Uitgave 2021 - V.U. Stad Hoei - @VDH - Niet op de openbare weg gooien.
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Wat
is het
goed
Qu’il
est bon
in Hoei
z’n tijd
de
prendre
son
te nemen...
temps
à Huy...
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Natuur en kleurenpracht in Hoei!
In deze bijzondere tijden hebben we nood aan kleur, warmte en wegdromen!
Rond het thema “Wallonie nature” zijn de belangrijkste acteurs van het
culturele, evenementiële en toeristisch aanbod bijeengekomen met
het doel u een kleurrijk programma aan te bieden waarin de elementen aarde, water en lucht in tentoonstellingen, attracties,
decoraties of nog andere gevarieerde activiteiten naar voren
worden gebracht.
Slenter deze zomer vrij door straatjes en steegjes, kijk vol
verwondering naar een vlinderhemel, kuier wat rond
en om de hoek van een park ziet u deze gigantische
letters met 1001 foto’s, ga op zoek naar de gedecoreerde slakken, poseer in ongewone decors, …
Proﬁteer er ook van om het uitgebreide activiteitenprogramma dat voor u werd samengesteld, te ontdekken.

In Hoei
is de

GRATIS
Info en laatste nieuwigheden en evenementen... raadpleeg onze webkanalen.

Welkom aan eenieder, groot of klein!
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p. 08 > p. 09 Stadswandelingen
p. 10 > p. 11 Geleide bezoeken
EVENEMENTEN
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PLAN
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Dienst voor Toerisme >
Quai de Namur, 1 – 4500 Huy
+32 (0)85/21 29 15 – tourisme@huy.be
tourisme.huy.be
Ofﬁce du Tourisme de Huy
Huy Evénements
Open van maandag tot vrijdag van 9h tot 17h30;
weekeinden en feestdagen van 10h tot 17h30.
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TOERISME

COLLEGIALE KERK & SCHATKAMER
Geslaagde mix van 14de-eeuwse straalgotiek
en 15de-eeuwse vlamgotiek. In de in 2012
volledig gerestaureerde romaanse crypte staat
de prestigieuze kerkschat opgesteld. De belangrijkste objecten zijn vier reliekschrijnen in
Maaslandse smeedkunst uit de 12de en 13de
eeuw. In de ‘rue du Pont’, aan de zuidoost kant
van de kerk, kan u het bekende Bethlehemportaal bewonderen (14de eeuw).
Parvis Théoduin de Bavière
Collegiale kerk: juli, augustus, september,
oktober > iedere dag, buiten op maandag, van
10h tot 12h en van 13h tot 18h. Vrije toegang.
Schatkamer: juli en augustus > iedere dag,
buiten op maandag, van 14h tot 17h. Van 1 tot
15 september, op zater- en zondag van 14h tot
17h. Volwassene: 3€ / - 12 jaar: gratis
Eerste zondag van de maand GRATIS.

musea &
patrimonium
Hoei is één van de oudste steden van
ons land. Om iedere hoek wordt een
stukje geschiedenis onthuld en staat
u verstomd van het rijke patrimonium.
Duw de deur open van het gemeentelijk museum, het fort en de collegiale
kerk om al hun geheimen te ontdekken.

GEMEENTELIJK MUSEUM
Het gemeentelijk museum bevindt
zich in het vroegere Minderbroederklooster. Alle activiteiten van de
Hoeienaars uit de prehistorie tot
heden zijn er vertegenwoordigd.
Het museum is voornamelijk aan de
schone en decoratieve kunsten gewijd maar er staan ook archeologische en etnograﬁsche objecten
opgesteld net als objecten m.b.t. de
industriële archeologie.
Rue Vankeerberghen, 20
Juli en augustus > van dinsdag tot
zondag en op feestdagen van 14h tot
18h / September en oktober > van
dinsdag tot zondag en op feestdagen
van 14h tot 17h. Gratis toegang. Reservatie: www.huy.be –
musee@huy.be - +32(0)85/23 24 35.

FORT & GEDENKTEKEN
Gebouwd door de Hollanders tussen 1818 en 1823 op
de plaats van het oude kasteel, wordt het fort van mei
1940 tot september 1944 een detentiekamp van het
Duitse leger. Nu is het een gedenkteken van de Tweede
Wereldoorlog. Helemaal bovenaan heeft u een prachtig
panorama over de stad.
Chaussée Napoléon
Juli en augustus > alle dagen van 10h tot 18h / September en oktober > in de week van 9h30 tot 17h.
Weekeinden en feestdagen van 10h tot 18h. Volwassenen: 4€ / Kinderen (6 tot 12jaar)/studenten: 2€. De
eerste zondag van de maand en op 21 juli GRATIS.
Reservatie: www.huy.be –
fort@huy.be – +32(0)85/21 53 34.

www.musees.huy.be
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GROTE MARKT & OUDE HOEI
Rond het hartje van de stad, de Grote Markt,
zijn talrijke cafés, eetcafés en restaurants geconcentreerd. In het midden van het plein
troont een prachtige fontein Bassinia genoemd
(1406). Ook het majestueuze stadhuis (1766) is
er te zien. Van hieruit kan u de oude stad gaan
ontdekken met haar geplaveide straatjes die u
tot bij het museum zullen brengen.

TOERISME

natuurwandelingen

In Hoei liggen de groene zones nooit veraf en de
Maasoevers nodigen u uit tot wandelen en tot
ontspanning. Na enkele minuten stappen, wordt de
waaier aan wandelingen, te voet of per ﬁets,
steeds breder tot het grote genoegen van het ganse gezin.

WANDELINGEN BIJ DE VLEET!
Duw de deur van de Dienst voor Toerisme open
of ga naar de website ‘tourisme.huy.be’ om
een twintigtal wandelingen te ontdekken die
u Hoei, Ben-Ahin en Tihange in het lang en het
breed zullen doen doorlopen. Een papieren
of digitaal plan geeft u de details van de verschillende wandelingen.

ECOMUSEUM VAN BEN-AHIN
INSPECTEUR ISI VOERT
EEN ENQUÊTE UIT /
TIHANGE
Wat is het concept van deze ludieke
wandeling? Drie enquêtespelletjes
voor kinderen (4-6 jaar, 7-9 jaar en
10-12 jaar). Op het parcours staan
overal informatieve panelen die de
kinderen toestaan de aanwijzingen
te vinden om de knoop van het raadsel te ontrafelen. De folders kunnen
afgehaald worden bij de Dienst voor
Toerisme of gedownload worden van
de website tourisme.huy.be.
Vertrek: chemin du Chera, parking op
de hoek van de ‘rue Poyoux Sarts’. De
afbakeningen oranje “hert“ volgen.
Ongeveer 3 km.

SCHATTENJACHT VAN DE
GOUDEN GEIT / VALLEI
VAN DE SOLIÈRES
Wanneer het u past, afspraak bij het
Ecomuseum in Ben-Ahin om op zoek
te gaan naar de schat van de Gouden
Geit. 5 km lange wandeling voor klein
en groot. Documentje af te halen aan
de ingang van het museum (in een
koffer). Avenue de Beaufort, 65 in
Ben.

TRAIL PARCOURS
Hoei biedt aan de liefhebbers van denivellaties zes permanente trail parcours aan die samen 50 km totaliseren
en die patrimonium en natuur paren.
> 3 parcours S, M en L van bij de Dienst voor Toerisme
(quai de Namur, 1 in Hoei)
> 1 parcours S in het bos van Tihange (chemin du Chera
in Tihange)
> 1 parcours S in de vallei van de Solières (avenue de
Beaufort, 71 in Ben)
> 1 parcours S in Gives (rue Emile Vandervelde, 67 in
Gives).
Het is mogelijk alle tracés met elkaar te verbinden tot
één Ultra XXL Trail parcours.
Info en tracés GPX: https://tourisme.huy.be/decouvrir-huy/balades-decouvertes_et_parcours-trail/parcours-trail

Aan de voet van de ruïnes van het kasteel van
Beaufort gelegen, is het ecomuseum een
educatieve, ludieke en experimentele ruimte
die het avontuur van de mens en zijn milieu
doorheen de geschiedenis illustreert. Het is
ook het vertrekpunt van talrijke wandelingen
in de vallei van de Solières, langs de RAVeL in
de Maasvallei of naar het dierenparkje (www.
lepetitparc.be) met visvijver en restaurant.
Avenue de Beaufort, 65 in Ben
Juli en augustus - van dinsdag tot zondag
van 14h tot 18h. September > op
zondag van 14h tot 17h.
+32(0)85/21 13 78 –
ecomusee@huy.be
© Travellers Family

«FROMENADE» (KASELING)
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Wanneer wandeling met kaasfondue rijmt dan
bekomt men een ‘kaseling’. Reserveer een rugzak met al het materiaal en eetwaren en ga op
pad. Als de goesting u bekruipt, maakt u een
halte en geniet u van een lekkere kaasfondue.
Enkel op 3, 4 en 5 september.
Vertrek om 10h30 - Dienst voor Toerisme,
Quai de Namur, 1. Prijs: 75 € voor 5 personen.
Reservatie verplicht via de website www.terresde-meuse.be.
© Colguy
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TOTEMUS - NUMERIEKE
SCHATTENJACHT

TOERISME

Via de app TOTEMUS kan u deelnemen aan een
schattenjacht in het hartje van Hoei. Als beloning? Reductiebonnen en vrije toegangen tot
Waalse toeristische plaatsen. www.totemus.be

stadswandelingen

DE MUUR VAN HOEI.
PER FIETS OF TE VOET.

Als u deze zomer in Hoei rondkuiert,
open dan goed uw ogen: kunst en
decoraties nemen op alle straathoeken
een andere vorm aan.

WAAR IS GARY?
STADSTENTOONSTELLING
Tentoonstelling in de stad
Vorig jaar waren het katten, nu zijn
het slakken die deze zomer in Hoei
zullen doorbrengen.
De burgers werden opgeroepen om
de beestjes te customiseren en velen
onder ons hebben een slak aangenomen. Ga hen op alle uithoeken van
het stadscentrum opzoeken waar ze,
in hun mooiste kleuren gedrapeerd,
paraderen. Zie plan p. 14-15.
Plan online op...
www.huy.be/evenements

ORIGINE FOTOSPOTS
Maak van uw passage in Hoei een
onvergetelijk moment en trek een
foto op ongewone plekjes of in originele situaties die u op de sociale
media kan delen. Plaatsen zie plan
p. 14-15

VLINDERHEMEL
Aan de toegang tot het historische centrum van de stad,
vanaf het toeristisch onthaal, bedekt een vlinderhemel
met duizend en één kleuren de ‘rue des Cloîtres’! Neem
de gelegenheid te baat en maak originele foto’s in dit
middeleeuws straatje of ga op ontdekking van de collegiale kerk en het Bethlehemportaal. Zie plan p. 14-15.

BLOEMENSTAD
Na meerdere maanden lockdown, wil Hoei zich opnieuw
optooien om de toeristen te ontvangen. Honderden
bloemen ﬂeuren het stadscentrum op en zetten u op
weg om de handelsstraten en de toeristische plekken te
ontdekken.

MIJN MOOISTE SELFIES
Fotografeer uzelf met de raad van een pro! Muriel Joye
verklapt haar goede «selﬁe» plannen voor de ganse stad.
Volg haar raad om foto’s te maken waarvan iedereen jaloers zal zijn. Identiﬁceer het Cultureel Centrum van Hoei
op de sociale media om ons ook van uw clichés te laten
genieten. Info: www.acte2.be.

Via de Muur van Hoei, wereldwijd gekend
dankzij de Waalse Pijl, met zijn 900 m lange
bestijging van bij de 10 %, kan u het plein van
de Sarte te voet bereiken waar zich ook het recreatiepark Mont Mosan bevindt
(www.montmosan.be). De ﬁetsers kunnen
deelnemen aan een Chrono challenge. Maak
boven op de Muur vóór het paneel «What’s
your chrono ?» een foto en publiceer deze op
Facebook ‘Huy le Mur Chrono’. Een trekking
zal op het einde van de zomer plaatsvinden en met wat geluk zal u een «Made
in Huy» cadeautje ontvangen.

HIT AND SINK
KUNST IN DE STAD
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In maart ll. heeft de kunstenaar Matth Velvet
een grote muurschildering in de ‘rue des Augustins’ gemaakt. Hij vervolgt dit project met
nog 7 andere schilderingen op de muren van
het gebouw van de gezinsplanning ‘rue Delloye-Matthieu’. Zie plan p. 14-15.
Matth Velvet © Colguy
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TOERISME

Geschiedkundigen of gidsen die allen een ware
passie voor hun stad hebben, zullen u, te voet of per
boot, helpen om de stad te ontdekken.

Eind 12de eeuw opgetrokken, getuige van de
Oorlog van de Koe, verblijf van naasten van de
Graven van Namen, is het kasteel van Beaufort
nu een archeologische ruïne die vele facetten
vertoont. Enkel toegankelijk tijdens de geleide
bezoeken daar het op een privé-terrein gelegen is.

geleide
bezoeken &
boottochten

BEZOEK PER FAMILIEBUBBEL «HUY’SITES»
Tot 15 september kan u een geleid
bezoek reserveren om de oude stad te
ontdekken met haar rijk architecturaal
patrimonium. Vertrek om 10h30.
Prijs: 5€/persoon. Enkel mits reservatie - 085/21 29 15.

BEZOEK WIJNGAARDEN
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Reeds in de 9de eeuw waren er wijngaarden in
Hoei. Na een periode van verval hebben enkele
gepassioneerde Hoeienaars opnieuw wijnstokken geplant. Laten we hen gaan ontmoeten.
> Clos des Prébendiers: 10 en 11 juli om 11h
en 14h30.
> Clos de la Buissière: 7 en 8 augustus om 11h
en 14h30.

Enkel mits reservatie: 085/21 29 15.
Afspraak om 14h bij het Ecomuseum in Ben- Volwassen : 4 € / kinderen –12 jaar : 2€
Ahin, avenue de Beaufort, 65 in Ben. Reservatie
verplicht: 085/21 13 78.

BOOT «VAL MOSAN»
Hoei met de stroom mee...
> Boottochten van één uur om 15h
en 16h30. Juli en augustus: van dinsdag tot zondag. September: woens-,
zater-en zondag. Reservatie verplicht:
085/21 29 15. Volw.: 6 € / + 60: 5 €
en kinderen -12 jaar: 4 €
> Begeleide boottochten:
iedere eerste zondag van de maand.
> Begeleide boottocht met als thema
«natuur»: 27 juni en 19 september.
> Avondboottochten:
iedere vrijdag om 18h30.
> Boottochten naar Namen:
5 augustus, 19 augustus.
Nieuw! Brochure met spel over het
ecosysteem van de Maas vanaf 6 jaar
(1 €).
Andere thematische boottochten op
‘tourisme.huy.be’ of op de Dienst
voor Toerisme.

BEZOEK RUÏNES VAN HET
KASTEEL VAN BEAUFORT
1, 8, 15, 22, 29 AUGUSTUS

© WBT-David-Samyn

© Colguy

THEMATISCHE BEZOEKEN «MÉMO HUY»
>Natuur in de stad: 4 juli
> Yoga in de tuin van la Sauvenière:
4 juli en 29 augustus
> De oude stad: 11 juli
> Yoga in het Minderbroederklooster: 18 juli
> Het kasteel van Bonne-Espérance: 8 augustus
> De hedendaagse glasramen van de OLV-kerk:
22 augustus
> Bomen in de stad: 22 augustus
> Van eclectisme naar art deco en art nouveau:
29 augustus
> Yoga in het Fort: 5 september
> Overblijfselen van Solières: 19 september
www.memo-huy.be
memohuy8@gmail.com

evenements
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Talrijke evenementen worden de ganse zomer
door aangeboden. Als u in Hoei voorbijkomt,
bezoek dan een tentoonstelling, ga naar een
concert of vermaak u op onze foor.
01

02
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LAAT HET SCHOUWSPEL MAAR
BEGINNEN! ESCAPE ROOM & EXPO
19 juni > 8 augustus
Espace Saint-Mengold
PRIJS VAN DE ‘FONDATION
BOLLY-CHARLIER’
TENTOONSTELLING
26 juni > 20 augustus
Galerie Juvénal
OUT FOR THE SUMMER
CONCERTEN
2 juli > 10 sept.
Minderbroederklooster
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06

07

© Colguy
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NACHT VAN DE KORTE FILM
PROJECTIES
3 juli
Minderbroederklooster
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KIDS WELCOME
EVENEMENT
3 juli
Minderbroederklooster
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MAAK PLAATS VOOR DE ARTIESTEN
ARTISTIEKE KUNSTEN
24 juli & 28 augustus
Minderbroederklooster en
«parc Henrion»
CA JAZZ À HUY
CONCERTEN
28 juli > 1 augustus
Minderbroederklooster

12

13

LES BÂTARDS
STRAATTHEATER
3 augustus
Avenue de Batta
15 AUGUSTUS FOOR
FOOR
6 > 22 augustus
Avenue Delchambre
en quai d’Arona

18

19

TOINE
SCHOUWSPEL
7, 8 augustus, 24 sept.
Fort

20

ZICHT OP HET WAALS PATRIMONIUM
TENTOONSTELLING
12 augustus > 14 sept.
Collegiale kerk OLV.
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KUNSTFESTIVAL
CONCERTEN
18 > 22 augustus
Espace Saint-Mengold en verschillende andere plaatsen
DÉDALE BIËNNALE VAN
HEDENDAAGSE KUNST
IN STADSMILIEU
11 sept. > 10 okt.
In de stad

OPENMONUMENTENDAGEN
BEZOEKEN, TENTOONSTELLINGEN
11, 12 sept.
Verschillende plaatsen
LES UNES FOIS D’UN SOIR
STRAATKUNSTFESTIVAL
17 > 25 sept.
In de stad
BEIAARDCONCERT
3 juli, 14 & 15 augustus
Collegiale kerk OLV.
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BOEKINISTEN
1 augustus
Avenue de Batta
FOOD SQUARE FESTIVAL
FESTIVAL VAN FOOD TRUCKS
9 > 12 sept.
Square Henrion
SPORT IN HOEI > OP ONTMOETING
MET DE HOEISE SPORTCENTRA
18 sept.
Sporthal
HOPWANDELING
WANDELING MET PROEVERIJ
26 sept.
Stadscentrum
SOCIAAL DORP
VOORSTELLING VAN DE SOCIALE
WERKERS EN HUN INSTITUTEN
29 sept.
Place Verte en Espace Saint-Mengold

Info: Dienst voor Toerisme
085/21 29 15 –
tourisme@huy.be
Info en laatste nieuwigheden
en evenementen... raadpleeg onze webkanalen.
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