
Met Evanco een schitterende 4-daagse in het binnenland. 
Datum: 21-24/09/2020. 
Hotel: Vayamundo Houffalize ***-plus  

 
 
 
Dag 1 : 
 
07 u 30: Vertrek vanuit Antwerpen. 
Onze gids wordt opgepikt. 
09 u 00: Voor allen een koffie met koffiekoek. 
10 u 30-12 u 00: groep wordt gesplitst 
 
Groep 1: begeleide rondleiding in het computermuseum. 
Het Computermuseum « NAM-IP », gevestigd in Namen, is volledig toegewijd aan de geschiedenis 
van de informatiebehandeling. Dit vanaf de oude tijden, via de behandelingen met ponskaarten, de 
grote en kleine computers, om tenslotte uit te monden op de tablets en smartphones, en ook een 
kleine glimp van de toekomst te verkrijgen. 
 
Groep 2: begeleide rondleiding in museum Félicien Rops. 
Als ik dood ben, vraag dan dat ze mijn naam op een stuk rots graveren ergens ver weg in Arquet. Ik 
zal een beetje geld nalaten om de rots en het terrein te betalen, zodat mijn naam niet geheel 
onbekend blijft voor diegenen die nog zullen komen & geboren zullen worden in Namen in de 
volgende eeuw. ” 1 Namen wilde zijn wonderkind ook niet vergeten, hoewel Rops in 1874 definitief 
naar Parijs was vertrokken op zoek naar vrijheid en erkenning. Maar het heeft enkele tientallen jaren 
geduurd om zo’n persoonlijkheid in eer te herstellen Dat gebeurde door een museum in te richten. In 
de namiddag omgekeerd. 
12 u 30: Koude lunch 
 
Na de rondleidingen nog een kleine wandeling in Namen tot 17 u 00. 
Nadien rijden we naar ons hotel voor incheck, diner dranken inbegrepen en overnachting. 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://ardennen.nl/hotels/vayamundo-houffalize/&psig=AOvVaw1rn5XxWThBjU2OYAe3h8rt&ust=1595061970298000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi0kej20-oCFQAAAAAdAAAAABAD


Dag 2:  
 
07 u 30-09 u 00: Ontbijtbuffet  
10 u 00-11 u 30: Bezoek aan Bastogne Warmuseum met audio-guides. Dit unieke 
herinneringscentrum, gewijd aan de Tweede Wereldoorlog, vertrekt van de bijzondere geschiedenis 
van de Slag om de Ardennen. De bezoeker wordt ondergedompeld in het gebeuren door middel van 
drie vertoningen die alle zintuigen aanspreken. Hij volgt het parcours van vier personages te midden 
van de strijd. Langs decors, getuigenissen, multimedia-installaties en films speelt het parcours in op 
het hart en hoofd van de bezoekers. Iedereen voelt zich persoonlijk betrokken bij deze geschiedenis. 

Op het parcours bevinden zich interactieve zuilen voor het jonge en schoolgaande publiek. Na 
reservering zijn begeleidende animaties over verschillende thema’s beschikbaar. 
Bijzondere voorwerpen brengen het ‘kleine’ verhaal van de mens in beeld, maar ook de ‘grote’ 
geschiedenis van de volkeren. 

 

12 u 00: Koude Lunch. 
14 u 30-16 u 00: Begeleidt bezoek aan de steengroeve van Recht. 
In de leisteengroeve van Recht neemt een 800 m ondergronds parcours je mee op ontdekking naar 
de majestueuze blauwe rots, een van de oudste stenen van het land, en de indrukwekkende 
extractieruimten. 
Nadien nog even vrije tijd vooraleer we terug rijden naar het hotel voor diner dranken inbegrepen en 
overnachting. 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.klasse.be/voordelen-aanbod/bastogne-war-museum-wereldoorlog-luxemburg-lerarenkaart/&psig=AOvVaw2MIvXt13gKsMB8qrMml-DR&ust=1595062702139000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj9msb50-oCFQAAAAAdAAAAABAD


 
Dag 3: 
 
07 u 30-09 u 00: Ontbijtbuffet. 
10 u 00- 11 u 30:  Begeleidt bezoek aan de abdij van Orval. 

Het bezoek aan de ruïnes van de oude cisterciënzerabdij onthult een locatie met een boeiende 

geschiedenis en van een heel aparte schoonheid, ingebed in een vallei waar de Mathildebron 

ontspringt. In het Gastenhuis (vanaf 1 augustus) wordt u ondergedompeld in het cisterciënzer 

scriptorium. Op de schermen laten video-animaties u de geschiedenis van het klooster en het leven 

van de kloostergemeenschap vandaag ontdekken (10 minuten). Geanimeerde schaalmodellen laten u 

vervolgens kennismaken met de architectuur van de abdij door de eeuwen heen. 

Het interpretatiecircuit in de ruïnes helpt u de verschillende plaatsen van het klooster te begrijpen. 

Het museum dat in de kelders uit de achttiende eeuw is ingericht, de traditionele apotheek en de 

tuin met geneeskundige planten zetten de kroon op het bezoek. 
 
Nadien nog even vrije tijd om eventueel een Orval te drinken. 
12 u 30: Koude Lunch 
14 u 00-17 u 30: Bezoek aan het kasteel van Bouillon en archéoscope. De Archéoscope Godefroid de 
Bouillon neemt u mee in de voetsporen van de kruisvaarders met een indrukwekkende 
voorstelling.Het spektakel parcours maakt gebruik van de modernste technologie en laat u de Eerste 
Kruistocht beleven in de sporen van de Hertog Godfried en duizenden strijders op weg naar 
Jeruzalem. 
 

 
 
 
+ kleine wandeling met onze gids in Bouillon. 
Daarna terug naar het hotel voor diner alle dranken inbegrepen en overnachting. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://vls.wikipedia.org/wiki/Godfried_van_Bouillon&psig=AOvVaw0S2yORnmy5KqoNCVjbMnd_&ust=1595063674498000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiGwJb90-oCFQAAAAAdAAAAABAD


Dag 4: 
 
07 u 30-09 u 00: Ontbijtbuffet. 
10 u 30-12 u 00: bezoek aan Radhadesh Hara Krishna in Durbuy met plaatselijke gidsen. 
Krishna is een woord afkomstig uit het Sanskriet en betekent “de meest aantrekkelijke persoon.” Het 
is een van de namen die de Vaishnava Hindoes gebruiken om God aan te spreken. Krishna wordt 
beschouwd als de allerhoogste persoon, het toppunt van alle waarheden. Krishna is de allerhoogste 
bestuurder. Hij heeft een eeuwige, gelukzalig, spiritueel lichaam. Hij is de oorsprong van alles. Hij 
heeft géén andere oorsprong want Hij is de hoogste oorzaak van alle oorzaken. 

 
 
13 u 00: Warme lunch. 
15 u 00-17 u 30: Begeleidt bezoek aan het Fort van Barchon. 
Een van de 12 forten rond Luik, ontworpen door generaal Brialmont. Samen met Pontisse op de 
andere oever van de Maas bezette het de meest noordelijk positie van Luik. Het fort van Barchon 
was het eerste dat ten onder ging door de bestormingen van het Duitse leger op 8 augustus 1914. In 
1940 was haar weerstand sterker. Van 10 tot 18 mei bracht het fort herhaaldelijk slagen toe aan de 
vijand die reageerden met een voortdurend bombardement van artillerie en Stukas. 
18 u 15: Voor allen een broodmaaltijd koffie inbegrepen in Riemst. 
 
Nadien terug naar Antwerpen. 
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