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          WIE GAAT ER MEE OP STAP MET ONS ?? 

 

Op zaterdag 10 augustus 2019 nodigen wij u, uw familie en vrienden uit om ons te 

vergezellen op onze jaarlijkse uitstap naar  “Namen & Omgeving” 
 

Programma : 

 
7u30 :  vertrek aan kapel te Heide Linter.  

 
8u45 : Ontbijt in bezoekerscentrum Terra Nova op de Citadel van Namen,  

bestaande uit koffie, thee, fruitsap en koeken. 

09u30 : Geleid gecombineerd bezoek Citadel van Namen 
De Citadel van Namen ligt op een 100 meter hoge heuvel boven de Waalse stad Namen.  

Hij ligt op een strategische plaats op de plek waar de rivier de Samber uitmondt in de Maas.  

Het is een van de grootste burchten van Europa  

Deze uitzonderlijke erfgoedsite, verankerd op de uitloper van een rots, behield sporen  

van 2000 jaar geschiedenis. In de middeleeuwen was het de residentie van de  

Graven van Namur, Koning Leopold II maakte er een vakantieoord van en vandaag is het een 

centrum voor evenementen, rondleidingen en wandelingen in een groene omgeving die 

spectaculaire uitzichten biedt op de stad. 

• Wij bezoeken het domein met een toeristisch treintje, waarbij we 

bij deze  becommentarieerde tocht profiteren om prachtige 

panorama’s van  Namen te bewonderen. 

• Nadien brengen we een begeleid bezoek aan het onderaardse 

gangenstelsel en wagen ons in het hart van de ‘Termietenheuvel 

van Europa’ en verkennen het grootste onderaardse gangenstelsel 

van het Oude Continent binnen het kader van een citadel 

                                                       

 
 

12u00 – 12u15 :  Middaglunch (in restaurant “Auberge de la Lesse) te Celles 
 Te kiezen uit :  

a) Ardeense ham   of  soep van de dag 

b) Forel    of  Kip met groenten    

c) Dessert 

De maaltijd wordt vergezeld van brood, boter, kroketten en salade.  

     
 

http://www.wielerclubheidesportief.be/


 

 

14u30 :  Geleid bezoek Chateau de Lavaux Ste Anne  
  

              
Het kasteel, dat uit 1193 stamt, bezit ronde, 15de-eeuwse hoektorens met uivormige 

koepels en wordt omringd door een slotgracht. De binnenplaats wordt echter geflankeerd 

door renaissancegevels in zachtgekleurde baksteen, met arcaden. De gemeubileerde kamers 

zijn ingericht als musea over het lokale wild en over de rurale tradities van de Famenne.  

Wij brengen dus een uitgebreid bezoek met gids aan dit kasteel, waarbij we nadien “vrij” ook nog de 

prachtige tuin en vijvers bezoeken.  

 

16u00 : Vertrek per bus naar Namen – 
→ Aankomst ongeveer 16u40 → Vrij bezoek tot 19u30   

Ontdek de hoofdstad van Wallonië! 
De toegangspoort tot de Ardennen, op het kruispunt van de Samber en de 

Maas, Namen biedt een zeldzame en spectaculaire sfeer met zijn 

samenvloeiing, in het centrum van de stad, overhangen door een citadel. Het 

harmonieuze historische hart onthult zijn prachtige 18e eeuwse 

residenties.In alle seizoenen is Namen ook een "must" bestemming voor 

winkelen en verfijnde ambachten, gastronomie en lokale producten. 

Namen, de stad waar de smaak van de inwoners voor de kunst van het goed leven en het  

ontvangen wordt gedeeld!  

Geniet op je eigen manier van een wandeling door deze mooie stad, of van een bezoek aan het 

Belfort, Kathedraal of ander museum of gewoon van een terras op een pleintje of aan de Maas. 
 

19u30 : Vertrek vanuit Namen naar Linter (thuiskomst omstreeks 21u00) 
 

De “totale kostprijs” (bus, bezoeken, ontbijt en middaglunch inbegrepen)  bedraagt :  

 Voor leden en partners en medewerkers en kinderen : 42 €  

 Voor niet-leden, partners en kinderen (vanaf 4j)  : 54€  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Inschrijvingsformulier : in te leveren uiterlijk op zaterdag 3 augustus   bij : 

Freddy Francois (voorzitter wielerclub) Kasteelstr. 68- 3350 Linter – 016/44.43.30 

Georges Beelen (penningmeester wielerclub) Kasteelstr. 79 -3350 Linter -  016/77.72.14 

Ik, ondergetekende………………………………………………………(naam +adres), 

neem deel aan de reis naar Namen & omgeving met  ………(aantal) personen 

Ik betaal bij inschrijving :  ……(aantal personen) x   ……. €        =       ………..€ 

Of via overschrijving op BE  77 979-3502707-42 

Aanduiden keuze voor en hoofdgerecht :    

O  Ardeense ham   of   O soep van de dag 

O  Forel   of   O Kip met groenten   

 

                      Datum en handtekening                  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Renaissance
https://nl.wikipedia.org/wiki/Famenne

