
Begleleide wandeling : Ontdek Hastière 

Zondag 24 oktober 2021 

Paddestoelen in onze bossen 
Paddestoelen zijn levende wezens, maar toch wel héél speciaal... ze intrigeren of verontrusten ons, we 

bewonderen ze, we lusten ze niet of vinden het juist een delicatesse. De herfst is het uitgelezen seizoen 

om paddestoelen te ontdekken in weiden en bossen. 

Mijnheer Danilo Seghizzi begeleidt ons langs de bossen en weiden op een kennismakingswandeling. Het 

wordt een didactische wandeling over paddestoelen (ongeveer 4 km) die de hele biotoop zal door-

kruisen (bos, weiden en waardevolle ecologische gebieden). Je gids beschrijft en analyseert de ter 

plaatse ontdekte carpophoren (of sporophoren). Bij de eetbare paddestoelen krijg je er wijze raad bo-

venop zodat je ze zelf achteraf lekker kan klaarmaken.... 

Breng zeker een mandje, een keukenmesje en een vergrootglas mee... en trek misschien toch maar bot-

ten en een regenjas aan als het nodig is !  

Praktisch 
 

Organisatie :  Dienst voor Toerisme Hastière, samen met de 

  CNB (Cercles des naturalistes de Belgique, 

  afdeling « Haute Meuse »),  

Gids : Danilo Seghizzi (enkel in het Frans) 

Afspraak: wordt meegedeeld bij de verplichte inschrijving  

(groep beperkt om veiligheidsredenen en leidingskwaliteit) 

Vertrek om 15.00 uur, terug omstreeks 17.30 uur 

Afstand en terrein : +/- 4 km, door bossen en weiden 

Prijs: 5,- € per persoon 

RESERVATIE VERPLICHT (zie keerzijde) 

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 zaterdag 23 oktober 12u. 

De GROEP zal STRIKT BEPERKT. 

Het dragen van een masker is verplicht. 

De gids zal beschikken over een luidspreker, zodat 

iedereen hem kan verstaan en tegelijkertijd afstand 

bewaren. 

 

 

! 



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

 Het vertrek is voorzien om 15.00 uur stipt; dus graag ongeveer 15 minuten vooraf ter plaatse a.u.b.. De 

vertrekplaats wordt pas meegedeeld bij de RESERVATIE (VERPLICHT) 

 De aankomst  op de vertrekplaats is voorzien rond 17.30 uur. 

 De wandeling wordt in het Frans 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.  

 Hiernaast kan de wandeling afgezegd worden in het geval de paddestoelenontwikkeling niet vol-

doende is, vanwege specifieke weersomstandigheden. In dit geval zullen wij de deelnemers ten laatste één 

dag op voorhand verwittigen.   

 Reserveren kan via het OTH (Office du Tourisme d’Hastière) per telefoon, brief of e-mail tot zaterdag 23 

oktober 12.00 uur. Reservaties kunnen nochthans vroeger voor bovenstaande redenen gesloten worden, zo-

dra het maximum aantal deelnemers bereikt is. 

 Gelieve aangepaste kleding en wandelschoenen of botten te voorzien, volgens het weer. Breng eventueel een 

mandje, een keukenmesje en een vergrootglas mee. 

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

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

Zondag 24 oktober 2021 

Paddestoelen in onze bossen 

In samenwerking met 

Met de steun van 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Voor de uitstap kan je lekker lunchen in een restaurant ! 
 

(indien gewenst, en enkel op reservatie) 
 

Vermits de wandeling op zondag om 15u begint, stelt een restaurant  

in de buurt van de samenkomst (gegevens vermeld bij de inschrijving)  
- vrijblijvend - voor om voor de wandeling (om 13u) te genieten van een 

 

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

(! Gelieve op voorhand te reserveren  via OTH, ten laatste op vrijdag 22 oktober om 16u !) 

  

Menu 
 

Champignoncremesoep 
 

 

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

 

 

Everzwijnragoût en zijn garnering 
 

 

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

 

 

Dessert van het huis 

 


