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Algemeen

Voor de 66e keer krijgen de boomgaarden, 
tractoren en fietsen de zegen op de traditio-
nele bloesemwijding. Het is het terechte hoog-
tepunt van het activiteitenprogramma tijdens 
de Bloesemfeesten. En voor de fruittelers is het 
sinds 1951 ook die extra portie geluk die nodig 
is voor een geslaagde oogst. Daarnaast zijn er 

de ganse maand april activiteiten op fruitbedrijven en -veilingen. Het bezoek van 
een collega-fruitteler wordt ten zeerste geapprecieerd. 

Met ‘Kom en beleef de lente en 
haar bloesempracht tijdens de 

jaarlijkse bloesemfeesten’ nodi-
gen de Stad Sint-Truiden, de SOLV 

Tuinbouwschool en Studiekring 
Guvelingen de toeristen, maar 

ook de fruittelers uit op zondag 
17 april 2016 voor de 66e bloesem-

wijding aan het kerkje van Guvelingen 
en het Fruitleerbedrijf van de SOLV 

Tuinbouwschool. 

Deze bloesemwijding staat dit jaar 
in het teken van gezinnen en fami-

lies. Kinderen leven zich uit met de 
verschillende activiteiten en komen 
b(l)oeiende en verrassende figuren 
tegen. Volwassenen proeven op de 
streekproductenmarkt van lekkere 

drankjes en/of hapjes aan democrati-
sche prijzen en ontspannen zich in de 

bloesemlounge met muziek.   n

Tractorbloesemtocht  
en -wijding

Als start van dit unieke bloesempro-
gramma vertrekt om 9.30 uur van aan 
de SOLV Tuinbouwschool de ondertus-
sen traditionele tractorbloesemtocht. 
Inschrijven via het secretariaat van de 
school: tel. 011 68 23 39.

Naast moderne land- en tuinbouw-
tractoren zijn eveneens de oldtimers 
welkom voor een rit door het prachtige 
bloeiende Haspengouw. Na een tussen-
stop op de markt van Sint-Truiden gaan 
de tractoren mee in de stoet richting 
Tuinbouwschool voor de jaarlijkse trac-
torwijding.

Programma
Kerk van Guvelingen en 
Tuinbouwschool
9.30 uur Vertrek tractorbloesemtocht 

aan de SOLV Tuinbouwschool

13.00 uur Lenteconcert door het koor 
Amabile van Bevingen met intermez-
zo’s van Haspengouwse fruitdichters

13.15 uur Opening ‘Goddelijk Fruit’ en 
lof in het 12e-eeuws romaans kerkje 
van Guvelingen.

14.00 uur Stoet naar de Tuin bouw school
14.30 uur Wijding van bloesems, tracto-

ren en fietsen
13.30–18.00 uur Doorlopende activiteiten

Aan het kerkje van Guvelingen: 
Streekproductenmarkt: proeven en 

kopen van al het Haspengouws lek-
kers.

Bloesemlounge: genieten van retrodis-
cobar ‘Bazaar Bizar’ met een drankje 
in de hand en de grappige cocktailact 
van ‘Ron Jaluai’. 

Bier van de brouwerij de Bink en de 
Haspengouwse tripel alsook Has-
pen gouwse en Hagelandse wijnen, 
geserveerd door Le Bon Vinvant, 
maken de streekproductenmarkt 
compleet. 

Goddelijk Fruit: een kortfilm over de 
fruitteelt door de jaren heen (in de 
kerk)

Tips voor de kids: 
Een leuke kinderhoek aan de kerk 
van Guvelingen nodigt de kinderen 
uit voor volksspelen, bloesemknut-
selen, fruitspiesjes maken, grimeren, 
bloesemkapsalon en de suikerpop-
penfee. De Bloesemprinses vertelt 
een fruitig verhaal om 15 en 16 uur 
in de kerk van Guvelingen. 

In de SOLV Tuinbouwschool: 
Bloesemterras met het bier van Studie-

kring Guvelingen: StuguTripel. 
Chiro Sint-Maarten: opvoering van 

vaandelzwaaiers en trommelaars.
Fietspunt: informatie en fietsenherstel-

dienst
Tractortocht: meer dan 100 tractoren 

stelen de show in Haspengouw.
Alle activiteiten zijn gratis en vrij toe-
gankelijk tussen 13.30 en 18.00 uur.

Bloesem- en fruitige bezoekjes

Het proces van bloesem tot het plukken 
van het fruit kunnen de toeristen ont-
dekken tijdens een boeiend bezoek aan 
een familiebedrijf en zijn boomgaarden 
van april tot september. Telkens om 14 
en 15 uur

Bloei Open Tussen de bloesems



 Fruitteeltnieuws 08 - 8 april 2016 • 17

Fruitbedrijf Juwel Fruithof, Tereyken-
straat 7 in Zepperen: elke maandag (4, 
11, 18 en 25) in april

Fruitbedrijf Bex, Houtstraat 2a in Jeuk: 
elke dinsdag (5, 12, 19 en 26) in april 

Fruitbedrijf Porreye, Naamsesteenweg 
439c in Kerkom: elke woensdag (6, 13, 
20 en 27) in april 

Fruitbedrijf Jorishoeve, Boek hout-
straat 35 in Gingelom en Fruitbedrijf 
Jacobs, Heide 114 in Kortenbos: elke 
zaterdag (2, 9, 16, 23 en 30) in april 

Aspergebedrijf Regalys, Kamerijck-
straat 11 in Gingelom: elke zondag (3, 
10, 17 en 24) in april en (1, 8, 15, 22 en 
29) in mei

Fruitbedrijf Cherryfarm, Sint-Kris-
tina  straat 12 in Brustem: elke donder-
dag (7, 14, 21 en 28) in juli om 15 uur 

Fruitbedrijf Jorishoeve, Boekhoutstraat 
35 in Gingelom: elke zaterdag (3, 10, 
17 en 24) in september om 15 uur 

Prijs: 4 euro/persoon; - 6 jaar gratis

Rondleiding in een veiling

Wat gebeurt er allemaal met het fruit 
nadat het geplukt is? Bij de veilingen 
van Sint-Truiden ontdek je het hele 
 proces. 
Veiling Haspengouw, Tongerse steen-

weg 152 in Sint-Truiden: elke dinsdag 
in april (5, 12, 19 en 26) om 10 uur 

Belgische Fruitveiling, Montenaken-
weg 82 in Sint-Truiden: elke donder-
dag in april (7, 14, 21 en 28) om 11 uur

Prijs: gratis

Bloesemnocturnes

Wandelen in de boomgaarden tussen 
de vuurpotten en luisteren naar oude 
en nieuwe fruitverhalen! Proef onder-
weg van lekkere hapjes en drankjes en 
achteraf kan je je opwarmen met een 
lekkere tas soep.
Woensdag 6 april, vrijdag 1, 8, 15, 22 
en 29 april en zaterdag 2, 9, 16, 23 en 
30 april om 19.30 uur
Vertrek aan fruitbedrijf Jacobs, Heide 114 
in Kortenbos
Vooraf reserveren bij Toerisme  
Sint-Truiden, tel. 011 70 18 18, 
info.toerisme@sint-truiden.be

Prijs: 10 euro per persoon (inclusief proe-
vertjes, -6 jaar gratis, -12 jaar 5 euro)

Bloesem- en fruitterrassen

Toer met de fiets of te voet en bezoek 
een streekproducent met gezellig terras. 
De gastheer geeft graag uitleg.
Fruitbedrijf Porreye, Naamsesteenweg 

439c in Kerkom op zondag 3, 17, 
24 april en 1 mei van 13.00 uur tot 
18.00 uur

Fruitbedrijf Bex, Houtstraat 2a in Jeuk 
op zondag 24 april van 10.00 uur tot 
18.00 uur

Fruitbedrijf Jorishoeve, Boek hout-
straat 35 in Gingelom op zater-
dag 10 september van 13.00 uur tot 
18.00 uur: fruitterras

Kasteelverhalen bij 
het kampvuur

Beleef op verrassende locaties een 
authentiek kampvuurmoment met 
vertellers en zangers. Geniet met het 
warme gevoel van het kampvuur van 
een fruitige borrel of Haspengouwse of 
Hagelandse wijn geserveerd door de 
mobiele wijnbar Le Bon Vinvant. 

In de kasteeldreef van het Kasteel 
van Nonnenmielen in Metsteren bij 
Sint-Truiden. Toegang ter hoogte van 
het rond verkeerspunt Diestersteenweg 
en Melveren-centrum. 
Zaterdag 7, 14 mei en 3 juni  
om 20.30 uur
Vooraf reserveren bij Toerisme 
Sint-Truiden, tel. 011 70 18 18, 
info.toerisme@sint-truiden.be
Prijs: 8 euro, -12 jaar 4 euro, -6 jaar gratis

Fruitroutes en Picknickparels

Aan de hand van de bewegwijzerde rou-
tes kan je elke dag zelf de fruitstreek ver-
kennen. Er zijn wandel- en fietskaarten 
vanaf 1 euro. Huur een fiets in het fiets-
punt aan het station vanaf 10 euro per 
dag. Tijdig reserveren via 0800 96 967.

Meer info bij Toerisme Sint-Truiden, 
tel. 011 70 18 18 of kijk op www.bloesem 
feesten-haspengouw.be of www.toe 
risme-sint-truiden.be.

Een rustpauze nodig tijdens een lange 
wandel- of fietstocht? Kom genieten van 

een lekker glaasje Has pen gouwse wijn of 
een verfrissend streekbiertje vergezeld 
van een lekker hapje. Le Bon Vinvant is 
een mobiele wijnbar die de streek rond-
trekt en halt houdt op leuke plaatsen tus-
sen de bloesems. Tijdens de bloesemperi-
ode kan je Le Bon Vinvant elk weekend 
vinden langs 1 van de fiets- en wandel-
routes die Sint-Truiden rijk is.

Hieronder vind je de locaties terug 
van de mobile bloesemlounge ‘Le 
Bon Vivant’ of volg op www.lebon 
vinvant.be:
Za 2 en zo 3 april: Volmolen Stayen; 

tussen fietspunt 135 en 188
Za 9 en zo 10 april: Ordingen Kruis-

kapel; tussen fietspunt 189 en 171
Za 16 en zo 17 april: Velm; tussen fiets-

punt 187 en 358
Za 23 en zo 24 april: Zepperen Hons-

berg; tussen fietspunt 171 en 180
Za 30 april en zo 1 mei: Velm; tussen 

fietspunt 187 en 358 
Za 7 en zo 8 mei: Ordingen Kruis kapel; 

tussen fietspunt 189 en 171

Ook een lekkere picknick is mogelijk 
mits reservatie via info@ lebon 
vinvant.be of +32 (0)472 71 47 05. Meer 
info: www.lebonvinvant.be.

Bloesem dauwwandeling  
met ontbijt

Zondag 24 april 2016 om 6.30 uur
De uitgestrekte akkerlanden afge-

wisseld met bloeiende fruitboom-
gaarden rond de Sint-Niklaashoeve 
in Metsteren vormen het ideale decor 
voor een deugddoende dauwwande-
ling. Onder het motto: ‘Ochtendstond 
heeft goud in de mond’ vergezellen 
natuurgidsen je en bieden je een ant-
woord op je bloesemhonger. De wan-
deling is ongeveer 8 km.

Nadien kan je aanschuiven voor een 
uitgebreid bloesemontbijt in de Sint-
Niklaashoeve.
Vertrek: Sint-Niklaashoeve, Terbeek 78, 
Sint-Truiden (Metsteren)
Prijs: wandeling gratis, ontbijt: 10 euro 
(-12j 5 euro)
Info: reservatie: www.halfoogstfeesten.be 
en halfoogstfeesten@gmail.com 

Eddy Leclere 
Studiekring Guvelingen


