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T

ikje kouder? Dat weerhoudt ons er niet van ongebruikelijke paden te betreden. Op de pagina’s van onze
wintereditie gaat de provincie Luik nog een stapje verder en raak je helemaal de weg kwijt van alle ideeën
voor bijzondere verblijven en activiteiten.

Zo overnacht je in het westen in een 100% passieve gîte, proef je de keuken van «Qui ramène
Bobonne?» en ontdek je Hexapoda, het enige insectarium in Wallonië. In het oosten kan je in
een boomhut overnachten, je laten opsluiten om des te sneller weer te ontsnappen voordat je
het gevoel krijgt, een wasvrouw van weleer te zijn....
Ook nemen we je mee onder het ijs, waar sommige duikers door weer en wind hun passie uitleven in soms zeer extreme omstandigheden.
Geweldige sensaties gegarandeerd! En alleen voor kenners! Voor de allerkleinsten en hun gezinnen hebben we een aantal leuke plekjes gevonden om in de sneeuw te ravotten. Achterin in dit
magazine vind je ook onze uitneembare kaart vol «Winterplezier».
Een gezellig sfeertje creëren is voor ons natuurlijk geen probleem en de winter is uiteraard het
ideale moment om volop van de behaaglijke warmte te genieten. Wij hebben zeven plekjes voor
je geselecteerd waar je het winterseizoen in je zwempak kunt doorbrengen.
En over smaken gesproken, we raden je aan onze feestrecepten uit te proberen om je borden
letterlijk te doen schitteren!

Beurshallen van Coronmeuse

www.jumpingdeliege.be I Info en reservaties : 078 050 375

Federatie Toerisme van de
Provincie Luik
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Volg ons op Facebook

Graﬁsme : chvoncken@gmail.com

Alhoewel 2019 in het thema «Wallonië – Waterland» staat, konden we het niet laten je alvast
mee te nemen voor een themawandeling: in de sporen van de bever langs de Amblève, op zoek
naar ongelooflijke dingen langs de Geulrivier (en dat verzin je niet zomaar...), een bezoek van
een oude molen in volle restauratie, of heerlijk onder de verlichte bruggen van Luik. Hier loop
je warm voor!
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3

Actueel

Generation 80 :

een wind van vrijheid

3D-tentoonstelling die je een
decennium vol artistieke, politieke
en sportieve ‘best ofs’ laat (her)
ontdekken.
LUIK

HOEI

VERVIERS

I

Ze maakten de overwinning van Sandra Kim op het
Eurovisiesongfestival mee, Mexico ‘86, Tsjernobyl en
de val van de Berlijnse muur, de oprichting van de
Franse groep artiesten voor het goede doel Les Enfoirés en de dood van Coluche. Ze kenden walkmans, de
Waalse buikspreekpop Tatayet, Michael Jackson, E.T. en
Indiana Jones. Voordat ze opgroeiden tot de volwassenen van vandaag, waren het «enthousiaste jongelui die
de wereld opnieuw uitvonden en alle regels voor taal
en etiquette aan hun laars lapten. De jeugd die de in
1968 ingezette wind van nieuwe vrijheid aan den lijve
ondervond.» Aan hen wijdt Europa Expo Generation 80
Experience, een immersieve tentoonstelling in het TGVstation Luik-Guillemins die loopt tot 2 juni 2019.
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Neem zelf deel aan de val van de Berlijnse
Muur!
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«Het doel van Europa Expo is de promotie van Belgisch
en internationaal erfgoed door middel van een origineel
3D-concept op mensenmaat. We zetten legendarische en
exclusieve, zelfs nooit eerder vertoonde voorwerpen in de
kijker uit alle hoeken van de wereld,» zegt Sophie Meurisse, artistiek directrice. «Sinds Tout Hergé in 1991, Ik

Weet je nog ...
De Berlijnse Muur, symbool van de
verdeeldheid van de wereld in twee
machtsblokken, is vanaf 9 november
1989 niet langer de hermetisch afgesloten grens tussen Oost- en West-Berlijn.
Massale volksprotesten monden uit in
de val van de Muur. In een uitgelaten
sfeer worden Oost- en West-Berlijners
met elkaar herenigd, wat officieel
wordt bekrachtigd op 3 oktober 1990.
Berlijn is vanaf dan weer de hoofdstad
van het herenigde Duitsland.

was 20 in 45, Salvador Dalí en Ik zal 20 zijn in 2030, lokten onze tentoonstellingen al meer dan drie miljoen
bezoekers.»
Generation 80 vs. generatie Y
«Generation 80 Experience heeft flink wat film in petto
en pakt onder meer uit met een paar verrassingen in het
decor van Raiders of the Lost Ark en in dat van de Franse
film Les Bronzés font du ski,» lacht de scenografe. «Bezoekers kunnen ook een discotheek uit die tijd bezoeken
(mét muziek) en virtueel de Berlijnse Muur mee helpen
slopen ...»
Voorwerpen, boeken, decors, affiches, muziek ... Van
politiek en design tot kunst, humor en sport: dompel
jezelf helemaal onder in dit ‘veelbewogen, excentrieke
en ongegeneerde’ decennium én in je eigen herinneringen, die je naar hartenlust mag delen met generatie Y!
Info: Generation 80 Experience

«Je kunt zelfs virtueel de Berlijnse Muur mee
helpen slopen ...»

TGV-station Luik-Guillemins
+32 (0)4 224 49 38
info@europaexpo.be www.europaexpo.be
Van 22 september 2018 tot 2 juni 2019

Comès : zwart-wit van
het hoogste niveau

Van de landelijkheid van de Ardennen
tot de verhevenheid van de ‘Negende
Kunst’: Didier Comès als ambassadeur
van zijn geboortestreek.

D

Wist je dat?
Didier Comès werd geboren als linkshandige, maar op de lagere school dwong men
hem om te leren schrijven met rechts. Die
gewoonte bleef hij houden, maar tekenen
deed hij steevast met zijn intuïtievere en
creatievere linkerhand.

e tentoonstelling ‘Didier Comès et l’encrage
ardennais’ (niet met de ‘a’ van ‘ancrage’
of ‘verankering’, maar met een ‘e’ voor
‘inktwerk’) loopt nog tot 5 januari 2020 in
de Abdij van Stavelot. Ze is het resultaat van een samenwerking tussen de familie van de striptekenaar, de
Koning Boudewijnstichting, het Musée En Piconrue en
de Abdij van Stavelot.
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Een monumentaal oeuvre van
platen, schetsboeken en scenario’s is nu toegankelijk voor het
grote publiek.

HOEI

Scenografie in zwart en wit

Exclusieve stukken
Striptekenaar Didier Comès liet bij zijn overlijden in
2013 een monumentaal oeuvre na met platen, schetsboeken en onuitgegeven scenario’s. «Zijn broer Max Comès schonk ons het vertrouwen om exclusief deze bijzondere objecten te exposeren. Een daarvan is de Prix Alfred,
een pinguïn, die Comès in 1981 won op het Stripfestival
van Angoulême voor De dorpsgek van Schoonvergeten
(Silence) en die zijn doorbraak bij het grote publiek betekende,» zegt Virgile Gauthier, directeur van de Abdij van
Stavelot. Dieter Hermann Comès kun je een ‘cultuurbastaard’ noemen: hij werd geboren in Sourbrodt als
kind van de oorlog en groeide op in een landschap verscheurd tussen naties en talen.

LUIK

Kapel van de mens en tempel van de natuur
Comès weet als geen ander het dagelijkse leven van
de boeren, mensen van het land, vast te leggen. Fantasie flirt met de werkelijkheid, het christendom staat
tegenover de occulte krachten van onze voorouders,
de dokter meet zich met de kraker. Ook dieren krijgen
een bijzondere plaats en spelen een cruciale rol in zijn
verhalen. De uil, de pad, de adder, het gewicht van de
sneeuw of de wind die over de Venen jaagt: elk element
heeft een specifieke functie. De Ardense omgeving is
een hoofdrolspeler en boetseert, vaak op ruwe wijze,
het karakter van de personages.

Comès tekent het landschap soms tot in de kleinste
details of, net omgekeerd, suggereert het door weglating. Van alles naar niets, van leegte naar vol: hij
drukt zich uit in zwart-wit, zonder ooit grijs een kans
te geven. «De kunstenaar bewaarde zelfs oude flessen
van zwarte inkt om ze te laten ‘rijpen’ en zo nog donkerdere tinten te maken. Dat verschil groeide uit tot zijn
signatuur, die je uit duizenden herkent,» aldus Virgile
Gauthier
De erfenis van Didier Comès
Didier Comès werd destijds bewonderd door de jonge
lezers die het tijdschrift À Suivre tot een succes maakten, en verenigt ook nu nog verschillende generaties
lezers. Intieme herinneringen of verhalen van onze
ouders: de Ardense taferelen van Comès prikkelen een
verbeelding die in ieder van ons leeft.

Info:

Abdij van Stavelot
Cour de l’Abbaye, 1 - 4970 Stavelot
+32 (0)80 88 08 78 - etc@abbayedestavelot.be www.abbayedestavelot.be
Dagelijks van 10 tot 18 uur, behalve op 25/12/2018 en 01/01/2019.
Reserveren: bit.ly/tentoonstelling-comes
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Luik, Europese

Kersthoofdstad 2018

Wist je dat?
In dertig jaar is Luik uitgegroeid tot
een heuse ‘kerststad’, die jaarlijks tijdens de eindejaar periode ruim twee
miljoen bezoekers trekt!

HOEI
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De stad Luik is uiteraard bijzonder trots op deze onderscheiding! Dit project met steun van het Europees
Parlement beloont initiatieven die de intrinsieke waarden van Kerstmis en de Europese Unie uitdragen, zoals
vrede en samenleven. Twee basis ingrediënten voor de
populairste kerstmarkt van de Euregio Maas-Rijn!
Info Van 30 november 2018 tot 6 januari 2019
Meer weten? Surf naar www.visitezliege.be/fr/grand-evenement/liege-cite-de-noel-0.
Tarief: gratis toegang

> Kerstmarkt in de grotten van Wonck
In een buitengewoon decor – een doolhof van silexgangen – bezorgen meer dan 70 exposanten je de
mooiste ondergrondse kerst van je leven!
Info: www. bassenge-tourisme.be

> Kerstmarkt van Milmort
© D. Schwanen

Roets naar beneden van
De stad Luik is uiteraard een sleepiste, draai rondop de ijsbaan onder
bijzonder trots op deze Europese jes
aan de kathedraal, speel
onderscheiding voor 2018!
in driedimensionale lichtdecors, ontdek opnieuw
de verschillende wijken
van de stad tijdens het Festival des Sapins, smul je een
weg van de ene kerstmarkt naar de andere ... Kortom,
laat je verbluffen door de Europese Kersthoofdstad van
2018!

Wil je ook andere betoverende kerstsferen proeven buiten de stad? Hierbij alvast een selectie
van heerlijke kerstmarkten in de provincie Luik:

Ontdek de kleinste kerstmarkt van het land met slechts
één chalet! In Milmort betekent Kerstmis proeven van
verrukkelijke oesters uit Marennes-Oléron.

«Kerststad Valkenburg,
European City of
Christmas 2018
Het Nederlandse Valkenburg ligt veertig kilometer van Luik. Proef de magie van Kerstmis
in een labyrint van ondergrondse gangen in een
voormalige mergelgroeve! Vier bijzondere kerstgrotten en twee unieke kerstmarkten in Europa
lokken samen jaarlijks bijna 300.000 bezoekers
en leverden de Limburgse stad de titel van Europese Kerststad 2018 op.»

Info: www.herstal.be/loisirs

> Kerstmarkt van
Thimister-Clermont
Hier staan de smaken van de Elzas in de spotlight met
ruim 50 exposanten: flammkuchen, foie gras, zuurkool,
wijn ... Om van te watertanden!
Info: www.jeunesse-thimister.be

> Kerstmarkt van Theux
De bewoners van Theux koesteren de folklore van hun
streek. Deze kerstmarkt staat bovendien bekend om
zijn vermaarde Pékêt Flambé. Een drankje om met veel
plezier (maar met mate) van te genieten!
Info: www.sitheux.be

© VVV Zuid-Limburg

D

Kerstmis in de omgeving van de Vurige Stede

uik vanaf 30 november in de betoverende
wereld van een heus ‘Kerstdorp’, van de Place
Saint-Lambert tot de Place Cathédrale met
een ommetje via het Parc d’Avroy waar het
European Circus Festival plaatsvindt.
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© FTPL P. Fagnoul

© FTPL P. Fagnoul

De magie van Kerstmis neemt vat op Luik
voor een feestelijke eindejaarperiode,
die dankzij de Europese erkenning
nóg intenser gevierd zal worden dan
anders. Mis geen spatje van de beste
kerstmarkten van de provincie!
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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!

Plannen na Blegny-Mijn?

Zin in een boottocht?

OK

Gewoon op liegetourisme.be op
reserveren!
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Hébergements, activités, événements… Réservez sur*

LIEGETOURISME.BE

*Accommodatie, vrije tijd, voorstellingen... Reeserveer online
Unterkunft, Freiz eit, Darbietungen… Buchen Sie online
Accomodations, activities, events… Book online

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

WWW.LIEGETOURISME.BE
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Dag 2 :
• Fort van Barchon: op 8 augustus 1914 viel dit fort in handen
van de Kaiser’s troepen.
Na veranderingen en herbewapend tijdens de bezetting en het
interbellum, ondervond het op 10 mei 1940 de opmars van de
Duitse troepen.
• Maaltijd bij Ferme des beaux-Mont (Herve)
• Remember Museum 39-45 (Thimister-Clermont) + begraafplaats van Henri-Chapelle: Hier tref je achtergelaten
voorwerpen aan door de 110 soldaten van de 1st American Infantry Division.
• Bezoek en proeverij naar de chocoladefabriek Darcis
• Maaltijd en overnachting in Silva Hotel (Spa)

Hermalle-sous
-Argenteau
Aubel
Fort
de Barchon

Liège

Thimister-Clermont
Herve
Verviers

Dag 3 :
Anthisnes

• Spa : de vestiging van het Duitse hoofdkwartier in Spa gedurende de1e Wereldoorlog, de troonsafstand van Willem II, de
vredesonderhandelingen, ..... al deze gebeurtenissen van internationale omvang stortten Spa in de geschiedenis. Je gaat Spa
ervaren door de ogen van een soldaat uit die tijd.
• Maaltijd in Val d’Arimont (Malmedy)
• Baugnez 44 : Dit museum relateert het beruchte bloedbad in Baugnez/Malmedy, waar 84 Amerikaanse gevangenen
omkwamen toen ze op 17 december 1944 tegenover de troepen
van luitenant-kolonel Peiper kwamen te staan.
• Maaltijd en overnachting in Silva Hotel (Spa)

Spa
Rocherath
Malmedy

GROEPSCIRCUITS

LANGS DE

HERDENKINGSROUTES
Terwijl de herdenkingen van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog ten einde
lopen, tekent de 75ste verjaardag van de Slag om de Ardennen zich af aan de horizon.
De provincie Luik draagt talrijke sporen van de twee wereldoorlogen.
Je kunt deze sites in groepsverband bezoeken ter herdenking maar ook om stil te staan bij het
feit welk geluk wij hebben in een vreedzaam Europa te mogen leven.

Dag 4 :
• Hasselpath (Rocherath) : Op deze gedenkplaats vind je resten
van schuttersputten en schuilplaatsen in het bos (veldhospitaal,....) die zowel door Duitse en Amerikaanse troepen bezet
werden. Ingehuldigd op 13 mei 2000 in bijzijn van Amerikaanse
veteranen, staat deze plaats als symbool voor verzoening en
grensoverschrijdende vrede.
• Bezoek en diner in de abdij van Val Dieu (Aubel)
• Terug naar Luik: bezoek van het Interallied Memorial te
Cointe
• Les Territoires de la mémoire : de permanente tentoonstelling belicht de tocht van de gedeporteerden naar de nazi-kampen. Al snel besef je dat het onmogelijk is deze te onderbreken.
Als bezoeker ga je zalen in die een van de zwartste pagina’s van
onze geschiedenis blootleggen.
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• Herdenkingshuis (Hermalle-sous-Argenteau): Ontdek
de interventie van het Rode Kruis en de Gezondheidsdienst tijdens de twee wereldconflicten.
• Boottocht naar Luik en lunch.
• Bezoek aan het stadscentrum van Luik: de Chartreuse en de
begraafplaats Robermont.
• Anthisnes : maaltijd en proeverij van het Belgisch-Russisch
bier 14-18
• Verblijf in Hotel HUSA (Luik)

Informatie en reserveringen
Lijkt het je wat één of meerdere dagen met je vereniging, vriendengroep of school een reisje door de provincie te maken?
Ons team staat 100% tot uw beschikking en tot uw dienst!
Contacteer ons vandaag nog voor een passende offerte aan de wensen van uw groep.
Ook organiseren wij circuits door de provincie Luxemburg of zelfs over de grens.
info@ardenneincoming.be
04/279.69.80
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7 ideeën...
LUIK

VERVIERS

7 tips voor plekken waar je

kunt overwinteren in badpak

HOEI

Les Thermes de Chaudfontaine

V

ictor Hugo noemde deze plaats het ‘Viooltje onder
de kuuroorden’. In een stijlvolle omgeving vind je
diverse warmtebronnen (infraroodcabine, buitenjacuzzi, buitenzwembad met een temperatuur van
34°C) die je helpen beschermen tegen de barre winter. Dit
wellnesscentrum gebruikt kristalhelder water met bijzondere
geneeskrachtige eigenschappen en biedt een brede waaier aan
luxueuze verzorgingen, waaronder een massage met kaarsolie.
Rue Hauster, 9 -4050 Chaudfontaine
+32 (0)43 67 80 67
info@chateaudesthermes.be - www.chateaudesthermes.be
Reserveren verplicht.
Toegang vanaf 12 jaar.

Of het nu gaat om een winter in de
natuur of in de stad, met vrienden of
familie, altijd heerlijk zen én in een
badpak!

n hartje Luik ligt wellnesscentrum Osmose in een luxueuze
omgeving met een zachte, serene uitstraling. De massagetechnieken en verzorgingen koesteren oude tradities en stimuleren een herstellend gevoel om de alledaagse drukte van
je af te schudden.
Info en reserveren:

© Les Comtes de Méan

Hôtel Les Comtes de Méan - Mont Saint-Martin, 9-11 - 4000 Luik +32 (0)42 67 60 00 - osmose@lescomtesdemean.be
www.lescomtesdemean.be

I
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Info en reserveren:
©Crutzen Diego

Rue Naxhelet, 1 - 4520 Wanze
+32 (0)85 82 64 08
reception@naxhelet.be - naxhelet.be
Reserveren verplicht -Toegang vanaf 18 jaar.

Domaine des Hautes Fagnes

H

n dit wellnesscentrum in Thimister hangt een warme, gemoedelijke sfeer. Kom en geniet van de heerlijk tintelende
afwisseling tussen warm en koud. Tot laat in de avond brandt
er een knappend houtvuur die de buitensauna warmhoudt.
Ga er in en uit zo vaak je maar wilt: hoe vaker hoe beter, luidt
het advies!

Info en reserveren:
© Muriel Lempereur

Les Thermes de Spa

A

Rue des Charmilles, 67 - 4950 Ovifat
+32 (0)80 44 69 87
info@dhf.be - www.dhf.be
Reserveren per telefoon of e-mail.

Info en reserveren:
Colline d’Annette et Lubin - 4900 Spa
+32 (0)87 77 25 60 - info@thermesdespa.com
www.thermesdespa.com

©Domaine des Hautes Fagnes

Wellness Hôtel de Verviers

W

ls drie grote dames met een uitgesproken karakter,
gesmeed door het contact met de rotsen en de bodem in en rond Spa, leveren de bronnen Reine, MarieHenriette en Clémentine hun water aan Les Thermes
de Spa. Dit wellnesscentrum koestert de eeuwenoude kuurtraditie die hier al 150 jaar met de grootste zorg in stand wordt
gehouden. De nadruk ligt uiteraard op de geneeskrachtige
eigenschappen van het natuurlijke mineraalwater.

©Thermes de Spa

B

et wellnesscentrum van het Domaine des Hautes
Fagnes pakt uit met een gloednieuwe ruimte van 500
m2 boordevol innovatieve en verrassende cabines. In
de diverse ruimtes kom je via verschillende sferen volledig tot rust. Herbronnen te midden van een dennenbos? Volg
het pad maar dwars door het prachtige groene park, op een
steenworp afstand van Ovifat.

Algue Marine

Info en reserveren:
Chaussée Charlemagne, 30 - 4890 Thimister-Clermont
+32 (0)87 44 71 00 - info@alguemarine.be
www.alguemarine.be

Wellness du Golf Naxhelet

oven op de heuvels van Wanze ligt het wellness-centrum
van Naxhelet, dat in perfecte harmonie met de natuur
werd ontworpen en ingericht. Alles in deze voormalige
paardenstallen ademt comfort, warmte en ontspanning. Hier geef je je volledig over aan de deskundige handen
van schoonheidsspecialisten gedurende deze onvergetelijke
wellnessverzorging.

Les Comtes de Méan

I

© Les Thermes de Chaudfontaine

inter onder de zomerzon! Gun jezelf een sensorieel parcours op een en een dagje duizend-en-een
oosterse geuren in dit wellnesscentrum, dat ook
een schoonheidsinstituut biedt. Geniet van een
van de vele verzorgingen en waan je even in een andere wereld,
van Japan tot Marokko met een tussenstop in Bali. Ervaar van
top tot teen een heerlijk gevoel ... zonder dat je in een vliegtuig
hoeft te stappen!
Info en reserveren:

© Wellness Hôtel de Vreviers

Rue de la station, 4 - 4800 Verviers
+32 (0)87 68 60 69
info@wellness-hotelverviers.be - www.wellness-hotelverviers.be
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7 ideeën...
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LeMont des Brumes - Stoumont

Plaatsen om met kinderen
in de sneeuw te spelen.

H

ier vind je een van de langste afdalingen voor alpineskiërs van België! Met twee skipistes en een sleepiste, een
adembenemend uitkijkpunt en een gezellige berghut is
de Mont des Brumes de ideale stek voor het hele gezin!

© FTPL P. Fagnoul

HOEI

Info en reserveren:
Le Mont des Brumes - Ruy - 4987 Stoumont
+32(0)80 78 54 13 - info@montdesbrumes.be www.montdesbrumes.be

Piste des Houyres - Malmedy

L

anglaufpistes dwars door velden en bossen, afdalingen
voor sleeërs, wandelingen op sneeuwschoenen en tochten
met een sneeuwscooter: de Piste des Houyres biedt een
tal van activiteiten en belooft een middag vol prachtige
herinneringen!

© Ostbelgien

Info en reserveren:
Piste des Houyres - route du Luxembourg, 47 4960 Baugnez - +32(0)80 33 75 35
www.ostbelgien.eu/fr/que-faire/sports-d-hiver

Omdat je er gewoon lekker kunt spelen zonder te skiën, kunt skiën zonder
de provincie te verlaten, of soms rustig
kunt rondwandelen...

Petit-Modave

B

ij het kasteel van Modave vertrekt een route waar je het zuidelijke
deel van het natuurreservaat en de vallei van de Hoyoux ontdekt.
Een mooi bospad brengt je stukje bij beetje terug naar het hoger
gelegen plateau van de Condroz. Goed voor 7,5 kilometer schitterende landschappen!

Terril du Gosson - Saint-Nicolas

I

n schril contrast met het industriële verleden ontdek je
vandaag op deze een natuurreservaat, een revalidatiecentrum
voor vogels en een educatieve tuin. Dwars door het
natuurpark lopen een GR-wandelpad en een RAVeL-pad
vanuit Liers, en ‘s winters wordt het ook een prachtterrein voor
sleeliefhebbers!
Info en reserveren:

© Fabienne Bierset

© Ostbelgien

Terril du Gosson - rue Chantraine, 161 - 4420 Saint-Nicolas
+32 (0)4 234 66 53 - info@paysdesterrils.eu www.paysdesterrils.eu/fr

Info en reserveren:
Château de Modave - rue du Parc, 4 - 4577 Modave
+32 (0)85 21 29 15 - mthuy@pays-de-huy.be
www.pays-de-huy.be

© FTPL P. Fagnoul

Parc de Séroule - Verviers

O

ier kom je om te genieten van een lange wandeling of
een onvergetelijk sneeuwballengevecht: het mooiste
park van Verviers is geklasseerd en beschermd door het
Waalse Gewest om zijn esthetische, sociale en ecologische waarde. Bovendien ligt het amper een paar minuten lopen
van de cafés in het centrum, waar je na afloop heerlijk kunt opwarmen.

© Pierette Smeets
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D

Thier des Rexhons - Spa

eze voormalige spoorlijn doorkruist het Land van
Herve. Het is een van de mooiste natuurlijke routes van
België, met vooral in de winter een extra betoverende
sfeer. Perfect voor een verkwikkende en onvergetelijke
wandeltocht met de hele familie!

D

e Thier des Rexhons (hoogte: 575 m) ligt vijf kilometer
van Spa en verwelkomt langlaufers, alpineskiërs, snowboarders en sleeliefhebbers. Verhuur van materieel, een
mechanische skilift en een gezellig cafetaria waar je na de
inspanning weer op krachten komt: mag je niet missen!

Info en reserveren:
Maison du Tourisme du Pays de Herve - place de la Gare, 1 - 4650
Herve - +32 (0)87 69 31 70 - info@paysdeherve.be
www.paysdeherve.be

Info en reserveren:
© FTPL Y. Gabriel

© FTPL P. Fagnoul

Thier des Rexhons - route de Berinzenne - 4900 Spa
+32(0)87 77 30 28 - info@skispa.be - www.skispa.be
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L

a Cabane du Bois Dormant ligt verscholen hoog in een boom en biedt
alle moderne comfort. Waan je
even in een andere wereld! Dankzij
het ‘roadbook’ van eigenaar Régis trek je
eropuit door de idyllische omgeving en
volg je via bewegwijzerde paden beekjes
tot aan hun bron. Niet zelden spot je hier
reeën, herten en hun jongen op zoek
naar een plukje groen onder het witte
sneeuwdek ... Uit je doppen kijken dus!

HOEI

Info en reserveren:

Unieke en tijdloze activiteit

Je eerst laten opsluiten en dan
ontsnappen!

W

eet jij het waakzame oog van
de bewakers te verschalken en
te ontsnappen uit je gevangenis om deel te nemen aan de
Laetare samen met je broeders-monniken en
de inwoners van Stavelot? Je krijgt een uur de
tijd om een raadsel op te lossen en je uit de
voeten te maken voordat de bewakers terug
zijn. Snel zijn is de boodschap! Tip: de kamer
is groter dan het lijkt ...

H

oe deed jouw grootmoeder de was?
Welk product gebruikte men voordat zeep werd uitgevonden? Voor
een antwoord op deze vragen kun je
terecht bij de vrijwilligers van het Musée de
la Lessive! Stroop daarna je mouwen op: word
wasvrouw (of -man) voor een dag en beleef
een unieke ervaring.

Info en reserveren:

Musée de la Lessive
Rue Hanster, 10 - 4900 Spa
+32 (0)87 77 14 18 - sites.google.com/site/
museedelalessive

Info en reserveren:

Escape Room
Route de l’Eau Rouge, 20 - 4970 Stavelot
+32 (0)80 80 00 98 - info@weventures.be
fr.weventures.be

© Abarolodge

La Cabane du Bois Dormant
Régis GOFFIN - Avenue Peltzer de Clermont, 26 - 4900 Spa
+32 (0)494 57 68 98 regisgoffin@hotmail.be www.lacabaneduboisdormant.be

© Musée de la Lessive

Logeer eens in een boomhut

VERVIERS

© Escape Room

LUIK

Hofkant

©FTPL Patrice Fagnoul

Uistapjes

© Abarolodge

L
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okaal, ecologisch, duurzaam en
comfortabel: dat zijn de trefwoorden van het concept Abarolodge,
een gîte met 100% passieflabel in
Cras-Avernas die inmiddels al een jaar
geopend is. Deze atypische en gezellige
accommodatie ademt een authentieke
sfeer en is de ideale stek na een wandeling op zoek naar paddenstoelen of voor
een nachtje roofvogels observeren.
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Info en reserveren:

Abarolodge
Dominic en Stéphanie MORRENNE
Rue Désiré Streel, 5 - 4280 Hannut
+32 (0)494 66 68 96 info@abarolodge.be www.abarolodge.be

Royale en authentieke gerechten

R

estaurant ‘Qui ramène Bobonne?’
(letterlijk: ‘Wie brengt oma naar
huis?’) serveert een lekkere en familiale keuken in een ouderwets
kader. Op de kaart prijken de culinaire
successen van de grootmoeders van
beide chefs, naast enkele fraaie stukken
prestigieus en gerijpt vlees. Deze gastronomische keuken is letterlijk voor iedereen toegankelijk, want de menukaart is
ook in braille beschikbaar.
Info en reserveren:

Qui ramène Bobonne ?
Nicolas en Isabelle
Rue Zénobe Gramme, 55 - 4280 Hannut
+32 (0)19 63 74 41 quiramenebobonne@gmail.com www.quiramenebobonne.be

Van de krekel en de mier …

O

f ze nu gewoon wat rondtrippelen of honing verzamelen,
insecten spelen een essentiële rol in ons ecosysteem.
In Hexapoda, het enige insectarium van
Wallonië, vind je een honderdtal didactische en speelse modules, zowel binnen als buiten, en duizenden levende
insecten. Je komt er alles te weten over
de kleine beestjes, hun grootse prestaties en hun habitat. Een leuke activiteit
voor het hele gezin, zowel bij zon als bij
regenweer!
Info en reserveren:

Hexapoda
ean-Yves ZIMMER
Rue de Grand’Axhe, 45 E - 4300 Waremme
+32 (0)19 32 49 30 www.hexapoda.ulg.ac.be

LUIK

HOEI

© FTPL Patrice Fagnoul

Abarolodge, een lodge ‘abaronnais’

Tuinkant

© Hexapoda

VERVIERS

LUIK

VERVIERS

Beter dan thuis

LUIK

VERVIERS

HOEI

La Grange de David:
toegankelijk voor iedereen

©La Grange de David

Overnachten

HOEI

Een gîte gebouwd van natuursteen
uit de streek en gerund door een
dame met karakter die overloopt
van ideeën, doorzettingsvermogen
en goedheid.

Deze unieke accommodatie ligt
net buiten de Vurige Stede, aan
de rand van het Parc Hauster en
pal aan de rivier de Vesder.

Urban Lodge

Ardense legende

Een nacht, een week, een maand of een jaar
De 13 volledig uitgeruste en gemeubileerde hotelappartementen hebben
1 of 2 slaapkamers en bieden een
hotelservice dankzij een conciërge.
De lichte appartementen met grote
balkons zijn ook beschikbaar voor
een langer verblijf.

Met vrienden, het gezin
of op zakenreis? Zet je
koffer hier maar neer.

Info: Urban Lodge

U
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rban Lodge is een accommodatie met sobere
en discrete luxe die zich richt op toeristen en
reizigers die de streek bezoeken, sporters die
behoefte hebben aan rust, en zakenmensen
die modern comfort willen zoals thuis.
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Virginie VERJANS
Esplanade, 2 - 4050 Chaudfontaine
+32 (0)4 246 75 20 - reception@urbanlodge.be
www.urbanlodge.be

Reserveren: bit.ly/nl-urbanlodge

Heerlijk wandelen in het bos

Niet vergeten

Gasten kunnen heerlijk wandelen langs de bospaden
en dreven van het Chaudfontainse Parc Hauster, waar
permanent een hele rits plantaardige moderne kunstobjecten staan opgesteld. Voel hoe de herfstgeuren of
een winterse bries je batterijen weer opladen.

Beleef de opwinding van een avondje casino en waag een gok in
het hart van het dorp, of laat je zachtjes in het heilzame water
glijden van de beroemde thermen van het kasteel van Chaudfontaine om helemaal tot rust te komen.

T

oegankelijk voor iedereen, en dat mag je letterlijk
nemen: uitbaatster Renée maakt er namelijk een
erezaak van om haar gasten subliem te ontvangen
én aangepaste voorzieningen te bieden voor mensen met een beperkte mobiliteit, slechtzienden en/of
slechthorenden. De kamers zijn
ruim, de badkamers altijd privé en De gîte werd volledig
de keuken lijkt zo uit een restaurant
gerenoveerd en is uitgete komen. In de relax- en ontspanningsruimtes maak je het als gast rust met de meest geavanceerde voorzieningegarandeerd gezellig.

Steeds verder uitbreiden

De gîte is volledig ingericht (en blijft verder moderniseren) om mensen met een
lichamelijke handicap en/of een verstandelijke beperking (en hun begeleiders) te
ontvangen. Binnenkort zal trouwens een
gen in ruime kamers.
tweede gîte haar deuren openen om nog
Landelijk maar toch modern
grotere groepen te kunnen ontvangen. Ook
assistentiehonden zijn welkom.
La Grange de David was ooit een boerderij met een hooizolder, maar is nu een comfortabele gîte. Ze ligt aan een Info: La Grange de David
Mevr. Renée BOURLET
doodlopende straat, het is er dus heerlijk rustig en kalm.
Hameau de Xhignesse, 26 -4180 Hamoir
Het pand werd volledig gerenoveerd en is uitgerust met de
+32 (0)86 43 43 16
meest geavanceerde voorzieningen. Binnenkort komt er
lagrangededavid@gmail.com
zelfs een lift. De gîte ligt bij het vertrekpunt van 7 bewewww.lagrangededavid.com
gwijzerde wandelroutes door de streek en op 20 minuten
met de auto van Durbuy, ‘het kleinste stadje ter wereld’.
Reserveren: bit.ly/nl-grange-david
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© Philippe Rikir Photography

De gîte ligt naast een romaanse kerk die geklasseerd is als
Belangrijkste Erfgoed van Wallonië. In het prachtige bouwwerk
uit het einde van de elfde eeuw zullen heel binnenkort
concerten en kunsttentoonstellingen worden gehouden. In een
van zijn romans vertelt René Hénoumont dat de geest van de
ongelukkige pastoor van Xhignesse, «die op 16 november 1778 op
verraderlijke wijze werd opgewacht, overvallen en gedood», nog
steeds rondwaart op deze plek.
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Wat te Zien

LUIK

MuluM : ga het
licht binnen!

Armaturen, hangers, wandlampen, kroonluchters
... uit Europa, de Verenigde Staten, Afrika en Azië:
ontdek de magie van deze verbazingwekkende
collectie terwijl buiten de kerstversieringen één voor
één aanfloepen om licht te brengen in de donkerste
winteruren. Wie echt alles over verlichting te weten
wil komen, kan zich bovendien verdiepen in het
boek Histoire des luminaires: Histoire des hommes,
geschreven door Philippe Deitz en in 2009 uitgegeven door Éditions du Perron.
Info en reserveren:
Musée du Luminaire - Philippe DEITZ
Rue Mère-Dieu -4000 Luik +32(0)474 27 87 48 calpurnia.musee@gmail.com http://lesmuseesdeliege.be/mulum
Tarief: Volwassenen (vanaf 12 jaar): € 2,25. Kinderen:
gratis. Gratis op de eerste zondag van de maand.
Geopend op donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur,
zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur, behalve het
laatste weekend van de maand.

VERVIERS

HOEI

«

Een museum én een boek

« Het MULUM is het Luikse museum over verlichting,
maar verlichting is universeel en bestaat in alle culturen.», verduidelijkt Deitz meteen. «Langs het chronologische parcours ontdek je bijvoorbeeld dat olie, na
vuur, de oudste verlichtingsmethode is van de mens.
Op het thematische parcours vind je bijvoorbeeld verschillende soorten verlichting die op boten en in treinen
gebruikt werden tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog …»

Wat was er vóór de elektriciteit? Zijn alle buizen neonlichten? Hoe zie je het verschil tussen een olielamp
en een petroleumlamp? Waar komt het woord ‘kaars’
vandaan? Allemaal vragen waar de gids met passie en
verve een antwoord op geeft, en waarbij hij alvast enkele clichés wegneemt. «Je kunt het museum ook in je
eentje bezoeken: borden
geven uitleg over de verschillende stadia en uitvindingen die voor een « Het MULUM is dan wel Luiks,
omwenteling zorgden in maar verlichting bestaat in alle
het leven van de mens,» culturen van de wereld. »
legt Deitz uit.

Magazine de l’Hiver 2018-2019

Er bestaat geen ander verhaal dat zo slecht
bekend is als dat van de verlichting! »
Maar geen paniek: Philippe Deitz, verzamelaar sinds zijn vijftiende, schetst op
ongeëvenaarde wijze dit weinig bekende facet
van de geniale vindingrijkheid van de mens.
Deitz schonk een deel van zijn collectie aan de
stad Luik, waarmee in 2005 het MULUM-project
het licht zag.
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© FTPL Patrice Fagnoul

In het Musée du Luminaire ontdek
je van de eerste flikkeringen van
Romeinse olielampen tot de ledlampen van vandaag de magie van
een verbazingwekkende collectie.

Wist je dat?
De mens heeft 30.000 jaar lang dierlijke olie en 10.000
jaar plantaardige olie gebruikt om verlichting te maken.
Het kostte hem twintig eeuwen om af te rekenen met
de technische problemen waarmee het gebruik van olie
gepaard gaat: hij slaagde daarin vlak voordat petroleum,
gas en later elektriciteit de brandstof eind 19de eeuw van
de troon stootten.

Wat te Zien

Het kasteel van Waroux, waar
het verleden springlevend is
Het hooggelegen kasteel
van Waroux (182 m) aan
de rand van Haspengouw
getuigt van een boeiende
geschiedenis, maar is meer
dan ooit verankerd in het
hedendaagse Luik.
LUIK

VERVIERS

Met de feestdagen in aantocht
wordt het kasteel prachtig versierd.

H

et kasteel van Waroux dankt zijn naam
aan de beroemde vete tussen de twee
machtige families van Awans en Waroux
in de 14de eeuw, toen oorlogen tussen
adellijke families nog dagelijkse kost waren. Het
conflict kende een hele rits bloedige gevechten,
maar het kasteel hield stand en ging jarenlang
over van de ene erfgenaam op de andere.

© JC Dessart

In 2005 koopt de gemeente Ans het kasteel van de
laatste privé-eigenaar, dokter Léon Janssis. Het betoverende decor wordt omgevormd tot een prestigieuze
locatie voor het culturele leven van Luik. Het gebouw
beleeft nu een tweede jeugd, want voortaan kan ook
het grote publiek genieten van de charmes van dit
kasteeldomein, met het hele gezin of in groep.
Erkend erfgoed
Het kasteel ligt verscholen aan het einde van een
prachtige dreef met eeuwenoude bomen, te midden
van een uitgestrekt park. De bijzonder interessante
middeleeuwse architectuur is uniek in Europa, vooral
dankzij de opvallende donjon en het ongebruikelijke
veelhoekige grondplan. Het domein ademt een en al
geschiedenis en is geklasseerd als Uitzonderlijk Waals
Erfgoed.

HOEI

© JC Dessart

Feeëriek decor
Rondleidingen, kunsttentoonstellingen, gastronomische proeverijen, creatieve workshops ... In het
kasteel van Waroux valt altijd iets te beleven. Het domein heeft zelfs eigen bier, gebrouwen door brasserie
Curtius, en een whiskyclub die het hele jaar door proeverijen organiseert. In de aanloop naar de feestdagen
wordt het kasteel prachtig versierd en is er een kerstmarkt. Ga dus zeker de feeërieke sfeer opsnuiven!

Info: Château de Waroux
Pascale GALHAUT - rue de Waroux,
301 - 4432 Alleur - +32(0)4 247 72 73
pascale.galhaut@ans-commune.be
www.chateau-waroux.be
Reserveren: bit.ly/kasteel-waroux

Van 26 oktober 2018 tot 28 april 2019 loopt in het kasteel een grote tentoonstelling over Rembrandt
(tekeningen en gravures). Ook kinderen zijn welkom: met een speciale spelletjesbrochure voor het
hele gezin beleef je een culturele ontdekkingstocht in een betoverend decor. De tentoonstelling is
toegankelijk van dinsdag tot zondag van 14 tot 18 uur.
Reserveren: bit.ly/tentoonstelling-rembrandt

© JC Dessart
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Noteer alvast
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KERSTMARKTEN 2018
in de provincie Luik

cadeautjes te presenteren in een gezellige, feestelijke sfeer!
nade 1 - van 14 tot 18 u - tel. 04 361 56 36 www.chaudfontaine.be

Hannut
Kerstmarkt

16/11

30/11

Thimister

Aubel

Info: tot 02/12/2018 - avenue des Combattants - zaterdag van 13 tot 23

Elzasser Kerstmarkt

5e Gourmet Kerstdorp

Kerstmarkt met 55 chalets, waaronder 40 exposanten uit de
Elzas. Je vindt er een hele rits lekkere streekproducten, kunstnijverheid en natuurlijk ook kerstbier, Ardense koffie en andere seizoensdrankjes uit de regio.

Op dit kerstdorp proef je heerlijke soep, escargots, flammkuchen, gerookte zalm en oesters in alle mogelijke varianten
én enkele heerlijke nieuwe hapjes waar je mateloos van kunt
smullen!

Info: tot 18/11/2018 - centrum van het dorp - vrijdag van 18 tot 22 u,

Info: tot 02/12/2018 - place Nicolaï - gratis toegang - vrijdag van 17 u

Aywaille (Harzé)
Adventsmarkt
Veertig ambachtslieden, producenten en kunstenaars ontvangen je in een sprookjesachtige en feestelijke sfeer in het
schitterende decor van het kasteel van Harzé

Herve (José)
Kerstmarkt
Kom proeven van een waaier van lekkernijen in een volledig
overdekte en verwarmde ruimte. Voor de kinderen zijn er
springkastelen én er loopt een Kerstman rond!
Info: tot 02/12/2018 - salle du CR Josétois, rue de José - gratis toegang

- tel. 087 69 36 50.

Info: tot 25/11/2018 - route de Bastogne 1 - vrijdag van 17 tot 21 u,

zaterdag van 11 tot 20 u en zondag van 11 tot 18 u - tarief: € 4 tel. 0473 94 10 91 - www.lapauseenherbe.be

Grand-Rechain

Luik
Luik Kerststad - Kerstdorp

u en zondag van 10 tot 20 u - tel. 019 51 91 91 - http://marchedenoel-hannut.wikeo.be/

Jalhay (Sart)
Kerstmarkt van de Ateliers Créatifs in Sart
Kerstmarkt met 100% zelfgemaakte cadeautjes, gemaakt
door leden van de lokale creaclub.
Info: tot 02/12/2018 - place du Marché 234 - van 13 tot 18 u -

tel. 087 47 47 37.

Antiquairs, rommelmarktkramers, ambachtslieden, particuliere verkopers … Op deze kerstbrocante tik je ongetwijfeld
een uniek pareltje op de kop, als cadeau of … voor jezelf!
Info: kelders van de Abdij van Stavelot, cour de l’Abbaye 1 -

gratis toegang - van 7 tot 18 u - tel. 0475 92 34 50 www.tourismestavelot.be

06/12
Waremme
Kerstdorp
Kom inspiratie opdoen voor originele cadeautjes in het kerstdorp van Waremme. Warm je aan een lekkere glühwein en
proef van heerlijke streekproducten.
Info: tot 09/12/2018 - place du Roi Albert Ier - van 18 u tot middernacht

- tel. 019 33 08 80 - sih.waremme@skynet.be

Kerstmis op Burcht Reinhardstein

07/12

Speciaal voor het eindejaar krijgt Burcht Reinhardstein een
feestelijk jasje. Wandel door de verschillende zalen in een
bijzondere sfeer en geniet van de verschillende activiteiten
die tijdens op het programma staan tijdens het evenement.

Esneux (Tilff)

Info: tot 15/01/2019 - chemin du Cheneux 50 - tel. 080 44 68 68 -

www.reinhardstein.net

Stavelot
Féeries de Noël in de Abdij van Stavelot

Kerstmarkt
Kerstmarkt op de place du Roi Albert met een tiental exposanten en een uitgebreid aanbod van artisanale en creatieve
producten.
Info: tot 09/12/2018 - place du Roi Albert - tel. 04 227 87 48 - tou-

risme@esneux.be

Waimes

Kerstmarkt

Kerstmarkt

Gezellige kerstmarkt in een feestelijke sfeer op het dorpsplein van Grand-Rechain met 40 chalets vol lekkere producten, kunstnijverheid en decoratieartikelen.

Indoormarkt voor ambachtskunst met een zestigtal exposanten. In het buitendorp kun je proeven van diverse lekkere
specialiteiten.

Info: tot 25/11/2018 - Dorpsplein - vrijdag van 18 tot 01 u, zaterdag van

Info: tot 15/12/2018 - salle Oberbayern, rue du Centre 22 - alleen van

Huy

Welkenraedt

Plaisirs d’Hiver (Winterpret)

19e Noël aux Pyramides

Een ijsbaan, chalets, lekkere proeverijen, lokale producten,
kerstcadeaus en diverse activiteiten ... Het centrum van Huy
wordt prachtig versierd en verwelkomt je in een betoverende
winterse sfeer.

Grote overdekte kerstmarkt met meer dan 70 kraampjes van
ambachtslieden en handelaars uit de regio.

Info: tot 06/01/2019 - Grand Place - tel. 085 21 78 21 -

www.huy.be

24/11
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Kerstbrocante

Ovifat

vrijdag tot zondag - tel. 0495 68 85 46 www.ostbelgien.eu

15 tot 01 u en zondag van 10 tot 18 u tel. 0491 03 79 53 - www.grand-rechain.be
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Stavelot

Stavelot
4e Kerstmarkt van Parfondruy
Dorpsmarkt in een gemoedelijke sfeer! Gevarieerd aanbod
van exposanten, glühwein, kerstbieren en snacks op de
binnenplaats van de boerderij.
Info: route de Coo 28 - tel. 0498 54 33 26 -

jeunesseparfondruy@hotmail.com

Met zijn 200 chalets lokt deze grootste kerstmarkt van België
jaarlijks duizenden bezoekers naar Kerststad Luik. Van lekkers en kunstnijverheid tot zelfs een ijsbaan en een sleepiste
zorgen voor leven in de brouwerij in het hartje van de Vurige
Stede!

Ook dit jaar wordt de Abdij van Stavelot weer prachtig verlicht om de eindejaarsfeesten in stijl te vieren tijdens de
Feeëries de Noël.
Info: tot 06/01/2019 - abbaye de Stavelot, cour de l’abbaye 1 - tel. 080

88 08 78 - www.abbaydestavelot.be

Info: tot 30/12/2018 - place Saint-Lambert en place Cathédrale - www.

villagedenoel.be

01/12
Chaudfontaine
Noël des Artistes - Marché de créateurs
Kunstenaars en ambachtslieden uit de streek profiteren van
dit weekend met de feestdagen in het verschiet om originele

02/12
Gemmenich
Overdekte kerstmarkt
Kom lekker beschut tegen wind en koude de verschillende
stalletjes ontdekken en smullen van lokale seizoensdrankjes
of ander lekkers...

Info: tot 09/12/2018 - hall sportif, rue Grétry 10 - gratis

toegang - tel. 087 89 12 00 - www.si-welkenraedt.be

08/12
Anthisnes
Kerstmarkt in kasteel L’Avouerie
Deze kerstmarkt focust op kunstnijverheid en zet het vakmanschap van ambachtslieden en kunstenaars uit de streek
in de kijker: eten en drinken, decoratie, sieraden, kleding ...
Info: tot 09/12/2018 - avenue de l’abbaye 19 -

tel. 04 383 63 90 - www.avouerie.be
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tot middernacht, zaterdag van 16 u tot middernacht en zondag
van 10 tot 20 u tel. 087 68 01 39 - www.herve.be/www.aubel.be

u - tel. 087 89 91 70.

Info: tot 02/12/2018 - tot 02/12/2018 - Casino de Chaudfontaine, Espla-

Met bijna 200 exposanten verspreid over een overdekte
markthal en drie tenten geldt de kerstmarkt van Hannuit als
de grootste ‘indoor’ kerstmarkt van Wallonië!

zaterdag van 10 tot 22 u, zondag van 10 tot 18 u tel. 087 44 60 66 - www.jeunesse-thimister.be

Info: hall sportif, rue César Franck 163 - gratis toegang - van 13 tot 19

27

Ferrières

Bassenge (Wonck)

Kerstmarkt

Ambachtsmarkt in de grotten van Wonck

De place du Chablis wordt feestelijk uitgedost en ontvangt
een rits exposanten van hoog niveau. Een traktatie voor je
ogen en smaakpapillen!

Info: tot 16/12/2018 - rue du Parc 1 - gratis toegang zaterdag van 14 u

tot middernacht en zondag van 12 tot 21 u tel. 085 82 44 00 - www.chateaujehay.be

Info: place de Chablis - tel. 086 40 99 69 - www.ovatourisme.be

Aywaille (Remouchamps)

Jalhay (Tiège)

Kerstmarkt

Kerstmarkt

Markt met 75 ambachtslieden in een doolhof van tufsteenen silexgangen.

Hamoir

47 Kerstmarkt

Kerstmarkt

e

Ambachtslieden, lekker eten en drinken en activiteiten voor
jong en oud in een gezellige sfeer!
Info: tot 16/12/2018 - rue du Moulin - www.hamoirtourisme.be

Modave
Kerst in het Kasteel van Modave

Bij de ingang van de abdij verwelkomen enkele chalets je op
deze feestelijke dag! In de kelders van de abdij staan circa
vijftig ambachtslieden je op te wachten voor de twaalfde editie van deze kerstmarkt.

Kom en (her)ontdek het kasteel van Modave, dat speciaal
voor de feestdagen helemaal is uitgedost rond het thema
oud houten speelgoed. Met tentoonstelling van een uitgebreide privécollectie.

Info: Abdij van Stavelot, cour de l’Abbaye - gratis toegang van 10 tot 18

Info: tot 06/01/2019 - Château de Modave, rue du Parc 4 -

u - tel. 080 86 27 28.

Info: tot 16/12/2018 - avenue de la Station -

esneuxengrand@gmail.com

14/12

tel. 085 41 13 69 - www.modave-castle.be

Zeventig chalets met exposanten uit België, Duitsland,
Nederland, Frankrijk, Spanje, Polen en Oostenrijk bieden je
hun eindejaarsartikelen aan. Met concerten en allerhande
animatie.
Info: tot 16/12/2018 - vrijdag en zaterdag van 14 tot 21 u, zondag van 11

tot 20 u - tel. 087 55 34 50 - www.eupen.be
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Originele kerstmarkt met een vijftigtal ambachtslieden in de
gangen van het fort.
Info: tot 16/12/2018 - rue du Fort 31 - tel. 0470 99 73 03.

Verviers (Dison)

Kerstdorp
Verenigingen en handelaren verwelkomen je in een feestelijke sfeer en met een waaier van lekkers om je smaakpapillen
te prikkelen!
Info: tot 16/12/2018 - place de la Gare - gratis toegang -

tel. 04 355 91 90 - tourisme@fleron.be

15/12
Amay (Jehay)
Kerstmarkt in het Kasteel van Jehay
Beleef de magie van Kerstmis in een betoverende omgeving!
Ambachtslieden ontvangen je met ideeën voor cadeaus en

Deze kerstmarkt met een twintigtal chalets in het centrum
van de Waterstad pakt uit met een brede waaier van streekproducten en producten uit de zustersteden van Spa.
Info: tot 23/12/2018 - stadscentrum - tel. 087 79 53 53 -

www.spatourisme.be

24/12
Verviers
Kerstmarkt
Kom je onderdompelen in de magie van Kerstmis en beleef
een fijn moment met vrienden, collega’s of familie. Uitgebreid aanbod van eten en drinken (geen kunstnijverheid).
Info: tot 31/12/2018 - place du Martyr - tel. 0495 78 00 66.

Kerstmarkt

25/12

De gloednieuwe kerstmarkt van Dison telt diverse stands
met lokale en streekproducten, lekker eten en drinken, speciaalbieren en feestartikelen.

Fléron (Romsée)

Info: tot 16/12/2018 - Le Tremplin, rue du Moulin 30A - zaterdag van 14

tot 22 u en zondag van 11 tot 18 u - tel. 087 32 13 91 - www.dison.
be

Fléron

Barchon
Kerstmarkt in Fort Barchon

zaterdag van 18 tot 22 u en zondag van 13 tot 22 u tel. 04 355 91 87 - www.culture.fleron.be

Eupen

Kerstmarkt

Diverse ambachtslieden uit de streek pakken uit met een
aanbod van ambachtelijke producten, zoals geurkaarsen,
producten uit de Vogezen, sieraden, zelfgemaakte confituur
en kerstgebak.

Info: tot 16/12/2018 - salle Batifix, rue de la Vaulx - gratis toegang -

pas - tel. 04 286 91 46.

Stavelot

Kerstmarkt

Maak kennis met ambachtslieden en creatieve makers, én
ontmoet de Kerstman in een betoverende setting.

Info: tot 16/12/2018 - rue de la Résistance 46 - tarief: € 4 / 7 weekend-

09/12

Esneux

Kerstmarkt van Tweelingsteden
& Verenigingen

4e Editie van Het Atelier van de Kerstman

van 13 tot 20 u - tel. 087 65 75 04.

13/12

Spa

Visé
Kerstmarkt «Le Cloître en fête»

Kerstdorp
Dit kerstdorp is een van de weinige dat op kerstdag zelf wordt
georganiseerd. Een gewaagde gok, maar inmiddels al een
traditie!
Info: tot 26/12/2018 - rue de l’Enseignement 1 - gratis toegang -

tel. 04 355 91 90.

Muziekoptredens, chalets met lekkernijen, de Kerstman en
kindergrime: plezier voor jong en oud!
Info: tot 16/12/2018 - rue du Collège 31 - gratis toegang -

tel. 04 374 85 50 - culture@vise.be

16/12
Herve
Kerstmarkt
Afspraak in de stad Herve voor een gezellig moment in feestelijke eindejaarssfeer.
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Info: tot 09/12/2018 - Kirchplatz - zaterdag van 16 tot 20 u en zondag

21/12

Fléron (Retinne)

www.tourismejalhaysart.be

Op de Kirchplatz kun je bij een vijftigtal stands terecht voor
duizend-en-een kerstartikelen, lekkernijen, proeverijen en
warme drankjes. Livemuziek op het plein en kerstsfeer in de
parochiekerk.

herve.be

Info: rue de la Reffe - tel. 0495 87 00 49 - www.ovatourisme.be

Info: parkeerterrein van de crèche - tel. 087 47 47 37 -

Kerstmarkt

Info: tot 17/12/2018 - place Marie-Thérèse - tel. 087 69 36 00 - www.

Kerstmarkt met een twintigtal ambachtslieden en lokale
producenten, kerststal en muziekoptredens.

Veertien kraampjes met eten en drinken, ambachtskunst,
kerstgeschenken... Vanaf 16.30 u komt de Kerstman op
bezoek!

Kelmis

allerlei lekkers in een bijzondere muzikale en feeërieke sfeer.
Met aanwezigheid van de Kerstman en talloze animaties, het
hele weekend lang.
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KALENDER

Bijschrift:

> Evenement georganiseerd in het kader
van het toeristisch themajaar 2017
‘Heerlijk Smullen in Wallonië’
> Evenement te reserveren op Ouftitourisme.be

Luik

Spa

RECIPROCITY - Triënnale voor Design

Tentoonstelling - Spa, les bulles de Carin
Deze tentoonstelling met originele tekeningen gemaakt
door striptekenaar Francis Carin staat in verband met de tentoonstelling ‘Guerre & Paix : Spa de 1918 à 1920’.
Info: tot 11/11/2018 - Musée de la Ville d’Eaux, avenue Reine Astrid 77b

- tel. 087 77 44 86 www.spavillaroyale.be

Luik
Oktoberkermis

01/11

Spa
Chouette enquête 2018 Op zoek naar de verloren schat

Ans (Alleur)				
Tentoonstelling - Rembrandt & CO:
veelvoudige kunst
Deze tentoonstelling exposeert een honderdtal werken,
waaronder meesterwerken zoals De bedelaars, De terugkeer
van de verloren zoon, De brug van Six, De Omval, en drie zelfportretten.

Zie p. 54.

Info: tot 28/04/2019 - Kasteel van Waroux, rue de Waroux 301 - tel. 04

Luik

Comblain-au-Pont

Tentoonstelling - Blablabla, een wereld vol
communicatie

Info: tot 25/11/2018 - www.reciprocityliege.be

247 72 73 - www.chateau-waroux.be

Tentoonstelling - Honderdste gedenkdag
van de wapenstilstand van de Eerste
Wereldoorlog 14-18
Deze tentoonstelling schetst de lotgevallen van soldaten
afkomstig uit Comblain en omgeving aan de hand van hoogtepunten uit het conflict en enkele sleutelthema’s om de
context te begrijpen.
Info: tot 18/11/2018 - place Leblanc 1 - tel. 04 369 99 76 -

Deze grootste kermis van België in het centrum van de Vurige
Stede telt elk jaar wel 180 attracties. Dolle pret voor jong en
oud!

Tentoonstelling - Generation 80

Ontdek de grot van Comblain op een andere manier en neem
deel aan een stille rondleiding! Met behulp van mime en illustraties geeft de gids je weetjes mee over de ondergrondse
wereld en de winterslaap van vleermuizen.

Info: tot 11/01/2019 - Espace Wallonie, place Saint-Michel 86 - toegan-

kelijk na reservatie - tel. 04 250 93 30 www.expositions-wallonie.be

Zie p. 4.

14.30 en 16.00 u (duur: 75 min.) - tarief: € 8,50 +12 jaar / € 6,50
van 4 tot 11 jaar (reserveren verplicht) tel. 04 369 26 44 - www.decouvertes.be
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Squick, de rode eekhoorn, is dit jaar wanhopig op zoek naar
de voorraad die hij had aangelegd voor de winter. Hup, vlug
aan het werk! Vind jij zijn voorraad nootjes terug in het museum? Chouette, de kleine uil met de gouden ogen, zal je
helpen.
Info: tot 08/01/2019 - Musée de la Forêt et des Eaux, Bérinzenne 4 -

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

Spa
Tentoonstelling - Ice Age : Retour sur le
passé

Spa					

Info: tot 04/11/2018 - rue Bovîre 37a - rondleidingen om 11.00, 13.00,

30

Tentoonstelling - De marionet in al zijn
gedaantes
Van Chinese schaduwpoppen tot vingerpoppen, van personages aan touwtjes tot figuren die tot leven komen op een
stok: marionetten hebben al talloze kunstenaars en makers
geïnspireerd. Stap in een wereld vol verbeelding!

De winter op zijn kop

Info:tot 02/06/2019 - TGV-

station Luik Guillemins www.europaexpo.be

Tentoonstelling - Leven met rendieren

Luik

De tentoonstelling ‘Vivre avec les rennes» dompelt je onder
in het dagelijkse leven van volkeren die samen met rendieren
leven. Deze fascinerende manier van leven neemt de bezoeker mee op een reis door tijd en ruimte, van de moderne tijd
in Siberië tot de prehistorie in Europa.

Tentoonstelling - Mechanische kunsten:
raderwerk van innovatie

Info: tot 17/03/2019 - Préhistomuseum, rue de la Grotte 128 -

Deze tentoonstelling onderzoekt waaruit de technologische
vooruitgang is ontstaan die verantwoordelijk is voor de
economische ontwikkeling van onze streek.
Info: tot 02/12/2018 - Maison de la Métallurgie et de l’Industrie, bd R.

tel. 04 275 49 75 - www.prehisto.museum

- tarief: € 3,50 - tel. 04 366 50 04 www.maisondelascience.ulg.ac.be

Luik

Luik

		

Flémalle

Info: tot 01/06/2019 - Maison des Sciences, quai E. van Beneden 22

Info: tot 11/11/2018 - bd d’Avroy - www.foiredeliege.be

www.maisondesdecouvertes.be

Comblain-au-Pont

Deze tentoonstelling gaat niet alleen over menselijke communicatie, maar ook over die van dieren en planten.

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

Tentoonstelling - Guerre & Paix :
		
Spa de 1918 à 1920

Van de Duitse invasie tot de
ondertekening van de Vredesconferentie: deze tentoonstelling geeft een overzicht van
alle historische, militaire en
politieke feiten, en verweeft
die met gebeurtenissen uit het
leven van de inwoners van Spa.
Info: tot 02/12/2018 -

Pouhon Pierre-le-Grand tel. 087 77 44 86 www.ouftitourisme.be

Ga op poolexpeditie om beter te begrijpen welke krachten
er in het afgelopen miljoen jaar over onze planeet hebben
geheerst. Gletsjers, toendra’s, mammoeten...
Info: tot 08/01/2019 - Musée de la Forêt et des Eaux, Bérinzenne 4 -

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

Rondleiding: twee ijskelders
en het Musée de la Lessive

49 Interminérale
e

De ingenieuze wasmachines die halverwege de 19e eeuw
werden gemaakt, zijn weinig bekend maar toch bijzonder:
ontdek al hun geheimen in het Wasserijmuseum. Op een
steenworp van het museum liggen twee ijskelders, waar je
alles leert over de bewaartechnieken van vroeger. Beslist interessant!
Info: tot 30/11/2018 - rue Hanster 10 - tarief: € 6 volwassenen/

€ 2 -12 jaar (reserveren verplicht - proeverij mogelijk) - duur: 2.30
uur - tel. 087 77 14 18 paul.jehin@skynet.be

Stavelot
Tentoonstelling - Magnum Contact Sheets
Deze grote tentoonstelling ¬- voor het eerst te zien in België! - is een productie van Magnum Photos, het agentschap
dat in 1947 werd opgericht door de legendarische fotografen
Robert Cap en Henri Cartier-Bresson. Ze brengt ruim zeventig
jaar geschiedenis in beeld aan de hand van historische foto’s.
Info: tot 02/12/2018 - Abdij van Stavelot, cour de l’abbaye 1 - www.

abbayedestavelot.be

Verviers
Tentoonstelling - Vie de Grenier

04 365 01 43 - www.agab.be

Theux
Foire de la Saint-Hubert
Op deze knusse, gezellige markt, vind je streekproducten, uit
o.a. Terrasson in de Périgord en wijn uit het Rijngebied. Om
14 uur vindt de zegening van de paarden plaats. Smaakvolle
markt met ongedwongen sfeer!
www.sitheux.be

06/11
Herve
Foire Saint-Léonard
Ook dit jaar staan de straten in het centrum van Herve weer
vol met marktkramers, stands en andere stalletjes.

Deze tentoonstelling biedt een
ongewone en speelse kijk op bijzondere objecten van het Musée de la
Vie wallonne, die voor de gelegenheid uit de reserves zijn gehaald!

Internationaal Comedy Filmfestival van Luik

Info: tot 22/11/2018 - CTLM, rue de la

Info: tot 10/11/2018 - www.fifcl.be

Hamoir
18e Belle Brocante et Collections
Antiek, collecties en aparte vintageafdeling op meer dan 1600
m².
Info: tot 04/11/2018 - hall omnisport, rue du Moulin - van 9 tot 17 u

- tarief: € 1,50 - tel. 086 38 94 43 www.hamoirtourisme.be

88 05 20 - www.ccstp.be

10/11
Luik
Tentoonstelling - World Press Photo 2018
Deze prestigieuze wedstrijd voor fotojournalistiek is een echt
venster op de wereld en de werkelijkheid. De 160 indrukwekkende en aangrijpende foto’s vormen momentopnames van
de wereld van vandaag.
Info: tot 13/01/2019 - Cité Miroir, place Xavier-Neujean 22 -

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

Vijf dagen lang vindt in verschillende bioscoopzalen van de
Vurige Stede voor de derde keer dit heerlijk amusante filmfestival plaats. Filmfans kunnen zich alvast verheugen op
meer dan 30 komische films.

09/11

		

Scheep in aan boord van Le Pays de Luik voor een rondvaart
door de Vurige Stede. Geniet ondertussen van een gastronomische wildmaaltijd met kaarslicht en muziek.
Info: ook op 24/11/2018 - passerelle Saucy, quai E. van Beneden -

inschepen om 19.30 u (terug rond middernacht) - tarief:
€ 56/ 31,50 (reserveren verplicht) - tel. 04 387 43 33 www.ouftitourisme.be

Luik					
Escape Game in het musée des Transports
Bevrijd op een reuzenspelbord je voertuig alias pion uit de
gangen van de tijd door op zoek te gaan naar vreemde elementen her en der verspreid in het museum. Doe mee aan
uiteenlopende leuke uitdagingen om de codes te vinden
waarmee je de deuren van de ‘escape box’ kunt openmaken
... Maar let op, de klok tikt! Een origineel concept om het museum eens op een andere manier te bezoeken.
Info: rue Richard-Heintz 9 - 3 sessies van 1 uur (max. 4 teams van

max. 6 spelers): om 14.00, 15.30 en 17.00 u - tarief: € 2 + toegang
museum (reserveren verplicht) - tel. 04 361 94 19 info@musee-transports.be - www.musee-transports.be

Spa
Walnotenmarkt

Hoei

Grote jaarmarkt met meer dan 200 exposanten die een
breed scala van producten aanbieden in het centrum van de
Waterstad.

Wandeling - Hoei en de Grote Oorlog

Info: centrum van de stad - van 8 tot 20 u - tel. 0476 57 47 41 -

Stadswandeling ter herdenking van het einde van de Eerste
Wereldoorlog.

Stavelot

Info: Dienst voor Toerisme, quai de Namur 1 - vertrek 14.30 u -

Boeken - en vinyl platenbeurs

Modave

Verschillende exposanten en activiteiten (lezingen, ontmoetingen met auteurs ...) in de kelders van de abdij.

11/11

tel. 085 21 29 15 - www.huy.be

didier.espreux@outlook.be

Kleine keukengeheimen van een groot
kasteel

Info: tot 18/11/2018 - Abdij van Stavelot, cour de l’Abbaye 1 -

Tijdens deze unieke rondleiding ontdek je alle plekjes in het
kasteel die met koken, eten en drinken te maken hebben.
Ook de kunst van het tafelen ontbreekt niet, waarbij enkele
stukken serviesgoed van het kasteel tentoongesteld worden,
speciaal voor de gelegenheid uit de kast gehaald.

23/11

Info: Kasteel van Modave, rue du Parc 4 - vertrek om 14.30 u - tarief: €

3 / gratis -12 jaar (reserveren verplicht) tel. 085 41 13 69 - www.modave-castle.be

Plombières (Sippenaeken)

gratis toegang van 8 tot 18 u - tel. 0491 59 46 63.

Luik
Salon HABITAT
Deze bouw - en woonbeurs met meer dan 250 exposanten en
ruim 1000 merken is een topevenement in Luik.
Info: tot 02/12/2018 - halles des Foires de Luik, avenue M. Denis 4 -

www.salonhabitat.be

«1918, Plombières 100 souvient»

16/11

Verviers

De vzw Espace Culture herdenkt de honderdste verjaardag
van het einde van de Grote Oorlog. Op het programma staan
lezingen, tentoonstellingen, rondleidingen en tal van andere
activiteiten.

Luik					

«Christmas Belgian Beer Festival»

Rondvaart «Beaujolais Nouveau»

Dit kerstbierenfestival - het kleine broertje van het Belgian
Beer Festival - strijkt dit jaar neer in Verviers voor zijn tweede
editie!

Info: tot 11/11/2018 - place communale 7 - gratis toegang -

De boot Le Pays de Luik neemt je mee op ontdekkingstocht
door de Vurige Stede. Geniet intussen van een heerlijke maaltijd in het teken van Beaujolais.

Stavelot

Info: passerelle Saucy, quai E. van Beneden - inschepen om 19.30 u

tel. 087 33 96 64 - espacecultureasbl@gmail.com

(terug rond 23 u) - tarief: € 40/ 22,50 (reserveren verplicht) - tel.
04 387 43 33 - www.ouftitourisme.be

19e Jazzweekend

Luik				
Rondvaart met wildmenu

Info: tot 10/11/2018 - kelders van de abdij, cour de l’abbaye 1 - tel. 080

Info: place de Theux - van 9 tot 19 u - tel. 087 53 14 18 -

Luik

03/11

Wintermagazine 2018-2019

Info: tot 04/11/2018 - Palais des Congrès, esplanade de l’Europe 2 - tel.

Info: van 6 tot 22 u - tel. 087 69 36 50 - www.herve.be

Chapelle 30 - van dinsdag tot zondag
van 10 tot 17 u - tarief: van € 4 tot 6 tel. 087 30 79 20 www.aqualaine.be
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De grootste Belgische beurs met meer dan honderd exposanten uit alle hoeken van de wereld. Ontdek de schitterende
pracht van de minerale wereld! Thema van deze editie is ‘De
oorsprong en diversiteit van het leven’.

Een jazzy maar vooral ook cool weekend! Bekende artiesten
of interessante nieuwkomers: Stavelot heeft altijd verrassingen in petto!

Info: tot 25/11/2018 - cour Fisher - vrijdag en zaterdag van 17 u tot

middernacht, zondag van 14 tot 22 u - tarief: € 5 tel. 0496 80 78 12 - olivier.lopez@manolicevents.be

24/11

17/11

Spa

Hamoir

Foire aux Jolités

2 Winter Festi’Hall

Deze Jolités beurs, typische houten kistjes en siervoorwerpen, is uniek in Spa! Ontdek antieke exemplaren maar ook recent werk van gepassioneerde en getalenteerde kunstenaars
en ambachtslieden.

e

Festival met exclusief tribute bands: Coldplay by Colorplay,
Black City plays Indochine en The Sneakers plays Depeche
Mode.
Info: hall omnisport, rue du Moulin - vanaf 19 u - tarief: 18 € -

tel. 086 38 94 43 - www.hamoirtourisme.be

Info: Musées de la Ville d’Eaux - vrij toegankelijk van 10 tot 17 u -

tel. 087 77 44 86 - www.spavillaroyale.be
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Verviers

DÉCEMBRE

«Verviers on Ice»

01/12

Ijsbaan

Hermalle-sous-Hoei
Le temps des cadeaux
Op zoek naar een leuk kerstgeschenk? Snuffel tussen de
mooiste tweedehandsboeken of neem een kijkje op de rommelmarkt. Op de stand Nature & Cuisine kun je gastronomische geschenkmanden laten samenstellen.
Info: tot 30/12/2018 - Ferme Castrale, chaussée F. Terwagne 132a -

gratis toegang - zaterdag van 14 tot 18 u en zondag van 11 tot 18
u - tel. 085 31 42 86 www.musee-gourmandise.be

Malmedy
Met haar beroemde overdekte ijsbaan op de place du Martyr
is Verviers on Ice uitgegroeid tot een klassieker in de eindejaarsperiode.
Info: tot 06/01/2019 - van maandag tot donderdag van 9 tot

18 u, vrijdag en zaterdag van 9 tot 19 u, zondag van 13 tot 19 u tarief: € 6 - tel. 0498 17 08 38 - www.verviers.be

Waimes (Robertville)
Advent Winter Music Festival
Welkom in het Maison du Parc-Botrange voor een intiem en
bijzonder muziekfestival! Vier weekends lang staan er acht
concerten geprogrammeerd in de theaterzaal.

Malmedy

C’est bon, c’est Wallon Markt voor Waalse producten
Grote indoormarkt met uitsluitend Waalse streekproducten.
Een prima gelegenheid om kennis te maken met het vakmanschap van onze producenten en ambachtslieden.
Info: tot 02/12/2018 - Malmedy Expo, rue F. Lang 3 -

www.cbon-cwallon.be

Dé traditionele en enige natuurlijke ijsbaan van de Oostkantons, in de openlucht maar wel overdekt, voor sporters en
liefhebbers van alle leeftijden!
Info: tot 06/01/2019 - place Albert Ier - tel. 080 79 96 35 -

www.malmedy.be

Waimes (Robertville)
Winterfeest in het Maison du Parc-Botrange
Op dit grote overdekte festival kan je tal van artistieke en
muzikale activiteiten ontdekken in het Fania Museum en een
markt met een twintigtal ambachtslieden die met respect
voor natuur en milieu werken.
Info: tot 02/12/2018 - Maison du Parc-Botrange, route de Botrange 131

- gratis toegang van 10 tot 18u tel. 080 44 03 00 - info@botrange.be - www.botrange.be

08/12
Amay
Amay en fête
Kerstmarkt, ambachtslieden, eten en drinken, concert, koor ...
Info: tot 09/12/2018 - centrum van Amay - tel. 085 31 44 48 - www.

amay.be

Info: route de Botrange 131 - op 24 en 25/11/2018 en op 1, 2, 8, 9, 15 en

16/12/2018 om 14.30 u - tarief: € 5 (overschrijven op BE84 0682
0133 6459 met vermelding van naam, voornaam, titel en datum
van de voorstelling en het gewenste aantal kaarten) - tel. 080 44
03 00 - www.botrange.be

25/11
Hermalle-sous-Hoei
Wandeling - Les oiseaux du bord de Meuse
Tijdens deze wandeling leer je de vogels herkennen en kom je
meer te weten over hun biotoop en het geluid dat ze maken.
Info: Ferme Castrale, chaussée F. Terwagne 132a - vertrek om

14 u - tarief: € 7/pers. - € 5/kinderen 6-12 jaar tel. 085 31 42 86 - www.musee-gourmandise.be

Hoei
Marché de la Sainte-Catherine
Traditionele zegening van paarden en huisdieren. Er is ook
een grote markt met meer dan 200 marktkramers.
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Info: stadscentrum van 8 tot 18 u - tel. 085 21 78 21 - www.huy.be
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Luik

14/12

Stavelot

Kerst in het Museum van het Waalse Leven

Waremme

Kinderen, ouders en grootouders zijn welkom in het museum
om samen met de hele familie magische en onvergetelijke
momenten te beleven!

La Nocturne illuminée

Exposition - Didier Comès - L’Encrage
ardennais

Info: tot 06/01/2019 - Musée de la Vie wallonne, cour des Mineurs -

www.provincedelige.be

09/12
Luik					
Boottocht «Maastricht Shopping»
De boot Le Pays de Luik brengt je helemaal naar Maastricht
voor je eindejaarsshopping!
Info: Passerelle Saucy, quai E. van Beneden - inschepen om 9 u

(terug rond 18 u) - tarief: € 21 / 18,50 / 14,80 (reserveren verplicht)
- tel. 04 387 43 33 - www.ouftitourisme.be

Avondopening van winkels, gastronomische wandeling en
speciale verlichting.
Info: centrum van de stad - van 17 tot 21 u - tel. 019 33 08 80 -

www.waremme.be

15/12
Luik
Avondwandeling langs verlichte bruggen
Zie p. 48.
Info: avenue Emile Digneffe 59 - vertrek om 16 u -

www.groupe-decouvertes.be

Zie p. 6.
Info: tot 24/11/2019 - Abdij van Stavelot, cour de l’abbaye -

www.abbayedestavelot.be

20/12

13/12

Luik

22/12

Luik

Tentoonstelling - Blik op de permanente
collecties van het Boveriemuseum

Le Bethléem verviétois

European Circus Festival
Jongleurs, koorddansers, trapezeartiesten, acrobaten en dieren … De wondere wereld van het circus slaat zijn tenten op
in hartje Luik. Genieten voor jong en oud!
Info: tot 06/01/2019 - bd d’Avroy -

www.europeancircus.com

Verviers

Deze nooit eerder vertoonde tentoonstelling stelt bijna 150
werken tentoon, met hier en daar een specifieke focus op een
aantal kunstenaars en representatieve artistieke stromingen.
Info: tot 20/08/2019 - parc de la Boverie - tel. 04 238 55 01 -

www.laboverie.com

De naïeve charme van het ‘Bethlehem van Verviers’, het sappige accent en de ietwat mysterieuze sfeer dompelen je onder in de betovering van de kerstfeesten van weleer.
Info: tot 30/12/2018 - Musée d’Archéologie et de Folklore, rue des

Raines 42 - van 14 tot 17 u - tarief: € 1 / volwassenen:
€ 2 - tel. 087 33 16 95 - www.verviers.be 26/12

26/12
Luik
Les Nocturnales - Kerst in de Kathedraal
Ontdek de nieuwe sprookjesachtige voorstelling van Luc
Petit: Le Voyage des Mages (De Reis van de Wijzen).
Info: tot 02/01/2019 - cathédrale Saint-Paul - voorstellingen om 17.00,

36

Malmedy (Xhoffraix)
Fakkeltocht
Fakkeltocht van 5 km met tussenstop bij een chalet, muziek
en vuurwerk om 19.45 u.
Info: Warhè - vertrek om 17 u - tarief: € 5 (inschrijven gewenst) -

tel. 0498 51 55 08 / 0495 59 50 06.
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18.15 en 19.30 u - reserveren verplicht noeldescathedrales.be
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Spa

11/01

Becommentarieerde fakkeltocht Fééries de Noël !

Saint-Vith
Winter Tribute Festival

02/02

operettes in het Waals, een weekend lang.

Saint-Vith (Rodt)

Info: tot 10/02/2019 - salle des Tréteaux, rue de Chinstrée 2 -

30e internationale sledehondenrace

De nieuwe editie van dit winterfestival staat volledig in het
teken van covergroepen. Vier mee de tiende verjaardag van
Völkerball op het podium!

Chouette enquête 2019 - Survivalmissie
Dit jaar neemt Chouette, de kleine uil met de gouden ogen,
je mee op survival. Vertrek op avontuur in het museum en ga
op zoek naar het mysterieuze voorwerp, dat beveiligd is met
een geheime code.

www.triangel.com

18/01

Info: ook op 29/12/2018 - Dienst voor Toerisme, rue du Marché 1A

- vertrek om 16.45 u - vanaf 7 jaar - tarief: € 5 / gratis -10 jaar
(inschrijven verplicht) - tel. 087 79 53 53 www.spatourisme.be

Luik

Info: tot 08/01/2020 - Musée de la Forêt et des Eaux,

Tentoonstelling - Mady Andrien
Deze tentoonstelling exposeert een zeventigtal beeldhouwwerken van aardewerk of metaal, aangevuld met enkele
collages en houtskooltekeningen, die samen ruim vijftig jaar
creatie in beeld brengen.
Info: tot 03/03/2019 - La Boverie, parc de la Boverie -

www.laboverie.com

27/12

Berinzenne 4 - vanaf 7 jaar - tel. 087 77 18 38 www.berinzenne.be

Spa
Spectaculaire wedstrijd voor sledehonden waarbij de meutes
de mushers voorttrekken op hun slede. Als er te weinig
sneeuw ligt, zijn de sledes met wielen uitgerust.
Info: tot 03/02/2019 - Musée de la Bière, Tomberg - vanaf 10 u - tel.

0475 52 47 48 / 069 76 93 82 - www.ostbelgien.eu

20/01

Stavelot

Limbourg (Hèvremont)

08/02

Rondleiding À la découverte de Hèvremont

Visé
Festival Marcelle Martin
Dit festival is een jaarlijks eerbetoon aan Marcelle Martin en
haar passie voor het Waalse theater. Toneelstukken en

31/12

Hèvremont, een gehucht van de gemeente Limbourg, ligt
te midden van velden en bossen en herbergt een origineel
erfgoed: een kapel uit de negentiende eeuw, het mysterieuze
Hauptmannkruis en enkele natuurstenen huizen. Niet ver
hiervandaan lopen de Chemin des Échaliers (wandelroute) en
het aquaduct van de Gileppe. Voor een idyllische middag!

Luik

Info: chapelle de Hèvremont - vertrek om 14 u - tarief: € 3 -

Bijzondere fakkeltocht
Tijdens deze bijzondere fakkeltocht leer je Stavelot op een
andere manier kennen. Bij het licht van fakkels bezoek je een
paar verrassende plekjes ... Met muziek en allerhande animatie.
Info: Dienst voor Toerisme (glazen galerij van de abdij), cour de

l’abbaye - vertrek om 17 u - inschrijven verplicht tel. 080 86 27 06 - www.tourismestavelot.be

tel. 087 22 94 85 - www.paysdevesdre.be

Nieuwjaarsvuurwerk
Een absolute topper in het rijtje eindejaar festiviteiten in de
Vurige Stede. Het indrukwekkendste vuurwerk in Luik van
het hele jaar!

FÉVRIER

Info: esplanade Saint-Léonard vanaf 23 u - www.visitezliege.be

Luik

JANVIER

01/02
Festival van Luik
Het Festival van Luik hanteert een geëngageerd concept van
theater, dans en muziek, en pakt uit met vernieuwende vormen van hedendaagse kunstenaars.

05/01
Luik
Tentoonstelling - Tout en briques :
bouwwerken van LEGO®

09/02
Spa

Info: tot 12/01/2019 - Triangel, Vennbahnstrasse 2 -

Wandel door de stad Spa bij het licht van fakkels, samen met
een gids die verhalen vertelt en je onderdompelt in de magische wereld van Kerstmis en plaatselijke legendes.

tel. 04 374 85 50 - www.vise.be

Tentoonstelling - SURVIVOR
Water filteren, wild vangen, geneeskrachtige planten verzamelen ... Hoe maken we van de natuur onze ideale bondgenoot om te overleven? In deze tijdloze tentoonstelling kan je
een proefje nemen van het avontuur, waarbij primaire instincten de overhand nemen op duizenden jaren beschaving.
Info: tot 08/01/2020 - Musée de la Forêt et des Eaux,

Berinzenne 4 - tel. 087 77 18 38 - www.berinzenne.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.

Info: tot 23/02/2019 - www.festivaldeliege.be

www.

.be

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…

38

Voor het laatste weekend van de
tentoonstelling Supermarionetten staat de Église Saint-Antoine
vol met buitengewone bouwwerken van legoblokjes.

t
Het team van he
e
huis voor toerism

Info: tot 06/01/2019 - Musée de la Vie
Wallonne, cour des Mineurs - gratis
toegang van 9.30 tot 18 u tel. 04 279 20 16 www.viewallonne.be

0032 87 69 31 70 - info@paysdeherve.be
Pub_MTPH.indd 1

8/17/2018 12:27:14 PM
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Kom maar even langs !

39

Luik

Luik

JardinExpo

Vert Bleu Soleil Vakantiebeurs

Innovatie, creativiteit en ontdekken: dat zijn de sleutelwoorden van deze tuinbeurs voor iedereen. Er staan circa 150 exposanten, zowel liefhebbers als professionals op het gebied van
tuinieren en klussen.

Deze beurs voor vakantie en tweede verblijven ontvangt
jaarlijks bijna 20.000 bezoekers, circa 250 touroperators en
diverse toeristische sectoren: de perfecte voorbereiding voor
je vakantie!
Info: tot 17/02/2019 - halles des Foires, avenue M. Denis 4 -

www.vertbleusoleil.be

Info: tot 03/03/2019 - halles des Foires, avenue M. Denis 4 -

www.jardinexpo.be

Malmedy
561 Cwarmê
e

22/02
Hoei
Wijn- en Gastronomiebeurs
Gastronomisch topevenement met een selectie van ruim 300
wijnen uit Frankrijk en andere delen van de wereld.
Info: tot 24/02/2019 - hall omnisports, avenue de la Croix Rouge 4 -

www.salonduvin.be

28/02
Oost-België
Vette Donderdag
Vette Donderdag’ in Kelmis, Eupen, Raeren, Bütgenbach,
Büllingen, Sankt-Vith, Amel
Info: tel. 080 22 76 64 - www.ostbelgien.eu

Le Cwarmê is de naam van het traditionele carnavalsfeest in
Malmedy. Het feest begint op de vierde donderdag of ‘Jeudi
gras’ (‘vette donderdag’) en eindigt pas op dinsdag, wanneer
de Haguette wordt verbrand. Hoogtepunt is de grote optocht
op zondagmiddag (03/03).
Info: tot 05/03/2019 - tel. 080 79 96 35 - rsi@malmedy.be -

www.malmedy.be

Welkenraedt

01/03
Blegny
22e Blegny wijnbeurs
Op deze wijnbeurs kan je bij 51 Franse wijnboeren 300 wijnen
proeven, afkomstig uit 18 wijngebieden. Er zijn ook 9 stands
met allerlei lekkers voor fijnproevers.
Info: tot 03/03/2019 - rue Lambert Marlet 23 -

tel. 0475 51 48 13 - www.blegnymine.be

02/03
Plombières
Carnaval

Bel’Zik Festival
Rock op een presenteerblaadje! Muziekfestival voor een breed
publiek, van rockfans tot liefhebbers van Frans chanson, dat
steeds meer succes kent.
Info: tot 16/03/2019 - hall de criées de Herve, rue de

Charneux 94 - www.belzik.be

24/03
Stoumont

Zie p. 50

Cortège des Vieilles Femmes of ‘Oudewijvenoptocht’ door
het dorp met tussenstops bij diverse handelszaken en een
receptie met dansnamiddag in het Cultureel Centrum.

Amay
Carnaval
Dompel je onder in intense carnaval folklore dankzij de vrolijke sfeer en het enthousiasme van alle inwoners. Iedereen
doet mee!

Oost-België
Dimanche de Carnaval
Grootse optochten met praalwagens en fanfares begeleiden Prins Carnaval en zijn gevolg door de straten van verschillende gemeentes. In Malmedy, Raeren, Sankt-Vith,
Deidenberg en Eupen (kinderstoet).
Info: tel. 080 22 76 64 - www.ostbelgien.eu

Dolhain
Het Pays de Liège telt naast
de stad Luik ook nog twaalf
gemeenten die elk hun eigen
specifieke bijdrage leveren. Van
de uitgestrekte landbouwvlaktes
in de Haspengouw tot de
Maasvallei: alle gemeenten
dragen sporen van het verleden.

Carnaval

www.visitezliege.be

Oost-België

Het carnaval van Dolhain is elk jaar een groot succes bij het
publiek. Met deelname van de vele plaatselijke verenigingen.
Info: www.carnaval-dolhain.be

04/03
Rozenmaandag
In een aantal gemeentes in de Oostkantons is ‘Rozenmaandag’ pas de échte carnavalsdag. In Kelmis, Eupen,
Bütgenbach, Büllingen …
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Herve

Info: vanaf 13.30 u - info@plombieres.be - www.plombieres.be

Info: chaussée Roosevelt - tel. 085 31 44 48 - hwww.amay.be

40

14/03

Waalse Waterdagen - In de sporen van de
bever

03/03

www.si-welkenraedt.be

Info: tel. 087 64 70 15 - www.tourismejalhaysart.be

Grote carnavalstoet door de straten van Plombières en Montzen-Gare, gevolgd door het slotdefilé voor de prins.

Oudewijvenoptocht

Info: rue Grétry 10 - gratis toegang - tel. 087 89 12 00 -

groepen.

Info: tel. 080 22 76 64 - www.ostbelgien.eu

10/03
Jalhay & Herbiester
Carnaval
Vanaf 14 uur grote carnavalstoet met meer dan 1200 deelnemers, waaronder 12 fanfares en meer dan 20 praalwagens en

Info: Le Fagotin A.S.B.L., route de l’Amblève 56 - tel. 80 78 63 46 -

www.fagotin.be

25/03
Plombières
Waalse Waterdagen - wandeling langs de
Geulrivier
Zie p. 51
Info: Maison du Site minier, rue du Chemin de Fer 25 -

www.debonnesadresses.be

31/03
Esneux (Tilff)
Laetare van Tilff
Na de 68e carnaval - en folklorestoet volgen nog de Rondeau
des Porais Tilffois (een folkloristische groep) en de Danse des
Géants of Reuzendans.
Info: avenue des Ardennes - dès 14h - www.carnavaldetilff.be

Stavelot
517e Laetare an Stavelot
De Laetare is een folkloristisch topevenement dat jaarlijks
duizenden enthousiaste bezoekers lokt. Door de straten van
Stavelot trekt een grote optocht met meer dan 2500 deelnemers, waaronder de beroemde in het wit geklede Blancs
Moussis.
Info: tot 01/04/2019 - www.laetare-stavelot.be

Welkenraedt
Laetare : internationale optocht
Optocht met meer dan 100 praalwagens en groepen door de
straten van Welkenraedt.
Info: rue Grande Bruyère - vertrek om 13 u - tel. 0475 74 00 09.
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Wat te Doen

Alleen ervaren duikers!
«Bij een temperatuur van -5 tot -10°C is het water nooit
warmer dan 3°C,» legt André Mathonet uit. «Soms hangt
er een nevel van waterdamp boven het vrijgekomen wateroppervlak. Dat is altijd een prachtig schouwspel.» En dan
moet alles nog beginnen! Tijdens een tocht onder water
van ongeveer dertig
minuten bewonderen
de duikers een schitte- « Om te ijsduiken, moet
rend plafond van licht,
je jezelf goed kennen en
waarlangs ontsnapte
luchtbellen dansen. steeds kalm blijven. »
Alleen al de gedachte
aan dat waanzinnige
decor doet ons rillen!

© Getty

Een duik

onder het ijs
© Roger Lambrette

LUIK

VERVIERS

Wanneer de winterkou aanbreekt, trekken
de meeste mensen hun skilatten aan. Ervaren duikers beleven hun passie echter op een
heel andere manier.

Deze magische ervaring is uitsluitend voorbehouden
voor ervaren duikers. «Duiken onder het ijs is afdalen in
een koude, donkere en afgesloten ruimte,» waarschuwt
André Mathonet. «Je moet jezelf erg goed kennen om je
grenzen niet te overschrijden en steeds kalm te blijven.»
Zelfs als alle nodige veiligheidsmaatregelen verplicht
zijn genomen (liefst in tweevoud, want deze sport
beoefen je in groepjes van twee, verbonden met een
touw), vereist ijsduiken een uitgebreide fysieke, maar
ook mentale voorbereiding om de claustrofobie, de kou
en eventuele technische problemen te overwinnen. IJsduiken is dan ook alleen geschikt voor ervaren beoefenaars met een speciaal duikbrevet én een uitstekende
conditie.

© FTPL Patrice Fagnoul

© Michel Coumont

HOEI
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S

tel je de meren van Robertville en Bütgenbach
voor onder een dikke laag ijs. In het glasheldere
en ijskoude water beleven sommige duikers
een onvergetelijke reis ... In het diepduikcentrum van Robertville spraken wij met André Mathonet,
voorzitter van de duikschool Royal Moana. Een unieke
kennismaking met trekking onder het ijs, een bijzondere sportactiviteit waarvoor strenge en strikte regels
gelden.

De ideale weersomstandigheden voor een onderdompeling onder bevroren water? Heel simpel: je hebt
alleen een mooie laag ijs op het meer nodig! Wanneer
de ijslaag minimaal 5 à 10 centimeter dik is, graaft het
team een opening van 1 à 2 m2 in de buurt van de oever.
Een eerste duiker daalt af in het meer, goed ingepakt
tegen de kou, en maakt een stevig geel koord vast, de
‘draad van Ariadne’ die ervoor zorgt dat de volgende
duikers niet te ver afdrijven van deze enige uitgang.

De duikschool Royal Moana biedt het hele jaar door
cursussen diepzeeduiken aan in de zwembaden
van Seraing en Fléron, maar ook oefeningen in haar
diepduikcentrum in Robertville (met Lifras-label, de
Waalse duikliga) en in andere meren of groeven in
België. Wil jij de schoonheid van het onderwaterleven
ontdekken? Het is nooit te laat om te leren duiken!

© Roger Lambrette

Info en reserveren:

École de plongée sous-marine Royal Moana
André MATHONET, voorzitter
Piscine Olympique, Avenue des Puddleurs, 51 B-4100 Seraing
+32 (0)475 30 26 50 - andre.mathonet@moana.be - www.moana.be
Onder voorbehoud van de juiste weersomstandigheden.
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Wist je dat?
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Wat te Doen
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Supertof: karten voor

iedereen in Eupen

HOEI

© Karting Eupen

De karting van Eupen is een
van de grootste indoorbanen ter wereld.

Karten voor iedereen!
Karten wordt vaak geassocieerd met volwassenen die kicken op snelheid en resultaten, maar de karting in Eupen
staat erom bekend toegankelijk te zijn voor iedereen,
op alle niveaus. Naast de 38 karts voor volwassenen
beschikt de karting van Eupen over speciale karts voor
jonge racers vanaf 7 jaar (die minstens 1m30 groot zijn).
Er is zelfs een speciaal voertuig voor mensen met een
beperkte mobiliteit: in Eupen kan echt iedereen genieten van een onvergetelijke ervaring op de piste! Ook
aan wie liever alleen toekijkt, werd gedacht: zij kunnen
een potje biljarten of genieten van het terras en het
panoramische uitzicht vanuit de bar.

Ben jij dol op autosporten en
snelheid? Ga dan van start
voor een sensationele race op
de langste indoor kartbaan ter
wereld in Eupen!

© Karting Eupen

© Karting Eupen

Unieke indoorervaring
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I

n 2004 krijgt de familie Bonneux een waanzinnig idee: ze
openen een kartbaan in een huurpand in Eupen. Hun project breidt steeds verder uit en krijgt na verloop van tijd
jaarlijks meer dan 100.000 piloten over de vloer. De familie
koopt een gebouw in de buurt, investeert 6 miljoen euro en
opent in 2014 de deuren van een gloednieuwe infrastructuur
op een terrein van 4 hectare groot. Hier kunnen zowel ervaren
piloten als coureurs in de dop zich helemaal uitleven.

Een van de grootste circuits ter wereld
Met een piste van meer dan 1 kilometer lang en 6 meter breed,
is de kartbaan van Eupen een van de grootste indoorbanen ter
wereld! Én ook een van de leukste: de unieke combinatie van
een ruim 100 meter lange brug en een tunnel van 40 meter
zorgt voor buitengewoon sensationele races. Bovendien is
het slimme ontwerp van het tracé goed voor onvergetelijke
snelheidspieken.

© Karting Eupen

© Karting Eupen

Wist je dat?
Heb je een meer dan geslaagde ervaring achter de
rug en ben jij of je kind helemaal verslingerd geraakt aan karting? Kom dan naar de Karting Eupen
Academy voor opleidingen door professionele coureurs. Zo geniet je nog intenser van deze sensationele sport!

Info: Karting d’Eupen
Industriestraße 37, -4700 Eupen
+32 (0)87 31 32 33
info@karting-eupen.com
karting-eupen.com
Reserveren: bit.ly/nl-karting-eupen
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Een indooractiviteit is ideaal wanneer het ‘s winters
berekoud is. Kom dus snel naar de karting in Eupen
met het hele gezin of je vrienden. Gaan met die banaan!
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Sportactiviteiten
op verplaatsing

Fun en originaliteit, daar gaan we voor!
Evasion Sport heeft zijn naam niet gestolen, want hun
sport- en spelactiviteiten dompelen je onder in een andere wereld! Een schietsimulator, Archery Tag, sporten
en spellen in fluo, een klimmuur en zelfs een kampioenenmuur ... Het aanbod omvat de meest uiteenlopende
activiteiten voor alle leeftijden! Ook de ‘klassieke’ sporten staan op het programma, van basketbal en badminton tot beachvolleybal en skaten, en ook de reuzenspellen van hout ontbreken niet, zoals dammen en mikado.

© Evasionsport

Helemaal geweldig zijn de opblaasspellen voor jong en
oud, want die van Evasion Sport zijn gigantischer en
origineler dan wat je ooit gezien hebt. Van een reuzendartspel tot volleybal op een hobbelig opblaasterrein,
een free jump met landing op een airbag en natuurlijk
bubble football: zet je schrap voor een onvergetelijke
sportieve belevenis in groep.

Evasion Sport laat je kennismaken met
een waaier aan unieke en originele
sportdisciplines, die speciaal voor jou
op verplaatsing gaan door de hele regio
Luik!
© Evasionsport

© Evasionsport

Wintermagazine 2018-2019

Evasion Sport installeert meer
dan 30 bijzondere spellen en
attracties op al je evenementen.
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Disciplines op maat
Evasion Sport ontwikkelt activiteiten op maat, volledig afgestemd op jouw verwachtingen en publiek. Het
team komt alles brengen, opstellen en afbreken, en levert ook sportinstructeurs om je activiteiten te begeleiden. Zo geniet je zelf optimaal van het feest, en trakteer
je je gasten op een unieke ervaring!

S

porten op maat en waar je maar wilt? Het idee
komt van Luikenaar Thibaut Dosquet, een fervent sportliefhebber die altijd te vinden is voor
leuke activiteiten: «Activiteiten aanbieden die
je aan het bewegen zetten, maar die zelf ook ‘bewegen’
naar de plekken waar je maar wilt.» Een verjaardag of
sportdag, publieke evenementen, bedrijfs- en familiefeesten ... Evasion Sport installeert meer dan 30 bijzondere spellen en attracties op al je evenementen, overal
in België en in de buurlanden.

Info: Evasion Sport - Thibaut DOSQUET
+32(0)472 41 60 47 - info@evasion-sport.be
evasion-sport.be
Reserveren: bit.ly/nl-archery-tag
© Evasionsport

© Evasionsport

Wandelen
VERVIERS

Als Luik je
verteld werd

HOEI

Volg de gids langs de verlichte
bruggen van de Vurige Stede
en ontdek hun geschiedenis en
legenden!

«

Het sneeuwde dat jaar. Dikke vlokken dwarrelden neer op het donkere water van de
Maas, in dezelfde tinten als de verlichting
van de bruggen ... Het was sprookjesachtig,
toverachtig en alles wat je maar kunt bedenken
op -achtig,» lacht Philippe Slootmans, de organisator van de zogenaamde 3D-wandelingen
(Détente, Dépaysement, Découvertes oftewel
‘Ontspannen en Ontdekken in een andere
Omgeving’) van Groupe Découvertes.
Afspraak op 15 december voor een nieuwe wandeling by night langs de verlichte bruggen van
Luik. Deze vierde editie wordt geleid door Luikenaar Bruno De Toffoli, een enthousiast verteller
met een passie voor kleine anekdotes die de
grote geschiedenis van de Vurige Stede maken.
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Drie kilometer lang anekdotes en
verrassingen
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Van de Pont de Fragnée (« Voor velen de mooiste
brug, volgens sommigen ook de oudste ») gaat
het naar de Esplanade Saint-Léonard via de Pont
Hennebique, La Belle Liégeoise, de Pont Albert
en de Pont Maghin. Zowel geboren en getogen
als eendags-Luikenaars die langs de Maaskades
meewandelen in het spoor van De Toffoli, zullen
ongetwijfeld van de ene verbazing in de andere
vallen. Zo komen ze te weten dat de oudste
© JM Léonard

Vertrekpunt
om 16 uur stipt ter hoogte van 59,
avenue Emile Digneffe bij het begin
van de Pont de Fragnée. Aankomst:
Esplanade Saint-Léonard. Afstand: 3
km. Duur: ongeveer 3 uur, afhankelijk van de groep en het animo van
de deelnemers. Vanaf 12 jaar.
Tip: zorg voor stevige schoenen en
warme kleding. Mogelijkheid om de
avond af te sluiten met een maaltijd
in restaurant ‘Vol(e) au-dessus’.

brug van Luik eigenlijk niet de oudste is, en dat
de bewoners van de voormalige gevangenis van
Saint-Léonard op een wel heel vreemde manier nieuws uit de buitenwereld ontvingen ...

De oudste brug van Luik is niet de brug
die we denken.

« We vertellen uiteraard iets over de geschiedenis van de bruggen, maar deze wandeling is ook
en vooral een manier om de stad op een andere
manier te (her)ontdekken. Daarbij doen we een
beroep op de verbeelding van de deelnemers ...
en op enkele archieffoto’s,» aldus de gids. « De
Wereldtentoonstelling van 1905, de overstromingen waarvan je nog overal sporen terugvindt,
het verhaal van de veerman wiens huis er nog
altijd staat, het vroegere strand van Luik dat
plaatsmaakte voor een bekende polikliniek ...
Onze geschiedenis staat bol van de fascinerende
anekdotes. Alles valt trouwens te controleren:
nieuwsgierige wandelaars hoeven alleen maar
iets dieper te graven om meer te weten te komen
…»

Info en reserveren:
Groupe Découvertes
Philippe SLOOTMANS - Avenue de l’Observatoire, 215/42 - 4000 Luik - +32 (0)4 252 92 41 Groupe-Decouvertes@gmail.com - www.groupe-decouvertes.be
Tarief: € 5 per pers. wandeling excl. maaltijd, € 25 per pers. wandeling incl. maaltijd (zie kader).
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25 maart om 14:30 uur
Quoi la Gueule,
qu’est-ce qu’elle a la Gueule ?

M

HOEI

et een verwijzing naar een beroemde song van Johnny Hallyday
(‘Staat mijn smoel je niet aan?’)
neemt deze wandeling je mee
langs de Geulrivier, inclusief animatie, bijzondere
ontdekkingen en ongelooflijke dingen: «Wat
hier is gebeurd, is tegelijk fantastisch, hallucinant en verbijsterend,» waarschuwt alvast de
gids, Nathalie Goffin.
Alle doelgroepen. Ongeveer 2 uur.

Drie activiteiten om
Datum nog niet vastgelegd
© Le Fagotin

24 maart van 9 tot 12 uur

Alle doelgroepen. Reserveren verplicht.

In het spoor van de bever

Info: Moulin castral
Rue du Centre, 27 - 4250 Geer
Praktische informatie en contactgegevens
voor reserveringen op www.meuseaval.be

B
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W

anneer eigenaar Pierre Lorenzi
de deuren van zijn molen opent,
kom je een heleboel te weten over
de geschiedenis en de restauratie
van het gebouw, maar ook over het opwekken
van elektriciteit, de link met de rivier en de ecocompatibiliteit van het systeem.

evers komen vaak ongemerkt langs, maar laten
wel heel veel sporen achter. Le Fagotin neemt je
mee om naar die sporen op zoek te gaan langs
de Amblève. Speelse, zintuiglijke en wetenschappelijke benadering van het grootste knaagdier
van Europa.
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Bezoek aan de Moulin Castral in Hollogne-sur-Geer

Goed te weten

Alle doelgroepen. Ongeveer 3 uur. Onregelmatig terrein
met vrij groot hoogteverschil.
Info: vzw Le Fagotin
Route de l’Amblève 56 - 4987 Stoumont
Reserveren verplicht bij de heer Olivier LOUIS
+32 (0)80 78 63 46 - info@fagotin.be www.fagotin.be

© Pierre Lorenzi

© Le Fagotin

Les Journées Wallonnes de l’Eau of Waalse Waterdagen zijn een unieke gelegenheid om overal in Wallonië een waaier van evenementen te ontdekken rond het thema water.
Twee weken lang kun je deelnemen aan tal van activiteiten, die vaak gratis zijn: begeleide wandelingen, thematische rondleidingen,
een introductie vissen, tentoonstellingen, lezingen ...
Bekijk het volledige programma op walloniebelgiquetourisme.be
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de Luikse rivieren
beter te leren kennen

© Nathalie Goffin

Info: Maison du site minier
Rue du Chemin de Fer, 25 B-4850 Plombières
Reserveren verplicht bij Nathalie GOFFIN
+32(0) 497 63 9105
promenades@debonnesadresses.be
www.debonnesadresses.be/un-pied-devant-lautre
Volwassenen (vanaf 12 jaar): € 8
Kinderen: gratis
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Super Marionnettes:
in deze expo ben jij

De expo ‘Supermarionetten’ draait vooral om de Luikse
personages Tchantchès en Nanesse, maar daarnaast
kom je ook Guignol (hun ‘Franse neefje’) tegen en diverse handpoppen, draadpoppen en schaduwpoppen
uit de collecties van de Musées Gadagne in Lyon, het
Centre de la Marionnette in Doornik, het Musée des
Mondes contemporains
in Parijs en het MAS in
Antwerpen.

de superheld!

Volwassenen
zouden
zelfs Blabla en Groucha
(bekend van de Waalse
televisie) kunnen tegenkomen, wordt gezegd ...

Het Musée de la Vie wallonne heeft
een geweldig leuke tentoonstelling
opgezet die zijn marionettencollectie in de kijker zet met marionetten
uit andere theaters en musea. Kom
het beleven tot 31 december 2018!

Info:

Ben jij paraat om onverschrokkenheid, magie, waanzin,
betovering, illusie en angst te
trotseren?

Musée de la Vie wallonne
Lionel OLIVEIRA
Cour des Mineurs 4000 Luik
+ 32 (0)4 279 20 16 - info@viewallonne.be www.viewallonne.be
Gratis op de eerste zondag van de maand.
Tot 31 december 2018.

Reserveren: bit.ly/supermarionetten

LUIK

VERVIERS
© Province de Luik - Musée de la Vie wallonne
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r heerst paniek in de wereld van de marionetten: nadat de duivel de poorten van de hel
heeft opengezet werd Nanesse ontvoerd door
vreselijke wezens! Om de situatie te redden en
haar verloofde Tchantchès te helpen, hebben de marionetten hulp van een paar superhelden nodig. Kom jij
meedoen?
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Wil je hierin slagen, dan zal je door 6 bijzondere werelden moeten gaan, bevolkt door marionetten, en hierbij
een aantal kracht- en behendigheidsproeven afleggen.
Net als in een videospel kun je pas naar de volgende
wereld als je erin slaagt om de verborgen aanwijzing te
vinden. Trotseer jij de onverschrokkenheid van de Ridderwereld, de magie van de Feeën, de waanzin van het
Laboratorium, de betovering van de Schaduwen, de illusie van de Schermen en bovendien de angst van de Hel?

HOEI

Guignol en co
« Het leek ons interessant om een parallel te trekken
tussen de tentoonstelling en videogames: spelers gaan
van het ene level naar het andere tot ze het codewoord
hebben gevonden om Nanesse te bevrijden en de duivel terug naar de hel te sturen,» lacht Jérôme Closset,
communicatiemedewerker bij het Musée de la Vie wallonne. « Kinderen mogen met een aantal personages
spelen, gewichten optillen om een indruk te krijgen
van hoeveel de zwaarste marionetten wegen, en zelf
hun eigen voorstelling maken in het ‘bonuslevel’. Het
is echt een leuke en interactieve tentoonstelling voor
iedereen, van jong (vanaf 3 jaar) tot oud (tot 103 jaar).»

Tchantchès :
de échte Luikenaar

© Province de Luik - Musée de la Vie wallonne

Een rebelse geest, een grote mond, wars van overdaad, vurig onafhankelijk maar steeds goedhartig en
genereus: Tchantchès belichaamt de echte Luikenaar.
Hij zou geboren zijn tussen twee straatstenen in de
wijk Outre-Meuse op 25 augustus 760, een drinklied
lallend. Hij is de trouwe metgezel van Roeland aan het
Hof van Karel de Grote en het bewijs dat « llelijkheid,
in combinatie met geestigheid en goedhartigheid,
toch bemind kan maken ».
© Province de Luik - Musée de la Vie wallonne
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Fabrica: Paradigm

De kwetsbaarheid voorbij

De kwetsbaarheid van de mens uit zich op vele manie- Luik en België zullen exclusief een belangrijke interren: bij ouderen, zieken en gehandicapten, maar ook nationale tentoonstelling hosten: PARADIGM, « een
door armoede, onvermijdelijke migratie en natuur- visuele reis die de essentiële behoeften van de mens voorsrampen. In plaats van daarin het noodlot te zien, wordt telt op een creatieve en dromerige manier.» Deze tentoonstelling onder artistieke leiding
die broosheid omgezet in een posivan Oliviero Toscani werd voorgesteld
tieve kracht, waarmee je voorwerpen
tijdens de Milaan Design Week 2018
en diensten uit het dagelijkse leven
kunt analyseren en vervolgens ver- « Designers proberen een en zet het internationale onderzoeksbeteren.
nuttige ontmoeting te centrum Fabrica in de kijker.
Concreet

creëren en samen-leven te
bevorderen. »

RECIPROCITY stelt tientallen innoverende oplossingen voor om een
handicap van een andere kant te
benaderen. Daarnaast ontleedt het
tien architectuurprojecten die verband houden met
het thema, van China tot de Jungle van Calais. Verschillende partnergalerieën geven aanvullende standpunten of stellen talent van elders tentoon. Sommige
organiseren ook praktische workshops!

In het kort

RECIPROCITY ffocust op een bepaald
gevoel voor ethiek en wekt het verlangen op om concrete verandering
in te voeren voor kwetsbare situaties.
Een evenement voor insiders die graag diepgaand over
dit thema willen nadenken, maar ook voor nieuwsgierigen die verlangen naar een rechtvaardigere wereld.

© FTPL P.Fagnoul

Dit najaar vindt de Triënnale voor Design
en Sociale Innovatie plaats, voornamelijk
in het Musée de la Boverie en het Musée
de la Vie wallonne in Luik.

R

© FTPL P.Fagnoul

Noteer alvast
RECIPROCITY vindt plaats in prestigieuze culturele locaties in de provincie, maar ook buiten de
Luikse grenzen dankzij de deelname van andere
steden in de Euregio Maas-Rijn. De tentoonstellingsperiode is langer dan tijdens voorgaande
edities, zodat scholen hun bezoek gemakkelijker kunnen organiseren.

Van crisis tot kansen
Innovatie vindt haar kracht in moeilijke, zelfs onzekere
situaties: « Wereldwijd proberen designers een nuttige
ontmoeting te creëren die schoonheid overstijgt, en samen-leven te bevorderen. RECIPROCITY geeft hen een stem
en erkent de waarde van deze spelers in de schaduw die
zich richten op hun medemens.»
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Info en reserveren:

Musée de la Boverie
Parc de la Boverie, 3 - 4020 Luik
+32 (0)42 38 55 01 - info@laboverie.com
www.laboverie.com - www.reciprocityliege.be
Van dinsdag tot zondag van 10 tot 18 uur.
Volw.: € 10. Sen. (vanaf 65 jaar): € 5. Familie (2 volw. + 2 kinderen
jonger dan 14 jaar): € 10. Groepen (vanaf 20 pers.): € 5.
Personen met een handicap, studenten tot 26 jaar, schoolgroepen,
kinderen (jonger dan 14 jaar), perskaart, Artikel 27: gratis.
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ECIPROCITY Design Luik is een triënnale voor
sociaal design, georganiseerd door de Provincie
Luik in samenwerking met het Office Provincial des Métiers d’Art (Provinciale Dienst voor
Kunstambachten) van Luik en Wallonie Design. Van 5
oktober tot 25 november 2018 onderzoekt dit evenement hoe modern design het leven van individuen en
gemeenschappen kan veranderen om een rechtvaardigere samenleving te creëren.
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Greeters

Mensen

ontmoeten én
kennis delen

LUIK

Wist je dat?
VERVIERS

HOEI
© Chantal MEZEN

C

hantal Mezen is gespecialiseerd in
de stad Luik en schreef twee boeken
over het kerkhof van Robermont,
dat ze het ‘Luikse Père-Lachaise’
noemt. Op aanraden van een vriendin besloot ze
om zich op te geven als vrijwillig ‘greeter’. Toevallige ontmoetingen en menselijke warmte, die
je onder meer ervaart in het beroemde Kerstdorp
van Luik, zijn helemaal haar ding.

Chantal geeft een stem
aan de onstuimige karakters die de Vurige Stede
hebben gevormd.

Info en reserveren:

Chantal MEZEN
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Een verhaal van ‘roots’
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Chantal is afkomstig uit de wijk Saint-Laurent
– en is daar ook trots op als het moet – en kent
de stad als haar broekzak. Haar wandelgenoten
smullen van de bijzondere routes die ze uitstippelt. De Luikse wekt het verleden van onze mooie
provincie tot leven en geeft, de duur van een rondleiding, een stem aan de onstuimige karakters die
de Vurige Stede hebben gevormd. Cité Ardente.

Het concept van ‘greeter’ ontstond
in 1992 in New York op initiatief
van Lynn Brooks. De term ‘greeter’
komt van het Engelse werkwoord
‘to greet’, wat ‘verwelkomen’
betekent. Deze gidsen zijn allemaal vrijwilligers en combineren
de inhoud van geschiedkundige naslagwerken met sappige
anekdotes die van generatie op
generatie worden doorgegeven.
www.liegegreeters.be

© FTPL Y.Gabriel

Chantal Mezen is bezeten
van geschiedenis en koestert
een passie voor haar stad. Ze
heeft een bijzondere voorliefde voor de illustere persoonlijkheden die in vervlogen tijden de straatstenen van Luik
bevolkten.

Volg de gids!
Deze activiteit is bedoeld voor mensen uit de
buurt die graag meer te weten komen over hun
wijk, toevallige wandelaars en dagjesmensen
die de platgetreden paden willen verlaten, of
mensen die een leuke activiteit zoeken voor
tijdens een zakenverblijf. Chantal deelt haar
kennis met passie, en dat is te merken!

Rue Wazon, 49 - 4000 Luik
+32 (0)477 25 62 93
chantal.mezen@voo.be

Réseau Greeters
Yesmina HANTOUT
+32 (0)4 237 95 46
info@liegegreeters.be
bit.ly/fr-liegegreeters

CHAPITEAU PLACE CATHÉDRALE LE PALACE LES GRIGNOUX
THÉÂTRE DE LIÈGE LA BOVERIE LA CITÉ MIROIR
LE FORUM LE PALAIS DES PRINCES-ÉVÊQUES
n

n

n

n

n

www.fifcl.be
Retrouvez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram
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Een ster in

Berkshire-varken uit Tabreux
(Hamoir) – Lichtzure sabayon
– Linzen uit Havelange

je bord

door Christophe Pauly
Ingrediënten (voor ongeveer 6 personen):
• 1/2 varkenskop, 4 varkenspoten, 2 hammetjes
• 1 bouquet garni
• 2 uien beprikt met kruidnagels

Le Coq aux Champs scoort een Michelin
ster en 17/20 in de Gault&Millau-gids.
Aan het fornuis staat een gulle chefkok, die je een uniek recept voor de feest
dagen verklapt. Blaas dit jaar je gasten
culinair van hun sokken!

• 200 g geklaarde boter

Voor het garnituur

• 100 g beetgaar gekookte linzen
• 1 gehakte sjalot

Voor de presentatie
Dresseer de linzen over het varkensvlees en overgiet met sabayon. Bestrooi met wat gehakte kruiden.

• 1 eetlepel gehakte peterselie
• Sap van een halve citroen
• Koolzaadolie

Génération W
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Schotel je gasten een sterrengerecht
voor

die ik zonder snobisme en op
een onbevangen manier met
elkaar combineer.»

HOEI

• Klop de eidooiers tot sabayon met het peterseliesap en de azijn. Zodra de sabayon goed
dik is, monteer je deze met de geklaarde boter.
Breng op smaak met zout.
• Meng de linzen met de verse kruiden en de
sjalot. Breng op smaak met citroensap, koolzaadolie en een snufje fleur de sel.

• 1 eetlepel gehakte bieslook

A

• Hak grof tot brunoise en pers stevig in een
terrine. Besprenkel met wat kookvocht.

• Verwarm lauw in de oven op 80°C.

• Zout

VERVIERS

• Laat afkoelen in de bouillon en been de kop en
de poten uit.

• Grof zout en peperkorrels

• 4 eidooiers

lles staat nu in het teken van feesten en lekker
eten. Ideaal voor een ontmoeting met de chefs
van Génération W (zie ook hiernaast). Ontdek
het talent van Christophe Pauly (Le Coq aux
Champs): «Mijn keuken is een hedendaagse gastronomie
die niet vies is van enige klassieke invloeden, creatief, harmonieus en steeds overvloedig. Uiteraard
allemaal met één doel: de smaak. Mijn
keuken is ontstaan vanuit prachtige, heel «Mijn keuken is ontstaan
gewone of juist zeldzame producten, die vanuit prachtige, heel gewone
ik zonder snobisme en op een onbevangen of juist zeldzame producten,
manier met elkaar combineer.»

• Kruid met grof zout en peperkorrels.

• Haal uit de vorm en snijd in plakken van 1
centimeter.

• 2 eetlepels peterseliesap
(peterselie uit de sapcentrifuge)

LUIK

• Kook de kop, de poten en de hammetjes in
bouillon samen met het groentegarnituur
gedurende 3 uur.

• 2 takken selderij

• 2 eetlepels kruidenazijn

© FTPL P. Fagnoul

Voor het varken

Het collectief Génération W is ontstaan op initiatief van enkele Waalse chefs met een boodschap:
«Wij zijn trots op wie we zijn, op ons terroir, de
rijkdommen van onze streek en de diversiteit van
de mannen en vrouwen die er leven.» Ze willen
de Waalse culinaire kern meer bekendheid geven,
samen met hun uitgebreide netwerk van producenten, ambachtslieden, ondernemers en makers.
www.generationw.be

Info en reserveren:

Le Coq aux Champs - Christophe Pauly
Rue du Montys, 71 4557 Soheit-Tinlot
+32 (0)85 51 20 14 - info@lecoqauxchamps.be
www.lecoqauxchamps.be
Gesloten op zaterdagmiddag en woensdagmiddag,
zondag en maandag.
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Zonovergoten

Wist u dat?

keuken in een

«Onze gedroogde specerijen worden in Marokko geteeld, waar ook ons serviesgoed
vandaan komt,» zegt Malika Ben. «We kweken zelf onze groenten en verse kruiden
op een gezonde en natuurlijke manier, in serres op een lap grond in Dolembreux:
producten van goede kwaliteit en samen delen, dat is de basis van een keuken zoals
wij die graag hebben.»

© Getty

donkere winter

LUIK

VERVIERS
© Getty

Info en reserveren
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Kreeft a la plancha op pastilla van jonge duif met
ijzerkruid en stevige jus (4
personen)
Voor de kreeft
Kies 2 kreeften van 500 à 600 gram en snijd ze
levend.
Marineer met een mengsel van ras el hanout.
Bak a la plancha en haal het vlees eruit.

HOEI

Surf & turf-gerecht
met een vleugje
d u i ze n d - e n - e e n nacht

Voor de jus
Pinceer de kreeftenkarkassen 15 minuten in de oven op 220°C,
deglaceer met cognac, bevochtig met groentebouillon en kook in.
Kruid met zout en peper, haal door een puntzeef en zet opzij.

Voor de jonge duif
Voor de pastilla

Smelt boter, voeg bonenkruid en ijzerkruid toe, de gemalen
amandelen en de reepjes duif. Laat 5 minuten koken op een laag
vuur.

Kook 2 jonge duiven op lage temperatuur (78°C)
gedurende 35 minuten.

Voeg al roerend één voor één 3 eieren toe, overgiet met een pollepel bouillon en laat rusten.

Verwijder de filets en snijd in reepjes.

Neem een ronde vorm, bekleed met een beboterd vel filodeeg, voeg 2
eetlepels pastillamengsel toe en dek af met een vel filodeeg.

Zet de karkassen opzij.
Doe amandelen in kokend water gedurende 5 minuten, pel ze en leg ze op een vel keukenpapier. Kruid
met zout en peper, rooster ze op 220°C gedurende
15 tot 20 minuten, maal ze fijn in de keukenmachine en zet opzij.
© Getty

W

aarom de feestdagen dit jaar niet eens
een exotisch tintje geven? Malika Ben
van Les Sens d’Orient serveert een authentieke en intuïtieve Marokkaanse
keuken: ze verklapt ons haar recept voor een surf &
turf-gerecht met een vleugje duizend-en-een-nacht.

Les sens d’Orient - Malika BEN
Place Joseph Thiry, 16 - 4920 Aywaille
+32 (0)4 252 76 38 - www.lessensdorient.be
Gesloten op dinsdag en woensdag.

Verwarm in dezelfde pan voorzichtig de gepelde kreeften en
deglaceer met cognac.
Verwarm in een steelpan het vocht van de karkassen en monteer
met boter.

Dressage
Leg op een warm bord de pastilla en daarbovenop de kreeft, nappeer met het jus van de karkassen en werk af met een aromatisch
vleugje ijzerkruid en bonenkruid. Schik ernaast een espuma van
harissa.
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Les Sens d’Orient in Aywaille
werd opgemerkt door Petit Futé
en pakt regelmatig uit met
kreeftgerechten. Een lekker
gesprek én geheimen van de chef.
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Bakplezier voor

Luikse traditie

feesten en

Oudere Luikenaars herinneren zich ongetwijfeld hoe met Kerstmis vroeger steevast ‘boûquettes’ werden gebakken. Jong en oud waren dol op
deze boekweitpannenkoeken, en wel om meer dan één reden: ze waren
superlekker uiteraard, maar soms kon je ook een ‘emmacrâlée’ (Luiks
voor ‘behekst’) exemplaar geserveerd krijgen, waar de kok voor de grap
een witte draad in had verstopt.

momenten

Driekoningentaart
met chocolade en
frambozen van Maison
JeanPierre

Kaneel. Vanille. Warme suiker gemengd met gesmolten
boter. Gelach van kinderen. De
warmte van de oven die zich
door de kamer verspreidt. Dat
zijn de ingrediënten van een
geslaagde bakworkshop met
het hele gezin!

LUIK

Ingrediënten voor 4 taarten van 26 cm
diameter

VERVIERS

Voor het bladerdeeg
• Traditionele bloem

• Water			380 g

© FTPL P. Fagnoul

O

p zoek naar
een
heerlijk winters
tussendoortje? Ontdek hieronder het
geheime recept van twee
lekkere adresjes in het
Land van Luik!

Luikse wafels van « Une
Gaufrette Saperlipopette »

driekwart van de bloem en doe dan de boter
erbij.

Voor 30 wafels:

Zodra alle ingrediënten goed gemengd zijn,
kneed je het deeg met beide handen gedurende
zeker 5 minuten.

• 1 kg bloem
• 500 g zachte roomboter
• 50 g fijne suiker
• 1/2 liter volle melk
• 35 g bakkersgist
• 4 hele eieren
• 20 g zout
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• 700 g parelsuiker
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Leg de bloem op een werkvlak en maak in het
midden een kuil. Schep de fijne suiker en het
zout rond de kuil.
Giet de volle melk (op kamertemperatuur) in de
kuil en voeg de gist en de eieren toe.
Begin in het midden van de kuil met de hand
geleidelijk de bloem eronder te mengen: verwerk

Dek het beslag af met een keukenhanddoek en
laat een halfuur rusten op het werkvlak.
Meng vervolgens met beide handen de parelsuiker door het beslag. Weeg deegballetjes van 100
g af en geef ze een ronde vorm. Dek af met een
doek en laat ongeveer 1 uur rijzen op kamertemperatuur.
Verwarm het wafelijzer voor en bak wafels bij
een matige temperatuur.
Info: Une Gaufrette Saperlipopette

Winkel: rue des Mineurs, 7 - 4000 Luik
+32 (0)4 222 37 13
bonjour@une-gaufrette-saperlipopette.be
une-gaufrette-saperlipopette.be
Bakkerij: rue des Mineurs, 20 - 4000 Luik
+32 (0)4 222 37 54

• Zachte boter		

300 g

• Toereerboter		

500 g

Sableer met de kneedhaak van de keukenmachine de zachte boter met het
zout en de bloem. Voeg het water toe
en meng zonder te kneden.

Voeg vervolgens de rest van de bloem toe.

De ingrediënten van een
geslaagde bakworkshop met het hele gezin!

Roer de dikke room erdoor.
Voor het dresseren van de taart

1 kg

• Zout			25 g
HOEI

Voeg het cacaopoeder, het amandelpoeder en vervolgens de eieren
toe en monteer het mengsel bij lage
snelheid.

Vorm een bal en dek af met vershoudfolie. Laat minimaal 2 uur in de koelkast
rusten.
Geef het deeg 5 hele toeren (laat
minstens 1 uur rust tussen twee toeren).

• Bladerdeeg (5 hele toeren) 1,2 kg
• Amandelcrème met chocolade 1 kg
• Stukjes framboos 300 g
• Dorure
• 4 Bonen
Rol een bal bladerdeeg uit tot 2 mm
en snijd 8 ronde plakken uit van 260
mm. Leg 4 deegplakken op een plaat.
Doreer de randen.
Spuit in het midden met een spuitzak
een spiraal chocolade-amandelcrème.
Verdeel daarover de stukjes framboos.
Stop er 1 boon in.

Voor de chocolade-amandelcrème

Dek af met een tweede deeglap.
Kleef de naden dicht, doreer en laat
minstens 2 uur rusten in de koelkast.

• Boter			500 g

Doreer, kerf een streepmotief met een
scherp mes en prik in met een vork.

• Suiker			500 g
• Cacaopoeder		

80 g

• Amandelpoeder		

500 g

• Eieren			400 g
• Dikke room		

150 g

Meng met de klopper van de keukenmachine de boter en de suiker tot een
blanke massa.

Bak in een vloeroven op 210°C
gedurende 45 minuten.
Overgiet met stroop wanneer de taart
uit de oven komt.
Info: JeanPierre, Les moments

de plaisir

www.patisseriejeanpierre.be
Aubel, Battice, Beaufays, Luik Centre,
Luik Dartois, Theux et Visé
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andere vrolijke

© Getty

Genieten
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