
juni > september 2018

Zeven ideeën voor
verfrissende plekjes 

Buitengewone accommodaties voor 
bijzondere overnachtingen …

Je grenzen verkennen met 
uitdagende activiteiten

Beklim jij Bueren
in bloemenpracht?
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www.liegetourisme.be
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 31/3 b 30/4 − 1/10 b 4/11

1/5 b 30/6 − 1/9 b 30/8

1/7 b 31/8

TARIEF 2018

6 HALTES

b Weekends

b Schoolvakanties
(31/3 m 15/4 - 27/10 m 4/11)

b 30/4

b Dinsdag to zondag

b 21/5

b 1 € per halte*

b 8 € dagticket

b 30 € maandabonnement

b 30 € familie ticket 
Max 2 volwassenen et 3 kinderen (3-12 jaar)

b <3 jaar gratis met een familielid

*Het traject tussen de haltes “Pôle Fluvial” en het “Centre-ville” is gratis 
beschikbaar voor gebruikers die verder dan deze haltes varen.

b Dagelijks

 +32 (0) 4 221 92 21 
info@navettefluviale.be 
www.navettefluviale.be
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Edito

Voorzitter van de Toeristische Federatie 
Provincie Luik 

Provinciaal Gedeputeerde - Voorzitter

We gaan u in verleiding brengen 

Achter deze enigszins provocerende titel en bijzondere lay-out willen wij je zeker niet aanzetten tot een 
overmatige consumptie van de vele lekkernijen uit onze streek. Vorig jaar hebben wij je deze producten 
- altijd met mate te nuttigen - uitgebreid aanbevolen in onze vier themaroutes (wijn, bier, kaas, choco-
lade). Dit jaar nemen wij je mee naar alles wat buitengewoon en uniek is.

Laat je verleiden door de provincie Luik! Deze streek wemelt van originele, buitengewone en bijzondere toeristi-
sche bezienswaardigheden. Laat je verrassen door onze selectie die wij je hier op deze zomerse pagina’s aanbie-
den. Bijzondere accommodaties, verrassende activiteiten en attracties, unieke restaurants, sites, monumenten 
en uitkijkpunten ... ontdek ons buitengewone aanbod op de uittrekbare kaart die je in het magazine en op onze 
website vindt.

In eerste instantie herken je de provincie Luik misschien niet. Dit is met opzet gedaan! Niet dat we willen dat je het 
spoor bijster raakt. We willen juist dat je met een andere blik naar onze streek kijkt.

We hopen natuurlijk dat het een heerlijke zomer wordt. Zo warm, dat je maar al te graag onze selectie ‘verfrissen-
de’ locaties wilt testen. Waarom niet een keertje een tocht maken met de pendelboot over de Maas? Zo zie je Luik 
op een totaal andere manier!(zie hiernaast). Op liegetourisme.be vind je het volledige aanbod van boottochten 
onder de rubriek, ‘wat te doen’. Boot- of voettochten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Trouwens, toegankelijkheid is een thema dat ons na aan het hart ligt, het is zelfs een prioriteit in onze toeristische 
ontwikkeling. Dit zomernummer bevat maar liefst zeven wandeltochten die alle toegankelijk zijn voor wandelwa-
gens; daarnaast zijn er drie routes die uitstekend geschikt zijn voor personen met beperkte mobiliteit.

Kortom, er is van alles om met volle teugen een gegarandeerde, onvergetelijke zomer in de provincie 
Luik te beleven!



80 pagina’s vol ideeën en tips 
om uw lange zomerdagen aan-
genaam te vullen. 
Achterin het magazine als bijlage 
een “ buitengewone” uitscheur-
bare kaart. 

Actueel

04   Een tentoonstelling ‘Vrij en blijmoedig’

06  Luik in bloementooi!

08  Open monumentendag

10  Luik, provincie van 15 augustus

7 ideeën om...

12  Wandelingen met kinderwagens

14  7 verfrissende ideeën

16  Extreme activiteiten

Een verrassende agenda

18  Onze buitengewone agenda 

Verblijfsideeën

20  Hofzijde

22  Tuinzijde

Overnachten

24  Een bubble van geluk

26  Overnachten in een woonwagen

28  Terug naar de bron op de boerderij 
 ’La Ferme de la Strée’

53  Gezelligheid voorop

Kalender

29  52

Musée de la Vie wallonne

Cour des Mineurs 4000 LIEGE

Info : 04 279 20 31    www.viewallonne.be

Regards sur le 

CIRQUE 

DIVERS 

à Liège
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LE JARDIN 

PARADOXE

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE

ENTRÉE LIBRE

VISITE GUIDÉE  Art&Fact  04 366 56 04

jardinduparadoxe.be
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Wat te doen

54  Oefen uw swing in de velden

56  Kinderactiviteiten

58  Een dag vol avontuur

59  Steek de grens over met een pontje

Te ontdekken

60  Reis naar het centrum van de aarde

62  Ontdek alles over vleermuizen

64  Innerlijke rust in Hoei

Tochtjes

66  En opvallend mooie route

67  De rotsen en legendes van de Amblève

68  Landschap van hoog niveau

69  Romantische wandeling in de Oostkantons

70  Voor iedereen toegankelijk

Evenementen

72  Kruip in de lens van legendarische fotografen

73  Spa in tijden tussen oorlog en vrede

74  De Waalse Feesten in Luik

75  Militaire muziek in de kijker 

Genieten

76  Lekker barbecueën op het water!

77  La fromenade laat u smelten

78  Jammie, een lekkere insect

79  Haute cuisine, innovatief en buitengewoon
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Tegenwoordig beheert de provincie Luik het erf-
goed van het Cirque Divers, inclusief de collectie 
en archieven. Een tentoonstelling die dit uitzon-
derlijke erfgoed - een afspiegeling van twintig 

jaar maatschappelijk leven - uitgebreid onder de loep 
neemt en in de kijker zet. Een perfecte gelegenheid om 
deze mythische plek weer tot leven te wekken. 

Ontstaan in de rue Roture

In de jaren tachtig en negentig was het Cirque Di-
vers een centrum voor culturele en artistieke pro-
ductie in de wijk Outre-Meuse, een combinatie van 
een cabarettheater en een kunstgalerie. Vanaf de 
oprichting in 1977 tot de sluiting in 1999 kwamen er 
honderden zowel gedurfde als iconoclastische kun-
stenaars, journalisten, dichters, activisten ... over 
de vloer. Het Cirque Divers was een non-conformis-
tische reactie tegen een zekere vorm van bourgeo-
isie, gedreven door een geest van vrijheid, en bood 
een kritische en meedogenloze interpretatie van de 
moderne wereld en de Belgische maatschappij. Het 
Cirque Divers groeide uit tot een begrip en bracht 
schwung in het Luikse culturele leven. Voor talloze 
kunstenaars werd het dé plek om zich te uiten.

… een kritische en meedogenlo-
ze interpretatie van de moderne 
wereld en de Belgische maat-
schappij.

Links achteraan: koninklijk paar 
door ‘Le Chevreuil buvant au Crépuscule’, 1977 

Collectie Provincie Luik
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Een tentoonstelling 

‘VRIJ EN BLIJMOEDIG’

Actueel

Nog tot en met 16 augustus loopt in het 
Museum van het Waalse leven de ten-
toonstelling ‘Le Jardin du Paradoxe’. 
(Her)ontdek de glorietijd van het Cir-
que Divers met een bezoek aan deze 
unieke en ongewone tentoonstelling.

© FTPL Mfred Dodet



Turbulent tumult

Het ruimdenkende, activistische en rebellerende 
centrum stond voor een unieke beleving in de we-
reld van de kunst, de cultuur of de tegencultuur. 
Het absorbeerde, concentreerde en bediscussi-
eerde de ideeën van het moment in een geweldig 
turbulent tumult, speels en brutaal, en uiteraard 
steeds ‘met enige blijmoedigheid’ (naar de cultu-
rele vzw D’une Certaine Gaieté). Er was ook een 
crazy nachtclub voor feesten, waar tot wel hon-
derd verschillende bieren werden getapt. De col-
lectie kunstwerken uit die periode is inmiddels 
erfgoed en vormt een deel van het Luikse leven 
dat absoluut moest worden bewaard en aan het 
publiek getoond.

Info

  «Le Jardin du Paradoxe - Regards sur le Cirque Divers» 
Van 17 februari tot en met 16 augustus 2018 
Museum van het Waalse leven - Cour des Mineurs - B-4000 LUIK 
+32 (0) 4 279 20 31 - info@jardinduparadoxe.be 
www.jardinduparadoxe.be - www.facebook.com/cirquedivers -  
Prijs: gratis toegang

Reserveren 
bit.ly/tuin-van-paradox

Een heuse kunstcollectie

De collectie van het Cirque Divers die wordt ten-
toongesteld in het Museum van het Waalse leven, 
omvat opvallend rijke en uiteenlopende werken: 
schilderijen, etsen en beelden zowel als installa-
ties en meubilair, maar ook archieven in de vorm 
van affiches, brochures en tijdschriften. Het zijn 
stuk voor stuk werken die hun stempel hebben 
gedrukt op de collectieve verbeelding, zoals het 
Koninklijk paar of La Ménagerie. Parallel aan de 
originele scenografie worden ook diverse ont-
moetingen, symposia, lezingen, performances, 
feesten, workshops, concerten, optochten en de-
batten georganiseerd. Yellow Now/Côté Arts heeft 
daarnaast een schitterende, rijkelijk geïllustreer-
de catalogus uitgegeven.

Een greep uit de 
kunstenaars
Pierre Alechinsky, Michel Antaki, Laurie An-
derson, Fernando Arrabal, Glen Baxter, Silva-
na Belletti, BEN Vautier, Jan Bucquoy, Jacques 
Charlier, Hervé Di Rosa, Robert Filliou, Sophie 
Langohr, Jacques Lennep, Jacques Lizène, 
Marcel Mariën, Benjamin Monti, ORLAN, Pol 
Pierart, André Stas, Lydia Schouten, Daniel 
Spoerri, Roland Topor, geneviève Van der Wie-
len, Denyse Willem, Marie Zolamian …

Masques de Silvana Belleti, 1982-1983
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HOEI

LUIK
VERVIERS

Van vrijdag 8 tot en met donderdag 
14 juni wordt de Montagne de Bueren 
bedekt met een prachtig bloemen-
tapijt. Een verbluffend schouwspel! 
Ontdek het historische centrum van 
de Vurige Stede zoals u het nog nooit 
eerder zag!

HOEI

LUIK
VERVIERS
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Actueel

LUIK 
IN BLOEMENTOOI!

© FTPL Patrice Fagnoul



Al sinds 2010 wordt de Montagne de Bueren 
elke twee jaar als het ware ‘in vuur en vlam’ 
gezet door duizenden bloemen. De 374 tre-
den van de beroemde trap worden dan ver-

sierd met een prachtig en spectaculair bloementapijt, 
dat volledig wordt ontworpen en uitgevoerd door de 
dienst Openbare Ruimte en Groenbeheer van de stad 
Luik. Een schitterend schouwspel dat de zomer op 
kleurrijke wijze aankondigt!

Duizelingwekkende cijfers

Voor het maken van dit bloementapijt zijn maar 
liefst 24.295 eenjarige planten nodig, verdeeld 
over 8726 potten en bakken. Je ziet er alle kleu-
ren van de regenboog, dankzij twintig planten-
soorten, speciaal gekweekt door het tuinbouw-
centrum van de stad. De meeste kleuren zijn een 
combinatie van twee verschillende soorten eenja-
rige bloemen, om zo volume en bijzondere kleur-
schakeringen te creëren.

Voor het maken van dit bloementapijt zijn 
maar liefst 24.295 eenjarige planten nodig, 
verdeeld over 8726 potten en bakken.

Als bloemsierkunst een uitdaging wordt

Op technisch vlak is dit een flinke uitdaging, want de 
bijzondere locatie maakt de opstelling complex. Ener-
zijds speelt de uitzonderlijke lengte van de locatie een 
rol, maar daarnaast zijn er ook nog de tussenbordes-
sen met banken, twee verschillende hellingsgraden 
en de leuning die de 374 traptreden opsplitst in twee 
gangpaden! Het kost dan ook een heel jaar om het 
tafereel te ontwerpen. Vlak voor het evenement zijn 
twee dagen nodig om alles op te stellen, waarbij 120 
medewerkers worden ingeschakeld om het bloemen-
schilderij in elkaar te zetten. Die zijn allemaal bijzon-
der trots op het feit dat ze bijdragen aan deze ambiti-
euze uitdaging, en op die manier hun vaardigheden op 
originele manier te kunnen laten zien. Vanaf vrijdag 8 
juni om 17 uur is het resultaat te bewonderen bij de 
officiële opening onder aan de Montagne de Bueren. 

Verrassingsthema
Tot de laatste dag blijft het thema geheim. 
Bij de vorige editie in 2016 lieten de ontwer-
pers zich inspireren door het EK voetbal. Ze 
versierden de trappen met portretten van de 
Rode Duivels, waaronder Thibaut Courtois, 
Eden Hazard en Kevin De Bruyne. Wat denk je 
dat het thema dit jaar wordt?

Info

 Bueren en fleurs • van vrijdag 8 t/m donderdag 14 juni 2018 
Montagne de Bueren - B-4000 Luik 
+32 (0)4 221 92 21 • info@visitezliege.be 
www.visitezliege.be 
Prijs: gratis
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Kom op 8 en 9 september de 30e edi-
tie van de Open Monumentendagen 
vieren. Het originele thema is dit jaar: 
“Verholen buitengewoon erfgoed”

Het programma van de Open Monumenten-
dagen 2018 zit vol verrassingen. De provincie 
Luik omsluit tal van buitengewone beziens-
waardigheden die de bezoeker op verrassende 

manier kan ontdekken.

De verholen kant van Saint-Barthélemy

De Sint-Bartolomeüskerk in het historische hart 
van Luik is een voorbeeld van de kenmerken-
de architectuur van de 11de en 12de eeuw. Deze 
specifieke stijl is onder andere te zien in het ro-
maanse westkoor en de ranke galerijen bovenin 
waar je tijdens deze dagen toegang hebt. Vanaf 
dit punt kan je vanuit een unieke hoek het doop-
vont bewonderen, een meesterwerk van romaan-
se beeldhouwkunst uit het begin 12e eeuw. Het 
bezoek gaat verder met het ontdekken van de 
bovenverdiepingen van het westwerk, het carillon 
en het orgel. Vanaf de orgelgalerij is het uitzicht 
op het schip en koor simpelweg adembenemend! 
Maar dat is niet alles, in de collegiale kerk zijn nog 
tal van andere juweeltjes waaronder een bij veel 
mensen nog onbekend pronkstuk: de kandelaar 
van filmacteur Jean Marais.

De collegiale kerk herbergt een 
kunstwerk dat bij te veel mensen 
nog onbekend is: de kandelaar van 
de beroemde acteur en kunstenaar 
Jean Marais.
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Actueel

Open

MONUMENTENDAG 

HOEI

LUIK
VERVIERS

© FTPL JM Léonard

© FTPL Patrice Fagnoul



Een bezoek aan het Kasteel 
van Jehay in de steigers

Tijdens de Open Monumentendagen kan je het 
kasteel van Jehay, momenteel in restauratie, van-
uit een andere hoek ontdekken. Met een helm op 
kan je vanaf de steigers de kerk, normaal alleen 
toegankelijk voor het personeel, bewonderen. 
Onder begeleiding van een gids geniet je van een 
wijds uitzicht op het platteland en de tuinen, kan 
je naar tekens in het kalksteen speuren of het dak 
van dichtbij bewonderen. Om dit bijzondere par-
cours te beklimmen is een goede fysieke conditie 
en geschikte kleding vereist! En als je geen last 
hebt van hoogtevrees, zal je er des te meer van 
genieten!

Bezoek aan de restauratiewerken, nu al te reser-
veren!

De schatten van de Universiteit van Luik

Tijdens het weekend van 8 en 9 september 2018, 
opent de Universiteit van Luik de deuren van een 
aantal gebouwen om u haar schatten en weten-
schappelijke en artistieke collecties te tonen. 
Onder leiding van Art&Fact-gidsen, allen gespeci-
aliseerd in kunstgeschiedenis, kan je drie univer-
siteitsgebouwen bezoeken. Wetenschappers van 
diverse disciplines onthullen je het universitaire 
erfgoed vanuit een nieuwe invalshoek. Zo kan je 
bijvoorbeeld de het anatomisch onderzoek- en 
onderwijsinstituut vlak bij het Aquarium-Muse-
um van Luik bezoeken, maar je kunt ook de reser-
ves van de bibliotheek, de collectie wiegedrukken 
of de galerie Wittert doorlopen.

Maquettes in virtuele 
realiteit
Met behulp van virtuele bezoeken via aug-
mented reality-helmen en 3D-printers, 
ontdek je het erfgoed op een totaal andere 
manier. Tijdens de Open Monumentendagen, 
dompelen onderzoekers van de universiteit 
van Luik u onder in inmiddels verdwenen ge-
bouwen, zoals het huis Rigo en de maquette 
van de stad Luik in 1730 door Gustave Ruhl. 
De presentatie is dankzij de tactiele ma-
quettes ook toegankelijk voor slechtzienden. 
Info: www.campus.uliege.be/patrimoine 

Info en reserveren

 Secretariaat Open Monumentendagen 
Rue Paix-Dieu, 1b - B-4540 Amay 
+32 (0) 85 27 88 80 
info@journeesdupatrimoine.be 
www.journeesdupatrimoine.be
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Elk jaar komen zo’n 200.000 men-
sen naar Outre-Meuse om een paar 
dagen feest te vieren.

HOEI

LUIK
VERVIERS

Het hart van het feest

Op 14 augustus beginnen de festiviteiten in Roture. De wijk 
wordt omgetoverd tot een enorm openluchtcafé waar de pékèt 
rijkelijk vloeit. Het evenement wordt opgeluisterd door diver-
se concerten. De volgende ochtend vindt de processie van de 
Zwarte Maagd plaats, die wordt gevolgd door een mis en preek 
in het Waals. In de middag komt de stoet in beweging met 
Tchantchès op kop. Hij is te herkennen aan zijn blauwe kiel, 
rode sjaal met witte stippen, zwarte pet, klompen en zijn vrouw 
Nanèsse. Andere reuzen, folkloristische gezelschappen en fan-
fares lopen achter hen aan, net als de duizenden bezoekers. De 
komische begrafe-
nis van Matî l’Ohê 
op 16 augustus 
vormt de traditio-
nele afsluiting van 
de festiviteiten. 

Info en volledig programma

Maison du Tourisme du Pays de Liège 
Quai de la Goffe, 13 - B-4000 LUIK 
+32 (0) 4 221 92 21 
www.visitezliege.be  
info@visitezliege.be
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Alle inwoners van Luik wachten ongeduldig 
op 15 augustus. Elk jaar gaan zo’n 200.000 
mensen naar Outre-Meuse om een paar 
dagen lang feest te vieren. Na de grote 

rommelmarkt in het weekend, die plaatsvindt voor 
15 augustus, zijn er de hele week diverse (kinder)
activiteiten, zoals een fakkeltocht en verschillende 
spellen.

Met Maria-Hemelvaart raakt de Vrije 
Republiek Outre-Meuse in Luik in rep 
en roer. En ook in Hoei en Malmedy 
stijgt de spanning.

Actueel

Luik, provincie

van 15 augustus
© FTPL Patrice Fagnoul
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Vuurwerk en activiteiten in Hoei

In Hoei wordt 15 augustus feestelijk gevierd met 
vrienden en familie. De dag begint met de samen-
komst van de gastronomische broederschappen 
waar streekproducten en folklore in harmonie sa-
mengaan. Aan het begin van de middag wordt het 
feestterrein uitbundig in gebruik genomen door 
circa honderd ambachtslieden. Rond 22 uur ver-
plaatst het feest zich naar de oevers van de Maas 
voor de grote vuurwerkshow die vanaf het Fort 
wordt afgestoken. Het feest gaat door tot in de 
kleine uurtjes op de Grote Markt waar een DJ de 
dansvloer tot leven brengt.

Info en volledig programma 
Stad Hoei / Evenementen 
Grand Place - B-4500 HOEI 
+32 (0) 85 21 78 21 
event@huy.be  
www.huy.be

Reuzenomelet in Malmedy

Op Place de Rome geeft het Broederschap van de 
Reuzenomelet het startsein voor de feestelijkhe-
den in Malmedy. Al sinds 1996 wordt er in het cen-
trum een reuzenomelet gebakken van zo’n 10.000 
eieren, in een koekenpan met een doorsnee van 
vier meter! Er wordt spek en bieslook aan de ome-
let toegevoegd, onmisbare ingrediënten voor dit 
typisch Ardeense recept. Na de bereiding mag het 
aanwezige publiek gratis proeven van dit reusach-
tige omelet. Deze bijzondere traditie heeft zich 
ook naar andere werelddelen verspreid: er zijn nu 
ook broederschappen in Frankrijk, Canada, Argen-
tinië, de Verenigde Staten en zelfs in Nieuw-Ca-
ledonië. Elk broederschap heeft zijn eigen recept, 
maar met een gemeen kenmerk: het feestgevoel!

Info en volledig programma:

 www.facebook.com/omelettemalmedy

Programma
LUIK 
4 en 5 augustus: grote rommelmarkt
12 augustus: marionettenvoorstelling 
voor volwassenen om 15 u en om 20 u: 
Jacques Brel: Tchantchès en de grote 
Jacques!  
 Tchantchès Museum - Rue Surlet, 56 

- B-4020 LUIK - reserveren noodza-
kelijk op +32 (0) 4 342 75 75

13 augustus: Sainte-Måcrawe (op 15 

augustus, volksspelletjes en lampionnenop-
tocht voor kinderen)
14 augustus: concerten en animaties
15 augustus: vertrek van de processie 
van de Zwarte Maagd om 9.45 u, om 
10 u de Waalse mis en de grote optocht 
om 14.30 u. 
16 augustus:  begrafenis van Mâti l’Ohê 
vanaf 17 u
HOEI
Samenkomst van gastronomische 
broederschappen, Avenue de Batta: 

van 11.30 tot 19u 
Kermis, Quai d’Arona en Avenue 
Delchambre: vanaf 14 u
Dj, Grote Markt: vanaf 18 u
Vuurwerkshow vanaf het fort: van 22 
tot 22.30 u
MALMEDY
14 augustus: mosselen à volonté (op re-
servering)
15 augustus: ambachtelijke markt vanaf 
9 u, reuzenomelet om 12 u, spelletjes en 
muziek
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Rondje Gileppestuwdam

Deze tocht gaat van het Hertogenwald naar de Gileppestuw-
dam en komt ook langs de uitkijktoren. Klim naar de top 
en bewonder het geweldige panorama. Aangezien het ein-
de van de route niet geasfalteerd is en licht heuvelachtig, 

adviseren we je deze tocht niet helemaal uit te lopen en dezelfde weg 
terug te nemen.

Info: Maison du Tourisme du Pays de Vesdre 
www.paysdevesdre.be • +32 (0) 87 30 79 26

Kids on tour - La Fagne de Poleûr

Als je het vlonderpad vanuit Mont Rigi volgt, kan je tijdens 
deze wandeling de typische vegetatie van de Hoge Venen 
ontdekken, waarover je uitleg vindt op de didactische pa-
nelen langs de weg. In het voorjaar vindt je hier een zeld-

zame plant die alleen in de Venen groeit: het wollegras. Meegolvend 
met de wind, zie je hier vanaf eind mei de witte borsteltjes die extra 
charme toevoegen aan dit prachtige heidegebied. 

Info: Tourismusagentur Ostbelgien  
www.ostbelgien.eu • +32 (0)80 22 76 64

 Maison du Tourisme des Hautes Fagnes - Cantons de l’Est 
www.ostbelgien.eu • +32 (0)80 33 02 50

HOEI

LUIK
VERVIERS
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7 ideeën om...

Wandelingen 
met 
kinderwagens

Neem je kinderen mee op ontdek-
king in de natuur! Op sandaaltjes, 
sneakers of in de kinderwagen, hier 
zijn enkele wandeltochten die ook 
geschikt zijn voor de allerkleinsten.

© Getty

© J.M. Leonard

© P. A. Massotte



Wandeling in Bois de la Marchandise in Seraing

De buurstad van Luik, vooral bekend om het industriële land-
schap, is groener dan je zou vermoeden. Vooral in het bos 
Marchandise d’Arras zijn er talloze mooie wandelpaden. 
Tip: daal niet af richting de beek, maar blijf op het fietspad.

Info: Maison du Tourisme du Pays de Liège 
www.visitezliege.be • +32 (0) 4 221 93 06

Wandeltocht Le Wachnet

Ontdek het natuurgebied Le Wachnet, in hartje Has-
pengouw en het Geerbekken. Deze speciaal aangelegde 
route van 2,7 km bestaat uit diverse zones en een boom-
gaard met oude fruitrassen, een maaiweide, moerasge-

bieden, vijvers en kreupelbos, braakliggende zones en een rietveld.

Info: Maison du Tourisme des Terres de Meuse 
www.terres-de-meuse.be 
+32 (0) 85 21 29 15

Wandeltocht Meer van Coo

Een leuke wandeling vanaf Coo Adventure met mooie panora-
ma’s en vele interessante bezienswaardigheden. Aan de hand 
van allerlei leuke vragen kom je van alles te weten over de wa-
terkrachtcentrale, elektriciteit in het algemeen en over de na-

tuur en architectuur van de streek. 

Info: Maison du Tourisme de Spa - Hautes Fagnes - Ardennes 
www.spa-hautesfagnes.be  
+32 (0) 87 79 53 53

De Fruitroute

Vanaf het sportcentrum van Fléron wandel je door het vre-
dige plattelandsdorpje. Geniet van de route van 4 km over 
verzorgde paden en bewonder het prachtige uitzicht over 
de valleien van de Ourthe en de Vesder en omgeving.

Info: Maison du Tourisme du Pays de Herve 
www.paysdeherve.be • +32 (0) 87 69 31 70

Balade «De Limoges à Sécheval»

Deze tocht gaat van Château de Tilff naar Fond du Moulin en 
dan naar Limoges. Onderweg kan je genieten van de mooie 
panorama’s over Cortil, Beaufays, Brialmont, enz. Daarna 
kom je bij La Roche-aux-Faucons met het prachtige uitkijk-

punt. De tocht gaat dan een paar kilometer verder langs de Ourthe. 

Info: Maison du Tourisme d’Ourthe - Vesdre - Amblève 
www.ovatourisme.be +32 (0) 4 384 35 44.
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© Yves Duchâteau

© SI Coo

© SI Tilff



Het Archéoforum van Luik 

Het Archéoforum van Luik is een archeologisch museum van 
3.725 m², gelegen onder het Sint-Lambertusplein. Het mu-
seum doet elke fase van de Luikse geschiedenis herleven, 
van de prehistorie tot het heden. Ga tijdens een spannend 

bezoek op zoek naar de restanten van de oude Sint-Lambertuskathe-
draal en een Gallo-Romeinse villa.

Info: www.archeoforumdeliege.be 

Het Aquarium-Museum van Luik

In het Aquarium-Museum wordt u ondergedompeld in de diverse 
fauna van het water en het land. Je kan er kennis maken met meer 
dan 150 diersoorten die over een vijftigtal bassins zijn verdeeld! In 
het museum kan je bijna 20.000 soorten bezichtigen. Bewaard, op-

gezet of in skeletvorm, afkomstig uit verschillende continenten.

Info: www.aquarium-museum.uliege.be

© Getty
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7 ideeën om...

7 verfrissende
ideeën 

Tijdens de warme zomerdagen gaat er 
niets boven een ondergrondse activi-
teit, een bezoek aan een beschermd 
fort of even pootjebaden tijdens een 
wandeling rond het meer!

© Mfred Dodet

© Patrice Fagnoul



Vallei van de Hoëgne

De Hoëgne ontspringt op het plateau van de Hoge Venen en 
is de belangrijkste zijrivier van de Vesder. In de buurt van de 
Baraque Michel, op 660 m hoogte ontspringt de rivier. De 
excursies zijn er fantastisch (vooral wandeling nr 55), zeker 

als de zon van de partij is. Geniet onder de bladeren van de koelte die 
de rivier uitademt.

Info: www.tourismejalhaysart.be

Steenkoolmijn van Blegny

Daal 30 tot 60 meter af in de ondergrondse mijnschachten 
om te weten te komen hoe men vroeger steenkool won. 
Neem elke eerste vrijdag van de maand deel aan de Mijn-
Apéro, een bezoek aan de mijn dat door enkele hap-en-eet 

haltes wordt onderbroken (alleen op reservatie). Neem ook een kijkje 
op het nieuwe speelplein voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar.

Info: www.blegnymine.be

Het fort van Hoei

Het fort van Hoei is tussen 1818 en 1823 gebouwd op de site 
van een oud kasteel en werd tijdens de Tweede Wereldoor-
log door het Duitse leger gebruikt als gevangenis. Meer dan 
7.000 gevangenen werden erin opgesloten. Vandaag de dag 

herinneren deze gedenkplaats en haar museum bezoekers eraan hoe 
gevangenen vroeger leefden. Ook de moeite waard: het panorama 
over de stad Hoei en omgeving, en een waterput uit de XVIe eeuw.

Info: www.pays-de-huy.be 

De Grotten van Remouchamps

Geniet van de langste ondergrondse toeristi-
sche boottocht ter wereld! Je zult helemaal 
weg zijn van deze leuke terugkeer per boot 
die de afsluiting van het bezoek vormt. De 

boot vaart over een afstand van 700 m over de bodem 
van de grot, waar je nog meer ondergrondse pracht 
kunt bewonderen.
Info: www.lesgrottes.be 

Robertville les Bains

Neem een duik in het openluchtbad! Het water van dit prach-
tige natuurgebied is uitzonderlijk zuiver. Rond het bassin 
ligt een zonovergoten grasveld en een zandstrand voor kin-
deren. Verder kan je op het meer ook allerlei watersporten 

beoefenen.

Info: www.robertville.be

©  Grottes de Remouchamps
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extreme activiteiten

Op zoek naar spanning en sensatie? 
Behoefte aan iets totaal anders? Ont-
dek onze 7 bestemmingen die voor 
een adrenalineboost zorgen!

The Outsider Ardennes - Hamoir

Op 4 locaties midden in de natuur biedt The Outsider 
Ardennes je het toppunt van avontuur. Klimmen, be-
hendigheid, abseilen, lasergamen in het bos of de ab-
solute max: de Mega Death Ride van 150 meter. Spring 

in het diepte en beleef een afdaling van een paar superspannende 
seconden!

Info en reserveren: www.theoutsiderardennes.be

Skydive - Spa

Ooit een parachutesprong willen maken? Dat kan! Onder 
begeleiding van een instructeur spring je vanuit een 
vliegtuig op 4000 meter hoogte, en beleef je een vrije val 
van bijna 45 seconden met een snelheid van 200 km/u! 

Als de parachute openklapt, kan je je weer ontspannen en volop ge-
nieten van het adembenemende uitzicht over Spa, de Venen en het 
circuit van Spa-Francorchamps.

Info en reserveren: www.skydivespa.be

© Willy Boeykens

© The Outsider Ardenne

© Skydive Spa



K2 Tower - Awans

Je grenzen verkennen ... aan een elastiek! Ga naar Awans voor 
een bungeejump vanaf de top van de 56 meter hoge K2 Tower! 
Een belevenis die je niet snel zult vergeten! 

Info en reserveren: K2 Tower Luik op Facebook

Ardennen Activity - Tocht e-SCOOT - Waimes

De 100% elektrische 4x4 e-SCOOT staat op je te wachten voor 
een unieke activiteit! Er zijn verschillende routes: een stuk-
je door de bossen,wat plattelandswegen, wat technische 
passages, maar sowieso een leuke manier om deze mooie 

streek zonder lawaai en zonder al te veel inspanning te ontdekken. 

Info en reserveren: www.ardenneactivity.be

Parapente - Stavelot

Gun jezelf een luchtdoop in de parapente en vlieg 
over een van de mooiste streken van België! In-
structeur Enea Sergiu neemt je mee voor een on-
vergetelijke reis, met een ongelooflijk uitzicht op 

de waterval van Coo en omgeving.  

Info en reserveren: www.para-ardenne.com

Val de Wanne - Piste Devalkart - Trois-ponts

Uniek in België! Maak een spectaculaire afdaling in een Deval-
kart, een speciale all-terrain kart. Voor nog meer sensatie en 
adrenaline zijn er speciale superuitdagende paden voorzien. 
Probeer ook de Super Downhill, dat is een step met enorme 

wielen. Ideaal voor extreme obstakels.

Info en reserveren: www.valdewanne.eu

Forestia - Theux

Kom naar Avonturenpark Forestia en ontdek het boomklim-
parcours en twee reuzentokkelbanen, waaronder 1 van 120 
m! Voor de liefhebbers van klimmen hebben we een outdoor 
klimwand van 12 meter hoog. Het is aan te raden om vooraf te 

reserveren. Houd bij het plannen van je activiteiten rekening met de 
weersomstandigheden.

Info en reserveren: www.forestia.be

© K2 Tower

© ThinkstockPhotos

© SPRL Bounce

© Forestia

© Marie-Thérèse Lejoly
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Juni  

Luik
Bijzondere Escape Game 
in het Openbaar Vervoer Museum
Los de raadsels op, ga op zoek naar de aanknopingspunten en probeer 
met je voertuig zo snel mogelijk uit dit bijzondere doolhof in het Trans-
portmuseum te geraken. Een origineel concept voor een ongewoon mu-
seumbezoek! 

Info: Openbaar Vervoer Museum Wallonië, rue Richard Heintz 9 - van juni tot 
november, 2 zaterdagen per maand en op 8 en 9 september - kosten: € 2 
+ toegang museum / gratis op 8 en 9 sept. 2019: € 5 volwassene / € 3 kind 
(Escape Game) + toegang museum - tel. 04 361 94 19 -  
info@musee-transports.be - www.musee-transports.be

01/06

Comblain-au-Pont (Poulseur)
Bijzondere fotowedstrijd - Verras ons!

Aan alle liefheb-
bers en amateurs 
van fotograferen 
... Ga de uitdaging 
aan en fotograaf 
het natuurlijke of 
bebouwde land-
schap van de regio 
Ourthe-Vesder-
Amblève. In totaal 
moeten er 10 digi-

tale foto’s voorzien van uitleg over de foto en de locatie worden aangele-
verd. De beste foto’s worden door een jury geselecteerd en (op bijzondere 
wijze) tentoongestelde in het Huis der Ontdekkingen en in het Museum 
van het Land van Ourthe Amblève. 

Info:  tot 30/11/2018 - Wasserijmuseum, rue Hanster 10 - duur: 2.30 u 
- kosten: € 6 volwassene / € 2 kind - tel. 087 77 14 18 -  
paul.jehin@skynet.be - www.spatourisme.be

01/06

Spa
Bezoek aan de twee koelkelders en het Wasserij-
museum
Ontdek de weinig bekende, maar zeer ingenieuze wasmachines uit 
medio 19e eeuw in het Wasserijmuseum. Aan de hand van de twee 
koelkelders vlak bij het museum ontdekt u meer over de vroegere 
technieken om levensmiddelen te bewaren.

Info:  tot 30/11/2018 - Wasserijmuseum, rue Hanster 10 - duur: 2.30 
u - kosten: € 6 volwassene / € 2 kind - Bezoek aan de ijskelder 
met reservering (10 tot 50 pers) - tel. 087 77 14 18 -  
paul.jehin@skynet.be - www.spatourisme.be

29/06

Verviers
Festival - Les Musicales Guillaume Lekeu
Ontdek het muzikale karakter van Verviers met een concert-lezing en 
4 concerten. Vanuit diverse gezichtspunten maakt u kennis met de 
stad Verviers die vroeger een favoriete bestemming was voor toeris-
ten uit het hele land. De werken vallen op door hun dromerige, fan-
tasierijke sfeer. 

Info: tot 30/06/2018 - Espace Duesberg, boulevard des Gérardchamps 
7c - kosten: € 25 /d (€ 40/2d), gratis -18 jaar - tel. 0474 37 63 92 - 
jeanine.gillard@gmail.com -  
http://lesmusicalesguillaumelekeu.com

Een verrassende agenda

Onze BUITENGEWONE agenda
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Juli

17/07

Anthisnes
Geschiedenis en volksremedies van Peket - 
Peket: remedie of vloek?

Wist u dat de Peket (jenever) lang werd 
beschouwd als een drankje dat alle kwa-
len zou verhelpen ... ook het alcoho-
lisme (!)? Ontdek alle geheimen van dit 
bekende brouwsel op deze tentoonstel-
ling: de geschiedenis, productie en de 
rol van peket in de vrije tijd, feesten en 
ceremonies. Naast de folkloristische 
kant van peket geeft deze tentoonstel-
ling ook fikse kritiek op de aspecten van 
overconsumptie.

Info: tot 12/08/2018 - Avouerie d’Anthis-
nes, avenue de l’Abbaye 19 - tel. 04 383 63 90 - 
info@avouerie.be - www.avouerie.be

Augustus

11/08

Jalhay (Sart)
Nos R’Prindans Rècène - Feest van de oude ambachten
‘Nos r’prindans rècène’, het symbool van de oude ambachten, neemt u 
mee naar het begin van de vorige eeuw. Ontdek aan de hand van meer 
dan 100 oude ambachten, de kennis en knowhow van onze voorouders, 
hun dagelijks leven en folklore. Een terugkeer naar de bron! 

Info: tot 12/08/2018 - gratis toegang - tel. 087 47 48 71 -  
info@tourismejalhaysart.be - www.tourismejalhaysart.be 

September

Luik
Toxische cruises: Een alternatieve geschiedenis 
van de industriële Maasvallei
Ontdek de geschiedenis van de Maasvallei en haar rijke industriële 
verleden aan de hand van vier ‘toxische’ cruises. De gids vertelt u over 
de sporen die 200 jaar exploitatie hebben nagelaten en de roerige ges-
chiedenis van het mijnbekken.  

Info: kosten: € 5 - 8 - tel. 0494 59 31 69 - www.kachinas.be

08/09

Plombières
Bezoek aan de watertoren 
(die tot gîte wordt omgetoverd)
Bezoek een oude watertoren en het waterreservoir voordat deze worden 
omgebouwd tot unieke gîtes! Door de bijzondere architectuur van de 
watertoren is het mogelijk om via het bassin op 10 m hoog naar binnen te 
gaan en via het dak op 17 m hoog weer buiten te komen. Vanaf hier hebt 
u een prachtig uitzicht over Plombières. Het reservoir bestaat uit twee 
bekkens bedekt met aarde ter bescherming tegen de vorst. 
Info: tot 09/09/2018 - Château d’Eau (Vosheydt): bezoek van 10 tot 13 

u / waterreservoir (rue de Champs 130): bezoek van 13.30 tot 16.30 
u - gratis toegang - tel. 0476 73 31 38 - frederic.lex@me.com

28/09

Hamoir
Noctis 
Lichtinstallaties, een scenografie en geluidseffecten dompelen u on-
der in de fascinerende wereld van het bos in het donker. Ontdek de 
vele nachtdieren en laat u verrassen door de bijzondere sfeer van de 
locatie. Een unieke ervaring die u niet snel zult vergeten!

Info: tot 29/09/2018 - Woud van Hamoir - kosten: € 7 kind / € 10 vol-
wassene (voorverkoop: € 5 kind / € 8 volwassene / gratis -3 jaar - 
tel. 086 38 94 43 - rahil@othamoir.be - www.hamoirtourisme.be

Om te noteren

Oktober

Luik
Marionettenroute #2
De Montage de Bueren en de coteaux vormen het toneel voor deze 
wandelvoorstellingen waar jong en oud van zullen genietne. 

Info:  Museum van het Waalse Leven, rue des Mineurs - activiteit tegen 
betaling en op reservering - tel. 04 279 20 31 - info@viewallonne.be - 
www.viewallonne.be

06/10

Flémalle                                                         
Détective Party                 
Dit unieke marionettenfestival combineert vrolijkheid en plezier 
met de ontdekking van de streek. De Montagne de Bueren en de 
omringende hellingen vormen het bijzondere decor van de voors-
tellingen voor jong en oud. Een buitengewoon festival dat wordt 
afgesloten in het Museum van het Waalse Leven. 

Info: Museum van het Waalse Leven, rue des Mineurs - activiteit tegen 
betaling en op reservering - tel. 04 279 20 31 - info@viewallonne.be - 
www.viewallonne.be

27/10

Bassenge
Fantastich bijzonder

Met recht een 
uniek evenement! 
Op deze dag 
(tweetalig Frans 
en Nederlands) 
worden er tal van 
leuke en bijzon-
dere activiteiten 
ge o r g a n i s e e rd . 
Het unieke pro-
gramma: een be-

zoek aan Géologium (silexmijnen), de toren van Eben-Ezer, rollenspel 
met acteurs, verhalenvertellers, afdaling met fakkels van de toren van 
de molen, maar ook jazzconcerten, wandelingen en proeverijen! 

Info: Toren van Eben Ezer en Molen Le Broukay, chemin du Broukay -  
vanaf 14 u - kosten: € 25 - tel. 04 286 92 70 - moulin@aigs.be - 
www.gmvloisirs.be

NB: Informatie onder voorbehoud van last-minute wijzigingen



Western City is het perfecte guest-
house voor wie dol is op alles wat 
Far West is! Eigenares Nicole Taquet 
heeft aan haar gastenverblijf de 

uitstraling van een typische Texaanse ranch ge-
geven. De twee kamers zijn volledig in de wes-
tern sfeer ingericht en hebben elk een jacuzzi. In 
de Gold Mine suite word je ondergedompeld in 
de wereld van goudzoekers, terwijl Monument 
Valley je meeneemt naar het Colorado Plateau. 
Verder zijn er ook twee studio’s met een terras 
en uitzicht op de tuin: Sixties is totaal in de stijl 
van rock-‘n-roll en de kamer Tombstone brengt 
de cowboy in u naar boven!

Animatie en ontbijt in US-stijl

Om je helemaal in de westernsfeer te brengen, 
wordt er in het dorp elke zondag een show ge-
organiseerd. Gasten kunnen reserveren voor een 
sessie paardrijden of een paardrijdtocht onder 
begeleiding van een gids. Met een huurfiets kan 
je de bosrijke omgeving verkennen. Elke ochtend 
wordt een Amerikaans ontbijt geserveerd, inclu-
sief pancakes met ahornsiroop, bacon, worstjes, 
spiegeleieren en potatoes.

Info  Western City & Road 66 
Mevr. Nicole TAQUET 
Rue du Bois de la Grue 2 
B-4050 Chaudfontaine 
+32 (0) 4 365 54 61 • +32 (0) 476 76 47 03 
ranch@western-city.be - www.western-city.be 
bit.ly/nl-western-city 
Prijs: Gastenkamers: € 111 per nacht (2 pers.)
Studio’s: € 90 per nacht - € 350 per week van 
maandag tot vrijdagmiddag

Reserven 
bit.ly/nl-western-city
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Ga eens naar een ècht cowboydorp op 
de heuvels rond Chaudfontaine. En als 
je dan nog wat verder teruggaat in de 
tijd, ontdek je  ook het historische 
centrum van Luik.

Een reis door de tijd ... 

Tijdens een themawandeling kan je de unieke, 
doodstille plekjes van hartje Luik vlak bij Place 
Saint-Lambert ontdekken. Geniet van de unieke 
vergezichten over de stad en van de unieke be-

zienswaardigheden, zoals de resten van een klooster, 
een toren uit de 15e eeuw of een voormalig begijnhof. 
Een wandeling over de Coteaux de la Citadelle is een 

prima gelegenheid om 
ook de buitenwijken van 
Luik te verkennen. Via een 
wirwar van binnenplaat-
sen, trappen en steegjes 

beland je in de stilte van de hooggelegen terrassen bo-
ven de stad, waar u wordt beloond met een fantastisch 
uitzicht over de daken …

Een unieke ervaring in de stad

Ontdek de talrijke verborgen, onbekende hoekjes 
en plekjes in Luik. Want die zijn er ook in de stad 
... Zo zijn er op de Coteaux de la Citadelle tallo-
ze verholen herinneringen, waardevolle plekjes 
en monumenten te vinden. Deze helling werd 
vanaf de 13e eeuw bij de stad ingelijfd. Naast de 
beroemde trappen van Montagne de Bueren (zie 
hiernaast) zijn hier nog tal van andere heerlijke, 
rustige plekjes te ontdekken, ver van de drukte 
van de stad. 

Info en reserveren 

 Maison du Tourisme du Pays de LUIK 
 Quai de la Goffe 13 - B-4000 Liége-Luik 
 +32 (0) 4 221 92 21 • info@visitezliege.be 
 www.visitezliege.be

*Ga voor het programma van de themabezoeken 
naar het vvv-kantoor of download het op de web-
site.

Op de Coteaux de la Citadelle 
zijn er talloze verholen waarde-
volle plekjes en monumenten te 
vinden.

Een adembenemende 
trap
De trappen van Montagne de Bueren zijn een 
typisch voorbeeld van de verstedelijking van de 
19e eeuw. Ze vormden de rechtstreekse toegang 
tot het centrum van Luik voor de manschappen 
die in de citadel waren gelegerd. Deze trap telt 
maar liefst 374 treden en heeft een hoogte-
verschil van 30%. Deze kenmerken hebben de 
trap de titel ‘een van de extreemste trappen ter 
wereld’ opgeleverd, uitgeroepen door het Ame-
rikaanse online magazine Huffington Post. (zie 
ook Bueren en fleurs pagina 6)
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De gîte Bois Brûlé ligt tegen een heuvelflank in 
the middle of nowhere en valt op door de bij-
zondere architectuur. De naam verwijst naar 
een houttechniek van Japanse oorsprong om 

gevelbekleding een natuurlijke beschermende koollaag 
te geven door verbranding. De houten kubus is inge-
richt met drie identieke kamers, die elk een opvallend 
verhoogd tweepersoonsbed hebben. Je komt in het bed 
via een laddertje en hebt dan 
direct blik op de sterrenhemel. 

Voor rust  
en ontspanning

Deze rustige bestemming 
zal in de smaak vallen bij 
de rustliefhebbers die van 
de natuur willen genieten 
of gewoon even helemaal niets willen doen. In het 
huisje zelf of bij de bewoner (afhankelijk van het 
gekozen logies) kunt u genieten van een overheer-
lijk ontbijt. Op het menu: brood en huisgemaakte 
jam, honing, kaas en yoghurt uit de streek. Na het 
uitgebreide ontbijt ben je klaar om eropuit te trek-
ken in de omgeving of op het terras te genieten van 
het geweldige uitzicht. Wat wil je nog meer?

Info en reserveren 

 Bois Brûlé 
De heer en mevrouw SAMYN - VAN DE VOORDE 
Derrière les Thiers, 3a - B-4990 TROU DE BRA 
+32 (0) 86 21 88 95 +32 (0) 495 27 30 63 
mail@boisbrule.be www.boisbrule.be 

Prijzen:  
Kamer: € 120 /nacht (€ 90 /nacht voor 2-4 nachten; 
€ 75 /nacht voor 5-10 nachten, incl. ontbijt. 
Het hele huis (max. 7 pers.): € 215 /nacht (min. 2 
nachten); € 175 /nacht voor 5 nachten, excl. ontbijt. 
Ontbijt: € 13/pers.

Shou-sugi-ban of 
de techniek van 
houtverbranding
In Japan wordt het oppervlak van 
hout traditioneel verbrand om be-
ter bestand te zijn tegen de weer-
somstandigheden, insecten en 
schimmel. Deze techniek verbetert 
niet alleen de eigenschappen van 
het hout, maar is bij ons vooral in 
trek om het fraaie palet van zwart-
tinten die het aan het hout geeft. 
Deze techniek lijkt dan ook uit te 
groeien tot een nieuwe trend in de 
architectuur en het interieurdesign.

Deze rustige bestemming 
zal in de smaak vallen bij 
rustliefhebbers, die van 
de natuur willen genieten 
of gewoon even helemaal 
niets willen doen.
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Verblijfsideeën

© Luc Roymans



Natuur en eenvoud zijn de kern-
woorden van deze minimalistische 
kubusgîte, geïnspireerd op Japanse 
technieken.

Ezelvrienden

Op een steenworp afstand ligt de ezelboer-
derij Pré aux Anes aan de rand van het 
natuurreservaat Prés de la Lienne, in een 
prachtige, wilde en heuvelachtige omge-

ving. Hier heeft Joe Gallemaers een grote passie voor 
hoefdieren! Ga op een onvergetelijke ezeltocht. Kinde-
ren halen de vierbenige vriend uit het weiland, borste-
len en zadelen het dier... De kinderen kunnen een hele 
tocht op de ezel maken terwijl hun ouders ze te voet 
vergezellen. Op de terugweg worden de ezels maar wat 
graag beloond met een sappige wortel.

Wandelingen en 
bezoek aan de 
brasserie de la 
Lienne
De ezelboerderij Pré aux Anes 
organiseert ook dagtochten in 
combinatie met een bezoek aan de 
brouwerij van de Lienne. Proef één 
van de vier bieren gebrouwd met 
het uitzonderlijk zuivere water van 
de Biernifa: hopbier, amberbier, 
donker bier en zwart bier.

Gegarandeerd dierenwelzijn

Deze zelfverzekerde ezels zullen u verrassen door 
hun volgzaam karakter en het plezier dat zij uw 
kinderen zullen brengen. Joe Gallemaers bege-
leidt de tour voor het welzijn en respect van zijn 
lieve grijze dieren. Het verloop van het parcours 
wordt bepaald op de dag zelf, afhankelijk van 
het weer. Voor de avonturiers is een tweedaagse 
bucolische wandeltocht met overnachting in een 
houten caravan ook een aanrader. 

Info en reserveren

 Le Pré aux Ânes 
Frau Joe Gallemaers - La Chapelle 13 - B-4990 Lierneux 
+32 (0) 80 34 14 93 • +32 (0) 479 76 44 20 
info@lepreauxanes.be • www.lepreauxanes.be 
Prijs: per ezel: € 20/ 2 u (incl. verzorging - tocht (1,15 u)

HOEI

LUIK
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Hebt u weleens geslapen met uitzicht op de 
sterrenhemel? Het is nu mogelijk om te over-
nachten onder het hemelgewelf. Maar wel 
lekker beschut, in een opblaasbare ‘bubble’ 

die deels doorzichtig is. Met uw lief, uw gezin of met 
vrienden zul je een bijzondere overnachting beleven in 
een idyllische omgeving. Deze comfortabel ingerichte 
ballonnen zijn perfect geschikt voor de liefhebbers van 
glamping (kamperen met glamour). Alles is inclusief: 
een knus nestje, de magische sterrenhemel, een unieke 
ervaring en onvergetelijke momenten. Want zodra het 
licht uitgaat, ontwaakt de magie ...

Tweepersoonsbubble bij Sleep in a bubble

Colette Barbier in Antheit biedt met Sleep in a 
Bubble twee ‘bubbles’ aan. De eerste bubble, Au 
pied de l’arbre, is geschikt voor een of twee perso-
nen. U overnacht onder een eikenboom met een 
fabelachtig uitzicht op de Mehaigne-vallei en de 
omringende bossen. Een echt knus coconnetje! 
De tweede ballon, L’Étoile du Berger, bestaat uit 
twee kamers: aan de ene kant een slaapkamer, 
aan de andere kant is een toiletruimte en een klei-
ne salon/eetkamer. Indien u met meer dan twee 
personen bent, wordt de bubble ingericht met 
twee slaapkamers. Beide kamers zijn eenvoudig 
en stijlvol ingericht, voorzien van comfortabele 
bedden. U kunt op het terras genieten van het 
ontbijt en het geweldige uitzicht.

Info en reserveren

 Sleep in a bubble 
Mme Colette Barbier 
Rue Lucien Dupagne, 25a - B-4520 Antheit 
+32 (0) 85 23 40 39 +32 (0) 478 46 74 28  
colettebarbier@hotmail.be 
www.sleepinabubble.com 
Prijs: vanaf € 110/nacht
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Overnachten

EEN BUBBLE 
VAN GELUK

© Sleep in a Buble



Op zoek naar een origineel en roman-
tisch uitstapje? Wat dacht u van een 
overnachting in een ‘bubble’ onder 
de sterrenhemel? 

Massage bij Le chant des étoiles

In de heuvels van Spa ontvangt Marion Meurant u in 
een cocon, in harmonie met de natuur. In deze co-
con van 5 meter doorsnede geniet u van een weids 
uitzicht en een unieke ervaring voor al uw zintuigen. 

U beschikt over een fijne plek met volop privacy, een 
privébadkamer met douche en bad (sauna en hammam 
optioneel). Daarnaast worden er aanvullende voorzie-
ningen aangeboden. Een biologisch ontbijt met cham-
pagne, een ontspanningsmassage of een gezellige 

vuurkorf om marshmallows 
te smelten: aan alles wordt 
gedacht om u een onvergete-
lijk verblijf te bieden. Info en reserveren

 Le Chant des étoiles 
Mme Marion Meurant 
Avenue André Guillaume, 28 - B-4900 Spa 
+32 (0) 493 50 87 88 
chantdesetoiles.spa@gmail.com  
www.chantdesetoiles.com  
Prijs: vanaf € 200/nacht, incl. ontbijt, voor 2 
personen.

Luxe kamperen
Glamping is een samenvoeging 
van Glamour en Camping. Het is 
een alternatieve vorm van toe-
risme waarbij een bijzondere en 
comfortabele accommodatie 
wordt aangeboden, zoals een tipi, 
boomhut, kermiswagen, yourte of 
een bubble, maar altijd midden in 
de natuur.

Een knus nestje, de ma-
gische sterrenhemel, 
een unieke ervaring en 
een onvergetelijk ver-
blijf.
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De woonwagen werd vroeger 
gebruikt door diverse zigeu-
nervolkeren als vervoermid-
del en huisvesting. Nu is het 

een populaire en alternatieve accom-
modatie voor een kort verblijf. Dit ori-
ginele logement doet denken aan lang 
vervlogen tijden en ademt een sfeer 
van vrijheid. In de regio Luik vallen 
twee woonwagens op, zowel door hun 
charmante inrichting als door de harte-
lijke ontvangst van de eigenaren.

Cœur de Roulotte

Chantal en Salvatore Aprile bieden 
een romantisch verblijf in hun char-
mante woonwagen 
midden in de Ar-
dennen. De woon-
wagen van hout is 
zorgvuldig door am-
bachtlieden volledig 
in de stijl van de 
streek ontworpen.  

 
 
Een heerlijke plek waar 
u zich zeker op uw ge-
mak zult voelen. Cœur 
de Roulotte ligt aan 
de rand van het bos en 
is dan ook het ideale 
startpunt om de mooi-
ste plekken van de Ar-
dennen te ontdekken, 
te voet of op de fiets. De 
woonwagen is voorzien 

 
 
van al het moderne comfort en inge-
richt in een natuurlijke en authentie-

ke stijl. Voor een onver-
getelijk verblijf in een 
mooie omgeving. In de 
zomer kan je gebruik-
maken van de barbecue 
en de voorzieningen of 
lekker genieten op het 
terras of in de fraai aan-
gelegde tuin.

Info en reserveren 

 Cœur de Roulotte  
De heer en mevrouw APRILE - Les 
Barbarins, 5B - B-4990 Trou de Bra 
+32 (0) 493 52 15 28  
+32 (0) 87 84 03 89 
coeurderoulotte.ardennes@gmail.
com 
www.coeurderoulotte-ardennes.be 
Prijzen:  vanaf € 204 voor een 
weekend (variabel op basis van de 
seizoenen)

Deze originele accom-
modatie doet denken 
aan lang vervlogen tij-
den en ademt een sfeer 
van vrijheid.
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Hou  je van het zwervende bestaan, 
maar ook van comfort? Kies dan 
voor de woonwagen als originele ac-
commodatie.

La Gipsy Roulotte

Op naar de Hervestreek! Midden in de wei-
landen ontdek je een echte zigeunerwa-
gen, ingericht als B&B voor twee personen. 
De woonwagen is smaakvol ingericht en 

speciaal op maat gemaakt voor eigenaresse Dominique 
Koper. De beelden van massief grenen en eiken uit de 
Karpaten zijn met de hand gemaakt door Roemeense 
ambachtslieden. ‘s Ochtends ontwaakt u met het ge-
zang van de vogels om vervolgens te genieten van een 
uitgebreid streekontbijt. Ook kunt u gebruikmaken van 
de Canadese openluchtspa die op het terrein staat, een 
verwarmde jacuzzi. Ga mee op reis in de tijd ... Midden 
in de weilanden is een echte zigeunerwagen ingericht 
als charmante B&B.

Info en reserveren

 La Gipsy Roulotte  
Dominique Koper 
Renouprez, 814 - B-4654 Charneux 
+32 (0) 486 90 47 90 
roulotte.bocage@gmail.com  
www.roulotte-bocage.be  
Prijzen: vanaf € 99/nacht, incl. ontbijt, voor 2 
personen.
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Wist u dit?
Een zigeunerwagen of pipowa-
gen is de naam voor de woonwa-
gens die door de rondzwervende 
volkeren, voornamelijk zigeu-
ners, werden gebruikt van hal-
verwege 19e tot halverwege 20e 
eeuw. Wanneer de bewoner stierf, 
werd de woonwagen verbrand uit 
angst dat de ziel van de dode in 
de wagen zou blijven dolen. Het 
communisme en nazisme hebben 
geprobeerd deze manier van leven 
uit te roeien. Dat is ook één van 
de redenen dat het tegenwoor-
dig zo moeilijk is om authentieke 
woonwagens te vinden.

© Patrice Fagnoul



Catherine, José en Manon 
heten je van harte welkom 
op hun boerderij waar altijd 
volop activiteit is. Je kunt er 

voor een korte of langere periode verblij-
ven in één van de vijf gastenkamers of in 
het vakantiehuis.

Verblijf op de boerderij

Er zijn 3 slaapkamers in het vakan-
tiehuis op de boerderij waarin 5 tot 
6 personen kunnen overnachten. 
De woonkamer komt uit op een 
keukenhoek, een badkamer, een 
washok, een slaapkamer en op een 
terras met meubilair. De vijf kamers 
zijn allemaal mooi ingericht met 
een tweepersoonsbed en privé bad-
kamer. Op de begane grond is er een 
gezellige salonhoek, een woonka-
mer en een groot terras waar je kunt 
genieten van een ontbijt met streek-
producten. 

Tal van activiteiten

La Ferme de la 
Strée is de ideale 
plek voor dieren-
liefhebbers. Ezels, 
koeien, varkens, 
schapen, lama’s, 
alpaca’s, nandoes, geiten, konijnen 
en nog meer boerderijdieren. Ze 
zijn allemaal van de partij! Vlakbij 
de boerderij beginnen er ook veel 
wandelroutes die je zowel te voet 
als met de fiets kan afleggen. Voor 
wie de streek wil verkennen: de abdij 
van Val-Dieu, het fort van Battice en 
de Amerikaanse begraafplaats Hen-
ri-Chapelle liggen op een steenworp 
afstand!

Info

 La Ferme de la Strée 
Mme Catherine Leroy 
Les Trixhes, 47 - B-4890 FROIDTHIER 
+32 (0) 87 68 75 06 
+32 (0) 495 71 61 10 
catyleroy@hotmail.com 
www.ferme-stree.be

Reserveren 
bit.ly/nl-ferme-stree

La Ferme de la Strée is 
de ideale plek voor die-
renliefhebbers.
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Verblijf in een zuivelboerderij in het 
hart van het Land van Herve waar je 
deel kunt nemen aan landbouwacti-
viteiten en kennis kan maken met de 
boerderijdieren.

Terug naar de bron 
op de boerderij 

’La Ferme de la Strée’

Overnachten
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01/06

Blegny                                                               
Apéro-Mine                                   

Blegny-Mijn nodigt u uit voor een bijzondere activiteit: een bezoek 
aan de ondergrondse gangen op -30 en -60 m, uitsluitend verlicht 
door individuele lampen en daarnaast twee culinaire stops met 
heerlijke streekproducten.
Info: ook op 06/07, 03/08, 07/09 - rue Lambert Marlet 23 - ontvangst 

om 17.45 u, vertrek om 18 u - kosten: € 25 /pers (reserveren ver-
plicht) - tél. 04 387 43 33 - www.ouftitourisme.be

Flémalle (Ivoz-Ramet)
Cro-Magnon - Prehistoric Challenge
Ga de strijd aan met de prehistorische mens in deze superactieve 
tentoonstelling! 
Info t/m 29/06/2018 - Préhistomuseum, rue de la Grotte 128 - 

www.prehisto.museum

Luik
Tentoonstelling - Van de mammoetvacht naar 
het oog van de cycloop    
Deze bizarre tentoonstelling toont meer dan 200 wetenschappelijke 
eigenaardigheden, opvallend vanwege hun pedagogische waarde, 
hun uiterlijk of de bijzondere manier waarop ze sinds 1817 bij de Uni-
versiteit Luik zijn terechtgekomen.
Info: t/m 31/08/2018 - Instituut voor Zoölogie, quai van Beneden 22 - 

www.embarcaderedusavoir.ulg.ac.be

Luik
Tentoonstelling -  
Arts mécaniques: Les rouages de l’innovation
De tentoonstelling Mechanische kunsten, de radarwerken van de in-
novatie verkent de oorsprong van de technologische vooruitgang, die 
de motor vormde van de economische ontwikkeling van onze streek.
Info: t/m 02/12/2018 - Maison de la Métallurgie et de l’Industrie, bld 

Raymond Poincarré 17 - tel. 04 342 65 63 - www.mmil.ulg.ac.be

Luik
Tentoonstelling -  
Empreintes: Patrimoine écrit témoin de l’Histoire
De tentoonstelling Afdrukken: het geschreven erfgoed als getuige 
van de geschiedenis, staat stil bij de rol van het geschrift door de 
eeuwen  heen. Er zijn middeleeuwse geschriften, incunabelen, boe-
ken, kaarten, enz. Een honderdtal unieke stukken, voor het me-
rendeel afkomstig uit het rijke erfgoed van de bibliotheken van de 
universiteit Luik, wordt bij uitzondering tentoongesteld.
Info: t/m 20/07/2018 - Cité Miroir, place X. Neujean 22 -  

tel. 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

Luik                                                                   
Tentoonstelling - Le jardin du Paradoxe: 
Regards sur le Cirque Divers à Luik

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE
Info : 04 279 20 31    www.viewallonne.be

Regards sur le 
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LE JARDIN 
PARADOXE

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE

ENTRÉE LIBRE
VISITE GUIDÉE  Art&Fact  04 366 56 04 jardinduparadoxe.be

Zie P. 
Info t/m 16/08/2018 - Museum van 
het Waalse Leven, Rue des Mineurs 
- tel. 04 279 20 31 - 
www.ouftitourisme.be

Luik
Tentoonstelling - Viva Roma!
Deze internationale tentoonstelling neemt u mee in het voetspoor 
van de liefhebbers van de Grand Tour, de voorlopers van de huidige 
toeristen. Zij maakten reizen om hun opvoeding en kennis te per-
fectioneren. Maar ook kunstenaars, kunstliefhebbers en kunstver-
zamelaars maakten deze beroemde tocht.
Info: t/m 26/08/2018 - Boveriemuseum, Boveriepark - tel. 04 221 55 01 - 

www.laboverie.com

Luik
Tentoonstelling - Retrospectief Fernand Flausch: 
Werken van 1969 tot 2013
Acrylschilderijen, collages, assemblages op canvas, neons, strip-
prenten en projecten die een link hebben met de architectuur en het 
urbanisme. Ontdek meer dan 60 werken van deze Luikse kunstenaar 
(1948-2013)!
Info: t/m 30/07/2018 - Boveriemuseum, Boveriepark - tel. 04 221 55 01 - 

www.laboverie.com

Légende :   > Evénement organisé dans le cadre  
 de la Wallonie gourmande, thématique   
 touristique de l’année 2018 
    > Evénement réservable sur OuftitourismeAGENDA

Zo
m

er
m

ag
az

in
e 

20
18

29



Malmedy
Tentoonstelling - Le Monde Premier
De fototentoonstelling Le Monde Premier van Jean-Pierre Dutilleux 
neemt u mee op ontdekking van 13 stammen uit de Eerste Wereld, 
afkomstig uit alle uithoeken van de wereld.
Info: t/m 30/09/2018 - Malmundarium, place du Châtelet 9 - 

tel. 080 79 96 68 - www.malmundarium.be

Spa                                                                     
Tentoonstelling Oorlog & Vrede:
Spa van 1914 tot 1920

w w w . s p a v i l l a r o y a l e . b e

PAIX
SPA ET L’EUROPE 1914-1920

GUERRE

DU 1ER AVRIL AU 2 DÉCEMBRE 2018

Le Musée de la Ville d’eaux présente

Zie P. 
Info: t/m 02/12/2018 -  
tel. 087 77 44 86 -  
www.ouftitourisme.be

Spa
Tentoonstelling - Spa Les bulles de Carin

De tentoonstelling Spa, de tekstwolkjes van Carin, met originele te-
keningen van de striptekenaar Francis Carin houdt rechtstreeks ver-
band met de tentoonstelling Oorlog en Vrede: Spa van 1914 tot 1920 
Info: t/m 11/11/2018 - Bos- en Watermuseum - tel. 087 77 44 86 -  

www.spavillaroyale.be

Spa
Het onderzoek van de uil 2018 - 
Op zoek naar de verloren schat
Squick, de kleine rood-bruine eekhoorn, is dit jaar wanhopig op 
zoek naar de voorraad die hij voor de winter had aangelegd. Snel, 
aan het werk! Ga samen met de uil met de gouden oortjes op zoek 
naar de voorraad nootjes die in het museum is verstopt! 
Info: t/m 08/01/2019 - Bos- en Watermuseum, Bérinzenne 4 - vanaf 7 

jaar - tel. 087 77 18 38 - www.berinzenne.be

FIETSTOCHT MET ELEKTRISCHE FIETS

Ontdek de bronnen van Spa met een 
elektrische fiets, begeleid door een vrolijke 

en enthousiaste gids

We verlaten het stadscentrum en we ontdekken de 
bossen van Spa. Tijdens deze fietstocht stoppen we 
even bij de bronnen en de prachtige gebouwen. 

Op en neer door heuvels en valleien, tussen een 
hoogte van 250m (centrum van Spa) en 580m (Venen van 
Malchamps). 
Totaal:  +/- 30 km, gemiddelde moeilijkheidsgraad.

www.spatourisme.be

Zaterdag 16 juni - vertrek om 10u
Zaterdag 04 augustus - vertrek om10u

INFO
087 79 53 53 
Vooraf inschrijven is verplicht.
Prijs : 15€ met fietsverhuur - 5€ zonder fietsverhuur.
Afstand : +/- 30 km.
Maximum 10 personen.
Helm dragen verplicht en ter plaatste te huur.

Balade vélo - pub magazine de l'été NL.indd   1 10/04/2018   15:02:45
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Spa

Tentoonstelling - Ice Age: Terug naar het verleden

 
Ga op poolexpeditie en be-
grijp wat onze planeet in de 
afgelopen miljoen jaar 
heeft vormgegeven: 
Gletsjers, toendra’s, de 
mammoet, en nog veel 
meer.
Info: t/m 08/01/2019 - Bos- en 
Watermuseum, Bérinzenne 
4 - tel. 087 77 18 38 - 
www.berinzenne.be 

Stavelot                                                                     
Tentoonstelling - Magnum Contact Sheets
Zie P.
Info: t/m 02/12/2018 - Abdij van Stavelot - www.ouftitourisme.be 

Verviers
Tentoonstelling - Vie de grenier 
Aan het hand van een speels parcours en raadseltjes laat deze origi-
nele tentoonstelling jong en oud door de tijd reizen, in een wereld 
ergens tussen de 19e en eind 20e eeuw.
Info: t/m 22/11/2018 - CTLM, Rue de la Chapelle 30 - tel. 087 30 79 20 - 

www.aqualaine.be 

02/06

Blegny
14e editie Italiaanse dagen
Theater, muziek, dorp met Italiaanse lekkernijen, ontspan-
ningsruimte en bezoek aan de mijn (in het Italiaans). 
Info: t/m 03/06/2018 - Blegny-Mijn, Rue Lambert Marlet 23 - zaterdag 

vanaf 15 u, zondag vanaf 12 u - toegang: € 5 / p - 
www.lagiornataitaliana.be

03/06 

Hoei                                                                     
Festival van geleide bezoeken in 
Terres-de-Meuse
Ontdek op de zondagen in de zomer 14 dorpen die in het teken staan 
van het ongewone, het zeldzame en tal van verrassingen.
Info: t/m 30/09/2018 - vvv-kantoor Terres-de-Meuse, Quai de 

Namur 1 - tel. 085 21 29 15 - www.terres-de-meuse.be  

Luik                                                                   
Cruise Maastricht Shopping             

Stap aan boord van Le Pays de LUIK voor een heerlijk dagje shoppen 
zonder parkeerstress.
Info: voetgangersbrus Saucy, Quai E. van Beneden, vertrek om 

9 u (terug rond 18 u) - Prijs: € 21 / 18,50 / 14,80 (reserveren 
verplicht) - 
www.ouftitourisme.be

07/06

Luik
3e editie Chinatown
Chinese smaken en tradities in hartje Luik. Chinatown organiseert 
diverse activiteiten en laat u zo kennismaken met de Chinese 
cultuur. Lezingen, workshops, sport- en culturele activiteiten en 
natuurlijk proeverijen. Laat u 4 dagen lang onderdompelen in de 
wereld van het Rijk van het Midden.
Info: t/m 10/06/2018 - Place Saint-Lambert - www.chinatownliege.be

08/06

Luik
Bueren in bloemenpracht

Zie P. 
Info: t/m 14/06/2018 - www.visitezliege.be

Soumagne (Wégimont)
La Weginight
Sport en recreatie in het provinciaal domein van Wégimont. Op het 
programma: joggen per leeftijdscategorie, trail, streekmarkt, mu-
ziek, hapjes en drankjes. 
Info: Chaussée de Wégimont 76 - tel. 04 279 24 00 - voorinschrijving: 

www.otop.be/weginight
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09/06

Amay (Jehay)
Biererfgoed
Een heerlijke ontmoeting tussen twee soorten erfgoed: de een om 
te bekijken en de ander om te drinken. Microbrouwerijen en streek-
producenten laten u kennismaken met hun heerlijke producten. Een 
feestelijke proeverij op een bijzondere locatie.
Info: t/m 10.06.2018 - Château de Jehay, Rue du Parc 1 - zaterdag van 14 

tot 24 u, zondag van 11 tot 21 u - tel. 085 82 44 00 - 
www.patrimoinebieres.be

10/06

Hermalle-sous-Huy                                        
Bezoek met gids - Het is uitzonderlijk ... 
dicht bij u
Aan u de beurt om deze plek te bezoeken die op de lijst staat van 
ongewone locaties van de provincie Luik!
Info: kasteelhoeve, Chaussée F. Terwagne 132a - vertrek om 14 u 

- Prijs: € 7 / € 5 van 6 tot 12 jaar - tel. 085 31 42 86 -  
www.musee-gourmandise.be

13/06

Luik                                                                  
Cruise Ontdek Maastricht  
Stap aan boord van Le Pays de Luik voor een dagje flaneren in Maas-
tricht. 
Info: ook op 11, 13, 20 en 27/07, op 1, 10, 17, 24, 29/08 en 12/09 - 

voetgangersbrug Saucy, quai E. van Beneden - aan boord 
om 8.30 u (terug omstreeks 18 u) - Prijs: € 19 / 16,50 / 13,20 
(reserveren verplicht) - www.ouftitourisme.be

15/06                                                  

Comblain-au-Pont                                         
Een zomer in de grot
De prachtige grot van Comblain valt op door zijn kleuren en vormen. 
De gidsen vertellen vol passie en respect over deze bijzondere omge-
ving. Wie wordt niet geraakt door de schoonheid en kwetsbaarheid 
van dit natuurfenomeen? Bijzonder: Ontdek hoe het rotsgesteente 
en de grot werden gevormd, in beeld gebracht aan de hand van dy-
namische maquettes.
Info: t/m 15/09/2018 - Rue des Grottes 46 - dagelijks toegankelijk 

(behalve vrijdag) om 11 u, 13 u, 14.30 u en 16 u (duur: 75 min.) - toe-
gang: € 8,50 / 6,50 (reserveren gewenst) - tel. 04 369 26 44 - 
www.decouvertes.be - www.ouftitourisme.be

16/06

Flémalle
Flémalle viert feest
Sport voor iedereen, Funny Challenge, boerderij in de stad, markt, 
ambachten, braderie, Italiaans dorp, autoshow, brocante, kermis, 
animaties, enz.
Info: t/m 17/06/2018 - Grand’Route - tel. 04 233 67 87 - www.flemalle.be

Luik                                                                  
Cruise BBQ
Een mooie boottocht met bbq en muziek om Luik op een originele 
manier te ontdekken!  
Info: Voetgangersbrug Saucy, Quai E. van Beneden - aan boord 

om 19.30 u (einde om 23.30 u) - Prijs: € 40 / € 22.50 -12 jaar 
(reserveren verplicht) - www.ouftitourisme.be

17/06

Luik
Verborgen tuinen & plekjes
Ontdek samen met een gids deze privétuinen en onbekende plekjes, 
voor deze ene dag uitzonderlijk toegankelijk! 
Info: Vvv-kantoor, Quai de la Goffe 13 - vooraf reserveren noodzakelijk - 

tel. 04 221 92 21 - www.visitezliege.be

Luik (Saint-Nicolas)
Feest op de slakkenberg
Food Village, podium, activiteiten voor jong en oud, workshops, 
wandelingen in de natuur ...
Info: Maison des Terrils, rue Chantraine 161 - gratis toegang vanaf 11 u - 

tel. 04 234 66 53 - www.paysdesterrils.eu

Spa-Francorchamps
Spa Italia
La Dolce Vita in Francorchamps! Een dag waarop, naast Italiaanse 
auto’s en motoren, al het goede van Italië centraal staat!  
Info: Route du Circuit 55 - www.spaitalia.be

21/06

Luik
Gallisch dorp

Petanquebanen, animaties, concerten en vooral heerlijke wijnen en 
streekproducten: een stukje Frankrijk in hartje Luik! 
Info: t/m 15/07/2018 - Place Saint-Paul - www.enjeu.be
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Province de Luik
Fête de la Musique
Concerten, animaties en activiteiten in alle hoeken van de provincie 
Luik!
Info: t/m 24/06/2018 - www.fetedelamusique.be

22/06

Spa-Francorchamps
Spa Summer Classic
De Spa Summer Classic is de ideale gelegenheid om de wagens van 
de afgelopen decennia te bewonderen, aan te raken en te horen.
Info: t/m 24/06/2018 - Route du Circuit 55 - http://spasummerclassic.com

23/06

Limbourg
La Nuit romantique 

Kunstenaars uit Limburg en Clermont verzamelen zich rondom het 
thema “wanneer erfgoed en Limburg rijmen op liefde”. Het pro-
gramma bestaat uit muziek, rondleidingen, koetstochten en een 
tentoonstelling over het huwelijk, op diverse locaties in Hoog-Lim-
burg.
Info: Place Saint-Georges - vanaf 19 u - www.ville-limbourg.be 

Waremme
Le Beau Vélo de RAVeL
Adrien Joveneau en zijn team bezoeken Waremme en nemen u mee 
op ontdekking van dit mooie stukje Haspengouw.
Info: Place du Roi Albert Ier - tel. 019 33 08 80 - www.waremme.be

24/06

Visé
Kindereiland
Tropische sferen, strandstoelen, parasols, een terras en cocktailbar. 
En verder nog: leuke activiteiten voor jong en oud, zoals een spring-
kasteel, trampoline, enz.
Info: t/m 31/08/2018 - Ile Robinson, Rue Basse-Hermalle - dagelijks van 

11 tot 19 u, vrijdag en zaterdag tot 21 u - tel. 04 374 22 12 

Stavelot
Grote zomerbrocantemarkt

Een grote markt in het historische centrum met meer dan 400 
kraampjes met curiosa en antiek. 
Info: van 7 tot 18 u - tel. 0475 92 34 50 - www.tourismestavelot.be

28/06

Esneux
Beach Days
Beach Soccer, Beach Tennis, Beach Volley, Beach Rugby… maar 
ook een Food trucks village, microbrouwerijen, concerten en 
speelruimtes voor de kids! Een feestelijke vakantiesfeer, met de voe-
ten in het zand!
Info: jt/m 01/07/2018 - Rue de l’Athénée vanaf 7 u - www.beachdays.net

29/06

Seraing
2e Festival Italiano
3 dagen lang boordevol gezinsactiviteiten (gratis concerten, anima-
ties, proeverijen, enz.) met op zaterdag een concert van eregast Toto 
Cutugno. 
Info: t/m 01/07/2018 - Esplanade de l’Avenir - gratis toegang -  

tel. 0492 92 55 93.

Spa-Francorchamps
Bikers’ Classics

 
Het evenement voor klassieke 
motoren. 
Info t/m 01/07/2018 - Route du 
Circuit 55 - www.bikersclassics.be 

Spa
Heroes Spa Tribute Festival  
Een van de grootste Tribute-festivals in Europa! 
Info: t/m 01/07/2018 - tel. 087 79 53 53 - www.spatribute.be
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Stavelot 
Festival Vacances-Théâtre-Stavelot
Humor, wereldmuziek of theater, er zit voor elke bezoeker wat bij. 
Info: t/m 08/07/2018 - Abdij van Stavelot - tel. 080 86 27 06 - 

www.festival-vts.net

30/06

Aubel & Plombières
Koetstocht

Naar keuze! Een tochtje met de koets inclusief proeverij van streek-
producten vanaf het vvv-kantoor van Aubel (elke zaterdag) of een 
koetstocht naar de mijnsite vanaf het Maison du Site Minier in 
Plombières alle zondagen.
Info: t/m 26/08/2018 - van 10 tot 16 u - tel. 087 68 01 39 (Aubel) / 

087 35 53 77 (Plombières). 

Engis
Festival des Tchafornis

Daar zijn de acrobaten, klaar om u te laten dromen en verbazen! 
Laat u meevoeren ... Clowns, acrobaten, marionetten en tovenaars 
nemen u mee naar een andere wereld.
Info: t/m 01/07/2018 - Rue Reine Astrid 6 - toegang: € 2,50 /volwasse-

ne/dag - www.ccengis.be

Luik                                                                  
Culinaire zomercruise
Stap aan boord van Le Pays de LUIK voor een onvergetelijke 
feestavond met diner en muziek op het water. 
Info: ook op 7, 21, 28/07 en op 4, 11, 18, 25/08 - Voetgangersbrug 

Saucy, quai E. van Beneden - aan boord om 19.30 u (terug 
omstreeks middernacht) - Prijs: € 56 / 31,50 (reserveren 
verplicht) - www.ouftitourisme.be

www. .begrottedecomblain

EEN
                IN DE GROT

ZOMER

15/06 > 15/09
2018
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JULI

01/07

Luik
Les Estivales.be
Deze zomer wordt echt Waals! Het Museum van het Waalse Leven 
organiseert een festival met verfrissende activiteiten voor iedereen: 
concerten, zomerbezoeken, verhalen, cursussen en marionetten 
voor kinderen. Dit jaar wordt het evenement afgesloten met een 
marionettenfestival. 
Info: t/m 31/08/2018 - Museum van het Waalse Leven, Rue des Mineurs - 

tel. 04 279 20 31 - www.viewallonne.be

05/07

Luik
Festival Les Ardentes
Bekend muziekfestival waar diverse Belgische en internationale 
artiesten, alle muziekstijlen en laatste trends elkaar ontmoeten: 
rock, elektro, hiphop, house, techno, drum’n bass, soul, chanson 
française, folk, pop ...
Info: t/m 08/07/2018 - Parc Astrid - www.lesardentes.be

Spa-Francorchamps
The 25 Hours VW Fun Cup

Een spannende tijdrit en een bijzonder schouwspel op het mooiste 
circuit ter wereld! Parade, technische controle en diverse animaties 
op de Esplanade de l’Avenue F. Nicolay in Stavelot, op donderdag. 
Info: t/m 08/07/2018 - Route du Circuit 55 - tel. 087 29 37 00 -  

www.vwfuncup.eu

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE
Info : 04 237 90 50    www.viewallonne.be

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE

04 279 20 31
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Waimes (Robertville)
Zomerse tochten voor het hele gezin!
De tochten zijn geschikt voor het hele gezin en perfect om de fauna 
en flora van het plateau van de Hoge Venen te ontdekken. Bij slecht 
weer kunt u een bezoek brengen aan het Fania Museum (met gids). 
Info: op 5, 19 en 26/07 en 2, 16 en 23/08 - Route de Botrange 131 - Vertrek 

om 14 u - kosten: € 3 / gratis -12 jaar (reserveren aanbevolen) -  
tel. 080 44 03 00 - www.botrange.be

06/07

Remicourt (Momalle)
Camp Indiantown Gap
Een tentoonstelling-voorstelling over de bezetting en de bevrijding 
van België. In het weekend worden er diverse activiteiten georga-
niseerd.
Info: t/m 08/07/2018 - Place de Momalle - www.spearhead.be 

07/07

Hermalle-sous-Huy
Middeleeuwse lekkernijen
Op de kaart van de taverne staan bijzondere middeleeuwse gerech-
ten. De recepten hiervan komen uit de boeken van de Bibliothèque 
de la Gourmandise. Zo wordt dit weekend een echte culinaire reis 
naar de middeleeuwen.

Info: t/m 08/07/2018 - kasteelhoeve, Chaussée Freddy Terwagne 132a - 
zaterdag van 14 tot 19 u, zondag van 11 tot 19 u - tel. 085 31 42 86 - 
www.musee-gourmandise.be

08/07

Soumagne (Wégimont)
Wégimont Festival
Het familiefestival in de provincie Luik! Concerten, voorstellingen 
en animaties voor groot en klein in een prachtige groene omgeving.
Info: Provinciaal domein Wégimont, Chaussée de Wégimont 76 - vanaf 

3 jaar - www.wegimontfestival.be

Stavelot
Les P’tits Fest’Arts

 
 
Een dag in het teken van het straat-
theater, speciaal voor de allerkleins-
ten en hun familie!
Info: Abdij van Stavelot - gratis toe-
gang vanaf 13.30 u - tel. 080 88 05 20 - 
www.ccstp.be

Chaussée de Wégimont, 76 - 4630 SOUMAGNE - Tel. + 32 (0)4 279 24 00
chateau.wegimont@provincedeliege.be - www.provincedeliege.be/wegimont
Bereikbaarheid: autosnelweg E40 Luik-Aix, afrit 37, aangegeven route

speeltuinen

arboretum

camping

midgetgolf

kanovijver

speeltuinen

vergaderzalen

banketten
visvijver

Provinciaal Domein
Wégimont,
recreatiepark
van 22 ha
Centrum voor openluchtklassen
of seminars, ingerichte vergaderzalen, 
banketzalen, camping, verhuur van 
elektrische fietsen en speeltuinen.

In het seizoen (van 1 mei tot 1 september):
verwarmd zwembadencomplex van 26°,
barbecueplaatsen, midgetgolf,
kanovijver, kleine restauratie.

Provinciaal Domein Wégimont

sportterreinen
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14/07

Luik
Festiviteiten 14 juli

Volksfeesten, een typisch Franse markt en een grote vuurwerkshow 
ter ere van de Franse nationale feestdag.
Info: tél. 04 221 92 21 - www.visitezliege.be 

Luik                                                                   
Cruise 14 juli 
Stap aan boord van Le Pays de LUIK voor een feestelijke avond met 
vuurwerk.  
Info: Voetgangersbrug Saucy, Quai E. van Beneden - aan boord 

om 12.30 u (terug omstreeks 00.30 u) - Prijs: € 40 / 22,50 
(reserveren verplicht) - www.ouftitourisme.be

15/07

Luik                                                                   
Cruise Sint-Pietersberg
Een boottocht naar Ternaaien, gevolgd door een wandeling met gids 
op de Sint-Pietersberg.
Info: ook op 25/07, 26/08, 23/09 - voetgangersbrug Saucy, Quai 

E. van Beneden, aan boord om 13.30 u (terug rond 19 u) - 
Prijs: € 14,50 / 12,50 / 10,50 (reserveren verplicht) - 
www.ouftitourisme.be

Luik
EUROGYM 2018
Luik ontvangt EUROGYM en is een paar dagen lang de Europese 
hoofdstad van de gymnastiek. Demonstraties, gala’s, workshops 
en nog veel meer, met zo’n 5000 jonge talenten uit heel Europa. 
Voor het grote publiek: openings- en sluitingsparade (Espace Tivoli), 
gala (Country Hall), optredens (Espace Tivoli, Place Saint-Etienne en 
Boveriepark), maar ook een gymzone en feesten. 
Info: t/m 19/07/2018 - www.eurogym2018.com

MALMEDY

« PRIME WORLD » 

EXPO
31/03 > 30/09/2018

Collection 
Jean-Pierre Dutilleux

Place du Châtelet, 9  - 4960 MALMEDY - +32 080.79.96.68
 www.malmundarium.be • www.malmedy.be

• Met een elektrische fiets 
(te huur ter plaatse) - zal 
u een rondje draaien op de 
RAVeL doorheen de stad, 
• even rondkijken bij de 
rommelmarkt op zondag  
morgen, 
• een lekker hapje eten op 
een terras in de zon 

• en een speurtocht door de geschiedenis in een bloe-
menversierde binnenstad doen.

 
21 juli 
Nationale feestdag 
van 6 tot 24 uur non stop

15 augustus 
« Het Reuzenomelett » 
10.000 eieren zijn gratis te 
genieten

ZOMERUITSTAP VOOR DE HELE FAMILIE!

Niet te missen:
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Visé (Lanaye)                                                   
Cruise Albertkanaal
Een korte ontspannende boottocht in de Kanne-geul tot Briegden.
Info: ook op 25/07, 26/08, 23/09 - Ternaaienbrug, aan boord 

om 15.30 u (terug rond 17.30 u) - Prijs: € 7,50 / 6,50 / 5,25  
(reserveren verplicht) - www.ouftitourisme.be

18/07

Luik
Internationale Atletiekmeeting Provincie Luik

De grote atletiekmeeting in de provincie Luik. Bekende en minder 
bekende atleten nemen deel aan de kwalificaties voor de komende 
Europese of wereldkampioenschappen.
Info: Boulevard Philippet 83 - www.meetingliege.be 

Luik                                                                   
Cruise Hoei, dochter van de Maas                 
Een ontdekkingscruise naar een bijzondere stad! 
Info: ook op 08/07 en 22/08 - voetgangersbrug Saucy, Quai E. 

van Beneden, vertrek om 8 u (terug rond 18.30 u) - Prijs: € 
19 / 16,50 / 13,20 (reserveren verplicht) -  
www.ouftitourisme.be

19/07

Comblain-au-Pont                                         
Wandeling - Op het ritme van de vleermuis 
Observeer tijdens deze bijzondere wandeling de vleermuizen in hun 
jachtgebieden en luister met speciale apparatuur naar hun ultraso-
nore trillingen.
Info: Place Leblanc 7 - vertrek om 21 u - duur: 3 u - kosten: € 6 / 4,50 

(reserveren verplicht voor 12/07 ) - tel. 04 369 26 44 -  
www.ouftitourisme.be

Spa
Les Francofolies de Spa
Meer dan 100 concerten op 6 podia en jaarlijks bijna 180.000 festi-
valbezoekers! Dit festival is een leuke mix van bekende en minder 
bekende namen, waaronder veel Waalse artiesten. Franse chansons, 
rock, pop, elektronische muziek, hiphop of slam: alle muziekstijlen 
ontmoeten elkaar in een supergezellige sfeer.
Info: t/m 22/07/2018 - www.francofolies.be

Boot «Le Pays de Liège»
Rue Lambert Marlet 23 - 4670 Blegny  - Tel. : +32 (0)4 387 43 32
domaine@blegnymine.be - www.bateaulepaysdeliege.be 

©
 Service com

m
unication 

    de la Prov. D
e Liège

Boot «Le Pays de Liège»
Trek er deze zomer op uit door een boottocht op de Maas te maken aan boord van «Le Pays 
de Liège », om Maastricht, Hoei, de Sint-Pietersberg, de kristalfabriek van Val Saint-Lambert  
of het Prehistomuseum van Ramioul te bezichtigen. Vindt onze boottochten, evenals de 
«smul» en onze speciale boottochten met musicale animatie de «zomer editie» van onze 
folder of op onze website.
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21/07

Comblain-au-Pont
FIM Trial World Championship 

 
 
Wereldkampioenschap Trial 
met meer dan 10 nationalitei-
ten en meer dan 90 coureurs. 
Sensatie gegarandeerd! Een 
unieke gelegenheid om deze 
extreme stunts te bewonde-
ren! 
Info t/m 22/07/2018 - zaterdag 
vanaf 12 u en zondag vanaf 10 u - 
www.belgiumworldtrial.be  

Hoei
Welcome in the Park
Een gezellig dag: Garden party, bar en animaties (theater, schmink, 
springkastelen, enz.).
Info: Parc des Récollets - gratis toegang vanaf 14 u - tel. 085 21 78 21 - 

www.huy.be

Verviers
Festival « Au Fil de l’Epée »

Een bijzonder festival met een tiental middeleeuwse gezelschap-
pen, meer dan 150 acteurs en figuranten in actie en een ambachte-
lijke markt.  
Info t/m 22/07/2018 - van 11 tot 18 u - toegang: € 5 / gratis -12 jaar - 

www.verviers.be

22/07

Luik                                                                   
Cruise Préhistomuseum
Ontdek het bijzondere Préhistomuseum van Flémalle en kom alles 
te weten over hoe de mensen leefden in de prehistorie.
Info: ook op 12/08 - voetgangersbrug Saucy, quai E. van Beneden 

- aan boord om 12.30 u (terug rond 19 u) - Prijs: € 33 / 31 / 
28 (reserveren verplicht) - www.ouftitourisme.be

 Tentoonstellingen

 Events

 Gardens

 Concerten

 Rondleidingen

 Getheatraliseerde bezoeken

 Schoolactiviteiten

Domaine du Château de Jehay - rue du Parc 1 - 4540 AMAY 
Info +32 (0) 85 82 44 00 • info@chateaujehay.be • www.chateaujehay.be

Château de Jehay
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25/07

Hoei
Ça Jazz à Huy
Swingende jazz-klanken op diverse locaties in Maasstad Hoei.
Info: t/m 29/07/2018 - tel. 085 21 29 15 - www.terres-de-meuse.be

Spa
Parade Total 24H de Spa

Bewonder de parade van de bolides in de thermale stad! Autografie-
sessie van 19 tot 20 u.
Info: van 18.30 tot 21.30 u - tel. 087 79 53 53 - www.spa-hautesfagnes.be

26/07

Spa-Francorchamps
Total 24H de Spa
De populairste endurance race op de Belgische kalender, speciaal 
voor de GT-wagens. Deze 70e editie van de 24 uur belooft weer een 
spannende te worden! Met gezellige kraampjes en stands. 
Info: t/m 29/07/2018 - Route du Circuit 55 - www.total24hours.com

28/07

Jalhay
Familly Days 

Gezelligheid, lekker en drinken, streekproducten en natuur. Diverse 
leuke activiteiten op een bijzondere locatie! 
Info: t/m 29/07/2018 - Gileppemeer, route de la Gileppe 55A -  

tel. 087 76 56 87 - www.gileppe.com

Blegny-Mijn W

ERELDERFGOED
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Voornaamste 
mijnsites van Wallonië 
Werelderfgoed 
sinds 2012

Organisatie
 van de Verenigde Naties

voor Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur

één van de 4 voornaamste mijnsites van Wallonië erkend als Wereldpatrimonium 
door de Unesco
Rue Lambert Marlet 23 - 4670 Blegny  - Tel. : +32 (0)4 387 43 32
domaine@blegnymine.be - www.blegnymine.be 

Ontdek een echte steenkoolmijn  ...
maar ook :
- de permanente tentoonstelling
- de biotoop van de steenberg en het «circuit van de bomen»
- de rondritten met toeristentreintjes 
- de speeltuinen (nieuwe speeltuin 6 - 14 jaar - gratis toegang)
- ...

Besuchen Sie ein echtes Kohlebergwerk !

©
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29/07

Luik                                                                   
Cruise Cristal Discovery
Maak een fraaie boottocht naar Seraing en bezoek daar kristalfa-
briek Val Saint Lambert. U maakt kennis met de magische glasbla-
zerstechnieken en de prachtige producten van kristal.
Info: ook op 19/08 - voetgangersbrug Saucy, quai E. van Beneden 

- aan boord om 13.30 u (terug rond 18.30 u) - Prijs: € 20 / 
18,20 / 15,80 (reserveren verplicht) -  
www.ouftitourisme.be

Sprimont (Louveigné)
Potten- en keramiekfeest

Meer dan 70 exposanten uit België, Frankrijk en Nederland tonen 
hun kleurrijke potten en aardewerk.
Info: Place des Combattants - van 10 tot 18 u - toegang: € 2,50 - 

tel. 04 368 58 50 - www.louveigne.eu 

31/07 

Stavelot
61e Muziekfestival Stavelot - Baltica

Bij dit festival staat de kamermuziek centraal en ook dit jaar wordt 
u uitgenodigd om te komen genieten van bekende en minder be-
kende stukken. 
Info: t/m 15/08/2018 - tel. 080 86 27 06 - www.festivalstavelot.be 

Zo
m

er
m

ag
az

in
e 

20
18

41



AUGUSTUS

01/08

Luik
Le Petit Théâtre d’Aquitaine
Beleef de avonturen van Guignol en Bécassine in het Avroypark. Een 
leuk uitje voor het hele gezin! 
Info: t/m 25/08/2018 - Avroypark - dinsdag, woensdag, donderdag en 

vrijdag om 15 u, in het weekend om 11 u en 15 u -  
tel. 0495 45 20 77 - petit.theatre.aquitaine@gmail.com

03/08

Fort Lantin
Festiviteiten in Fort Lantin

Historische animaties, nagebouwde kampen, herdenkingen en di-
verse militaire voertuigen. 
Info: t/m 05/08/2018 - Rue de Villers 1 - tel. 04 246 55 44 -  

www.fortdelantin.be

Saint-Vith
Grote brocantemarkt 
Deze brocantemarkt van maar liefst 5 km lang en zo’n 1200 kraam-
pjes is een van de grootste in België!
Info: centrum Sankt-Vith vanaf 15 u - tel. 080 28 01 30 - 

www.trodelmarkt.be

04/08

Spa-Francorchamps 
VW Bug Show

Optochten, parades, grote brocantemarkt, racedemonstraties, 
kids village, concours d’élégance, feesten, enz. Meer dan 1000 
VW-wagens uit heel Europa, de een nog mooier dan de ander. 
Info: t/m 05/08/2018 - Route du Circuit 55 - www.vwbugshow.be

www. .be

Voortaan vormen elf gemeenten het grondgebied van het 
huis voor toerisme van het Land van Herve: Aubel, Blegny, 
Dalhem, Fléron, Herve, Olne, Pepinster, Plombières, 
Thimister-Clermont, Visé en Welkenraedt. Vanuit deze 
gemeenschappelijke toeristische identiteit wordt dagelijks 
promotie voor het gebied gevoerd en het toeristisch onthaal 
georganiseerd.

Het huis voor toerisme, gevestigd in het voormalige station 
van Herve, langs de RAVeL van Lijn 38, ontvangt u het 
hele jaar quasi permanent. In Visé opent een toeristisch 
onthaalpunt zijn deuren tijdens de weekends, 
feestdagen en schoolvakanties.

Verkoop van gevulde manden en 
streekproducten, verhuur van elektrische 
en trekkingfietsen, vertrekpunt voor tal 
van wandel- en fietsroutes, toeristische 
brochures en NGI-kaarten, en vergeten we 
ook de interessante toeristische tips niet…

Kom maar even langs !

Het  team van het 

 huis voor toerisme

 

Pub_MTPH_A5.indd   1 4/11/2018   10:50:03 AM
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Waimes (Faymonville)                                   
Tentoonstelling van oude tractoren en machines 

 
 
 
 
Beleef de nostalgie van vroeger 
met deze tentoonstelling van 
zo’n honderd oude landbouw-
machines en tractoren. Ten-
toonstelling, optocht, diverse 
demonstraties en een tocht van 
26 km op zaterdag en zondag 
over plattelandswegen.
Info t/m 05/08/2018 - rue de la 
Crope 42 - tel. 0477 65 35 55 - 
daniel.lerho@skynet.be

05/08

Amay (Jehay)                                                   
Kinderen eerst!
Een draaimolen, marionettentheater, schmink, een reuzenspel, een 
springkasteel en nog veel meer: het domein van Jehay staat geheel 
in het teken van de kinderen! 
Info: Château de Jehay, Rue du Parc 1 - van 13 tot 18 u - tel. 085 82 44 00 - 

www.chateaujehay.be

Hamoir
26e brocantemarkt 
Een van de brocantemarkten die u deze zomer zeker niet mag mis-
sen, met maar liefst meer dan 300 kraampjes en duizenden bezoe-
kers. Muziekanimaties, bar en kleine restauratie. 
Info: Berges de l’Ourthe - vanaf 8 u - tel. 086 38 94 43 -  

www.ovatourisme.be

Thimister-Clermont (Clermont-sur-Berwinne)
Envol d’Artistes 
Meer dan 80 kunstenaars en ambachtslieden nemen hun intrek 
in het mooie en idyllische monumentale dorpje Clermont-sur-Be-
rwinne, een van de mooiste dorpen van Wallonië.
Info: van 10 tot 19 u - tel. 0495 24 30 27 - www.paysdeherve.be

06/08

Sprimont
Internationale sculptuurontmoetingen 
Diverse door de jury geselecteerde beeldhouwers bewerken een blok 
graniet van 1 m³. Kom kijken naar de originele en hoogstaande wer-
ken van deze kunstenaars.
Info: t/m 31/08/2018 - Rue Joseph Potier 54 - vanaf 9 u -  

tel. 04 382 21 95 - musee.pierre.sprimont@skynet.be
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08/08

Spa
59e editie Koninklijk Theaterfestival Spa

 
 
 
 
 
Meer dan 50 voorstellingen op 
diverse locaties, ontmoetingen 
met artiesten, lezingen, gastro-
nomie & theater-avonden, 
ontspanningsavonden in sa-
menwerking met Thermes de 
Spa, straatanimaties, enz. 
Info: t/m 20/08/2018 -  
tel. 087 77 56 52 - 
www.festivaldespa.be

09/08

Comblain-au-Pont                                         
Wandeling - Op het ritme van de vleermuis
Observeer tijdens deze bijzondere wandeling de vleermuizen in hun 
jachtgebieden en luister met speciale apparatuur naar hun ultraso-
nore trillingen.
Info: Place Leblanc 7 - vertrek om 20 u - duur: 3 u - kosten: € 6 / 4,50 

(reserveren verplicht voor 02/08 ) - tel. 04 369 26 44 -  
www.ouftitourisme.be

10/08

Hoei
15 augustus-feest
Meer dan 100 kermiskramen en attracties in het centrum van Hoei. 
Info: t/m 26/08/2018 - tel. 085 21 29 15 - www.huy.be

11/08

Aywaille (Harzé)
39e editie Kaasfeest  
Kaas- en melkmakerijen en agrariërs uit België en elders tonen in 
een feestelijke sfeer hun heerlijke producten. Dit jaar is Oostenrijk 
de eregast. 
Info: t/m 12/08/2018 - Château de Harzé, Route de Bastogne 1 - gratis 

toegang zaterdag vanaf 14 u en zondag vanaf 12 u -  
tel. 04 384 35 44 - www.fetedufromage.be

Jalhay (Sart)

Feest van de oude ambachten               
Ontdek meer dan 100 oude ambachten. Dit feest is niet echt een 
kermis of een markt, maar vooral gebaseerd op authenticiteit en 
gedeeld plezier.
Info: t/m 12/08/2018 - gratis toegang van 10 tot 13 u - tel. 087 47 47 37 - 

www.tourismejalhaysart.be

12/08

Pepinster (Soiron)
Soiron sur Scène
Een gezellig en toegankelijk straatkunstfestival met landelijke ac-
centen. Dit festival op het platteland zorgt elk jaar weer voor mooie 
ontdekkingen. 
Info: www.rubiscube.be

14/08

Luik
Festiviteiten 15 augustus

 
Zie P.
Info: t/m 16/08/2018 - Outre-
meuse - www.15aoutliege.be

15/08

Hoei
Festiviteiten 15 augustus
Bijeenkomst van de gastronomische confréries en vuurwerkshow 
vanaf het fort (om 22 uur).
Info: Quai Batta - vanaf 11 u - tel. 085 21 29 15 - www.terres-de-meuse.be

Malmedy 
Reuzenomelet

Zie P.
Info Place de Rome - tel. 080 79 96 68 - www.malmedy.be 

16/08

Luik                                                                  
Cruise 15 augustus-feest
Ook op de Pays de LUIK wordt het feest van 15 augustus gevierd! 
Stap aan boord voor een feestavond met diner en muziek.
Info: Voetgangersbrug Saucy, Quai E. van Beneden - aan boord 

om 20.30 u (terug rond 00.30 u) - Prijs: € 40 / 22,50 (reser-
veren verplicht) - www.ouftitourisme.beZo
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17/08

Eupen
HAASte Töne?! Straattheaterfestival

Geniet drie dagen lang van acrobaten, theater, dans en humor in de 
straten van Eupen.
Info: t/m 19/08/2018 - gratis toegang - tel. 087 59 46 20 - 

www.sunergia.be

Luik
Wandelingenfestival
Een origineel concept met een uitgebreid programma waarin elke 
wandelaar een geschikte formule vindt: wandelingen met gids, vrij 
wandelen, activiteiten, lezingen of artistieke animaties.
Info: t/m 26/08/2018 - in Ans, Awans, Bassenge, Beyne-Heusay, Flémal-

le, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Oupeye, Saint-Nicolas en 
Seraing - www.visitezliege.be 

Nandrin
Nandrin Festival
Met: Front 242, Noa Moon, Salazar, Piano Club, Bacon Caravan 
Creek, TBC, From Kissing, Dole, We are Waves, Allez Allez, Ykons, 
Bunny Black Bones, King Child, Charles-X, Les Déménageurs (jong 
publiek), Les Gauff’. 
Info: t/m 19/08/2018 - www.nandrinfestival.be

18/08

Burdinne
Weekend Brood-Bier-Kaas

 
 
 
Geniet een wee-
kend lang onbe-
perkt van lekkere 
en authentieke 
producten.

Info: t/m 19/08/2018 - Ferme de la Grosse Tour, rue de la Burdinale 6 - 
tel. 085 71 28 92. 
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Clavier (Pailhe)
Le Grand Meaulnes
Beleef (opnieuw) dit meesterwerk van Alain Fournier tijdens acht 
bijzondere presentaties in de openlucht.
Info: t/m 26/08/2018 - Château des Goffes, rue Saint-Donat - 

www.legrandmeaulnes.be

Herve
Muziekfestival - Herve in Harmonie
Muziek en gastronomie in het Land van Herve. Muziek: optredens 
van een twintigtal muziekgroepen (koren, harmoniebands, percus-
sie) op 4 podia. Gastronomie: keuze uit 3 typische streekgerechten. 
‘S avonds een groot gala met S’Nana en de Brass Band uit Xhoffraix.
Info: terrein CPH - vanaf 11 u - tickets te koop bij het vvv-kantoor van 

het Land van Herve - tel. 0495 21 92 95 - 
j.goorissen@ucpplateau.be - www.ucpplateau.be

Hoei
Kunstfestival Hoei
Ontdek de muziek en stemmen van de wereld!
Info: t/m 22/08/2018 - www.festivalarthuy.be

Spa
Rétrofolies Spa
Ter gelegenheid van Les Rétrofolies verzamelen zich in hartje Spa 
zo’n 1000 Oldtimers, waar maar liefst zo’n 15.000 bezoekers op af-
komen. De oldtimers zijn te bewonderen tijdens de parade en het 
concours d’élégance.
Info: t/m 19/08/2018 - tel. 087 77 10 42 - www.retromobileclubdespa.be

Verlaine
Jacht-Natuur-Streek-dagen
Diverse typisch agrarische tradities en activiteiten op Hoeve Oudou-
mont. Ambachtslieden (messen- en wapenmakers, streekproduc-
ten) en diverse activiteiten en shows (jachthoornblazen, boomklim-
men, valkerij, manden maken, enz.) bieden u een andere kijk op de 
jacht. Maar in de eerste plaats zijn dit gezellige dagen in een mooie 
omgeving.
Info: t/m 19/08/2018 - Rue d’Oudoumont - www.journeesdelachasse.be

19/08

Lontzen                                                             
Zomerfeest met tentoonstelling van oldtimers en 
tractoren
Naast dit grote zomerfeest in het dorpscentrum is er ook een ten-
toonstelling met oldtimers en tractoren. Een aanrader voor alle 
belangstellenden en liefhebbers van oude voertuigen.
Info: feestweide Am Bach - van 10 tot 20 u - tel. 087 65 26 29. 

24/08

Blegny (Saive) 
Fiesta Iberica

Een weekend lang boordevol Iberische lekkernijen, paardenshows, 
dansdemonstraties, animaties, vuurspuwers, muziek, zon en siësta. 
Ontdek de gezelligheid en de warmte van de Portugese en Spaanse 
culturen. 
Info: t/m 26/08/2018 - Kazerne, rue Cahorday 1 - gratis toegang - 

tel. 04 370 17 10 - www.blegnymove.be

Ferrières
Bucolique

Festival midden in de natuur met meer dan 30 concerten op 2 podia: 
elektro, pop, het Franse chason, rock, enz. Op vrijdag elektro en par-
tysfeer. Op zaterdag een ontspanning en familiale ambiance. 
Info: t/m 25/08/2018 - vrijdag vanaf 17 u en zaterdag vanaf 12 u - 

www.bucolique.be

Spa-Francorchamps
Grote Prijs van België Formule 1

Spanning en spektakel gegarandeerd op een uniek circuit waar elke 
coureur wil winnen. Vrije training op vrijdag, kwalificaties op zater-
dag en de Grote Prijs op zondag.

Info: t/m 26/08/2018 - Route du Circuit 55 - tel. 087 29 37 00 -  
www.spagrandprix.com
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Verviers
Fiestacity!
FiestaCity is een gratis muziekfestival met heel veel concerten op 
verschillende podia.
Info: t/m 26/08/2018 - www.fiestacity.be

25/08

Herve
23e editie straattheaterfestival

Artiesten en acrobaten nemen het centrum van Herve over. Op het 
programma: 25 gezelschappen, 60 optredens en 10 locaties.
Info: t/m 26/08/2018 - tel. 087 66 09 07 - www.ruedubocage.be

31/08

Amay (Jehay)
Avondopenstelling Château de Jehay
Zodra de nacht valt, verlichten honderden fakkels de paden in de 
tuinen. Wandel mee en geniet van de magische verhalen onder de 
sterrenhemel ... Het domein bruist op het ritme van muziek, straat-
toneel en de gezellige streekmarkt!
Info: rue du Parc 1 - van 18 tot middernacht - toegang: € 6 / € 3 van 7 tot 

18 jaar / gratis - 7 jaar - tel. 085 82 44 00 - www.ouftitourisme.be

Seraing
31e editie Waalse feesten
Kom genieten van de heerlijke specialiteiten, concerten en het tra-
ditionele vuurwerk! 
Info: t/m 02/09/2018 - Esplanade de l’Avenir - gratis toegang -  

tel. 0492 92 55 93 - y.durieux@seraing.be
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SEPTEMBER

01/09

Herve (Battice) 
Landbouwbeurs Battice-Herve
Wedstrijden, dierententoonstellingen (alle rassen), tentoonstelling 
van landbouwmaterieel, gastronomisch dorp en kinderactiviteiten.
Info: t/m 02/09/2018 - Hall des Criées, Rue de Charneux - toegang: 

€ 8 / gratis -12 jaar - www.foireagricolebatticeherve.be

Jalhay
Springkastelen in La Gileppe

Sprongen, salto’s, jumps en rondjes in alle richtingen! Dit spring-
kastelendorp bij de Gileppe-dam is een paradijs voor de kids!
Info: t/m 02/09/2018 - Route de la Gileppe 55A - van 10 tot 18 u - 

toegang: € 6,50 /p - tel. 087 76 56 87 - www.gileppe.com

Luik
Retrouvailles

Diverse activiteiten en voorstellingen in het Boveriepark. Een wee-
kend boordevol plezier, ontdekkingen en mooie vondsten.
Info: t/m 02/09/2018 - Boveriepark - www.retrouvailles.be

02/09

Oupeye
Artstreet - het hiphopfestival in Wallonië

Een bruisende mix van rap, breakdance, dj’s en graff van de beste 
performers van dit moment.
Info: Château d’Oupeye, Rue du Roi Albert 127 - gratis toegang van 12 

tot 21 u - tel. 04 267 06 17 - www.oupeye.be

DE  PENDELBOOT

Een van de beste manieren om Luik 
te ontdekken is per boot. Wanneer 
u de loop van de Maas volgt, zult 
u Luik op een andere manier leren 
kennen en zult u ook begrijpen 
waarom men de stad vaak de 

«dochter van de Maas» noemt.

MEER INFORMATIE OP WWW.VISITEZLIEGE.BE

ATTRACTIES

Ans, Awans, Bassenge, Beyne- 
Heusay, Flémalle, Grâce-Hollogne, 
Herstal, Juprelle, Liège, Oupeye, 
Saint-Nicolas et Seraing, hetzij de 
12 gemeenten waarin het huis voor 
toerisme van het Luikerland actief 
is, tellen talrijke attracties waarbij  
iedereen aan zijn trekken zal komen.

LUIK MET DE FIETSLUIK MET DE FIETS

Om u te helpen met het ontdekken 
van Luik per fiets, is er een fietsve-
rhuur aangeboden bij het huis voor 
toerisme! Dankzij speciale circuits 
kunt u de RAVel en andere sporen 
gemakkelijk fietsen om de erfgoed 
te ontdekken, zowel cultureel als 

historisch of natuurlijk.
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Saint-Vith
Hill Climbing
De dapperste motorrijders uit heel Europa proberen deze onmoge-
lijke heuvel te beklimmen.  
Info: Andler-terrein, Andler Mühle - vanaf 10 u - toegang: € 10 tot 18 - 

www.hillclimbing.be 

07/09

Luik
Tentoonstelling - 
Bijzondere kunstambachten: La Lutherie
OPMA organiseert het derde deel van de tentoonstelling Bijzondere 
kunstambachten, waarin vervagende kunstambachten worden ge-
presenteerd. In het weekend zijn er diverse demonstraties.  
Info: t/m 30/09/2018 - Design Station, rue du Paradis 78 - gratis toe-

gang van 9 tot 12 u en van 13 tot 17 u op weekdagen, van 10 tot 18 
u in het weekend - www.opmaliege.be

08/09

Hannut (Moxhe)
Tochten in Moxhe
Een weekend boordevol ontmoetingen en feest aan en op de 
Mehaigne.
Info: t/m 09/09/2018 - toegang via Rue de la Solive - 

moxheaufildeleau@gmail.com

Province de Luik
Erfgoeddagen - 
Bijzonder erfgoed De keerzijde van erfgoed

Zie P.
Info: t/m 09/09/2018 - 
www.journeesdupatrimoine.be

Raeren
Euregionale keramiekmarkt
Pottenbakkers uit heel Europa presenteren hun keramiek in het 
kasteel. Een mooie gelegenheid om de ambachtelijke technieken 
van pottenbakken te ontdekken.
Info: t/m 09/09/2018 - Château de Raeren, Burgstrasse 103 - gratis 

toegang van 10 tot 18 u - tel. 087 85 09 03 - 
www.toepereimuseum.org

Stavelot
British Car Meeting
Een evenement dat volledig in het teken staat van Engelse wagens, 
nieuw of oud. Een must voor alle liefhebbers van deze passie. Di-
verse activiteiten: Pipe band, tocht met een Imperial Bus, Londense 
taxi’s en bobby’s.
Info: t/m 09/09/2018 - terrein Abdij en in de stad - 

www.british-car-meeting-stavelot.be
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09/09

Blegny
Feest in Blegny-Mijn
Een multiculturele dag die aandacht besteedt aan de mijnimmigra-
tie. Folkloristische activiteiten, muziek, kids village, enz.
Info: rue Lambert Marlet 23 - gratis toegang vanaf 13 u - 

www.blegnymine.be

14/09

Luik
Waalse feesten

 
Zie P.
Info t/m 16/09/2018 - 
www.provincedeliege.be 

Comblain-au-Pont                                         
Wandeling - Op het ritme van de vleermuis                     
Observeer tijdens deze bijzondere wandeling de vleermuizen in hun 
jachtgebieden en luister met speciale apparatuur naar hun ultraso-
nore trillingen.
Info: Place Leblanc 7 - vertrek om 20 u - duur: 3 u - kosten: € 6 / 4,50 

(reserveren verplicht voor 07/09 ) - tel. 04 369 26 44 - 
www.ouftitourisme.be

15/09

Luik                                                                  
Cruise Waalse feesten
Een feestelijke cruise met diner en muziekanimatie op het water. 
Vier de Waalse feesten op bijzondere wijze!
Info Voetgangersbrug Saucy, Quai E. van Beneden - aan boord 

om 19.30 u (terug rond middernacht) - Prijs: € 40 / € 22,50 
-12 jaar (reserveren verplicht) - www.ouftitourisme.be

Ster-Francorchamps
Belgian Forest Days
Elk jaar organiseren de Belgian Forest Days het Belgisch kampioen-
schap Houthakken. Er is tevens een jaarbeurs die in het teken staat 
van de houtambachten.
Info: t/m 16/09/2018 - Domaine Francopole, route de Cronchamps 390 - 

www.forestday.net

Natuurparkcentrum
Botrange

Daar, waar cultuur en natuur elkaar ontmoeten!
Route de Botrange 131 - 4950 WAIMES

080/44.03.00 - info@botrange.be - www.botrange.be
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21/09

Province de Luik
Rally Les As du Volant
De rally Autocracks toert drie dagen lang door de provincies van 
Luxemburg, Luik en het groothertogdom Luxemburg over een 
prachtig en legendarisch parcours van 350 km. Kilometer na 
kilometer ontvouwen zich bijzondere vergezichten, weelderig 
natuurschoon en pittoreske dorpjes. Tijdens de tweede etappe 
wordt een culinaire ontmoeting georganiseerd. 
Info: t/m 23/09/2018 - info, voorwaarden en inschrijving: 

www.rallyeasduvolant.com

23/09

Esneux (Tilff)
14e Reuzenbijeenkomst 

 
Begeleid door hun reus en muzikan-
ten laten de Jardiniers Mélomanes u 
dansen en genieten. Een onvergete-
lijke ervaring! Bijzonder: dit jaar is 
de federatie van Waalse folklore-
groepen aanwezig, en is er een Ma-
rionettenfestival! 
Info: Place des Porais - gratis toegang 
vanaf 11 u - tel. 0497 04 72 78 -  
www.lesporais.be 

29/09

Hoei
Les Unes fois d’un soir
Een bijzonder festival met talloze voorstellingen, recent onthulde 
creaties en Belgische en internationale gezelschappen: het neusje 
van de zalm op het vlak van de straatkunsten neemt bezit van de 
Maasstad.
Info: stadscentrum - tel. 085 41 37 18 - www.1x1soir.be

30/09

Comblain-au-Pont (Poulseur)                    
Wandeltocht -  
De mysterieuze wereld van paddenstoelen 
Of paddenstoelen u fascineren of het water in de mond doen lopen, 
ze zijn in ieder geval mysterieus. Profiteer van hun kortstondige ver-
schijning om meer over hen te weten te komen.
Info: Place Puissant - vertrek om 9.30 u (eind rond 13.30 u) - kosten: € 5 / 3 

(reserveren voor 23/09 ) - tel. 04 369 26 44 - www.ouftitourisme.be

Sprimont 
Pompoenfeest
Pompoenen en sierkalebassen staan centraal op dit kleurrijke feest 
met meer dan 10.000 tentoongestelde soorten. Circa 100 kraampjes, 
verkoop van pompoenen en streekproducten, animaties voor kin-
deren.
Info: gemeentepark - van 10 tot 19 u - tel. 04 369 16 59 - www.sprimont.be

Möchten Sie Ihren Aufenthalt organisieren ?  
Touristeninformation erhalten ?  
Oder einfach nur nach Inspiration suchen ? 
Dann erfüllt Liegetourisme.be all Ihre Erwartungen !  
Außer diesen zahlreichen touristischen Offerten, die ganz bestimmt Ihre 
Wochenenden angenehm gestalten werden, bietet sich ebenfalls die Freizeit, 
diese Angebote direkt online zu buchen ! 

Zo
m

er
m

ag
az

in
e 

20
18

51



OM TE NOTEREN

05/10

Luik
RECIPROCITY - Triennale du Design
Dit Euregionale evenement bestaat uit zo’n 15 tentoonstellingen en 
activiteiten rondom het thema RECIPROCITY: Design en maatschap-
pelijke innovatie.
Info: t/m 25/11/2018 - www.reciprocityliege.be

Luik
Oktoberkermis

 
Een van de grootste evene-
menten van het jaar, voor 
jong en oud. Een enorme 
kermis met zo’n 180 kraam-
pjes, attracties en muziek. 
Info: t/m 11/11/2018 - boule-
vard d’Avroy - 
www.foiredeliege.be 

06/10

Flémalle                                                            
Detective Party
Laat Cluedo tot leven komen en ga zelf op onderzoek in de gangen 
van het fort.
Info: Fort Flémalle - van 16 tot 19 u - vertrek elke 20 min. - vanaf 6 jaar 

- kosten: € 5 (reserveren verplicht) - tel. 04 233 67 87 - 
www.flemalle.be - www.ouftitourisme.be 

Luik
La Nocturne des coteaux de la Citadelle
Luik onthult haar steegjes, trappen, terrassen en paadjes, voor 
één avond prachtig verlicht. Geniet van de betoverende feests-
feer.
Info: www.visitezliege.be

Spa-Francorchamps
Les 24H2CV
Een nieuwe editie van een van de topwedstrijden van het seizoen. 
Diverse activiteiten en animaties, een ruilbeurs, verkoop van 2CV-
onderdelen, enz. 
Info: t/m 07/10/2018 - Route du Circuit 55 - www.24h2cv.be

16/10

Luik
VOO Rire - Internationaal Festival van de lach
Ontdek humor in alle vormen in Luik! Grote namen maar ook min-
der bekende artiesten zullen uw lachspieren weten te beroeren.
Info: t/m 21/10/2018 - www.voorire.be

26/10

Amay (Jehay)                                                   
Heksennacht
Griezel en huiver in Château de Jehay ... Durft u de donkere paadjes 
te nemen en de monsters en spoken te trotseren? Op het program-
ma van deze spookachtige avond: animaties, wandelingen, verha-
len, voorstellingen, concert en vuurwerk. 
Info: Château de Jehay, Rue du Parc 1 - van 17 u tot middernacht - reser-

veren verplicht - tel. 085 82 44 00 - www.ouftitourisme.be

Luik                                                                                            
Hoppy Days
Drie dagen lang feest met dj’s, concerten, animaties en een tops-
feer, omringd door gezellige bars die ‘s werelds beste bieren tappen! 
Hoppy Days, dat is het OktoberFest in Luik! 
Info: t/m 28/10/2018 - Congrespaleis, Esplanade de l’Europe -  

www.ouftitourisme.be

29/10

Luik
Jumping International Provincie Luik

Jaarlijkse meeting van paardensportliefhebbers met Belgische en 
internationale ruiters. Een prestigieuze competitie van hoge kwali-
teit en met uitgebreide voorzieningen en een ‘dorp’ van 3500 m2 
voor de professionals. 
Info: t/m 04/11/2018 - Beurshallen Luik - www.jumpingdeliege.be
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Bent u op zoek naar een accom-
modatie voor een verblijf met 
een groep vrienden of familie? 
Ga dan naar gîte Les Charmes, 

aan de rand van het dorpje Chevron. Met 
8 ruime kamers is dit gezellige vakantie-
huis een perfecte bestemming voor een 
comfortabele break. Het huis beschikt 
over een ruime salon, een grote eetka-
mer en een keuken met alle voorzienin-
gen. Een perfecte bestemming voor een 
heerlijk verblijf!  

De natuur voor de deur

De streek Stoumont is een prachti-
ge omgeving om mooie tochten te 
maken in het bos en de kleine pitto-
reske dorpjes te ontdekken. Er is hier 

heel veel te beleven 
en te zien, voor jong 
en oud. Zoals de 
attractieparken Ad-
venture Valley, Plop-
sa Coo, Chlorophylle 

Volop keuze uit spor-
tieve activiteiten, zo-
als kanoën, rafting of 
vissen.

Groepsverblijven in de Ardennen! 
De unieke gelegenheid om gezelli-
ge momenten in de natuur te delen 
met vrienden of familie. Voor nog 
meer ontspanning vindt u hier een 
ideaal gelegen gîte.

GezelliGheid 
voorop

Overnachten

Info en reserveren

 Gîte Les Charmes 
Jean-Marie DEREAU 
Oufny 68 - B-4987 Chevron 
+32 (0) 495 10 27 52 
info@lescharmes.be 
www.lescharmes.be  
Prijzen: vanaf € 709 / midweek

Reserveren 
bit.ly/nl-les-charmes

en Forestia. Of kies voor een sportie-
ve activiteit zoals kanoën, rafting of 
vissen.

Zwembad, sauna en jacuzzi’s

Eenmaal terug in het vakantiehuis 
is het heerlijk ontspannen en genie-
ten van de sauna of in een van de 
jacuzzi’s. Of misschien genieten van 
het weelderige uitzicht over de Lien-
nevallei vanuit het halfoverdekte 
zwembad? Wie weet ziet u vossen, 
eekhoorntjes of everzwijnen in de 
verte ...
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Op naar 
Remouchamps
IIn de omgeving vindt u de Grotten 
van Remouchamps, met de langste 
ondergrondse vaarweg ter wereld! 
Over een afstand van 700 m ontdekt 
u al varend de ondergrondse verdie-
ping van de grot. Dit is een mooie 
afsluiting van een bezoek aan dit 
bijzondere gangenstelsel, met daa-
rin een zaal van maar liefst 40 m 
hoog. Een waar kunstwerk van moe-
der natuur.

HOEI

LUIK
VERVIERS

© Les Charmes de Chevron



Boerengolf wint steeds meer aan populariteit. 
Het is een variant op het traditionele golfspel 
en wordt gespeeld op weidlanden die hun land-
bouwfunctie bewaren. Te midden van de groene 

weides en omheiningen kan je je swing oefenen, soms 
zelfs tussen de koeien! Met uitzondering van deze 
agrarische omgeving en het gebruikte materiaal zijn de 
spelregels bijna gelijk. Er worden teams samengesteld 
die tegen elkaar gaan spelen. Het team dat zo min mo-
gelijk slagen nodig heeft om alle holes te spelen, wint.

Wat te doen

Boerengolf, gebaseerd op 
het traditionele golfspel, 
wordt op het platteland ge-
speeld, in de wei en soms 
zelfs tussen de koeien!

Het team dat zo min mogelijk 
slagen nodig heeft om alle holes 
te spelen, wint.
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Oefen uw

swing
in de velden

HOEI

LUIK
VERVIERS

© La Ferme de Gerard Sart



Amusement voor iedereen

De golfclub is vrij eenvoudig, en is een lange stok 
met een houten blad eraan vast. Hiermee sla je de 
bal met een diameter van 14 cm richting één van 
de holes. Het terrein is uiteraard aangelegd, maar 
er zijn wel heuvels en oneffen stukken. Het spel-
letje lijkt dus eenvoudiger dan het is! Boerengolf 
is geschikt voor iedereen die graag een leuke en 
originele groepsactiviteit wil beoefenen. Kinderen 
zullen al héél snel begrijpen hoe ze als een èch-
te pro de golfclub moeten hanteren! Dus trek je 
laarzen aan en speel een partijtje boerengolf met 
vrienden of familie, op het fraaie Luikse platte-
land!

Luikse greens

Op de boerderijen Monville en Gérard-Sart kan 
je leuke golfarrangementen reserveren. Boerderij 
Monville ligt midden in het Natuurpark Les Sour-
ces. De baan is geschikt voor 4 tot 60 deelnemers. 
De boerderij beschikt over een baan van 12 holes 
op een traject van 1700 meter met heuvels, hellin-
gen en steile greppels. Er is een ruimte aanwezig 
waar je kunt genieten van je picknick en op ver-
zoek kan je gebruikmaken van cateringformules. 
Boerderij Gérard-Sart ligt in het Herveplateau met 
heuvelachtig weidelandschap en beschikt over 
een 10 holes-baan. De baan is geschikt voor 6 tot 
60 spelers. Je kunt er een hapje eten (op reserve-
ring), iets drinken of een heerlijk (ambachtelijk) 
ijsje proeven. Hou rekening met twee uur speel-
tijd voor beide banen.

Golfanekdotes  
Volgens een woordgrapje komt het woord golf van het 
acroniem Gentlemen Only, Ladies Forbidden. Het is echter 
nooit duidelijk vastgesteld waar de term precies vandaan 
komt. Golf is de enige sport die op de maan is beoefend: in 
februari 1971 maakte de Amerikaanse astronaut Alan She-
pard er enkele puttings.

Info en reserveren 

 Boerderij Monville Mme Marie Monville 
Village, 71 - B-4987 Stoumonts 
+32 (0)497 15 10 82 • info@fermemonville.be  
www.fermemonville.be  
Prijzen: Volwassenen: € 7 
Kinderen (6 tot 12 jaar): € 4,50

 Boerderij Gérard-Sart  
De heer en mevrouw Biemar-Xhauflaire 
Route de Mortier, 11 - B-4606 Saint-André 
+32 (0)4 387 63 56  
biemar@fermedegerardsart.be 
www.fermedegerardsart.be 
Prijzen: Volwassenen: € 6 
Kinderen (6 tot 12 jaar): € 4
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Wil je op de hoo-
gte blijven van 

de belangrijkste 
evenementen van 

de maand?

Of liever persoonli-
jke aanbiedingen en 
goede tips ontvan-
gen om de regio te 

ontdekken? 

Suggesties krijgen 
voor fijne wande-

lingen en profiteren 
van het mooie weer?

KAART VAN ONZE TOERISMEHUIZEN

Neem hiervoor contact op met één van onze 
toerismehuizen van de provincie Luik.

Cantons de l’Est - Hautes Fagnes       Pl. Albert 1er 29a, 4960 MALMEDY              +32 (0)80 33 02 50        www.ostbelgien.eu                                   info@ostbelgien.eu

Spa - Hautes Fagnes - Ardennes         Rue du Marché 1a, 4900 SPA                         +32 (0)87 79 53 53         www.spa-hautesfagnes.be        info@spa-hautesfagnes.be

Pays de Vesdre      Rue Jules Cerexhe 86, 4800 VERVIERS        +32 (0)87 30 79 26         www.paysdevesdre.be                        info@paysdevesdre.be

Ourthe-Vesdre-Amblève     Rue de Louveigné 3, 4920 AIWAILLE           +32 (0)4 384 35 44        www.ovatourisme.be                           info@ovatourisme.be

Pays de Herve      Pl. de la Gare 1, 4650 HERVE                          +32 (0)87 69 31 70         www.paysdeherve.be                            info@paysdeherve.be

Pays de Liège      Rue de la Goffe 13, 4000 LIÈGE                     +32 (0)4 221 92 21          www.visitezliege.be                                info@visitezliege.be

Terres-de-Meuse                           Quai de Namur 1, 4500 HUY                  +32 (0)85 21 29 15          www.terres-de-meuse.be             info@terres-de-meuse.be 
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Wat te doen

Vrijetijdsactiviteiten, attrac-
tieparken en musea voor 
kinderen
• OOST-BELGIË

Actionzone Outdoor Park - Zum Schwarzenvenn 3a 
- 4770 Deidenberg (Amel) - Tel. +32 (0)473 98 49 50 - 
www.actionzone.be

Eastbelgium Action, Fun und Karting Center - 
Gewerbezone Schirm - Grüfflingen 59 - 4791 Burg 
Reuland - Tel. +32 80 32 93 01  - 
www.actioncenter.be/web

Rail Bike - Am Breitenbach - 4750 Leykaul (Elsen-
born) - Tel. +32 80 68 58 90 - www.railbike.be

• OURTHE-VESDER-AMBLÈVE 

Domein van Palogne en museum van de burcht van 
Logne - rue de la Bouverie 1 - 4190 Vieuxville - 
Tel. +32 (0)86 21 20 33 - www.palogne.be

Fraxinus Aventure Parc - Fange de Deigné 3 - 4920 
Aywaille  - Tel. +32 (0)4 360 90 70 - 
www.fraxinus-aventure.be

Monde Sauvage Safari Parc - Fange de Deigné 3 - 
4920 Aywaille  - Tel. +32 (0)4 360 90 70 - 
 www.mondesauvage.be

Speelgoedmuseum - Rue de Lognoul 6 -  4190 
Ferrières - Tel. +32 (0)86 40 08 23 - 
www.museedujouet.info

Source O Rama - (wegens werkzaamheden gesloten 
t/m 5 juli 2018) - Avenue des Thermes 78b - 4050 
Chaudfontaine - Tel. +32 (0)4 364 20 20 - 
www.sourceorama.com

• LAND VAN HERVE (PAYS DE HERVE) 

Blegny-Mijn - Rue Lambert Marlet 23 - 4670 Blegny - 
Tel. +32 (0)4 387 43 33 - www.blegnymine.be

Provinciaal Domein van Wégimont - Chaussée de 
Wégimont 76 - 4630 Soumagne - Tel. +32 (0)4 237 24 00 - 
 www.provincedeliege.be/wegimont 

Boerderij van Gérard-Sart  - Route de Mortier 11 - 
4606 Saint-André - Tel. : +32 (0)4 387 63 56 - 
www.fermedegerardsart.be

Huis van  de Sint-Pietersberg -  Place du Roi Albert 
- 4600 Lanaye-Ternaaien (Visé) - 
www.montagnesaintpierre.org

Natuurreservaat en Huis van de Mijnsite van Plom-
bières - Rue du Chemin de fer 25 - 4850 Plombières - 
 www.plombieres.be

• LAND VAN LUIK 

Aquarium-Museum - Quai Van Beneden 22 - 4020 
Liège - Tel. +32 4 366 50 21 -  
aquarium-museum.uliege.be 

Fly-in - Rue de l’Aéroport 8 - 4460 Grâce-Hollogne - 

Tel. +32 (0) 4 225 99 60 - www.fly-in.be (naast Luik-
Airport)

Goolfy und Laser Game - Chaussée de Tongres 200 - 
4000 Liège - Tel. +32 (0)4 344 52 20 -  
www.goolfyliege.be

Archivistengilde  -  Quai de la Goffe 13 - 4000 Luik-
Liège - Tel. +32 (0)4 221 92 21- www.visitezliege.be

Huis der Wetenschappen - Quai Van Beneden 22 - 
4020 Liège -  Tel. +32 (0)4 366 50 15 - 
 www.maisondelascience.ulg.ac.be

Museum van het Waalse Leven - Rue des Mineurs 
- 4000 Liège  Tel. +32 (0)4 279 20 31 -  
www.provincedeliege.be/viewallonne

Ijsbaan van Médiacité - Centre commercial Média-
cité - bd Raymond Poincaré, 7/112 - 4020 Liège -  
+32 (0)4 341 99 30 - www.patinoire-liege.be 

Préhistomuseum - rue de la Grotte, 128 - 4400  
Flémalle - +32 (0)4 275 49 75 -  
www.prehisto.museum.be

•  VESDERLAND 

Toeristisch Centrum voor Wol en Mode - Rue de la 
Chapelle 30 - 4800 Verviers - Tel. +32 (0)87 30 79 20 - 
www.aqualaine.be

Chocolaterie Darcis - Esplanade de la Grâce 1 - 4800 
Verviers - Tel. +32 (0)87 33 98 15 - darcis.com

Huis van het Water - Rue Jules Cerexhe 86 - 4800 
Verviers - Tel. +32 (0)87 30 79 20 - www.aqualaine.be

•  SPA - HOGE VENEN - ARDENNEN  

L’Eaudyssée - Spa -Spa Monopole - Rue Auguste 
Laporte 34 - 4900 Spa - www.eaudysseedespa.be

Forestia Theux (La Reid) - Rue du Parc 1 - 4910 Theux - 
Tel. +32 (0)87 54 10 75 - www.forestia.be

Museum van Bos en Water - Bérinzenne 4 - 4900 Spa 
- Tel. +32 (0)87 77 18 38 - www.berinzenne.be

Pretpark Plopsa Coo  - Grand Coo 4 - 4970 Stavelot - 
+32 (0)80 68 42 65 - www.plopsa.be

Toeristisch boemeltreintje - Info: Rue du Marché 1A 
- 4900 Spa - Tel. +32 (0)87 79 53 53 - 
 www.spatourisme.be

Speeltuin met minigolf Parc de 7 heures - Parc de 
Sept Heures - 4900 Spa - Tel. +32 (0)87 79 53 53 - 
www.spatourisme.be

• MAASLAND  

Indoor speeltuin L’Atelier - Chaussée Romaine 2 - 
4260 Braives - Tel. +32 (0)19 56 91 61 - 
 www.atelierbraives.be

Indoor speeltuin Château d’Ice - Rue Solovaz 28 - 
4470 Saint-Georges-s-Meuse - Tel. +32 (0)4 351 61 11

Domein l’Hirondelle Oteppe (vakantie- en accom-
modatiecentrum) - Rue de la Burdinale 76a - 4210 
Oteppe - Tel. +32 (0)85 71 11 31 - www.lhirondelle.be

Forêt de Popy (Speeltuin) - Chaussée Roosevelt, 42 
- 4540 Amay - Tel. +32 (0)474 66 09 99 -  
la-foret-de-popy.be 

Attractiepark Mont Mosan - Plaine la Sarte - 4500 
Huy-Hoei - Tel. +32 (0)85 23 29 96 -  
www.montmosan.be 

Zwemgelegenheden
• OOST-BELGIË

Meer van Bütgenbach - Worriken 9 - 4750 Bütgen-
bach - Tel. +32 (0)80 44 69 61 - www.worriken.be 

Meer van Robertville - rue Centrale 53 - 4950 
Waimes-Weismes - Tel. +32 (0)80 44 64 75 -  
www.robertville.be 

Buitenzwembad Mon Repos - Avenue de la Libéra-
tion 3 - 4960 Malmedy - Tel. +32 (0)80 33 01 18 -  
www.malmedy.be

Buitenzwembad Camping Wiesenbach - Wiesenbach - 
4780 Sankt-Vith - Tel. +32 (0)494 67 42 33 

OURTHE-VESDER-AMBLÈVE (OURTHE-VESDRE-
AMBLÈVE)

Zwembad van Chaudfontaine - Avenue des Thermes 
147 - 4050 Chaudfontaine - Tel. +32 (0)4 263 89 97 - 
www.chaudfontaine.be 

• SPA- HOGE VENEN - ARDENNEN

Olympisch butenzwembad Spa - Avenue Amédée 
Hesse 9 - 4900 Spa - Tel. +32 (0)87 77 21 10 - 
www.piscinedespa.be 

Gemeentelijk zwembad Stavelot (buitenzwembad) 
- Complexe des Bressaix -  4970 Stavelot - 
Tel. +32 (0)80 28 24 07 - +32 (0)471 46 46 33 
 www.stavelot.be 

Gemeentelijk zwembad Theux - Rue Les Forges 7 - 
4910 Theux - Tel. +32 (0)87 53 14 10 - www.theux.be/
fr/loisirs/sport/regie-theutoise/piscine-communale 

Thermes de Spa - Colline d’Annette et Lubin - 4900 
Spa - Tel. +32 (0)87 77 25 60 -  
www.thermesdespa.com 

• MAASLAND 

Buitenzwembad Ocquier - Rue Wez - 4560 Ocquier - 
Tel. +32 (0)471 37 49 06 

Buitenzwembad l’Hirondelle Oteppe - Het aquapark 
is uitsluitend toegankelijk voor campinggasten) - 
Rue de la Burdinale 76a -  4210 Oteppe -  
Tel. +32 (0)85 71 11 31 - www.lhirondelle.be

Kinderactiviteiten



Wil je op de hoo-
gte blijven van 

de belangrijkste 
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KAART VAN ONZE TOERISMEHUIZEN

Neem hiervoor contact op met één van onze 
toerismehuizen van de provincie Luik.

Cantons de l’Est - Hautes Fagnes       Pl. Albert 1er 29a, 4960 MALMEDY              +32 (0)80 33 02 50        www.ostbelgien.eu                                   info@ostbelgien.eu

Spa - Hautes Fagnes - Ardennes         Rue du Marché 1a, 4900 SPA                         +32 (0)87 79 53 53         www.spa-hautesfagnes.be        info@spa-hautesfagnes.be

Pays de Vesdre      Rue Jules Cerexhe 86, 4800 VERVIERS        +32 (0)87 30 79 26         www.paysdevesdre.be                        info@paysdevesdre.be

Ourthe-Vesdre-Amblève     Rue de Louveigné 3, 4920 AIWAILLE           +32 (0)4 384 35 44        www.ovatourisme.be                           info@ovatourisme.be

Pays de Herve      Pl. de la Gare 1, 4650 HERVE                          +32 (0)87 69 31 70         www.paysdeherve.be                            info@paysdeherve.be

Pays de Liège      Rue de la Goffe 13, 4000 LIÈGE                     +32 (0)4 221 92 21          www.visitezliege.be                                info@visitezliege.be

Terres-de-Meuse                           Quai de Namur 1, 4500 HUY                  +32 (0)85 21 29 15          www.terres-de-meuse.be             info@terres-de-meuse.be 



Wat te doen

Als je van avontuur houdt, een 
teamgeest hebt en je jezelf wilt 
overtreffen, dan is Fort Adventure 
de perfecte uitdaging voor je ... 

Wil je wel eens wat anders? Iets origineels? 
Iets nieuws? Stel dan je fysieke en intel-
lectuele vaardigheden op de proef met 
de uitdagingen van Fort Adventure. Om 

deze succesvol te volbrengen zijn een goede samen-
werking, moed en doorzettingsvermogen nodig, maar 
net zo goed humor en een goed humeur. 

Adrenalinestoot

Bij Fort Adventure moet je samen 
met je team talrijke beproevingen 
overwinnen zoals de speelhallen, het 
3D-doolhof, de apenbrug, de tokkel-
baan, de hangende zaal, abseilen, 
en nog veel meer, waarbij de één 
nog leuker is dan de andere. Hier kan je je gren-
zen testen op een historische plaats vol, waar de 
verschillende activiteiten elkaar opvolgen in een 
fantastisch en spannend decor.

Veiligheid voorop

Deze unieke plek, gelegen boven de gemeente Chaud-
fontaine met haar thermale bronnen, is het hele jaar 
door geopend en biedt een adembenemend uitzicht 
over de stad Luik. Je vindt er alle ingrediënten voor een 
onvergetelijke dag! Veiligheid voorop: elke activiteit 
vindt plaats onder leiding van ervaren instructeurs die 
over professioneel materieel beschikken om een per-

fecte veiligheid te garan-
deren. Zou je toch tegen 
problemen ondervinden, 
dan kan je gerust ervan 
uit gaan dat je niet ver-
plicht bent om alle be-
proevingen te doen. 

De verschillende activiteiten vol-
gen elkaar op in een fantastisch 
en spannend decor.

Info en reserveren 

 Fort Aventure & Events 
Rue du 13 août, 42 - B-4050 Chaudfontaine 
+32 (0) 4 361 08 20 • info@fortaventureevents.be  
www.fortaventureevents.be 
Prijzen: Alleen op reservering. 
Formule 1: 3 uur activiteiten 
Tot 8 personen: € 300 
Meer dan 8 personen: € 300 + € 29,50 per persoon extra 
Formule 2: 5 uur activiteiten 
Tot 8 personen: € 500 
Meer dan 8 personen: € 500 + € 49 per persoon extr 
Kinderen: groepstarief vanaf € 150
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Een dag vol

AVONTUUR
HOEI

LUIK
VERVIERS

© 2017 Fort Aventure & Events



Vaar mee met de veerpont Cramig-
non om de Maas tussen Eijsden en 
Ternaaien over te steken ... en te 
genieten van de terrasjes aan de an-
dere kant op de oevers!

In 2004 lieten de gemeenten Wezet en Eijsden voor 
het eerst een veerpont uitvaren waarmee voetgan-
gers en fietsers de Maas tussen België en Nederland 
konden oversteken. En dat in minder dan 3 minuten. 

In totaal kunnen een twaalftal personen, voetgangers 
of wielrenners aan boord plaatsnemen om de overkant 
te bereiken. De boottocht is een 
succesvol alternatief voor de 
oversteek met de auto die enkel 
mogelijk is via Maastricht of We-
zet. 

Een populaire oversteek

De bouw van de pont Cramignon maakte deel 
uit van een groot project dat werd gesteund door 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO). Het initiatief was een groot succes: zo’n 
40.000 mensen maken jaarlijks (van begin april 
tot eind oktober) de oversteek. Daarbij moet ge-
zegd worden dat de omliggende regio adembene-
mend mooi is. Avonturiers zullen er weg van zijn, 
zowel te voet als op de fiets!

Een aanbevolen uitje

Langs de oevers aan weerszijden zijn er drink- en 
eetgelegenheden die gedurende het hele seizoen 
open zijn. Houd even halt en geniet van een hapje 
of een drankje op een van de terrasjes! De veer-

pont vaart 7 dagen per week, 
van 10 u. tot 18 u. (en van mei 
tot en met september tot 
20u.). De dienstregeling kan, 
al naar gelang de weers- en 
vaaromstandigheden gewij-
zigd worden.

In de 7 maanden dat de pont 
vaart worden er jaarlijks 40.000 
passagiers vervoerd.

Info

 Maison du Tourisme du Pays de Herve 
Place de la Gare, 1 - B-4650 HERVE 
+32 (0) 87 69 31 70  
info@paysdeherve.be 
www.paysdeherve.be 
Prijzen: € 1 Kinderen (< 6 jaar): gratis 
Kinderen (van 6 tot 12 jaar): € 0,50 
10-rittenkaart: € 8 (1 seizoen geldig)
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Te ontdekken

Ontdek de mijngangen van de leis-
teengroeve van Recht en daal af in de 
befaamde ‘kathedraal’. Luister naar de 
uitleg van de gids die je meer zal ver-
tellen over de plaatselijke geologie en 
het werk in de mijn. M
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Reis naar het centrum 

van de aarde
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Bijna een eeuw na de sluiting van de ondergrond-
se exploitatie is de leisteengroeve een bijzonde-
re toeristische bestemming geworden. De on-
derste mijngang van circa 400 meter lang komt 

uit in een enorme ruimte, die ook wel de ‘kathedraal’ 
wordt genoemd vanwege de indrukwekkende afmetin-
gen. Ook krijg je via een 800 meter lang parcours met 
observatiebrug de grote zalen te zien waar de leisteen 
werd gewonnen. 

Leisteen en blauwsteen

Blauwsteen werd eeuwenlang ontgonnen in de 
steengroeven van deze plek. In de jaren 1880 groe-
ven de gebroeders Margraff 
een mijngang om nog die-
per leisteen, zoals de winst-
gevende daklei, te kunnen 
winnen. Door de bereikte 
diepte waarin moest wor-
den gewerkt, werd de ex-
ploitatie in de steengroe-
ven echter te moeilijk. Tot de XXe eeuw en vóór 
het begin van de Eerste Wereldoorlog stond het 
dorpje Recht bekend om de winning van leisteen 
en het vak van de steenhouwer. Uit die periode 
kan je op verschillende plaatsen in de buurt nog 
steeds sporen vinden van meer dan 300 jaar te-
rug. De huizen, een groot aantal kruisen en ande-
re realisaties getuigen van de talrijke mogelijkhe-
den die de blauwsteen bood. Dankzij de Tiroolse 
steenhouwers overschreed de bekendheid van de 
steen, die een rijke bloei kende, de dorpsgrenzen 
en zelfs de landsgrenzen. 

Het dorpje Recht staat be-
kend om de winning van leis-
teen en het steenhouwer vak.

Het sacrale blauwsteen
Het blauwsteen van Recht is vooral bekend omdat het als 
grondstof wordt gebruikt door beeldhouwers van sacrale 
kunstvoorwerpen. Verder werden ook venster-en deurkozijnen, 
hoek- en slotstenen, drinkbakken, gootstenen, tafels, vloerste-
nen, voederbakken en waterleidingen uit deze steen vervaar-
digd. In het museum kan je allerlei voorwerpen bezichtigen.

Rondleidingen

Waar komt de leisteen van Recht vandaan? Welke 
rol speelden de Tiroolse steenhouwers? Waarom 
was de zoektocht van de gebroeders Margraff 
naar daklei niet succesvol? Tijdens de rondleiding 
(alleen op reservatie) worden deze en andere vra-
gen beantwoordt en krijg je allerlei wetenswaar-
digheden te horen. Je ontdekt de geologie van de 
streek, de exploitatietechnieken, maar ook de ge-
vaarlijke werkomstandigheden in de mijn. 

Info en reserveren

 Leisteenmijn - Blauwsteen Museum Recht 
Het museum wordt sinds januari 2018 erkend door de Duitstalige 
Gemeenschap van België. 
Zum Schieferstollen, 31 - B-4780 RECHT 
+32 (0) 80 57 00 67 • +32 (0) 479 63 48 75 
info@schieferstollen-recht.be  
www.schieferstollen-recht.be 
Prijzen: Volwassenen: € 8 • Kinderen < 15 jaar: € 5 (gratis < 4 jaar) 
• Gezinstarief (2 volwassenen + 2 tot 3 kinderen): € 22 Groepen 
(vanaf 15 pers.): € 7 Z
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Betreed de fascinerende we-
reld van deze kleine hand-
vleugeligen die ’s nachts zo 
actief zijn.
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Ontdek alles  

over 
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Al sinds mensenheugenis fascineert de vleer-
muis ons. Dit beestje wekt angst en af-
schuw op in onze streken, waar het wordt 
gezien als een dier van de duivel, of als aan-

kondiging van vreselijke gebeurtenissen. Helaas is dit 
bijgeloof de vleermuis vaak fataal geworden. Het vleer-
muizen-educatiecentrum in Comblain-au-Pont laat u 
kennismaken met de fascinerende wereld van dit kleine 
vliegende zoogdiertje. Is hij blind? Drinkt 
hij echt mensenbloed? Ontdek het ant-
woord op deze vragen en nog veel meer. Kruip in de huid van dwerg-

vleermuizen, hoefijzerneu-
zen, grootoorvleermuizen en 
andere handvleugeligen!

Avondwandelingen
Op 19 juli, 9 augustus en 14 september wor-
den er informatieve en leuke avondwandelin-
gen georganiseerd, deels langs de oevers van 
de Ourthe, de jachtterreinen van de vleer-
muis. Twee gidsen vertellen u meer over het 
leven van de vleermuis en zijn vliegtechnie-
ken. Een unieke gelegenheid om met speciale 
detectoren naar de ultrasound trillingen te 
luisteren. Reserveer nu! 

Info

 Vleermuizen-educatiecentrum 
Place Leblanc, 7 - B-4170 COMBLAIN-AU-PONT 
+32 (0) 4 369 26 44 • info@decouvertes.be 
www.decouvertes.be 
Prijzen: Volwassenen (> 12 jaar): € 7 
Kind (<12 jaar): € 5,50 
Kinderen (< 4 jaar): gratis 
Uitsluitend op reservatie

Reserveren 
bit.ly/nl-les-charmes

In de huid van de vleermuis

Het Vleermuizen-educatiecentrum bevindt zich 
in de oude ondergrondse steengroeves van Géro-
mont. Meteen bij binnenkomst word je onder-
gedompeld in de huid van dwergvleermuizen, 
hoefijzerneuzen, grootoorvleermuizen en ande-
re handvleugeligen. Geblinddoekt loop je in het 
donker en op geluid, naar de eerste zaal. Daar 
krijg je uitleg over de lichaamsbouw, levenswijze, 
habitat en de jachtterreinen van dit bijzondere 
diertje. Een verdieping hogerop kom je meer te 
weten over zijn voedingspatroon en kan je naar 
een film kijken over hoe een vleermuizenkolonie 
functioneert.

Batbox en ultrasone trillingen

In het donker oriënteren vleermuizen zich op de 
ultrasone trillingen die alleen zij opvangen. Het 
menselijk oor kan over het algemeen alleen geluid 
tussen 0 en 20.000 Hz waarnemen. Deze gehoor-
capaciteit vermindert echter na de blootstelling 
aan lawaai. Hier wordt een experiment uitgevoerd, 
met vaak grappige resultaten wanneer het bezoek 
in familieband plaatsvindt. Sommige mensen 
(gemiddeld 1 op 10) kunnen zelf ultrasound trillin-
gen produceren door lucht in te ademen met hun 
neusschotjes. Dit vermogen wordt opgespoord 
met de Batbox. Dit speelse en interactieve par-
cours laat de mythes over de vleermuis verdwij-
nen en de mysteries over dit vliegende diertje 
worden één voor één onthuld. Na je bezoek heb je 
alle nodige informatie om op je eigen manier bij 
te dragen aan het in stand houden èn voorkomen 
van uitsterving van de vleermuis.
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Ontdek de wereld van een Tibetaans 
instituut en een echte Tibetaanse 
tempel in een prachtig groene omge-
ving.

Aan de rand van het woud van 
Tihange vind je het Tibetaan-
se instituut Yeunten Ling. 
Het bestaat al meer dan 35 

jaar en wordt beschouwd als een van de 
grootste boeddhistische centra in Euro-
pa. Hier wordt je verrast door dit prachti-
ge, serene domein, het fraaie kasteel Le 
Fond l’Evêque en het omringende park.  

Tuin der Kwaliteiten

Het eerste Tibetaanse centrum in België 
werd in 1975 in Antwerpen opgericht, in 
een privéwoning. Begin jaren 80 neemt 
de interesse voor het boeddhisme toe, 
waardoor men op zoek moet naar een 
ruimte waar ook onderricht kan worden 
gegeven en langere retraites kunnen 
worden gehouden. De keuze van Lama 
Ogyen, de oprichter van het instituut, 
en van zijn medewerkers viel op Château 
du Fond l’Évêque in Hoei. De naam die 
aan deze plek wordt gegeven, Yeunten 
Ling, betekent Tuin der Kwaliteiten.

Het instituut organiseert elke 
zondag een bezoek met gids 
om 13.30 u.
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Toegankelijk voor iedereen

Yeunten Ling is het gehele jaar geopend en is 
toegankelijk voor alle boeddhisten, en voor be-
zoekers. Het instituut organiseert elke zondag 
een bezoek met gids (om 13.30 u, reserveren niet 
nodig, aanmelden bij de ontvangst om 13.15 u). 
Kortom, een uitstekende gelegenheid om meer te 
weten te komen over het boeddhisme en over de 
activiteiten van het instituut.

Inauguratie door de Dalai Lama

Het is een groot kasteel, maar het blijkt al snel 
niet toereikend voor het toenemende aantal deel-
nemers en bezoekers. Er worden nieuwe voorzie-
ningen gebouwd, zoals een tempel, bibliotheek, 
vergaderzalen en zo’n vijftig studio’s en kamers. 
De tempel is gemaakt volgens de regels van de 
Tibetaanse kunst en respecteert de traditionele 
regels van architectuur en decoratie. De tempel 
biedt plaats aan max. 700 mensen. Een prach-
tige stupa, een vredesmonument, en een groot 
Boeddha-beeld prijken op het gazon van het oude 
kasteel. Deze nieuwe tempel werd in juni 2006 
geopend door de Dalai Lama en de tempel werd 
‘Thubten Shedrup Ling’ gedoopt, wat betekent 
‘De tuin voor de studie en de praktijk van het on-
derricht van het Ontwaken’. 

In een album van 
Suske en Wiske
Het instituut nam het initiatief voor de publica-
tie (in 4 talen, waaronder het Tibetaans) van een 
avontuur van Suske en Wiske. Dit 212e album, De 
parel in de lotusbloem, is een bijzondere com-
binatie van fictie en werkelijkheid: de oprichter 
van het instituut Lama Ogyen en de Dalai Lama 
komen er beiden in voor (pagina’s 13-14 en 55-56).

Info en reserveren

 Tibetaans instituut Yeunten Ling 
Château du Fond l’Évêque 
Promenade Saint Jean l’Agneau, 4 - B-4500 HOEI 
+32 (0) 85 27 11 88 • yeunten.ling@tibinst.org  
www.institut-tibetain.org 
Prijzen: Volwassenen: € 4 (incl. koffie/thee en koekjes) 
Kinderen (12 tot 18 jaar): € 2
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Ninglinspo is de enige berg-
stroom van België en slingert 
door de Ardenner vallei van 
Vert-Buisson tot Nonceveux, 

door een feërieke wereld van steile paad-
jes en bijzondere geologische verschijn-
sels. Gevormd op de plek met de naam 
‘La fourchette’ (de vork) 
door de beekjes ‘Les Blan-
ches Pierres’ en ‘Le Hor-
nay’, baant de Ninglinspo 
zich over 3,5 km een weg 
tussen enorme kwartsiet-
blokken, met een helling 
van 7,5%. In dit ruige valleitje zorgt de 
beek voor diverse watervallen en natuur-
lijke bassins met namen om van te dro-
men, zoals ‘Bain de Diane’, ‘Bain du cerf’ 
of ‘Bain de Vénus’ …  

Uitzonderlijk erfgoed

Behalves deze unieke bergrivier, 
krijgt dit bekoorlijke landschap nog 
meer charme door de omringende 
heuvels en de rijke vegetatie. Iets 
verder weg van de rivier is het pano-

r a m a p u n t 
van Drouet. 
Hier heb je 
een prachtig 
uitzicht over 
de vallei. 
Een unieke 

en mooie route die jong en oud zal 
aanspreken. Trek je wandelschoe-
nen aan en ga op avontuur langs 
dit bijzondere natuurfenomeen. De 
Ninglinspo-vallei staat op de Waalse 
monumentenlijst en u moet dit pad 
dan ook minimaal een keer in uw le-
ven hebben gelopen!

Info en reserveren

 Vertrek vanaf de parkeerplaats Le Ninglinspo, 
Sedoz 5 - B-4920 REMOUCHAMPS 
Maison du Tourisme d’Ourthe-Vesdre- 
Amblève rue du Louveigné, 3 
4920 Remouchamps • +32 (0) 4 384 35 44 
info@ovatourisme.be • www.ovatourisme.be 
Prijs: kaart van Aywaille te koop in het 
VVV-kantoor of op internet - € 7,50

Tochtjes

Wandel langs de Ninglinspo, de eni-
ge bergstroom van België, over een 
van de mooiste wandelpaden van 
het land.  

Ontdek deze feërieke wereld 
van steile paadjes en geolo-
gische verschijnsels.
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Het gebied van Les Fonds de Quar-
reux in Remouchamps dat sinds 
1970 op de Waalse monumen-
tenlijst staat, is een prachtige 

bestemming voor liefhebbers van unieke 
wandelingen. Tijdens deze 
wandeling van 1,5 km langs 
de rivier ontdek je mysterieu-
ze afgeronde rotsblokken in 
de bedding van de Amblève. 
Deze rotsblokken tarten de 
tijd, onwankelbaar, ondanks 
hun eeuwenoude strijd met 
de rivier.

Een duivelse legende

Volgens de legende zijn deze kwart-
sietstenen de overblijfselen van een 
molen die de duivel voor een molenaar 
gebouwd zou hebben die hem zijn ziel 
zou hebben verkocht. De molenaar 
werd gered door zijn vrouw die belette 
dat de molen zou draaien. De duivel 
barstte in woede uit, vernielde de mo-
len en doodde de vrouw. Volgens de le-
gende is het gehuil van de arme man, 
als je goed luistert, nog steeds te horen.

Een logische verklaring

Amateurs van geologie ondersteu-
nen liever de wetenschappelijke 
theorie: het supersterke kwartsiet, 
dat ongevoelig is voor erosie, werd 
niet aangetast door de Amblève, in 
tegenstelling tot de schist-stenen. 
Liefhebbers van legendes, natuur-
schoon of uitdagende wandelingen 
gaan naar de Fonds de Quarreux 
voor een reis terug in de tijd die tot 
ieders verbeelding spreekt.

Volgens de legende zijn deze ge-
aderde kwartsietstenen de res-
ten van een molen die de duivel 
zou hebben gebouwd voor een 
molenaar.

In de Amblève schuilt een 
haast magische plek, Les 
Fonds de Quarreux. 

Info en reserveren

 Vertrek van de parkeerplaats Le Ninglinspo, 
Sedoz 5, B-4920 REMOUCHAMPS 
Maison du Tourisme d’Ourthe-Vesdre- 
Rue du Louveigné, 3 - B-4920 REMOUCHAMPS 
+32 (0) 4 384 35 44 
info@ovatourisme.be • www.ovatourisme.be 
Prijs: kaart van Aywaille te koop in het 
VVV-kantoor of op internet voor € 7,50

De rotsen en legendes 

van Amblève
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Vanaf de Leroux Toren heb je 
een adembenemend uitzicht 
over de Hoge Ardennen.

Om van het uitzicht te 
genieten, moet je wel 
eerst de 65 treden be-
klimmen!

Info en reserveren

 Vertrek: op 200 m van Place de la Gare de 
Trois-Ponts, vlak voor de spoorbrug aan uw 
rechterhand.  
Bewegwijzering: rode rechthoek.  
Royal Syndicat d’Initiative 
Rue Joseph Lejeune, 11 - B-4980 Trois-Ponts 
+32 (0) 80 68 40 45 
tourisme@troisponts.be  
www.troisponts-tourisme.be

Tochtjes
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Vanaf de top van de Leroux To-
ren geniet je van een weids 
uitzicht over de regio. Hier-
voor moet je wel eerst de 65 

treden beklimmen! Deze toren staat in 
het oosten van Trois-Points en is het 
eindpunt van een wandeling van 6 km. 
Deze uitkijktoren van ruim 16,65 meter 
hoog, kijkt uit over de Salm-vallei waar 
naald- en loofbomen elkaar afwisselen. 
Vanaf de toren zie je de bovenmeren van 
de waterkrachtcentrale van Coo-Trois-
Ponts, Coo, de dorpjes Brume, Mont-
de-Fosse, Bergeval, Saint-Jacques en bij 
helder weer de Baraque de Fraiture, in de 
naburige provincie Luxemburg.

LANDSCHAP
van hoog niveau

Geschiedenis

In juni 1938 wordt de eerste toren van 
3 verdiepingen en 12 meter hoog in 
gebruik genomen. Deze toren raak-
te enigszins beschadigd en in 1976 
werd er een nieuwe toren gebouwd. 
Na verloop van tijd ontstonden er 
echter problemen met dit bouw-
werk. In 2000 wordt de derde toren 
in gebruik genomen, van hetzelfde 
model maar dan met een dak. Deze 
meest recente versie van de Leroux 
Toren is nog hoger. Niet alleen  is hij 
3 m hoger dan de twee andere, maar 
ook werd hij 3 m hoger geplaatst.
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Als je eenmaal van de Ourvallei hebt 
geproefd, kan je het niet weerstaan 
om er terug te keren. Niets over-
treft haar charme!

Info en reserveren

 Toeristisch Agentschap Oost-België  
Hauptstraße 54 - B-4780 SANKT VITH 
+32 (0) 80 22 76 64 - info@ostbelgien.eu 
www.ostbelgien.eu

 Maison du Tourisme Hautes Fagnes 
Cantons de l’Est  
Place Albert 1er, 29a - B-4960 MALMEDY 
+32 (0) 80 33 02 50  info@ostbelgien.eu 
www.ostbelgien.eu
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Trek naar een van de mooiste wandelregio’s van 
België en naar de unieke landschappen van de 
Eifel. Tijdens deze route onder de naam ‘Daar 
stroomt een rivier’, verlaat u eerst Ouren. De rou-

te volgt de lijnen van de velden en na elke bocht kan je 
even stoppen om de prachtige vlaktes te bewonderen. 
Als je het dorp verlaat, kom je opnieuw in een mooie 
vallei terecht. Beschermd van de wind, waan je je op 
een rondreis in 
het zuiden.

Drielandenpunt 

De helling is steil, maar op de top heb je een 
prachtig uitzicht tot over de grens, met afwis-
selend bergen en valleien. De Ardennen maken 
plaats voor de Eifel en het weidse uitzicht op de 
velden verandert langzaam in boslandschap. 
Door de bodem van de vochtige valleien werd de 

landbouw op de hoogten stilgezet. 
Eerst omgeven door sparren, kron-
kelt de helling vervolgens tussen 
bremstruiken door. Onderaan de 
vallei is er een drielandenpunt van 
België, Duitsland en Luxemburg. Tot 
slot ga je via rivierbochten u in alle 
rust verder tot aan het dorp. 

Romantische 

wandeling
in de Oostkantons

Onderaan de vallei is 
er een drielandenpunt 
van België, Duitsland en 
Luxemburg.
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Accommodatie, vrije tijd, voorstellingen...
Boek je gewoon online :

Vandaag spelen we een potje midgetgolf 
in Palogne.
Leuk! Heb jij al plannen voor morgen?

Ok !

Zin om de grotten van Comblain te bezoeken?

Ga ik gelijk even boeken op 
liegetourisme.be! 

LIEGETOURISME.BE

Tochtjes

In de provincie Luik zijn er talrijke 
routes uitgestippeld die personen 
met beperkte mobiliteit kunnen ne-
men om van een mooie en avontuur-
lijke wandeling te genieten. 

Info en reserveren

 Access-i asbl 
+32 (0) 81 39 08 78 
+32 (0) 473 76 64 28 
info@access-i.be 
www.access-i.beZo
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Voor iedereen 

Toegankelijk

De LUIK à Fléron

Tussen Herve en Fléron ligt Lijn 38, een bijzonder 
ecologisch wandelpad van 9 km lang. Als je deze 
‘groene’ wandeling maakt (voor elk niveau en 
voor fietsen), zal je zeker mensen tegenkomen 

die de weg dagelijks nemen om te gaan werken, naar 
school te gaan of om inkopen te doen. Het bijzondere 
aan dit stuk van Lijn 38 is de opvallende transforma-
tie van een aantal oude treinstations die getuigen van 
de overgang van het spoorwegerfgoed naar de huidige 
moderne faciliteiten.

Van Rivage naar Esneux

Tijdens deze aangename wande-
ling, die vertrekt vanaf het station 
van Rivage, zal je veel interessante 
mensen van alle leeftijden ont-

moeten. Deze wandeling valt ook onder 
het niveau ‘oranje’. Overblijfselen van 
het oude kanaal van Ourthe, sluizen, 
theatervoorstellingen en architecturale, 
geologische en natuurlijke bezienswaar-
digheden waar dromers en dichters weg 
van zullen zijn.

Van Luik naar Esneux

Bewonder bij de halte in Luik, niet ver van het 
museum La Boverie, zeker de vallei van de 
Ourthe. Neem een hapje frisse lucht op deze 
idyllische, rustige en vlakke RAVel-route langs 

de rivierbochten waarop u altijd wel een of andere 
toeristische plek aandoet. Deze wandeling valt onder 
het niveau ‘oranje’, dat betekent dat het parcours vrij 
sportief is. Een elektrische fiets wordt daarom ook aan-
geraden.
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Accommodatie, vrije tijd, voorstellingen...
Boek je gewoon online :

Vandaag spelen we een potje midgetgolf 
in Palogne.
Leuk! Heb jij al plannen voor morgen?

Ok !

Zin om de grotten van Comblain te bezoeken?

Ga ik gelijk even boeken op 
liegetourisme.be! 

LIEGETOURISME.BE



Evenementen

Focus op België
De tentoonstelling bevat een exclusief gedeelte over België. 
In een van de zalen vind je een vijftigtal beelden die door foto-
grafen van Magnum Photos in België zijn gemaakt. Beelden 
van het Ardennenoffensief, het huwelijk van Boudewijn I, 
het strand van Knokke-le-Zoute en tal van andere foto’s pas-
seren er de revue.

Info en reserveren

 Magnum Contact Sheets 
Tot en met 2 december 2018 
Abdij van Stavelot-Espaces 
Tourisme & Culture asbl 
Cour de l’Abbaye, 1 -  
B-4970 STAVELOT 
+32 (0) 80 88 08 78 
etc@abbayedestavelot.be 
www.abbayedestavelot.be  
Prijs: 6 €
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«Magnum Contact Sheets is een grootse 
tentoonstelling die door het legendari-
sche agentschap Magnum Photos werd 
opgezet. Dit is een vereniging van foto-

grafen die in 1947 werd opgericht door Robert 
Capa en Henri Cartier-Bresson. Dit is de eerste 
keer dat deze unieke tentoonstelling in België 
is en je kunt hem zien in de Abdij van Stavelot.

Onvergetelijke beelden

De tentoonstelling biedt een overzicht 
van meer dan 70 jaar visuele geschiedenis 
en brengt belangrijke gebeurtenissen in 
beeld, zoals de landing van de geallieer-
den in Normandië door Robert Capa, de 
rellen in Parijs in 1968 door Bruno Barbey, 
de begrafenis van Robert F. Kennedy door 
Paul Fusco, de Vietnamoorlog door Philip 
Jones Griffiths of de tragedie van 9/11 door 
Thomas Hoepker, maar ook via portretten 
van iconische figuren, beroemdheden, 
filmsterren en politici, zoals Che Guevara,  
Malcolm X, Miles Davies en The Beatles.

Unieke standpunten

Er zijn 70 contactplaten te bewonderen, 
vaak met foto’s, close-ups, artikels, boeken 
en tijdschriften. Tijdens de tentoonstelling 
krijgt u inzicht in het creatieve proces ach-
ter een aantal van de meest symbolische 
foto’s van het agentschap. Verder biedt de 
tentoonstelling een uniek overzicht van de 
geschiedenis van Magnum Photos. 

Kruip in de lens 
van legendarische 

fotografen
De tentoonstelling ‘Magnum Contact 
Sheets’, voor het eerst in België ge-
presenteerd, biedt een overzicht van 
meer dan 70 jaar fotogeschiedenis.

© FTPL Mfred Dodet



Info en reserveren

 Oorlog & Vrede. Spa en Europa 
1914-1920 
Tot 2 december 2018 
Georganiseerd door het Muse-
um van de waterstad Spa 
Wintertuin van de Peter de 
Grote Bron 
Rue du Marché, 1A - B-4900 SPA 
+32 (0) 87 79 53 53  
info@spatourisme.be 
www.spavillaroyale.be 
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Een eeuw geleden vestigden de Duit-
sers hun hoofdkwartier in Spa. Enkele 
maanden later volgde de troonafstand 
van Wilhelm II en nadien waren er de 

vredesonderhandelingen. Gebeurtenissen van 
internationaal belang die de waterstad bekend-
heid verschaften zonder dat 
ze daar eigenlijk om vroeg. 
Ze dompelde Spa onder in 
het hart van de geschiede-
nis. De tentoonstelling zal 
dit illustreren aan de hand 
van oude documenten en 
voorwerpen, archieffilms 
en reportages, maar ook 
via muziekfragmenten. 
Van de tentoonstelling werden de sleutel-
momenten naar voren gebracht en op pa-
pier gezet door striptekenaar Francis Carin. 

De geschiedenis van Spa

Van de Duitse invasie tot het tekenen van 
het Vredesverdrag. De route volgt de histo-
rische, militaire en politieke feiten, gevolgd 
door ervaringen van de inwoners van Spa 

die tijdens het optreden 
van de grote naties zowel 
getuigen als  hoofdrolspe-
lers waren. 1914-1920, de 
overgang van oorlog naar 
vrede duurde lang. Twee 
versies van de geschiede-
nis raken met elkaar ver-
wikkeld: de officiële en 
de officieuze versie. Een 
geschiedenis die welis-

waar steeds verder van ons wegdrijft, maar 
waarvan de drijfveer nog altijd actueel is.

Spa heeft een bijzondere 
tentoonstelling opgezet over 
de gebeurtenissen die de stad 
hebben getekend tijdens de 
Eerste Wereldoorlog.

Spa
tussen oorlog en vrede

Van de hele tentoonstel-
ling werden er sleutelmo-
menten naar voren ge-
bracht en op papier gezet 
door striptekenaar Francis 
Carin.



De Waalse Feesten

in Luik 

September is de maand van de Waalse Feesten. 
Dan kan het grote publiek in de hele provincie 
genieten van talrijke culturele, sport- en zelfs 
folkloristische activiteiten. Luik, de Vurige Ste-

de, zal tijdens het weekend van 14, 
15 en 16 september, het toneel zijn 
van tientallen activiteiten. 

Concerten en voorstellingen

Het Museum van het Waalse le-
ven wordt geopend voor het pu-
bliek, men kan er genieten van 
optredens van straatartiesten, 
poppentheater en meer ... 

Op Place Saint-Étienne zullen veel concerten en 
muziekoptreden worden gegeven. Op het podi-
um op Espace Tivoli zullen op vrijdag en zaterdag 
concerten plaatsvinden en zondagmiddag is ge-

serveerd voor kinderen. 

Sport en ontspanning

Voor mensen die van lekker 
eten houden is er de ‘Village 
des Confréries de l’Union des 
groupements du folklore gas-
tronomique’ van de provincie 
Luik op de Place Saint-Lambert, 
langs de Galeries Saint-Lam-

bert. Voor de sportievelingen onder ons biedt de 
Sportacademie van de Provincie gratis activitei-
ten, ook kan men kennis maken met een aantal 
sporten op de Place Saint Lambert. Naast deze 
bijeenkomsten zal het startsein worden gegeven 
voor de hardloopwedstrijd ‘Jogging du Cœur’, 
waarvan de opbrengsten naar de Stichting tegen 
kanker gaan.

Elk jaar trekken duizenden bezoe-
kers naar Luik om de Waalse Feesten 
te vieren, een groot evenement in de 
regio. 

Tijdens het weekend van 
14, 15 en 16 september zal 
de Vurige Stede het toneel 
zijn van tientallen activi-
teiten.

Evenementen

Info

 Het volledige programma van de Waalse Feesten in Luik 
kunt u vinden op: www.provincedeliege.be/fetesdewallonie

Openingsceremonie
Na Herve in 2016 en Lontzen in 2017, zal in 2018 Engis op 
vrijdag 24 augustus de editie van dit jaar officieel openen. 
Deze ceremonie zal volgens traditie worden gekenmerkt 
door een symbolisch moment: de overhandiging van de 
sleutel van de Waalse Feesten aan de burgemeester door 
de provinciaal afgevaardigde, voorzitter.
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In het teken van de 100e verjaardag van het einde van 
de Eerste Wereldoorlog, wordt op 16 september het 
internationale festival van de militaire muziek (tap-
toe) georganiseerd op de binnenplaats van het Oude 

Paleis van de Prins-bisschoppen. 
Het festival maakt deel uit van het 
Luikse weekend tijdens de Waalse 
Feesten. Naast militaire muziek, 
zorgen de verschillende groepen 
voor een indrukwekkend spektakel, 
opgeluisterd met traditionele en 
moderne voorstellingen. 

6 x muziek

In totaal staan er 6 muziekgroepen, afkomstig uit 
alle uithoeken van Europa, op het programma. De 

brandweerbrigade van Parijs is 
er één van. De 53 muzikanten 
zijn vergezeld van 26 gymnas-
ten die demonstraties geven 
op het ritme van de muziek. De 
Bersaglieri, uit Italië, hebben 
als bijzonder kenmerk dat ze 
al rennend hun instrumenten 
bespelen. Een adembenemend 
optreden, in letterlijke zin van 
het woord! Het orkest van de 

Servische republikeinse Garde zorgt voor een oos-
telijk tintje. De band van de Maastrichtse politie 
valt op door de uitrusting van de muziekkanten: 
allemaal in Schotse kilts en met doedelzakken en 
trommels. België wordt vertegenwoordigd door 
de Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht en 
Duitsland door hun luchtmacht. 

In het kader van de Waalse Feesten 
wordt het internationaal festival van 
militaire muziek op de binnenplaats 
van het provinciaal Paleis gehouden.

Een indrukwekkend spek-
takel, opgeluisterd met 
traditionele en moderne 
voorstellingen

Info

 www.provincedeliege.be (zie Waalse Feesten) 
www.liege1418.be 
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MILITAIRE 
MUZIEK
 In de kijker 
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Genieten

Zin in brochettes en een unieke 
ervaring met vrienden of familie? 
Kom dan aan boord van Grill Island, 
de eerste barbecueboot van België!

Grill Island biedt ook 
een ontbijtformule 
aan, met overheer-
lijke broodjes, koffie 
en vruchtensap.

Geniet van een gezellige barbecue met 
houtskool... op het water! Grill Island is 
een comfortabele boot voor 8 personen 
die je meeneemt naar het Meer van Ro-

bertville. Op de boot kan je een aperitiefje inschenken 
en smullen van overheerlijk geroosterd vlees!

Hoe werkt het?

Op de website van Grill Island reserveer je de da-
tum en kies je de gewenste formule. Vanaf dan 
wordt alles voor je geregeld. De vleesschalen en 

bijgerechten staan klaar op de 
boot, de tafel is gedekt, de bar-
becue is klaar voor gebruik en de 
koelkast is gevuld met de door 
jou gekozen drankjes. En als kers 
op de taart: er worden alleen maar 
streekproducten van lokale pro-
ducenten gebruikt. 

 
Formules voor iedereen

Naast de barbecue kan je ook kiezen voor een 
ontbijtformule: overheerlijke broodjes, koffie en 
vruchtensap om je dag goed te beginnen. Mocht 
je al een restaurant hebben ingepland, dan veran-
dert Grill Island gewoon in een bar met een frigo 
vol aperitiefjes en drankjes.

Twee Luikenaars aan het roer

Anthony Urbain en Lucas Beguin, twee jonge Lui-
kenaars, kwamen op het idee toen ze op zoek wa-
ren naar een leuk en origineel concept. Met Grill 
Island willen ze je hun regio op een bijzondere 
manier laten ontdekken!

Info en reserveren

 Grill Island • M. Lucas Beguin 
Route des Bains, 63 - 4950 Robertville / Weismes 
+32 (0) 471 86 39 89 • info@grill-island.com • www.grill-island.com  
Prijzen: Classic barbecue pack vanaf € 27,50/pers. (max. 8 pers.) +  vaste 
kosten: € 135

Veiligheid verze-
kerd
De boot is uitgerust met een 
buitenboordmotor en vaart met 
een snelheid van ongeveer 4 
km/u, afhankelijk van de wind, de 
stroming en het aantal personen 
aan boord (min. 4 /max. 8). De 
boot is gemaakt van glasvezel en 
harde kunststof dat moeiteloos 
drijft en dus onzinkbaar is, zelfs 
als er veel water aan boord is! Toch 
zijn er veiligheidsvoorzieningen, 
reddingsvesten en peddels op de 
boot aanwezig zodat je met een 
gerust hart aan boord gaat!
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Lekker
barbecueën op 
het water!



Voor de liefhebbers van zoet 
is er ook een chocoladefon-
due!

Met het hele gezin, vrienden of met uw 
lief ... het is altijd heerlijk genieten van 
La Fromenade. Dit is een originele ma-
nier om de streek Ourthe-Amblève te 

doorkruisen. Het principe is eenvoudig: u kiest uw 
favoriete fondue uit de mogelijkheden. U bereidt zelf 
uw wandel- of fietstocht voor of u kiest een tocht 
uit de lijst. En u bent klaar om op ‘fromenade’ te 
vertrekken! Als de maag begint te rommelen, instal-
leert u zich bij een uitzichtpunt en de fondue kan 
beginnen! Séverine en Christophe zijn de bedenkers 
van dit concept. Hiermee wilden ze mensen op een 
originele manier kennis laten maken met de streek. 
Wij wilden de mensen laten genieten van het mooie 
natuurschoon en tegelijk laten kennismaken met de 
streekproducten. 

Voor alle smaken

La Fromenade biedt diverse fondueformules, zo-
als de traditionele fondue met witte wijn of de 
luxe versie met champagne. Voor de liefhebbers 
van zoet is er ook een chocoladefondue. Op ba-
sis van het aantal eters vind je in de rugzak die je 
meekrijgt, alles wat je nodig hebt om deze pick-
nick te bereiden. Aan alles is gedacht. Bij terug-
komst breng je de rugzak terug en La Fromenade 
zorgt voor de afwas en het afval. 

Info en reserveren

 La Fromenade •  Christophe Deplus  
Moulin du Ruy, 22/2 - B-4987 Stoumont • +32 (0) 496 76 29 45 •  
hello@lafromenade.be • www.lafromenade.be  
Prijzen: van € 13-18 / pers. voor een kaasfondue

Regionale 
kazen
Omdat Christophe en Séverine u 
graag willen laten kennismaken 
met streekproducten, hebben 
ze enkele lokale kaassoorten 
geselecteerd. Bijvoorbeeld Boû 
d’Fagne, uit de Hoëgne-vallei, of 
Valèt waarvan het recept oors-
pronkelijk uit het Zwitserse Valais 
komt en werd aangepast door een 
producent uit Waimes. En dan is 
er natuurlijk de beroemde Herve-
kaas. Deze kaas is genoemd naar 
de streek waar hij al eeuwenlang 
wordt geproduceerd.

Aan alle lekkerbekken en natuurlief-
hebbers! Wat dacht u van een fraaie 
wandeltocht met een lekkere fon-
due als lunchpauze?

HOEI

LUIK
VERVIERS

Z
o

m
er

m
ag

az
in

e 
20

18

77

La Fromenade 
laat u SMELTEN
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Genieten

‘Bugs in Mugs’, Dat is de 
slogan waarmee Olivier 
Botman u ontvangt in zijn 
originele brasserie ...

In het restaurant 
wordt met vier soor-
ten insecten ge-
werkt: krekels, meel-
wormen en twee 
soorten veldsprink-
hanen.

Uniek in België, want ‘Les Bouchers verts’ is de 
enige brasserie waar insecten op de menu-
kaart staan. Op de kaart staan vegetarische 
gerechten, gerechten met insecten geserveerd 

als tapas, burgers en tal van andere specialiteiten, die 
altijd samen met streekproducten worden opgediend.

Menukaarten die viraal gaan

In het restaurant wordt met vier soorten insecten 
gewerkt: krekels, meelwormen en twee soorten 

veldsprinkhanen. De sprinkhaan-
spies, gemarineerd in sojasaus, 
honing en gember, is een hemels 
tussendoortje en de verse pasta 
met meeltorren is ideaal voor een 
klein tussendoortje. Ook de insec-
tenburgers en vegetarische bur-
gers (ook om mee te nemen) zijn 
overheerlijk. De dag- of weekscho-
tel varieert naargelang het seizoen 
en de verkrijgbare groenten.

Een originele kruidenier

‘Les Bouchers verts’ doet ook dienst als kruide-
nierszaak, want je kunt er ook producten op ba-
sis van insecten kopen, zoals losse of hermetisch 
verpakte insecten. Wat zou je ervan zeggen om 
zelf eens iets klaar te maken? Wat dacht je bij-
voorbeeld van pasta met insectenmeel, krekels als 
aperitief of chocolade met meeltorren? Met zulke 
originele recepten heb je gegarandeerd iets verras-
sends in huis om indruk te maken op je gasten!

Info en reserveren

 Les Bouchers verts  •  M. Olivier Botman 
Rue de la Madeleine, 33 - B-4000 LUIK 
+32 (0) 498 34 36 79 
bugsinmugs@outlook.com • www.bugsinmugs.com  
Prijs: gerechten van ongeveer € 3,50 tot € 15

Enkele weetjes
Insecten hebben een veel hoger proteï-
negehalte dan vlees. Bovendien zijn ze 
erg gezond want ze bevatten nauwelijks 
slechte vetten. Insectenvoeding is een 
duurzaam productiealternatief voor de 
voedingsindustrie. Insecten zijn met an-
dere woorden de toekomst op het gebied 
van milieuvriendelijk eten.
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Het elegant inge-
richte restaurant 
Ô de Vie biedt een 
reëel moment van 
rust en een unieke 
hedendaagse gas-
tronomische erva-
ring

Haute cuisine,
innovatief

en buitengewoon

... een innovatief en 
harmonieus samenspel 
van smaken en textu-
ren die de meest geraf-
fineerde smaakpapillen 
zal doen verrukken.

M et een score van 15 op 20 in Gault & Millau 
staat het restaurant van Olivier Massart 
en zijn vrouw Fabienne aan de culinaire 
top in de regio. De chef-kok zoekt con-

stant naar nieuwe smaken en combinaties. Zijn inspi-
ratie komt tot uiting in de verschillende chef-d’oeu-
vres die samen zeer geraffineerde menu’s creëren. De 
menu’s ‘à la carte’ variëren van 2 tot 4 gangen, terwijl 
de selecties van de chef tussen 5 en 10 gangen tellen.  

Zeer fraai opgemaakte borden

De producten in je bord zijn 
van hoogwaardige kwaliteit 
en worden met buitengewone 
grote zorg en precisie behan-
deld. De hedendaagse keu-
ken van Olivier Massart laat 
streekproducten van hier en 
elders op verschillende wijzen 
optimaal tot hun recht komen. 
Op het menu staat een innova-
tief en harmonieus samenspel 
van smaken en texturen die de 
meest geraffineerde smaakpa-
pillen zal verrukken.

Een referentie sinds 2009

Na zijn studie aan de hotelschool van Spa, ver-
volgde Olivier Massart zijn opleiding in verschil-
lende etablissementen in België, Duitsland en 
Frankrijk. Op een dag ontmoet hij Fabienne, die 
ook een passie heeft voor restauratie. Het avon-
tuur van Ô de Vie begon in maart 2009 en het 
restaurant trekt alsmaar meer fijnproevers die 
op zoek zijn naar een nieuwe smaakbeleving. Een 
perfecte plek voor een uniek moment!

Info en reserveren

 Ô de Vie M. Olivier Massart • Chaussée de Tongres, 98 - B-4450 Juprelle 
+32 (0) 4 246 41 24 • info@odevie-restaurant.be  •  www.odevie-restaurant.be 
Prijzen: van € 38 (zelf samen te stellen menu van 2 gangen) tot € 115 (Opus van 10 gangen)
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Ben je het beu om hetzelfde keer op keer te zien?
Zin in originaliteit en even iets anders?
Bekijk en test onze talloze aanbiedingen,
inclusief ongebruikelijke accommodaties, 
originele restaurants, fantastische activiteiten 
en opvallende landschappen!

Hoezo «insider tips»? Om hier achter te komen, 
download  de kaart op onze site en kijk onder 
de rubriek «insider tips» : 

WWW.LIEGETOURISME.BE 

SKYDIVE SPA

CABANE AU BOIS DORMANT

LA FROMENADE

EBEN-EZER TURM © Skydivespa

©Didier Flavion

©Marie-Noelle Bastin

©La cabane du bois dormant



TO DESIGN
THE CHANGE,
BE PART OF IT

INTERNATIONAL 
TRIENNALE

DESIGN & SOCIAL 
INNOVATION

www.reciprocityliege.be

TENTOONSTELLINGEN, WORKSHOPS, COLLOQUIA & DEBATTEN, 
ONDERZOEK/ACTIE, GRENSOVERSCHRIJDENDE 
EVENEMENTEN, COLLABORATIEVE PROJECTEN
Over design & … kwetsbaarheid, co-design, pedagogie, 
stedelijke transformatie, ethiek, zorg, onderzoek

Een initiatief vanMet de steun vanCo-directie
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