
Begeleide wandeling: ontdek Hastière 

Zaterdag 4 september 2021 

Agimont, ansichtkaartlandschappen, een vakantieplaats vol zachtheid en natuur. Maar het dorp is ook 

rijk aan historische en patrimoniale schatten, zichtbaar of onbekend, getuigen van de liefde die de in-

woners voor hun dorp hebben, evenals van feiten of lokale persoonlijkheden (zoals de graaf en de gra-

vin van Parijs bvb.) die de geschiedenis van deze plaatsen hebben getekend...  

Olivier Gebka, toeristische gids gespecialiseerd in e-tourisme en verliefd op de geschiedenis van zijn 

gemeente, deelt deze passie graag met de bezoekers en behoudt deze nieuwsgierigheid in stand die 

hem in staat stelt om voortdurend te ontdekken. Hij neemt je mee voor een wandeling, gewapend met 

je eigen smartphone of tablet (zelf mee te nemen!), in enkele onvermoede hoekjes om dit weinig be-

kende erfgoed, dat soms al eeuwenlang bestaat, te ontdekken. Voor zijn... en uw grootste plezier !  

Laat u dankzij de door Olivier ontwikkelde applicatie door middel van een schattenjacht leiden naar 

een erfgoed dat zoveel generaties heeft zien voorbijgaan ! Een originele aanpak om het erfgoed van Agi-

mont te ontdekken of te herontdekken vanuit het oogpunt van nieuwe technologieën. Dompel je on-

der in de geschiedenis van deze emblematische plaatsen van de gemeente Hastière door het prisma van 

de moderniteit. 

Praktisch :  
Organisatie : Dienst voor Toerisme van Hastière 

Gids :  Olivier Gebka (enkel in het Frans) 

Afspraak :  wordt meegedeeld bij de verplichte inschrij-

ving (groep beperkt voor medische veiligheidsredenen) 

Vertrek :  om 15.00 uur - terug rond 18.00 uur 

Afstand en terrein : +/- 3-4 km - in het dorp, in de straten 

en straatjes en op de RAVeL (heuvelachtig terrein !) 

Prijs: 5,-  € per persoon 

RESERVATIE VERPLICHT (zie hiernaast en 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 vrijdag 3 september 

12u. 

De GROEP zal STRIKT BEPERKT worden. 

Dragen van een masker is verplicht. 

De gids zal beschikken over een luidspreker, zo-

dat iedereen hem kan verstaan en tegelijkertijd 

afstand bewaren. 

 

! 

Met nieuwe technologie  

op ontdekkingstocht in Agimont  
(met jullie eigen smartphone of tablet) 



Algemene informatie i.v.m. deze wandeling 
van de Dienst voor Toerisme van Hastière 

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

 Het vertrek is voorzien om 15.00 uur stipt. Gelieve je een kwartiertje vroeger te melden. De terug-

komst op de vertrekplaats is voorzien rond 18.00 uur. 

 De wandeling vindt plaats in het dorp Agimont, meestal op straten en straatjes en op de RAVeL. De 

afstand is ongeveer 3-4 km, maar let op, het terrein is wel heuvelachtig.  

 De wandeling wordt enkel 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 tot een 

maximum aantal personen. Dragen van een masker is verplicht. 

 Zonder reservatie kan de deelname hierdoor niet gegarandeerd worden. 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 3 september 12.00 uur. 

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

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

Zaterdag 4 september 2021 

Met de steun van  
In het programma van de 

« Waalse Erfgoedagenda »  

Met nieuwe technologie  

op ontdekkingstocht in Agimont  
(met jullie eigen smartphone of tablet) 

Na de uitstap kan je lekker eten in Hermeton ! 
 

(indien gewenst, en enkel op reservatie) 
 

Vermits de wandeling op zondag om 17u30-18u00 eindigt, stelt het restaurant « L’ Ô 12 »  

(rue du Centenaire 41 in Hermeton, op 4 km van Agimont, langs de Maas)  

- vrijblijvend - voor om na de wandeling (om 18u-18u30) 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 donderdag 2 september om 16u !) 

 Menu 
 

Apéritief van het huis (aangeboden door het huis) 
**************** 

Plankje patés van de streek 
of 

Ardeense kaas- en hamkroket 
**************** 

Gerookt hammetje van gevogelte, dragonsaus en rösties 
of 

Ardeense forel, in het oven gekookte aardappel 
**************** 

Noga-ijs 
 of  

Chocolademousse 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 


