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KLAPROZEN Opheers en Batsheers

&
AKKERBLOEMEN

KLAPROZEN VOOR VREDE OP DE HERKENRODEHOEVE
Klaprozen voor Vrede vzw maakt en verkoopt keramieken
klaprozen ten voordele van Apopo en een Circusschool in
Palestina. N.a.v. het evenement zal er op de Herkenrodehoeve een klaprozenveld van 200 à 250 rozen geïnstalleerd
worden en zal er een stand staan met informatie en
verkoop over de klaprozen.
Verdere informatie: www.klaprozen.be

Info: www.heers.be/toerisme

011/48 01 22

FESTIVAL
toerisme@heers.be

Dit evenement is een organisatie van toerisme Heers, Herkenrodehoeve, Michaelhoeve,
Karrehof, Het Terraske en Natuurpunt de Herk Heers.
www.herkenrodehoeve.be
www.michaelhoeve.be
www.karrehof.be
fietscafé Het Terraske

zo 25 juni 2017
10u - 18u

Steun
“Klaprozen voor Vrede”

PROGRAMMA
Startlocatie: Herkenrodehoeve, Opheersstraat 81, 3870 Heers

Herkenrodehoeve --Opheersstraat 81, Opheers
historische tiendschuur en evenementenzaal

Centraal Informatiepunt van het festival
Startplaats Klaprozenwandelroutes
Relaxen op het gezellige zomerterras met
live sfeermuziek
Streekbieren, wijnen en heerlijke koffies
Baksessies in historische houtoven
Kunstige keramiek ‘Klaprozen voor de vrede’
Productenmarkt met toppers uit de streek
Begeleide bezoeken in de Tiendschuur en
langs de kunstcollecties
Infostand van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
cool knutselen, klimmen op de hooiberg, zaadbommen
maken, paarden trekken een vliegend tapijt - begeleiding
door monitoren, wandelzoektocht

Michaelhoeve - Opheersstraat 31, Opheers

Karrehof - Batsheersstraat 35, Batsheers
hoevehotel en vakantiehoeve

PRIMEUR Proef de eerste wijn van wijndomein Marsnil!
Adriaan geeft rondleidingen in de wijngaard
Huisgebakken taart en koffie, natuurlijk
appelsap en Bink bier
Op steen gebakken pizza’s, Haspengouwse
tapas en speltbrood van eigen bodem
wandelzoektocht

Het Terraske - Kapelstraat 62, Batsheers

fietscafé

Proeven van streekproducten op het
gezellige terras
Oplaadpunt voor elektrische fietsen

landbouwbedrijf, gastenkamers en vakantiewoning
LKF toont florale kunst
Imker geeft uitleg over honing en bijen
Maggies spinsels: wol spinnen en verven met
planten
Expo leerlingen monumentale keramiek
Academie Tongeren
Hoefsmid geeft demo paarden beslaan
Genieten van streekwijnen, vers hoeveijs,
bier ...
Huifkartochtjes naar de andere locaties
Jonas Van Esch animeert met accordeon

oorwormpotjes maken, leer melken met een oefenkoe,
bloemen maken, grime, ritje op een echt boerenpaard in de
boomgaard - begeleiding door monitoren, wandelzoektocht

wandelzoektocht

Kerk Opheers

- Opheersstraat z/n

Fototentoonstelling ‘Inwoners van Opheers in de vorige eeuw’
Stijn Weemans speelt live orgelmuziek
15u - 15u30: zang en woordkunst

Op elke locatie wordt er 1 nestkastje verloot. Natuurpunt De Herk Heers brengt
de winnaars op de hoogte. Vraag je invulformuliertje bij een van de infopunten!

