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De weersvoorspellingen waren niet al te gunstig maar vol goede moed en goed op tijd zijn we 

met 2 bussen, één vertrek Aalst en één vertrek Zellik, naar Luik gereden. 

Gezien het een weekenddag was verliep het verkeer vlot en kwamen we goed op tijd aan in 

Luik. Daar werden we in het restaurant van het station verwelkomd met een tas koffie of thee. 

Tegen 10.00 uur kwamen er 2 gidsen toe die samen met ons een busrit door Luik deden en die 

ons zo een goed beeld konden geven wat er in deze, toch wel belangrijke stad in onze 

geschiedenis, allemaal te bezichtigen is. 

Daarna werd de St. Paulus kathedraal bezocht. De 

deelnemers van elke bus werden in 2 groepen 

verdeeld en elke groep kreeg een rondleiding met 

de kundige uitleg van een gids. 

Spijtig genoeg werden deze rondleidingen 

vroegtijdig afgebroken doordat onze buschauffeurs 

in de problemen kwamen met de lokale politie. 

Blijkbaar mochten zij hun bus niet parkeren op de 

plaats waar zij ons afgezet hadden. 

Zo kwamen we dan goed op tijd terug aan in het 

restaurant van het station om te lunchen. Eerst 

werd ons een aperitief aangeboden door het 

bestuur van de kring en daarna werden de 

verschillende schotels opgediend. Het eten was 

superlekker en verzorgd.  

In de namiddag was een bezoek aan het station en 

aan de Art Nouveau wijk rond 

het station gepland. En ja, wij 

moesten naar buiten en daar was 

dan die aangekondigde regen. 

Maar onze gidsen hadden dat 

goed opgelost zodat tijdens de 

hevige plensbui iedereen droog 

de nodige rondleiding en uitleg 

kon krijgen en zodra het ophield 

met regenen gingen we de 

prachtige gebouwen in de 

omgeving van het station 

bezichtigen. 

Hierna namen de gidsen afscheid van de verschillende groepen en trokken de meeste 

deelnemers terug richting restaurant van het station, enkelen gingen liever eerst elders eens 

een glaasje drinken. 

Om de dag af te sluiten was er voor ieder nog een stukje taart en een tas koffie of thee en 

daarna staken we het stationsplein over richting onze autobussen om dan na een geslaagde 

dag weer huiswaarts te keren. 


