
 

 

 8 

 

 

 

 

juni 2022. 

 

Daguitstap Luik 

 

Zaterdag 10 september 2022 

 

 
Op enkele kilometers van Duitsland, Nederland, Luxemburg … 2 uur van Parijs en Amsterdam, ligt 

Luik in het hart van Europa. 

 

Meer dan duizend jaar oud historisch erfgoed hand in hand met moderniteit. 

 

Het hele jaar door kan Luik worden bezocht en de bezoeker kan er zijn verleden ontdekken via de 

monumenten en straten in het historisch centrum, maar ook via de moderniserende wijken. Dankzij 

het indrukwekkende Guillemins station, een internationaal station en bestemming van verschillende 

hogesnelheidslijnen, is Luik gemakkelijk en snel te bereiken vanuit andere grote Europese steden. De 

aankomst in het station is al een toeristische attractie gezien het ongelooflijke architectonische 

hoogstandje dat het vertegenwoordigt. 

 

 

  

                                                              

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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PROGRAMMA: 

 

o 08.00 uur -Vertrek bus uit Zellik - Parking aan politiekantoor  

Brusselsesteenweg/Noorderlaan – CC Den Hoorinck (Code Z bij jouw overschrijving) 

o 07.30 uur – Vertrek bus uit Aalst - Osbroek Frans Blanckaertdreef (Code A bij jouw 

overschrijving) 

o 09.15 uur - Aankomst Luik station Guillemins + koffiepauze 

o 10.00 uur – Rondrit in Luik met gids – 1 uur + drop off St. Pauls Kathedraal – geleid 

bezoek 1 uur 

o 12.00 uur – Vertrek naar Luik station voor de lunch  

 

 

o 12.30 uur - Aperitief in Grand Café de la Gare, gevolgd door middagmaal: 

 

Garnaal kroketten 

Kalfsblanquette met groenten en natuuraardappelen 

  ofwel 

Penne met groenten 

  ofwel 

Groentenschotel met aardappelen 

 

Chocolademousse 

 

o 15.00 - 17.00uur – Geleide wandeling station Guillemins en de Art Nouveau wijk rond 

het station 

o 18.00 uur – Koffie met taart 

o 18.45 uur – Vertrek naar Zellik en Aalst 

 

 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN: 

 

o Voor de deelnemers bedraagt de kostprijs 50 euro per persoon voor de maaltijd ‘s middags 

en de koffie/thee en taart na de activiteiten. Het bestuur doet een speciale financiële 

inspanning omwille van het jubileumjaar en neemt de kosten van de bussen, de gidsen, de 

ochtendkoffie en het aperitief ‘s middags ten laste.  

o De leden betalen zelf voor de drank aan tafel en voor de extra consumptie(s) in de 

namiddag.  
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o Inschrijven kan door overschrijving op het rekeningnummer BE49 7340 2675 8871 van onze 

Seniorenclub KBC Brussel vanaf 15 juni tot en met 24 juni 2022. 

Graag volgende mededeling bij jouw overschrijving:  

- Luik + code A (voor opstapplaats Aalst) of code Z (voor opstapplaats Zellik) 

-      +   OF code G voor een groentenschotel 

        OF code K voor het kalfsblanquette 

        OF code P voor penne met groenten  

 

AANDACHT:  

 

Respecteer a.u.b. de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum 15 juni 2022 voor je 

betaling. Zo kan de bank jouw betaling tijdig uitvoeren want na 120 inschrijvingen moeten wij om 

organisatorische redenen noodgedwongen de boeken sluiten. 

 

 

BELANGRIJK:  

 

 Enkel clubleden, al dan niet vergezeld van hun partner, kunnen aan onze activiteiten 

deelnemen en dit uit hoofde van de verzekering.  

 Aanwezigen op de jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die aansloten na de 

algemene vergadering hebben voorrang mits de betaling werd uitgevoerd binnen de data van 

het betaalblok. De registratie gebeurt in volgorde van betaaldatum, namelijk de datum die op 

het dagafschrift staat van de rekening op naam van Seniorenclub KBC Brussel. 

 

 Met de betalingen die vóór 15/06/22 uitgevoerd worden, zal, in het bepalen van de 

deelnemingsvolgorde, pas TWEE dagen later rekening gehouden worden; ook voor hen die 

op de Algemene Vergadering aanwezig waren. 

 

 Mocht je de dag zelf, omwille van uitzonderlijke omstandigheden toch niet kunnen 

meegaan, verwittig dan in elk geval de busverantwoordelijke van je opstapplaats:  

 

o Bij vertrek uit Zellik:  

            Rita Maes - GSM 0476/61 98 73 

Marie-Jeanne Loyez - GSM 0499/540 341  

o Bij vertrek uit Aalst: 

 Wiske Coppens – GSM 0472/57 91 33 

 Jean-Paul Devillé – GSM 0494/63 83 11 

  

 

 

Heb je bijkomende vragen m.b.t. deze uitstap, dan kan je ook terecht bij Rita Maes of bij  

Marie-Jeanne Loyez. 

 

 

Wij verwachten jullie om er een schitterende dag van te maken.  

 

Het bestuur 

  


