simpel samenzij
niets moet en alles ma
de Sjieper geeft je 10 keer inspiratie om er samen op uit te trekke
1. Genieten van een dagje Bilzen (5km)? Je kan er padellen in Tennisclub Katteberg,
skaten in het gloednieuw Skatepark Bilzen, shoppen in de binnenstad, wandelen op
de imposante landcommanderij Alden Biesen, meedoen aan de interactieve
speurtocht Bilzen Mysteries, happen bij Padam (tuin) of El Bocado, culinairen bij NIF
en ’s avonds heerlijk afsluiten in de zomerbar Barlisium.

2. Genieten van een dagje Maastricht (5km)? Je kan de stad bewonderen tijdens een
stadswandeling, eindeloos shoppen, snuffelen tussen de boeken in de
Dominicanenkerk, de grotten en het fort bezoeken rond de Sint Pietersberg, lekker
bourgondiën in Cinq aan de Maas, El bocado op het Vrijthof of een vieruurtje in de
Bisschopsmolen. De stad heeft ook een Skateschool Stadsnomade en organiseert
groepssessies van een uur om je skills te verbeteren (10€). Ze hebben 2 outdoor
parken: Skatepark de Griend, Skatepark onder de Kennedybrug. Check
www.stadsnomade.org/skateschool/
Skatewinkels: Grail, Van

3. Genieten van een dagje Hasselt (25km)? Je kan er de natuur opsnuiven in Abdijsite
Herkenrode, wandelen in de Japanse Tuin, vergapen aan de Street Art met de Cities
app, tradities eren in Bokrijk, Fietsen Door Het Water in het vijvergebied De Wijers
(op 30km van deSjieper), je inspireren door de sportwereld n het Modemuseum met
Activewear, skaten in Skatepark Kapermolen, shop-till-you-drop in het bekende La
Botega of de skatewinkel PoopooStyle.

4. Genieten van een dagje Genk (20km)? Je kan er culturen in LABIOMISTA van Koen
Vanmechelen en happen in Nomadland, karten op het internationale Karting Genk =
het grootste circuit van Europa, de Stokkemanroute wandelen in Kattevennen, skaten
in Skatepark SportingGenk, Thor Park bezoeken met zijn Steenmannetje,
onderdompelen in de interactieve C-Mine expeditie of genieten van het
adembenemend uitzicht op de top van de terril van Waterschei.
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5. Genieten dichtbij deSjieper? Echte aanraders zijn

-

Blotevoetenpad Zutendaal + eten bij Robuus

-

Maasmechelen Village + eten bij Osteria Cellin

-

Kajak Maasland Smeermaas + eten bij Ohan

-

Pietersheim Route wandelen (paarse route, 12km, start La Butte aux
Bois)=internationale prijs + eten bij Foresta
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wandelen in Oud-Rekem/RivierPark Maasvallei + eten bij de Oude Go
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Fluisterbootjes in Dilsen-Stokkem + eten bij brasserie De Wisse
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