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Luik, de vurige stad 
 

De meeste mensen weten niet waar deze zin voor staat, zijn het de vrijheidslievende 

Luikenaren die altijd een moeizame verhouding hebben gehad met de wereldlijke en 

kerkelijke autoriteiten of komt de naam van de vele hoogovens die vroeger in de omgeving 

rook en stank verspreiden. 

Bij velen leeft nog de gedachte dat Luik een smerige stad is, vol afbraakpanden en met weinig 

bezienswaardigheden. 

 

Wij, Luc Wolters en Bert Havenith, willen jullie laten zien dat Luik op dit moment een 

bruisende (wereld) stad is met een eeuwenoude traditie maar ook met heel moderne 

invloeden. Wij willen jullie verrassende dingen laten zien en daarom hebben wij een excursie 

naar Luik gepland op  zaterdag 13 oktober 2012. 

 

We gaan met eigen vervoer (er zal gezocht worden naar mogelijkheden voor carpoolen) en 

vertrekken om 09.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de tennisbaan in Simpelveld. Er zal in de 

middagpauze gelegenheid zijn om, op eigen kosten, een hapje te eten. We gaan er vanuit dat 

we rond 18.30 weer terug zijn in Simpelveld. Ook mensen die (nog) geen lid van de 

heemkundevereniging zijn kunnen aan deze excursie deelnemen. En voor de kinderen is er 

een foto speurtocht. 

 

De kosten voor de excursie bedragen € 2,-  voor leden en € 5,- voor niet leden. Kinderen zijn 

gratis. Aanmelden kan via  debongard@hotmail.com. Geef bij inschrijving aan met hoeveel 

personen u deelneemt (ook hoeveel kinderen) en of er in uw auto nog plaats is voor andere 

deelnemers. Ook uw telefoonnummer willen we graag erbij hebben om je snel te kunnen 

bereiken. 

Wij hopen op 13 oktober veel mensen een ander beeld van Luik te kunnen geven. 

 

Heemkundevereniging de Bongard, 

 

Luc Wolters 

Bert Havenith 
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