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Ledenreis 2018 KOKW naar Luik op 28 April 2018 
 

 
 

     Bondig Programma: 

 

Vertrek Sint-Niklaas Waasland Shopping Center  

(bereikbaar met openbaar vervoer)      Stipt 8:00 

Voormiddag  

Aankomst en koffie in de Brasserie A Pilori (oudste taverne van Luik) 10:00-10:30 

 
Keuzemogelijkheid morgenbezoek volgens groep 1 of 2 10:30-12:30 
 

Groep nr. 1 aan de kathedraal Sint-Paulus in de Quartier Carré en de Sint-

Jacqueskerk, maximaal 25 personen 
 

Groep nr. 2 aan het oude Stadscentrum en de Sint Bartholomeuskerk (met 

doopvont) maximaal 25 personen  

Middagmaal (drie gangen: keuze bij inschrijving: vis of vleesmenu):  12:30-14:15 

Namiddag  

Bezoek aan de Grand Curtius (2009):  14:30-16:30  

Groep A: ½ deelnemers Wapenindustrie max 25 personen 

Groep B: ½ deelnemers Glasnijverheid max 25 personen 

Privé rondvaart op de Maas      16:45-17:45 

 
Terugreis naar Sint-Niklaas 18:00-20.00 
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 Sint Bartholomeuskerk                                      Kathedraal van Luik St Paulus                                      

  
Doopvont in Bartholomeuskerk                            Retabel in Saint Jacques kerk 

 

Voormiddag  

 

Keuze te maken bij inschrijving: er worden twee groepen gevormd die NIET 

hetzelfde bezoeken. 

Groep nr. 1 aan de kathedraal Sint-Paulus in de Quartier Carré en de Sint-

Jacqueskerk, met Nederlandstalige gids 10:30-12:30: maximaal 25 

personen 
 

Groep nr. 2 aan het oude Stadscentrum en de Sint Bartholomeuskerk 

(met doopvont) met Nederlandstalige gids 10:30-12:30: maximaal 25 

personen  

 

De afstand welke dient afgelegd voor het bezoek nr. 2 is minder dan dit voor 

het bezoek nr. 1, zodat leden welke enige mobiliteitsproblemen hebben best 

een voorkeur kunnen hebben voor het bezoek nr. 2  

 

Bij het bereiken van het maximumaantal deelnemers per groep wordt 

automatisch de latere inschrijvers aan de nog vrije groepsplaatsen toegewezen. 
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Stadhuis, uitzicht van boven op de BUEREN trappen (370 treden + 30 nadien nog tot monument uitzichtpunt) 

Deze trappen zullen we echter NIET beklimmen 

 

Middagmaal (drie gangen: keuze bij inschrijving, vis of vleesmenu): 12:30-14:15 

 

Menu 1 Menu 2 

Vismenu Lokale menu terroir (vlees) 

La salade frisée aux lardons et croutons, 
crème acidulée    

 

Krul salade met spek en broodkorstjes,  

zure room 

 
 

La croquette au fromage de Herve, 

petits lardons, sirop de liège Herve  

 

Kaaskroket met Hervekaas, kleine 

stukjes spek, en Luikse Hervesiroop 

Médaillons de sole, sauce homardine, 

purée 

 

Tongmedaillon met kreeftensaus en purée 

Les deux boulets à la liégeoise et 

pommes frites  

 

Twee Luikse gehakballen met frietjes 

 

 Dame Blanche Café Liégeois 
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Namiddag 

Bezoek aan de Grand Curtius:  14:30 -16:30  

 

Bij het bezoek aan de Grand Curtius maken we een algemeen contact met de 

geschiedenis van de stad Luik, en kunnen we opnieuw een keuze maken tussen 

twee onderwerpen, de wapenindustrie in Luik en de glasnijverheid (twee = 

groepen, keuze bij inschrijving) Bij het bereiken van het maximumaantal 

deelnemers per groep wordt automatisch de latere inschrijvers aan de nog vrije 

groepsplaatsen toegewezen  

     Groep A: ½ deelnemers Wapenindustrie max 25 personen 

     Groep B: ½ deelnemers Glasnijverheid max 25 personen 

 

 

Grand Curtius (2009) 

 

 

 

 

 16:30 tot 16.45 

 

Verplaatsing te voet ca. 800 m van Grand Curtius naar de aanlegsteiger Passerelle 

Saucy.   
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Privé rondvaart op de Maas      16:45-17:45 

 

  

  

Monument van de gesneuvelden langs de Maas, Palais 

des Congres, Passerelle La Belle Liègeoise, 2016, 

Guillemins station (2009 

september)

 

 

De helft vol of leeg? 

Terugreis naar Sint-Niklaas 18:00-20.00 

Kostprijs: 65 euro per persoon (Dranken tijdens het middagmaal en op boottocht 

niet inbegrepen).  

 

Overschrijven op rekeningnummer IBAN BE 50 8508 3519 1418 van 

K.O.K.W, Postbus 144, 9100 Sint-Niklaas. 

Inschrijven voor deelname via Luik@kokw.be of via een elektronisch 

inschrijvingsformulier op de website  www.kokw.be  

Maximum 50 deelnemers zijn voorzien. 

mailto:Luik@kokw.be
http://www.kokw.be/
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AANDACHT:  

Bij de inschrijving per email naar Luik@kokw.be of liefst via het 

invulformulier op de KOKW-website, gelieve op te geven:  

1) Of u ’s morgens kiest voor het Groep 1 (Kathedraal) of Groep 2 

(Oud Centrum). 

2) Wat u als middagmaal verkiest: Menu I Vismenu of Menu II 

Terroir (vlees). 

3) En of u kiest voor het Groep A Wapenindustrie of Groep B: 

Glasindustrie van het museum Grand Curtius. 

 

Bij deze inschrijving, om organisatorische redenen zijn er ongeveer het gelijk 

aantal deelnemers aan beide stadsbezoeken en musea bezoek vereist opdat deze 

beide keuzemogelijkheid zouden kunnen gehandhaafd worden. Uiteraard is er 

geen verplichting dat in groeps- of familieverband eenieder hetzelfde voorkeur 

zou moeten maken. Mocht blijken dat er geen gelijk aantal bereikt wordt, dan 

zullen de laatste inschrijvingen automatisch worden toegevoegd aan de groep 

met de laagste keuze.  

Vroeg inschrijven is dus de boodschap om zelf uw morgenwandeling of 

museumafdeling te bepalen.   

Na het museumbezoek Grand Curtius komen de twee groepen opnieuw samen 

voor de boottocht op de Maas.  

  

Onze ledenuitstap eindigt in Sint-Niklaas omstreeks 20:00 uur 

Herbert Smitz, uw reisleider tijdens de ledenuitstap 2018 

KOKW  

Schrijf tijdig in a.u b. Digitaal 

inschrijven: klik hier 

mailto:Luik@kokw.be
http://www.kokw.be/m7s4FABluik.html
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U kunt ook per post inschrijven via formulier hierna; 

Inschrijvingsformulier Luik 28 April 2018 om 8:00 uur 

 Naam en Voornaam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Aantal deelnemers (1, 2, ...): 

Kiest voor en aantal: 

1) Groep 1 (Kathedraal) of Groep 2 (Oud Centrum) en aantal: 

2) Menu I Vismenu of Menu II Terroir (vlees) en het aantal: 

3) Groep A Wapenindustrie of Groep B: Glasindustrie en aantal: 

Is Lid KOKW incl. partner, vul in (Ja of Nee)!  

GSM (welke u zult meehebben op 28 April 2018):  

Telefoon (overdag indien u geen Email zou hebben): 

E-mail (indien beschikbaar):! 

Uw inschrijving is slechts geldig mits aansluitende betaling van het deelnemersbedrag 

op rekeningnr. BE 50 8508 3519 1418 ten name van de K.O.K.W. met vermelding " Luik 

2018 + naam en adres" 

Als U niet over de mogelijkheid beschikt om u digitaal in te schrijven,  

kunt u dit formulier opsturen aan de KOKW Postbus 144 9100 Sint – 

Niklaas, of afgegeven aan een van de bestuursleden. 


