
Begeleide wandeling: ontdek Hastière 

Zaterdag 03 juli 2021 

Hastière in oude prentkaarten  
(begeleiding enkel in het Nederlands) 

Aan de hand van uitvergrote prentkaarten en foto’s van weleer trekken we op ontdekking in Hastière. 

Sommige gebouwen zijn spoorloos verdwenen, andere zijn haast onherkenbaar. Gelukkig zijn er nog 

meer dan voldoende nostalgische herinneringen aan de “goede oude tijd”.  

We volgen drie sporen: het dorpsleven, het toerisme van de belle époque en de eeuwige Maas. Het 

gaat van een dorpscafeetje tot een groot hotel, van een pittoreske villa tot de dorpsschool.  

Ondertussen houden we regelmatig halt bij curieuze voorbeelden van het zogenaamde klein erfgoed, 

van art nouveau tot art deco. We kijken aandachtig naar ijzeren keldergaten, messing deurklinken, ou-

de winkelpuien, een oorlogsmonument, tegeltjes en sgraffiti.  

En waarom breng je zelf je eigen prentkaarten niet mee? 

Praktisch :  
Organisatie : Dienst voor Toerisme van Hastière 

Gids :   Frank Huygens (in het Nederlands) 

Afspraak :  wordt meegedeeld bij de verplichte  

  inschrijving   (groep beperkt om  

  veiligheidsredenen en leidingskwaliteit) 

Vertrek :  om 16.00 uur - terug rond 18.00 uur 

Afstand :  +/- 3 km    

Moeilijkheidsgraad : makkelijk 
Prijs :   5,-  € per persoon 

RESERVATIE VERPLICHT  

Bijzondere maatregelen 
 
Om de veiligheid van iedereen te garanderen gelden er 

een paar regels voor de wandelingen in 2021. Dank bij 

voorbaat dat u ze respecteert ! 

RESERVERING is VERPLICHT, bij het VVV-kantoor, 

uiterlijk op vrijdag 2 juli 12u. 

De GROEP zal STRIKT BEPERKT worden. 

Het dragen van een mondmasker is VERPLICHT. 

De gids zal beschikken over een luidspreker, zodat iede-

reen hem kan verstaan en tegelijkertijd afstand bewa-

ren. 

! 



Algemene informatie i.v.m. deze wandeling 
georganiseerd samen met « Fourneau de Monia » 

 De bijdrage aan de wandeling bedraagt 5,- € per persoon, ter plaatse aan de gids te betalen. 

 Het vertrek is voorzien om 16.00 uur stipt; dus graag ongeveer 15 minuten vooraf ter plaatse a.u.b. De 

vertrekplaats zal pas bij de inschrijving meegedeeld worden.  

 De afstand is ongeveer 3 km. Moeilijkheidsgraad : makkelijk  

 De terugkomst op de vertrekplaats is voorzien rond 18.00 uur. 

 De wandeling wordt enkel in het Nederlands begeleid. 

 Voor deze tocht is inschrijven noodzakelijk, om organisatie– en veiligheidsredenen. Inderdaad, 

om veiligheidsredenen in verband met COVID-19 zal het aantal deelnemers beperkt worden. Het dragen 

van een mondmasker is verplicht. Zonder reservatie kan de deelname hierdoor niet gegarandeerd wor-

den. De vertrekplaats zal pas bij de inschrijving meegedeeld worden.  

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

vrijdag 2 juli 12.00 uur. 

 Gelieve aangepaste kleding en schoenen te voorzien, volgens de weersomstandigheden. 

 De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of schade tijdens de wandelingen. 

Zaterdag 03 juli 2021 
Hastière in oude prentkaarten  

(begeleiding enkel in het Nederlands) 

Na de uitstap kan je lekker eten in Hastière ! 
 

(indien gewenst, en enkel op reservatie) 
 

Vermits de wandeling op zaterdag rond 18u00 eindigt, stelt het restaurant « Le Val Meuse »  
(route de Blaimont 8 in Hastière-par-Delà, op 150m van de brug over de Maas) 

 - vrijblijvend - voor om na de wandeling te genieten van een 
 

avondmaal (opgelet : enkel na reservering !) 
 

(! Gelieve op voorhand te reserveren  via OTH, ten laatste op donderdag 1 juli om 16u !) 

Menu 
 

Het restaurant biedt geen specifiek menu aan.  

Jullie kunnen vrij kiezen uit de kaart  

voor één of meerdere schotel(s). 

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

 

Aperitief van het huis zal gratis  

door het restaurant aangeboden worden  

aan de deelnemers die voor  

de maaltijd hebben geboekt. 
 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Met de steun van  


