
      Verrassingsreis  
 

 

Naar jaarlijkse traditie vond op Zondag 19 augustus 2018 onze verrassingstocht plaats. Vertrek 
was om 7u30 op de parking van ’T Vinne te Zoutleeuw. De vraag die over ieders lippen ging 
was, wat hebben Marie-Josee, Jos en Carine dit keer voor ons in petto. 

Naar gewoonte brachten we eerst een bezoek aan een wandelclub die hun wandeltocht 
organiseerde. Boutersem was de uitverkorene, daar hadden we een klein uurtje de tijd om iets te 
drinken of een broodje te eten.  

 

 

 

 

 

 

 

Van daar vertrokken we naar onze volgende bestemming “ Huy”. Hier werden we opgewacht 
door 2 gidsen die ons lieten kennismaken met het Fort van Huy.  

Het Fort is nu een gedenkplaats voor de Tweede Wereldoorlog geworden. Het werd tussen 1818 
en 1823 gebouwd, op de plaats van een oud kasteel, dit werd In 1717 afgebroken. Van mei 1940 
tot september 1944 hervormde de Duitsers het Fort in een gevangenenkamp bewaakt door de het 
Duits leger onder controle van de Geheime militaire politie. Meer dan 7000 gevangenen van 
verschillende nationaliteiten werden er opgesloten. 

 

 

 

 



Na onze rondleiding was het middag en kregen we de tijd om in het centrum iets te gaan eten en 
te drinken. We werden om 13u30 terug aan de bus verwacht voor de tocht naar onze volgende 
bestemming. 

Onze volgende stop was het Kasteel van Jehay. Het domein van het kasteel van Jehay: een 
voortreffelijke wandelplek vol verrassingen. Laat je verleiden door de schoonheid en charme van 
de plek, het kasteel met zijn unieke architectuur in Europa, geklasseerd als uitzonderlijk Erfgoed 
van Wallonië en de uiteenlopende verzameling kunsten en objecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het park kan u uw hart ophalen in het bijzijn van opmerkelijke bomen. Een onlangs terug in 
het ere gestelde moestuin ligt verscholen achter een imposante 19de -eeuwse tuinmuur. Een 
hectare gewijd aan verschillende soorten groenten, planten, granen en lokale fruitbomen. 
Afspraak om 15u15 terug aan de bus. Op naar onze volgende bestemming. 

Deze was in Ampsin waar we een bezoek brengen aan het museum “ De meesters van het vuur”. 
We werden terug in 2 groepen verdeeld en opnieuw vergezeld van een gids voor een rondleiding. 
We brachten eerst een bezoek aan de voormalige steengroeve van Ampsin, geklasseerd als 
domaniaal natuurreservaat. Daarna ontdekten we hoe de mensen van klei, kalksteen, leisteen en 
ertsen bruikbare producten maakten door middel van het vuur. Laat u begeleiden door Sint 
Barbara, patrones van de Meesters en vindt er ook de verschillende toepassingen van de 
grondstoffen aan de welke deze streek zijn bekendheid heeft te danken.  

 

 

 

 



Zo ging de tocht terug naar Zoutleeuw waar we in ’t Vinne werden verwacht voor het avondeten.  

 

 

 

 

 

Hier genoten we met de ganse groep nog van een lekkere barbeque, waarna iedereen huiswaarts 
keerde. 

Bedankt aan de inrichters, het was een mooie gevulde en leerrijke dag, we kijken al uit naar 
2019. 

 

Alle foto’s zijn te bezichtigen op onze website: wandelklubhalewijn.be  


