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Uitgave 2020 - V.U. Stad Hoei - @VDH - Niet op de openbare weg gooien.
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De zomer 2020 zal niet zoals gewoonlijk zijn! Dit toeristisch seizoen is wat in het honderd gelopen
wegens de Covid-19 maar wij passen ons aan! Het thema voor dit zomerseizoen is «Huy is just the
beginning» want u kent zeker allemaal de Muur van Hoei, een hotspot van de wielersport. Kent u
de andere troeven van onze stad? Een gastvrije stad gelegen in hartje natuur, rijk aan erfgoed. Onze
dynamische handelaars ontvangen u met de glimlach. Het culturele aanbod en de eenmalige gebeurtenissen bieden talrijke perspectieven aan de ééndagstoeristen en anderen.
Gelegen op het territorium van ‘Terres de Meuse’, zal het zomerseizoen rond drie grote thema’s
draaien: de Muur van Hoei, het patrimonium en de natuur. De stad wordt voor deze gelegenheid
versierd. Ligstoelen, op alle hoeken van de stad geplaatst, bieden u ontspanning, gezelligheid en
farniente.
Bij het doorlopen van dit foldertje zal u ontdekken waarom u deze zomer in Hoei moet doorbrengen! Welkom iedereen! Sportliefhebbers, families en ook diegenen die verzot zijn op patrimonium, natuur en ontspanning. Hoei behoort u toe!

   
P. 04 De Mur
> 05 Chrono Challenge / Selﬁespot en wedstrijd / Bijzondere expo /
De Muur ook te voet / Agenda van de Muur
P. 06 Te beleven patrimonium
> 09 Waar is Chat-rlie? Holiday lunchpakket & ligstoelen / Stad met bloemen
versierd / Zomerse look / Armbandjes of lintjes / Agenda handelszaken /
Shopping en ﬁjnproevers break / Fort en Memoriaal / Gemeentelijk museum /
Collegiale kerk en Schatkamer / Grote Markt en Oude Stad.
P. 10 Natuur
> 11 Schattenjacht / Ecomuseum in Ben-Ahin / Wandelingen in het groen /
Spoorzoekspel / Geleide bezoeken / 4 stadstrails / Boot Val Mosan

P. 13 Info & nuttige linken
> 14

 

Al onze evenementen werden herzien om te kunnen beantwoorden aan de voorschriften van de
Federale Overheid. Wij hebben veel aandacht besteed aan de sanitaire maatregelen en de sociale
onthouding. Zoals u zal zien, hebben de meeste activiteiten buiten plaats!
Wandelingen te voet of per ﬁets, schattenjacht, picknick op toeristische hotspots en in groenzones,
boottochtjes en onspanning staan op het programma!

GRATIS



P. 12 Activiteiten
> 13 8 nooit geziene tentoonstellingen / Afterwork zomerconcerten



In Hoei
is de



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

P. 16 Plan
> 17
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Nu is het aan u om de Muur uit te dagen:
900 meter klimmen met een gemiddelde
van 10%, bochten waar de helling bij de
20% komt en de welgekende Claudy Criquielion bocht. Vergelijk uw chrono met die
van Christophe Brandt, gewezen beroepsrenner en huidige algemeen manager van
de ploeg Wallonië-Brussel.
Start>’Place Saint-Denis’, ter hoogte van het
paneel «Huy, le mur 19%»
Stop> ‘Plaine de la Sarte’ ter hoogte van het
paneel «What’s your chrono?»


  

Rijd de Muur op en maak boven een foto
vóór het paneel «What’s your chrono?».
Publiceer uw foto en uw chrono op Facebook
Huy le Mur Chrono waar u de
referentie van Christophe Brandt kan vinden. Eind september zullen degenen die
watgeluk hebben een geschenk «Made in
Huy», via loting, ontvangen. Alle foto’s zullen
tijdens de Waalse Pijl bovenop de Muur op
een groot paneel worden getoond.

#huylemurchrono





Een tentoonstelling van groot formaat foto’s
die de mooie dagen van de Waalse Pijl in
Hoei illustreren, zal uw ontdekking van de
Muur deze zomer wat aangenamer maken.
Gilbert, Valverde, Rebellin, Vos, Cook en
consoorten hebben er sinds 35 jaar de
toeschouwers ontroerd.



 
 
1ste Waalse Pijl op de Muur
15 april 1982
Etappe van de Ronde van Frankrijk
6 juli 2015





2020 Waalse Pijl > 30 september!

De Muur is een monument in de internationale wielersport waar de grootste wielerkampioenen, van Criquielion tot Alaphilippe,
van Luperini tot van der Breggen, worden
beoordeeld. De aankomst van de etappe
Antwerpen-Hoei tijdens de Ronde van Frankrijk 2015 zag ook de zege van Rodriguez en
Froome heeft er de gele trui aangetrokken.

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




Vanaf de Grote Markt kan u de Muur en het
Plein van ‘la Sarte’ ontdekken. Een wandeling van 3 km heen en terug. Alle details op
www.huy/murdehuy/ﬂechewallonne.

De Muur
ook te voet,
online
kaart !
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U kan deze zomer uw bezoek ook met een
lunchpakket voor een ﬁjnproevers break
opvrolijken. Tijdens uw middagpauze
kan u picknicken op één van onze mooie
pleintjes, in een groenzone of in het hartje
van ons museaal patrimonium*. Ligstoelen
zullen, voor uw comfort, gratis ter beschikking staan. Prijs voor het lunchpakket: 15 €/
volwassen, 10 €/kind, (één soft inbegrepen).
Menu, reservatie en modaliteiten:

www.huy.be/reservations

 

*detail van de picknickplaatsen op het plan
p.16-17. Let er op dat u in het Fort (085/23
24 35) buiten de opstelling van ligstoelen
ook een picknicktafel kan reserveren. Info
fort op p. 8.



Hoei heeft talrijke troeven en haar rijk patrimonium zal u behagen. Vanaf 15 juli zal u deze zomer
verrast worden door de bloemenversiering. U kan rondslenteren in het doolhof van smalle straatjes op zoek naar poezen, ligstoelen,…


 





Braderij bij de handelaars.
Van 10/07 tot 19/07 in de ganse stad.

Een zestigtal katten zullen tot op het fort klimmen, in
het museum spinnen, in de handelstraten een dutje
doen, de rotondes bewaken,…3D puzzels verleukt
door plaatselijke kunstenaars, het Atelier ‘Cwerneu’,
de VZW Dora Dorës en de kinderen van de wijken.



    

Van de ene oever op de andere wordt shoppen een
plezier met de grote variatie aan handelszaken.
www.huy.be

… en om van een pauze te
genieten, een snack of een
gastronomisch restaurant,
binnen of op een terrasje, u
heeft een ruime keuze.
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07

  

Na enkele maanden lockdown heeft Hoei
zich opgesmukt om de toeristen te verwelkomen. Meer dan 300 bloemen zullen het
stadscentrum opﬂeuren en zullen u de handelsstraten en toeristische plekjes helpen
ontdekken.

 
   

Hoei wil de ganse zomer mooi zijn en u
kan actief aan de opsmuk deelnemen.
Als u een aankoop doet (shopping
of horeca), krijgt u een lintje dat u
aan het hek van het stadhuis op
de Grote Markt kan vastbinden
of op de speciaal hiervoor opgetrokken ‘muur’ in de ‘Rue
Neuve’… of gewoon aan uw
pols dragen.

11
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Opgesteld in het vroegere Minderbroederklooster, weerspiegelt het museum alle
activiteiten van de Hoeienaars van de voorhistorie tot nu. Meer bepaald gewijd aan de
schone en decoratieve kunsten, stelt het
museum ook archeologische, etnograﬁsche
en industriële objecten tentoon.

 

Juli en Aug. >
van dinsdag tot zondag van 14u tot 18u.
Sept. en okt. >
van dinsdag tot zondag van 14u tot 17u.
Vrije toegang. ‘Rue Vankeerberghen, 20’
Verplicht online te reserveren www.huy.be
+32(0)85/23 24 35



Hoei, één van de oudste steden van het land, heeft u op iedere straathoek wat te vertellen. Het fort,
de collegiale kerk en het gemeentelijk museum onthullen u binnen hun muren hun geschiedenis en hun schatten.




Mooi mengsel van 14de-eeuwse straalgotiek en 15de-eeuwse vlamgotiek. In de
Romaanse crypte, volledig gerestaureerd in
2012, staat een prestigieuze schat opgesteld. De meesterwerken zijn vier reliekschrijnen in 12de- en 13de-eeuws Maaslands
edelsmeedwerk. Buiten, ter hoogte van de
apsis, ‘Rue du Pont’, kan u het bekende 14deeeuwse ‘Bethlehemportaal’ bewonderen.
> Kerk toegankelijk - Vrije toegang : van 1 mei
tot 31 oktober (buiten op maandag) van 10u
tot 12u en van 13u tot 18u. Van 1 november
tot 30 april (buiten op maandag) van 10u tot
12u en van 13u tot 16u.
> Schatkamer toegankelijk: April, mei, juni,
september tot 15: weekeinden van 14u tot
17u. In juli en augustus: van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 17u.
Prijs: 3 €/pers. / -12jaar : gratis – groep min. 12
pers. 2€/pers. ‘Parvis Théoduin de Bavière’



Door de Hollanders gebouwd tussen 1918 en 1823 op de site
van het oude kasteel, werd het fort door het Duitse leger, van mei
  1940 tot september 1944, in een hechteniskamp omgevormd.
Heden is het een gedenkplaats van de Tweede Wereldoorlog.
Helemaal bovenaan heeft u een prachtig zicht over de ganse stad.
Juli en Aug. >alle dagen van 10u tot 18u/Sept. en okt. van 9u30 tot 17u.
Weekeinden en feestdagen van 10u tot 18u.
Volwassenen: 4 €, kinderen (6 tot 12 j.) en studenten: 2 €.
Eerste zondag van de maand en op 21 juli: GRATIS. Gelegen: ‘Chaussée Napoléon’.
Verplicht online te reserveren www.huy.be +32(0)85/21 53 34 - fort@huy.be



Rondom het hartje van de stad zijn talrijke cafés, eetcafés en restaurants geconcentreerd.
In het midden van het plein staat een prach
tige fontein ‘Li Bassinia’ genoemd (1406).
Hier staat ook het stadhuis (1766). Vanaf het plein kan u het oude Hoei en de geplaveide straatjes ontdekken die u tot in het museum zullen leiden. www.huy.be

Info en laatste nieuwigheden en
evenementen... raadpleeg
onze webkanalen.
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GPLN-wandelingen
Ontdek de geschiedenis van
> Zondagse wandeling van Juette (6 km – 2u)
Hoei. Al spelend leren van 7 tot
> De wegeltjes van Tihange (kastelen en weiden) (6 km – 2u) 77 jaar.
> Het gemurmel van de kaboutertjes (9 km – 2u)

> Hoei hoort de Hoyoux zingen (5 km – 1u45)
> De geboorte van een stad,
van de ene oever naar de andere (3 km – 1u)
> De kunst om Hoei te doorlopen (2 km – 40 min.)
Dienst voor Toerisme
> Doorheen de parken van een duurzame stad (4km – 1u20) > Fort van Hoei, 4 en 5 juli
> Op ontdekking van het historische centrum
> Wijngaard, 12 juli
(1 km – 20 min) (PBM)
(Clos du Bois Marie)
NGI -wandelingen
> Collegiale kerk, 1 en 2 aug.
> Lange wandeling in Ahin (13 km)
> Wijngaard, 9 aug.
> Wandeling van Sint-Katharina (4,3 km)
(Clos de la Buissière)
> Klein parcours in het bos van Tihange (3,1 km)
> Oude Hoei en omwallingen, 6 sept.
> Parcours in het bos van Tihange (8,4 km)
VZW Mémo-Huy
> Wandeling rond Beaufort (Solières) (11 km)
> Yoga in de tuin van het kasteel
> Wandeling in Prés Brion (7,2 km)
van la Sauvenière, 5 juli
Wandelingen van de Dienst voor TOERISME
> De bomen van Hoei, 12 juli
> Hoei en haar tuin (linkeroever)
> De natuur aan de poorten
> De dieren in de stad (rechteroever)
van de stad, 2 aug.
> In de voetstappen van de tuinman (Tihange)
> Kerkhof van la Buissière, 23 aug.
> Hoei tijdens de Grote Oorlog (14-18) (3 km)
> Hedendaagse glasramen van de O.-L.> Hoei, middeleeuwse stad (2,1 km)
Vrouwekerk van la Sarte, 30 aug.
RAVeLwegen
Te voet of per ﬁets langs de Maasoevers richting
Namen. (Werken richting Luik). Op de Maasoevers
zal u een rijke natuur en een rijk patrimonium ontdekken.
Drie parcours van 9, 20 en 26 km op
Fietstocht op de lijn 126
basis van de Huyfortrail. Vertrek bij de
Van Hoei tot Ciney, in de vallei van de Hoyoux. Een
Dienst voor Toerisme. Eén parcours van
parel van de natuur. Schoonheid en frisse neus zijn
10 km in het bos van Tihange. Bewegwivan de partij. U kan ook de lijn 127 nemen richting
jzerd vanaf 10 augustus.
Landen.

 





* Alle wandelingen hier!

In Hoei zijn de groenzones nooit ver weg en de Maasoevers geven zin in een wandeling en wat
ontspanning. Na enkele minuten te voet wordt de waaier aan wandelingen, te voet of per ﬁets, en
voor eenieders geluk, wat breder.

 
 

Het Ecomuseum van Ben-Ahin stelt
voor haar schattenjacht te ontdekken over een afstand van +/- 5 km
middenin de vallei van de Solières.
Een speelse en ongewone wandeling voor klein en groot. De brochure
is beschikbaar in de koffer in de tuin
van het Ecomuseum. Alle dagen en
op ieder moment toegankelijk.




  


Gelegen aan de voet van de ruïnes van Beaufort biedt
dit museum een educatieve, ludieke en experimentele
ruimte die het avontuur van de mens en zijn omgeving
in onze regio doorheen de eeuwen illustreert. Vertrek van
de schattenjacht en de wandelingen in de vallei van de Solières of langs de Maas op de RAVeL. Aangename plek voor
ligstoelen en picknick. In juli en augustus van dinsdag tot
zondag van 114u tot 18u. In september op zondag van
14u tot 17u. ‘Avenue de Beaufort, 65’. Verplicht online te
reserveren www.huy.be +32(0)85/21 13 78
U kan Hoei ook met de stroom mee ontdekken. Boottocht van 1 uur, alle dagen (buiten op maandag) in juli,
augustus en september om 15u en 16u30. Op vrijdag
ook avondtocht om 18u30. Op 21 juli, 15 augustus en
27 september becommentarieerde boottocht. Info:
Dienst voor Toerisme.

911

 


Dienst voor Toerisme
Rue du Pont, 7
085/21 29 15
tourisme@huy.be
Talrijke wandelkaarten te verkrijgen op de
Dienst voor Toerisme of te downloaden*
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De ganse zomer lang kan u in Hoei verschillende activiteiten beleven die uw nieuwsgierigheid zullen wakker roepen.
Tijdgeest
2 juli>23 augustus
‘Galerie Juvénal’
Landschap, onze relatie tot de omgevende
ruimte en indrukken. Met Matthieu Litt,
Sébastien Plevoets, Farida Seminerio-Okladnikoff en Charles-Henry Sommelette. Van
donderdag tot zondag van 14u tot 18u. Vrijeaangepaste toegang. ‘Place Verte’.




 



Alle evenementen hier!



Acte 8
20 juni>23 augustus
‘Espace Saint-Mengold’
Het menselijk geslacht en zijn normen ondervragen. Met werken van Barbara Salomé
Felgenhauer, Justine Montagner, Eli Garcia
van het collectief ‘Voix d’elles’. Van donderdag
tot zondag van 14u tot 18u. Vrije toegang.
‘Place Verte’.

Crisissfeer
1 juli>26augustus
CHRH (hospitaal)
Foto’s die de sfeer tijdens de epidemie illustreren net als de solidariteit onder verzorgend
personeel, patiënten en residenten, ontstaan
onder impuls van deze historische crisis.
Tijdens de openingsuren van het hospitaal.
Vrije toegang. ‘Rue des Trois Ponts’.

Schat van Jeruzalem
28 juni>8 november
Collegiale kerk O.-L.-V.
Een exclusiviteit in Europa: tentoonstelling
van kopieën van de archeologische schatten
van het Museum van Israël in Jeruzalem. Alle
dagen buiten op maandag van 10u tot 12u en
van 13u tot 18u. Vrije toegang. ‘Parvis Théoduin de Bavière’.

Roine Jansson
1 juli>30 september
‘Nouvel Essor’ (Museum)
Zweeds kunstenaar. Hij stelt in zijn schilderijen het universum van de metaalindustrie
voor. Juli en augustus van dinsdag tot zondag
van 14u tot 18u. September van dinsdag tot
vrijdag van 14u tot 17u. Vrije toegang. ‘Rue
Vankeerberghen, 20’.

  

 
 
Juli & augustus,
op verschillende plaatsen

Deze zomer wachten we vol ongeduld op de
concerten…in open lucht en in klein comité!
Afspraak op vrijdag voor een afterwork aperitief
op verschillende plaatsen in het Hoeis patrimonium. Van 18u tot 20u. Betalende toegang.
Plaatsenwww.huy.be
beperkt. Mits reservatie: atelierrock.be.

colin-maillard
4 juli>24 augustus
‘Rue Saint-Mengold en Place Verte’
Een reeks aangepaste gravures die het
gekende spel ‘Colin Maillard’ (blinddoekspel)
voorstellen. Marie Beaudry, Arlette Degotte,
Marc Ducé, Cynthia Evers, Carl Emmerechts,
Annie Gaukema, Michèle Haenen, Micheline
Hilhorst, Philippe Keeseler, Margareth Lenoir,
Marina Marangi, Anastasio Marquez, Boris
Mestchersky, Farida Seminerio- Okladnikoff,
Dani Tambour, Huguette Thomé, Anne-Marie
Trignon. Vrije toegang.

Retrospectieve van de
evenementen in 2019
20 juli> 31 december
Stadhuis
De Waalse Pijl, de Zevenjaarlijkse feesten,
Wintergenot…gezien door de plaatselijke fotografen: Guy Colombel, Pierre Pires Madelra,
Louis Maréchal, Dominique Guerrier, AnneMarie Marchal, Jonathan Dabeye (Scraboutcha), Paul Jacobs, Christian Lamoureux, Célia
Devillers, Robert Maréchal, Jean Ryckewaert,
Vrije toegang. Toegankelijk tijdens de openingsuren van het stadhuis.

...

#villeenvie
4 juli>30 augustus
In de stad
Een fototentoonstelling over culturele activiteiten en evenementen in de stad. Heeft u
hierover foto’s? Wij vragen u ze te delen op
Instagram met #villeenvie! In samenwerking
met de fotografen in de streek en de Koninklijke Fotoclub. Vrije toegang. ‘Place Verte’ en
‘Rue Saint-Mengold’.

Andere activiteiten zijn deze zomer
voorzien. Zie de volledige
agenda op…
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Evenement «Le Mur is the beginning»
huy.be/evenements/le-mur-isjust-the-beginning-holiday-city
+32(0)85/21 29 15
Ville de Huy Ofﬁciel
Huy Événements

Om Hoei en haar toeristisch aanbod te ontdekken (patrimonium,
museum, vakantieverblijven, brochures online, …)
https://tourisme.huy.be
Ofﬁce du Tourisme de Huy
+32(0)85/21 29 15
Dienst voor Toerisme
Rue du Pont, 7 - 4500 Huy
+32(0)85/21 29 15
tourisme@huy.be
In juli, augustus en september
open van maandag tot vrijdag
van 9u tot 17u30. Weekeinden
en feestdagen van 10u tot 17u30.




  


Hoei en de wandelingen ontdekken
huy.be/balades-decouvertes
+32(0)85/21 29 15
Talrijke wandelgidsen te verkrijgen
bij de Dienst voor Toerisme of te
downloaden.
Een lunchpakket
bestellen
huy.be/reservations
Info : +32(0)85/21 29 15
Hoei en de activiteiten ontdekken
huy.be/evenements
+32(0)85/21 78 21
Ville de Huy Ofﬁciel
Huy Événements

Met Hoei vormen 27 gemeenten van de nabijgelegen
Haspengouw en de Condroz het Huis voor Toerisme
‘Terres de Meuse’. Ontdek er natuurlijke en patrimonium
schatten, de rijkdom van hun gastronomie met streekaccenten, hun prachtige wandelingen en hun talrijke
activiteiten. Er is een uitgebreid en veelzijdig aanbod
aan vakantiewoningen.

Stad Hoei
www.huy.be
+32(0)85/21 78 21
Ville de Huy Ofﬁciel

Waalse Pijl
www.la-ﬂeche-wallonne.be
www.la-ﬂeche-wallonne-femmes.be
Flèche Wallonne

Alles weten over de handel en horeca
http://fedcomhuy.be
Fédération Royale des Commerçants,
Artisans et Indépendants de Huy

Meer info over het recreatiepark
Mont Mosan
http://montmosan.be
Mont Mosan
+32(085/23 29 96

Meer weten over de collegiale kerk
en de schatkamer
www.tresordehuy.com
Alles weten over de opvoeringen
en concerten
www.acte2.be
Centre culturel de Huy
+32(0)85/21 12 06
www.atelierrock.be
Atelier Rock Huy
+32(0)495/46 58 89

www.terres-de-meuse.be
Maison du Tourisme
Terres-de-Meuse
Rue du Pont, 7
4500 Huy
+32(0)85/21 29 15
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