
strie (wapensmederijen,
steenkoolderving sinds de
13e eeuw) als aan de vrij-
heidsdrang van de bevolking
te danken is.

Deze identiteit komt ook
tot uiting in de vele beziens-
waardigheden van de stad.
Een monument dat dit per-
fect verbeeldt, is “Les Prin-
cipautaires”, waarin je de
stadsbewoners ziet dansen
terwijl zij de wijsgeleerden
aan de top negeren. Tegelij-
kertijd is het een eerbetoon
aan de staalarbeid, gezien
het monument geheel in
roestvrijstaal is opgetrokken.
Maar Luik heeft ook veel
kerken, als “dochter van de
Rooms-Katholieke Kerk”.
Luik fungeerde gedurende
meer dan 800 jaar als hoofd-
stad van een prinsbisdom.
Hoewel die tijd nu voorbij
is, en veel kerken hun reli-
gieuze functie grotendeels
verloren hebben, blijven de
kerken een prachtige be-
zienswaardigheid in Luik.

Luik
“Vurige Stede”
Liège
“Ville Ardente”

Luik (Liège) ligt ingeslo-
ten tussen de prachtige na-
tuurgebieden de Hoge Ve-
nen, het Land van Herve, de
Maasvallei en de bergen in
het zuiden van de Waalse
provincie.

Als grootste toeristische
stad van Wallonië bezit Luik
talloze te ontdekken rijk-
dommen. Luik heeft zich de
laatste decennia ontwikkeld
tot een waardig metropool
voor Wallonië. Vele schitte-
rende oude bouwwerken
sieren de binnenstad die bo-
vendien wordt omringd door
veel groen. In de smalle
straatjes van Centre Carré
worden authentieke panden
afgewisseld door moderne

winkelketens. De diverse
musea zijn bovengemiddeld
ontwikkeld en dienen als
toonbeeld voor de gehele
regio.

De Maas die de stad van
zuid naar noord doorkruist,
de steile beboste heuvels die
haar omringen en haar op-
vallend reliëf die veel origi-
nele perspectieven opleve-
ren, en haar typische wijken
verlenen de stad Luik bij-
zonder veel charme.

Een sterk aanwezige fol-
klore die de joviale, feestlus-
tige bewoners in ere houden,
levendige wijken en talrijke
restaurants zorgen ervoor dat
Luik absoluut een halte moet
vormen. En dan hebben we
nog niets gezegd over het
intensieve, culturele en artis-
tieke leven en een fantastisch
cultureel erfgoed.

De stad kreeg de bijnaam
“Vurige Stede”. Een naam
die zowel aan de oude indu-

Mei 2012

Daguitstap naar Luik: 19 juni 2012

Nieuwsbrief Neos Zemst - Zesde jaargang - Nummer 2

Nieuwsbrief Neos Zemst

Interessante

informatie

 Voorzitter:

Louis Reydams

 Secretariaat:

Joris Desaeger

Beekstraat 78

1980 Eppegem

0496/84 75 90
neoszemst@skynet.be

 Rekeningnummer:

Neos Zemst

Iban BE34 0015

2142 4990

Bic GEBABEBB

 Website

met ALLE nuttige

informatie:
www.neoszemst.be

In dit nummer:

Luik “Vurige Stede” 1

Enkele bezienswaardig-
heden 2

Bekende Luikenaren 2

Gastronomisch Luik 3

Het station 3

De daguitstap naar Luik
praktisch door Neos
Zemst

4

Hoe inschrijven? 4

Kom mee met de ballen
gooien: PETANQUE 4

Barbecue 22 juli 2012 4



Prinsbisschoppelijk Paleis

Het oorspronkelijke
prinsbisschoppelijk paleis
in Luik dateert van het jaar
1000. Vandaag de dag
huist er het Justitiepaleis,
alsmede een zetel van het
Provinciebestuur.

Sint-Pauluskathedraal (1)

Is de hoofdkerk van het
bisdom Luik, een prachtige
bezienswaardigheid met
een schitterende schatka-
mer.

Stadhuis (2)

Het stadhuis van Luik
(L’Hôtel de Ville La Vio-
lette) is vernoemd naar het

vaandel van het huis waar
de gemeenteraad tijdens de
middeleeuwen samen-
kwam.

Place Saint-Barthélemy

Is vanuit de middeleeu-
wen gezien het einde van
de stad. Een belangrijke
plek die nog enkele interes-
sante bezienswaardigheden
herbergt.

Place Saint-Lambert

Heeft van oudsher een
centrale rol gespeeld in de
ontwikkeling van de stad.
Place Saint-Lambert ligt 7
meter boven de Maas,
waardoor het tijdens alle

overstromingen gespaard is
gebleven. Vandaag de dag
is dit plein een belangrijk
commercieel knooppunt en
stoppen er dagelijks 1.800
bussen en daarmee stromen
er dagelijks 65.000 mensen
door. Ook vinden hier van
tijd tot tijd grote concerten
plaats en wordt hier in de
winter het grote kerstdorp
opgebouwd. Direct aan de
Place Saint-Lambert bevin-
den zich de moderne win-
kelcentra Galeries Saint-
Lambert en Rue Saint-
Michel.

Station Luik-Guillemins

Beschrijving zie verder.
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Bekende Luikenaren...

Enkele bezienswaardigheden...

Georges Simenon (3)
(1903-1989)

Schrijver van politieromans (bekende fi-
guur Maigret)

Georges Nagelmackers (4)
(1845 – 1905)

Bankier en oprichter van de Compagnie

Internationale des Wagons-Lits

2

43



Op culinair gebied is
Luik een Bourgondisch
luilekkerland en is gekend
voor zijn gastronomie.

Voor de fijnproevers
op zoek naar iets nieuws :
proef de traditionele
Luikse keuken !

Op het menu staan :
balletjes met frieten,
Luiks slaatje, ragoût,
kalfsniertjes, wafels,

pékèt, Luikse koffie …..

De pékèt is de plaatse-
lijke versie van jenever
(graanalcohol). Hij is, puur
of met aroma’s (citroen,
aardbei, meloen, violet-
te…) de traditionele drank
tijdens de Luikse feestelijk-
heden, maar hij wordt ook
dagelijks in veel cafés van
de stad gedronken. Pékèt is
ook een basisingrediënt in
bepaalde streekgerechten.

Gastronomisch Luik...

Het station Luik-Guillemins...
in een bocht te stoppen
om reizigers te laten in-
en uitstappen. Een TGV-
stopplaats is bij voorkeur
gelegen aan een “recht”
perron.

Na een internationale
wedstrijd werd het pro-
ject van de bekende Ca-
talaanse architect Santi-
ago Calatrava gekozen.
Calatrava’s ontwerpen
zijn spraakmakend en
bovendien heeft hij zich
meermalen bewezen met
het ontwerpen van stati-
ons. Zo ontwierp hij eer-
der al het Stadelhofen-
Station in Zürich, het sta-
tion van Luzern, het TGV
-station van Lyon-Saint-
Exupéry, het intermodaal
station Oriente in Lissa-
bon en het nieuwe Path-
station in New-York.

Het nieuwe station is
gemaakt van staal, glas
en wit beton, en beschikt
over een monumentale
overkapping van 200 m
en 35 m hoog.

De datum van de ople-
vering was oorspronke-
lijk gepland voor 2006.

Uiteindelijk vond de fees-
telijke opening van het
station plaats op vrijdag
18 september 2009.

Luik beschikt vandaag
over een pronkstuk van
eigentijdse architectuur,
een juweel van Belgische
hardsteen, wit beton, glas
en staal, een station met
zuivere en luchtige vor-
men, wit en transparant.

Een station dat uitno-
digt tot reizen en tot ont-
moetingen.

Ze is ook een baken
van de economische her-
opleving van de Luikse
regio.

Opvallend aan het sta-

tion is de tweezijdige

openheid van de overkap-

ping boven de sporen.

Daardoor zijn beide stads-

delen zichtbaar en bena-

drukt Calatrava dat een

stad een punt van verbin-

ding hoort te zijn. Ook de

panoramische lift zorgt

ervoor dat de Stad Luik

nog meer zichtbaar wordt.

Op het eind van de
twintigste eeuw werd dui-
delijk dat de hogesnel-
heidstreinen een specifie-
ke infrastructuur vergden,
met even grote investerin-
gen in de sporen als in de
stations.

Langs de hogesnel-
heidslijn tussen Brussel
en Keulen is Luik een
belangrijk HSL-station.

Het oude station vol-
deed niet meer : de per-
rons waren te smal en
gebogen en de gehele sta-
tionsomgeving had een
armoedige uitstraling.
Verder ontbrak het station
elke vorm van luxe en
was het ronduit krap voor
de passagiersstromen.
Bovendien beperkten de
vele spoorwissels de aan-
komst- en vertreksnel-
heid.

De komst van TGV-
treinen is aangegrepen om
het station naar de huidige
standaards op te waarde-
ren en de stopplaats ca.
150 m te verplaatsen.

Voor een lange TGV-
trein is het ongunstig om
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Programma
--------------
7.45 u.:
Vertrek (stipt!) met de
autocar aan de parking
Dorpsstraat te Weerde
(aan CC d’Oude School)

9 u.:
In Luik voor iedereen 2
koffiekoeken + koffie/
thee

10.30 u.:
We volgen de gids voor
een wandeling door de

stad Luik.

12.30 u.:
Voor iedereen een ver-
zorgd driegangenmenu
(de dranken zijn niet in-
begrepen)

kunnen we altijd binnen
bij een glaasje of een kof-
fie… En ja, u moet nog
steeds de omleiding langs
het centrum van Zemst
nemen!)

U heeft geen petan-
queballen??? Wij zorgen
wel voor een extra setje!

En dit zijn de speelda-
ta: 14 en 18 juni, 12 en
26 juli, 9 en 23 augustus,
13 en 27 september. We
starten telkens om 14 uur
en u blijft zo lang u zelf
wil…

Het is altijd gezellig:
een babbeltje, een drank-
je, gooien met de petan-
queballen, kijken,… We
spelen rustig, enkel om te
genieten van de leuke
momenten…

We spelen steeds de
tweede en vierde donder-
dag van de maand en dit
tot in september. U hoeft
niet te verwittigen of u
komt! Dit is de plaats: het
WIK-lokaal in de Spilt-
straat te Zemst-Laar. Be-
gint het te regenen, dan

De daguitstap naar Luik praktisch door Neos zemst...

Pagina 4

Nieuwsbrief Neos Zemst - Zesde jaargang - Nummer 2

15 u.:
Bezoek aan het station
Luik-Guillemins

17.30 u.:
We vatten we de terugreis
aan…

HOE INSCHRIJVEN???

Door betaling van 45 euro per persoon voor onze leden of 55 euro pp voor niet-leden op rekening van Neos
Zemst IBAN BE34 0015 2142 4990 en BIC GEBABEBB met vermelding “Luik + naam/namen” en dit absoluut
voor 2 juni 2012.

Busje vol (49 personen) : spijtig dan voor de laatinschrijvers !!! Voorrang wordt gegeven aan de leden.

Goede reis en een prettige uitstap!

Kom mee met de ballen gooien: petanque… WELKOM!

Staat het reeds in uw agenda???
Of op de kalender in de keuken???
Weten uw vrienden het al???
Heeft u al afgesproken met uw familie???

Onze jaarlijkse barbecue is op zondag 22 juli 2012
vanaf 11.30 uur tot 15 uur in d’Oude School (Damstraat) te Weerde

Met de opbrengst kunnen we u verder blijven informeren met onze zeer gewaardeerde (en
zelfs benijde) nieuwsbrief. Tevens willen we een afstandsmicrofoon aanschaffen voor onze
voordrachten. Veel dank voor uw steun!


