
Begeleide wandeling: ontdek Hastière 
 

Zondag 28 oktober 2018 

Fotografeer de natuur  
De leden van de Foto Club Natuur Haute-Meuse zijn gepassioneerden elk vanuit verschillende horizon-

ten, en zijn voor het grootste deel afkomstig uit Hastière of uit de regio. De Haute-Meuse is speciaal 

geschikt voor de kunst van de fotografie en specifiek voor natuurfotografie.  De bedoeling van dit be-

zoek is vooral licht ontdekken, maar ook de ideale hoek bepalen van waaruit je je foto wil nemen reke-

ning houdend met de weersomstandigheden, en de juiste parameters begrijpen die je foto het beste 

resultaat zullen geven. Vanuit de jachthaven van Waulsort en de wateroverzet wandelen we naar de 

« Cascatellen » waar de natuur op zijn best verschijnt, en zeker in de herfst, met de kleurensymfonie 

die de bossen bekleedt. 

De gids leert je een aantal trukjes en techniekjes om het beste de natuur, een dier of een bloem te cap-

teren. Soms zijn er lange pauzes nodig, geduld en stilte zijn onmisbare kwaliteiten om ‘DE’ foto te ne-

men… tussen vele andere. Of je nu amateur of professioneel bent, deze wandeling is er voor u. En 

breng natuurljk je fototoestel mee of het nu traditioneel, numeriek, manueel of automatisch is. Deze 

namiddag wordt zeker en vast rijk aan ervaringen. 

Praktisch 
Organisatie : Dienst voor Toerisme Hastière, met de mede-

werking van de « Club Photo Nature Haute-Meuse » 

Gids : Olivier Colinet, Christian Bodart... (in het Frans) 

Afspraak: Parking van het oud station van Waulsort, tussen 

de « rue de la Gare » en de « rue de la Chaussée » 

Uren : vertrek om 14.00 - terug rond 17.30-18.00 

Afstand en terrein : +/- 2-3 km, op Maasoever en bospaden 

Prijs: 3,- € per persoon (reservatie gewenst,  

en verplicht voor het restaurant - zie keerzijde)  

Foto’s : Christian Bodart © Club Photo Haute Meuse en OT Hastière 



Algemene informatie i.v.m. deze wandeling 
georganiseerd door ‘Dienst voor Toerisme Hastière’ 

 De bijdrage voor deze wandeling bedraagt 3,- € per persoon.  

 Het vertrek is voorzien om 14.00 uur stipt; dus graag ongeveer 15 minuten vooraf ter plaatse a.u.b.. 

De terugkomst op de vertrekplaats is voorzien rond 17.30-18.00 uur. 

 Commentaren en uitleg enkel in het Frans. 

 Voor deze wandeling hoef je niet vooraf te reserveren. Maar, om organisatorische redenen is het 

gemakkelijker wanneer je vooraf je deelname bevestigt.  

 Reserveren kan enkel via het OTH (Office du Tourisme d’Hastière) per telefoon of e-mail, tot za-

terdag 27 oktober 12.00 uur. 

 De deelnemers worden verzocht hun eigen fotomateriaal mee te brengen zodat ze de raadgevingen 

van de gidsen-fotografen onmiddellijk in de praktijk kunnen uitproberen.  

 Gelieve aangepaste kleding en wandelschoenen te voorzien. 

 Als het weer echt erbarmelijk is, kunnen de begeleiders de wandeling annuleren. 

 De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of schade tijdens de wandelin-

gen. 

Zondag 28 oktober 2018 

Fotografeer de natuur  
Met de steun van  

le Club  

Photo Nature  

Haute Meuse 

In samenwerking met  

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Na de uitstap kan je lekker eten in Waulsort ! 
 

(indien gewenst, en enkel op reservatie) 
 

Vermits de wandeling op zondag om 17u30-18u eindigt, stelt het restaurant « Le Vieux Waulsort »  
(op de hoek van de rue de Meuse en de rue de la Gare in Waulsort - op 100m van vertrekplaats)  

- vrijblijvend - voor om na de wandeling (rond 18u) te genieten van een 
 

3-gangen menu (voor- en hoofdgerecht, dessert), voor 25,- € (buiten dranken) 
 

(! Gelieve op voorhand te reserveren  via OTH, ten laatste op vrijdag 26 oktober om 16u !) 

 
Menu 

 
Aperitief met « bubbels » aangeboden door het huis  

 
**************** 

Artisanale kaaskroket 

 
**************** 

Rundvlees met peper– of champignonsaus (naar keuze) 

 
**************** 

Smakelijke koffie 

 


