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De Moose Bar van de Hasseltse discotheek Versuz verovert
stilaan heel Vlaanderen met zes après-ski bars. “Na een
vierde keer Hasselt en een herneming in Antwerpen, krijgen
nu ook Leuven, Gent, Mechelen en Kortrijk hun eigen win-
terbar”, zegt Yves Smolders van de Versuz. “Vlamingen
willen feesten, maar er zijn wel heel wat mensen die niet op
skivakantie gaan en toch van après-ski houden. En dus
halen we de typische Oostenrijkse sfeer naar hier. We bou-
wen houten chalets waar Vlaanderen helemaal kan losge-
hen. Compleet met dierenhuiden, vuurkorven,schlagers en
halve liters bier geserveerd door onze obers in authentieke
lederhosen en dirndls.” 
In de winterbars worden ook verschillende liveoptredens
georganiseerd. “Er zijn dus niet alleen dj’s, maar ook Joe
Hardy, Snollebolleke, Bart Kaëll en Sam Goris staan al op de
agenda.”
X Moose Bar opent vandaag en is elke donderdag, vrijdag en zaterdag 

tot aan de Paasvakantie open van 19 tot 4 uur ’s morgens.

X Moose Bar, Hasselt

“Helemaal losgehen”
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Steeds meer winterbars voor après-ski dichtbij huis

Jenever, halve liters, 
dirndls en schlagers

HASSELT/HAM/DIEPENBEEK -  Wie de komende maanden versnapering zoekt, kan steeds vaker terecht in speciale 
winterbars. In Diepenbeek en Ham openen het Vijverkafee en café ’t Dorp hun eigen winterversie. En de Moose Bar, 
het concept van de Hasseltse Versuz, wordt na Antwerpen nu ook uitgebreid naar Leuven, Gent, Mechelen en Kortrijk. 
Voor een halve liter bier, wat lederhosen en een flinke portie schlagers moet u voortaan dus niet meer naar de Alpen.
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“Oerdegelijk Limburgs”

X Vijverkafee, Diepenbeek

DIEPENBEEK  - “We gaan voor oerdegelijke Limburg-
se gezelligheid”, geeft Tiene Claes de huisstijl van 
Vijverkafee Winterbar in Diepenbeek aan. De derde 
editie al. “En we proberen altijd iets anders toe te 
voegen.”

“De gezelligheid van 
Oostenrijk, maar dan 
in Oostham”

X Dorpsstube, Ham

HAM  - Aan het Heldenplein in Oostham kunt u de 
Oostenrijkse sfeer proeven in de Dorpsstube van 
Stef Geukens in café ‘t Dorp. “Ik ben een fervent 
skiër en wil de sfeer van de après-ski importeren 
naar Oostham”, zo vertelt eigenaar Stef Geukens.

“Zo zetten we extra in op kinderen en krijgt het restau-
rantgedeelte een belangrijke plek. Daarvoor breiden we 
onze Winterbar ook uit met een extra zitruimte van waar 
de bezoekers een prachtig zicht over de vijvers hebben. 
In het restaurant ‘potjes en pannetjes’ serveren we een 
voorgerecht in één grote pot zodat de tafelgenoten die 
samen kunnen delen. Het 
hoofdgerecht krijgen ze 
dan elk in een apart 
pannetje.  Alles wordt 
gemaakt met Limburgse 
ingrediënten, en ook op 
onze drankenkaart zal 
de Limburgse inslag 
merkbaar worden. We 
mikken hier echt op 
iedereen, alle leeftijden 
zijn welkom. Speciaal 
voor de kleintjes is er 
een speelzone. Ook 
honden zijn hier 
toegelaten, voor 
hen hebben we 
zelfs een unieke 
hondenbar.” (dj)
 
X Vijverkafee 

Winterbar opent
op 13 
november en
blijft open tot
31 januari. 

De Hamse ‘Dorpsstube’ is iedere vrijdag en zaterdag 
geopend vanaf 20 uur tot 1 uur ’s nachts, en dat nog 
tot eind maart. “We proberen het niet te laat te maken 
zodat de buren niet te veel last hebben”, zegt uitbater 
Stef Geukens. 
Ieder weekend wordt ook uitgewerkt in een bepaald 
thema. Zo kunnen de mensen bijvoorbeeld binnenkort 
een fluoweekend verwachten. “En volgend weekend 
komt Gary Gielen optreden”, zo gaat Geukens verder. 
“Ook de drank is natuurlijk op en top winters, met de 
nadruk op shots, jenever en Jägermeister. Kortom, aan 
sfeer en gezelligheid zal het de komende wintermaan-
den in Oostham niet ontbreken.” (dima)


