (Kasteel van Horst) 

*drank bij het Hagelands Buffet 

 

Supplementen: 

*drankenforfait tijdens het buffet (ongeveer 2,5 u.): glas Cava of fruitsap, witte en rode 

huiswijn à volonté, pils, waters, frisdranken, koffie of thee: + 12,5 euro exclusief BTW 

per persoon 

 

 

 

 

 


