Juni 2017

Daguitstap

Levendig Luik
zondag 2 juli 2017
Beste vrienden,
De vurige stede Luik komt niet altijd positief in het nieuws. Maar zoals vele oudere steden met
een industrieel verleden is ook Luik zich aan het herontdekken. De stad aan de Maas heeft met
een ontwikkelingsplan 2012-2022 maar liefst 12 grootstedelijke werven gedefinieerd die het
uitzicht van de stad moeten transformeren en verfraaien. De valorisatie van het historisch
centrum is er een van.
Daarenboven ligt Luik niet zo heel ver van Herentals en is het zeker in het weekend vlot te
bereiken. Met verbazing stelden we vast dat de stad nog niet door ons op daguitstap werd
aangedaan. Dit is bij deze rechtgezet.
Het programma van onze uitstap:
8.00 uur
Vertrek van de bus te Herentals op de parking van het Netepark aan de
Vorselaarsebaan.
9.30 uur
Wandeling door de wijk Féronstrée en bezoek aan de collégiale Saint
Barthélemy met de beroemde doopvont.
Daarna bezoek aan het museum “Le Grand Curtius” met zijn prestigieuze
verzamelingen van archeologie, decoratieve kunst, religieuze en Maaslandse
kunst, wapens en glas.
12.00 uur
Lunch in het Grand Café van het nieuwe Guillemins station.
Aperitief- hoofdschotel- koffie of thee. Voor de hoofdschotel hebben we keuze
tussen “Luikse balletjes” of een vegetarisch alternatief. Laat bij inschrijving
weten wat je kiest.
Wie daartoe nog niet de gelegenheid had kan even rondkijken in het schitterende
station van Calatrava.
13.30 uur
Gegidst bezoek aan de weinig bekende, imposante site Mémorial Interallié.
Onze Nederlandstalige gids is Luikenaar Gilbert Schiepers.
14.45 uur
Gegidst bezoek van ongeveer 2 uur aan het historische Luik. We starten aan de
kathedraal Saint-Paul.
17.00 uur
Afronding van het bezoek in een Luikse taverne. Eventueel kan hier een snack
gegeten worden.
17.45 uur
Vertrek naar Herentals. Aankomst rond 19.00 uur
De langere verplaatsingen in Luik gebeuren met de bus.
41€ ; houders van DF cultuurkaart of vrijetijdspas: 38 €.
Inbegrepen: bus, lunch (zonder drank), alle bezoeken en gids.
Inschrijven vóór zaterdag 24 juni door aanmelding bij één van volgende bestuursleden en storten
van de verschuldigde som op de rekening van Davidsfonds Herentals.
Kostprijs:

Jeannine Beutels
Vic Paulussen
Hubert Vanooteghem

014/ 215570
014/717745
014/216535

Davidsfonds Herentals Zwanenberg,18 2200-Herentals

adv.beutels@scarlet.be
victor.paulussen1@telenet.be
hubert.vanooteghem@skynet.be

www.davidsfonds-herentals.be

rek. BE82 413-2091331-68

