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NIEUWSBRIEF JULI 2022 

JAARLIJKSE BBQ OP VRIJDAG 15 JULI IN DE VELPE. 

Er kan nog tot 4 juli ingeschreven worden. 

Samen met vrienden de BBQ aansteken op een warme zomerdag. Heerlijk!  

De receptie start om 16u00 

De BBQ start om 17u00. 

Deelname prijs voor leden: € 30,00 per persoon 

Niet leden betalen € 5,00 supplement 

Inbegrepen in de prijs: 

Receptie 

3 stukken vlees + groenten-buffet 

Koffie 

Dessert 

Bijkomende dranken zijn te betalen. 

Inschrijven door storting op onze rekening met vermelding BBQ. 

Vrienden en kennissen zijn ook van harte welkom : 
Heb je vrienden die je nog wil uitnodigen, doe het nu en laat ze meteen kennis maken met 

onze vereniging. 

Bezoek aan het kunstenpark: IJzerenberg op dinsdag 13 september 

      

De IJzerenberg heeft een zeer eigen concept en de benaming kunstenpark is geen loos begrip. 

Het is geen park, geen arboretum, geen museum, geen kunstgalerie, maar heeft iets gemeen 

met al deze. 

Tijdens deze tentoonstelling maak je kennis met het werk van een vijftigtal kunstenaars uit 

binnen- en buitenland. Nergens in België vind je een grotere concentratie van diverse stijlen 

en krijg je de kans om de werken van bekende kunstenaars van dichtbij te bekijken en te 

vergelijken. 

Het park en de natuur 

Het park beslaat een oppervlakte van 8 ha, volledig afgesloten, bestaande uit parkgebied, 

boomgaard, bos en weiland, met een grote verscheidenheid in beplanting en vele oude bomen 



(tot 200 jaar). Bij een zeventigtal boomsoorten staat de naam vermeld. Viervoeters (vos, egel, 

eekhoorn, ree) vogels en roofvogels (kiekendief) zijn er te spotten. 

Het reliëf ligt tussen 50 en 83 m boven zeespiegel en vertoont op verscheidene plaatsen steile 

hellingen. Ook de landschappen zijn verscheiden, met reële vergezichten. Respect voor de 

natuur is een prioriteit . Buiten de noodzakelijke infrastructuur om het park voor bezoekers 

toegankelijk te maken is het basisprincipe dat de natuur zich spontaan kan ontwikkelen zonder 

teveel menselijke ingrepen. Over gans het park verspreid staan er bankjes om even te 

kunnen verpozen of te mijmeren. 

De kunst 

Verdeeld over het park staan meer dan honderd beelden opgesteld van beeldhouwers uit 

binnen-en buitenland, in alle mogelijke materialen en van alle strekkingen. Een gedeelte ervan 

vormt de vaste collectie en een groot aantal zijn te koop. Her en der zijn er installaties te 

ontdekken of zelfs “work in progress”. 

Poëzie is aanwezig door de vele gedichten in het park geafficheerd. Er is zelfs een Haiku-

dreef. 

Het landhuis 

Het landhuis op het terrein, waarschijnlijk oorspronkelijk een 

hoeve. dateert van 1740. Achtereenvolgens werd het een 

stopplaats voor onder meer de postkoetsen om de paarden te 

wisselen, het werd een jeneverstokerij HENSMANS, misschien 

werd er ijzer gedolven in de 18de eeuw. Het landhuis speelde 

een rol bij de totstandkoming van België tijdens de veldslag 

van Leuven in 1831. Sedert de laatste verbouwing, ongeveer 

100 jaar geleden, is het een woonhuis. Dit was tijdens WO II 

een onderduikadres voor geallieerde militairen, op terugweg naar hun land. Een diepe 

waterput of kelders ook buiten het huis zijn nog getuigen van deze rijke geschiedenis. 

Neem zeker een kijkje op de website www.ijzerenberg.be waar je kennis kan maken met de 

deelnemende kunstenaars aan de editie 2022. 

Adres: IJzerenberg Brusselsesteenweg 129 in Herent. 

Bereikbaarheid: met de lijn haltes IJzerenberg of Schoonzicht, lijnen 351-352-358 en 651 

Parking: beperkt 

Deelname: door storting van €12,00 op onze rekening vóór 26 augustus 

Verdere info volgt 



In juli nemen onze wandelaars even vakantie. 

In augustus doen we terug onze stapschoenen aan.  

 

 

 

 

 

Daguitstap: Het land van Herve op donderdag 22 september 

Het Land van Herve of Plateau van Herve is een geografische streek in Wallonië in het 

noorden van de provincie Luik. De streek is ongeveer 450 km² groot en vormt onderdeel van 

de Weidestreek. Het Land van Herve omvat in het noorden ook het Oostelijke deel van de 

Voerstreek, en de zuidoostelijke tip van Nederlands Limburg. 
Ze grenst in het oosten aan het Hertogenwoud en de Belgische Eifel, in het zuiden aan de 

Vesder en de Ardennen en in het westen aan de Maasvallei. Het Land van Herve omvat een 

15-tal gemeenten waaronder Aubel, Beyne-Heusay, Blegny, Dalhem, Fléron, Herve, Kelmis, 

Lontzen, Olne, Pepinster, Plombières, Soumagne, Thimister-Clermont, Visé, Voeren en 

Welkenraedt.  

Programma: 
7u30: Vertrek op de parking aan Torfs, Ridderstraat Korbeek-lo. 

9u00-9u45: Onthaal met koffie en croissant in het Huis voor Toerisme 

in Herve. 

9u45-11u00: Bezoek aan de Ruimte van de Lekkere Smaken. Een verrassend multimedia 

spektakel als aperitief. Jean de Herve onthult ons de productiegeheimen van de beroemde 

kaas en geeft een kort overzicht van het wallenlandschap, de kastelen, de valleien en dorpen 

die samen het Land van Herve vormen. 

11u15-12u45: Bezoek aan de Kaasboerderij Vieux Moulin in 

Battice-Herve. Ontdekking van de kaas van Herve, het topproduct 

van de streek. In een voormalige schuur boven de kelders waar de 

kazen rijpen, wordt een documentaire getoond, staan oude 

werktuigen tentoon en genieten we van een proeverij. Bezoek aan 

de verschillende ateliers: fabricatie - het uitlekken - het zouten - het 

rijpen - het verpakken. 

13u00-15u00: Middagmaal (3 gangen menu) in een restaurant in Olne. 

Menu 

 Soep van de dag. 

 Koninginnenhapje met frietjes. 

 Appeltaart met vanille-ijs 

 Dranken zijn niet inbegrepen. 

15u00-16u30: Bezoek aan Olne, één van de 'Mooiste Dorpen van Wallonië'. We wandelen 

met een gids in de schilderachtige straatjes en langs idyllische plekjes in dit ongerepte 

landelijke dorpje. 

16u30-18u00: Bezoek aan de Chocolademaker Didier Smeets in Dalhem. Hier ontdekken 

we de evolutie van chocolade doorheen de tijd en zien we een ambachtelijke chocolademaker 

aan het werk. Een heerlijk moment in een gezellige fijnproeverssfeer.  



18u00: Vertrek naar Bierbeek waar we rond 19u30 aankomen. 

Deelnameprijs:  € 70.00 per persoon voor leden 

Niet leden betalen € 75,00 per persoon 

Inbegrepen:  

 vervoer, 

 ontvangst met koffie en croissant,  

 3 gangen middagmaal,  

 alle vermelde bezoeken met professionele gids. 

Niet inbegrepen:  

 dranken bij het middagmaal,  

 andere dranken en persoonlijke uitgaven 

Inschrijven: door storting van €70.00 pp op rek. van Neos Bierbeek BE19 8508 3717 9312 

met vermelding" daguitstap" 

Uiterste datum van inschrijving: 10 september. 

 

 

Geheugensteuntje onderaan dit blad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Activiteit Leden Niet leden Uiterste datum 

Vrijdag 15 juli Jaarlijkse BBQ € 30,00 pp. € 35,00 pp. Maandag 4 juli 

Dinsdag 13 

september 

Tentoonstelling: 

Kunst op de 

IJzerenberg 

€ 12,00 pp   Vrijdag 26 

augustus 

Donderdag 22 

september 

Daguitstap:  

land van Herve 

€ 70,00 pp € 75,00 pp Donderdag 10 

september 

 


