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Dienst voor Toerisme > 
Quai de Namur, 1 à 4500 Huy 
+32 (0)85/21 29 15 
tourisme@huy.be
www.visithuy.be

         Offi ce du Tourisme de Huy
         Huy Evénements
Open van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u30 ; 
weekeinden en feestdagen van 10u tot 17u30.

TOERISME
p. 04 > p. 05 Musea & patrimonium
p. 06 > p. 07 Natuur wandelingen 
p. 08 > p. 09 Stadswandelingen
p. 10 > p. 11 Geleide bezoeken 
 & boottochten

EVENEMENTEN
p. 12 > p. 13

PLAN
p. 14 > p. 15GRATIS

03

Van 1 juli tot 30 september stellen de verschillende acteurs in het culturele, evenementiële en 
toeristisch leven in Hoei je een programma voor vol veelzijdige, gevarieerde activiteiten en 
animaties,veelal gratis of tegen democratische prijzen,. Musea, tentoonstellingen, kermis, mid-
deleeuwse animaties, concerten, rommelmarkten, ludieke of sportieve wandelingen, geleide be-
zoeken, boottochten op de Maas, schouwspelen,...veel gelegenheden om zich te vermaken die 

groot en klein zullen behagen. 
Als je in Hoei bent, profi teer er dan ook van om in de pittoreske straatjes rond te slenteren, het 
aanbod van de talrijke handelszaken te ontdekken en het je, in één van de vele horecazaken, even 

gezellig te maken. 

Hoei heet u deze zomer welkom!

GRATIS
in Hoeiin Hoeiin Hoei

IN HOEI IS DE

Inhoud



Geslaagde mengeling van 14de-eeuwse 
straalgotiek en 15de-eeuwse vlamgothiek. De 
kerk bewaart, in haar, in 2012, gerestaureerde 
romaanse crypte, een buitengewone kerkschat. 
De meesterstukken zijn vier 12de- en 13de-
eeuwse Maaslandse reliekschrijnen. In de ‘Rue 
du Pont’ kan u langs het koor het bekende Beth-
lehemportaal bewonderen (14de eeuw).
Parvis Théoduin de Bavière >
KERK: juli., aug., sept., okt. > iedere dag, 
BUITEN OP MAANDAG, van 10u tot 12u en van 
13u tot 18u. Vrije toegang. SCHATKAMER: juli 
en aug. > iedere dag, BUITEN OP MAANDAG, 
van 14u tot 17u . Van 1 tot 15 sept., za. en zo. 
van 14u tot 17u. Volw.: 3€ / - 12 j. : gratis. Gratis 
1ste  zondag van de maand.
Geleid bezoek zie p.11

Gemeentelijk 
museum 

Gebouwd door de Hollanders tussen1818 en 1823 op 
de plaats van het oude kasteel, wordt het fort van mei 
1940 tot september 1944, een detentiekamp van het 
Duitse leger. Heden is het een gedenkteken van de 
Tweede Wereldoorlog. Vanaf het hoogste punt kan je 
een prachtig panorama over de stad bewonderen.
Chaussée Napoléon > Juli en aug. > alle dagen van 
10u tot 18u / Sept. en okt. > week van 9u30 tot 17u. 
Weekeinden en feestdagen van10u tot 18u. Volw.: 
4,5€ / Kind (6 tot 12 j.) en student: 2€. Gratis 1ste zon-
dag van de maand en op 21 juli. Info: www.musees.
huy.be – fort@huy.be - +32(0)85/21 53 34.
new  : neem deel aan de escape game “De Grote 
Ontsnapping” (> 31/10 - info www.musees.huy.be)

Fort &
gedenkteken

Opgesteld in het oude Minderbroe-
derklooster, bestrijkt het museum alle 
activiteiten van de Hoeienaars van de 
Prehistorie tot heden. Meer bepaald 
gewijd aan de schone en decoratieve 
kunsten, zijn er ook archeologische, 
ethnografi sche en industriële objecten 
tentoongesteld.
Rue Vankeerberghen, 20 > Juli en aug. 
> van di. tot zo. en feestd. van 14u tot 
18u / Sept. en okt. > van di. tot zo. van 
14u tot 17u.  Vrije toegang. 
Info: www.musees.huy.be – musee@
huy.be - +32(0)85/23 24 35.
new : gratis voor kinderen, brochure 
ter ontdekking van het museum.

Op de Grote Markt, hartje van de stad, bevinden 
zich veel cafés, eetcafés en restaurants. In het 
midden staat de prachtige fontein ‘Li Bassinia’ 
(1406). Ook het majestueuze stadhuis (1766) 
staat hier. Van hier uit kan je op ontdekking van 
de oude stad gaan via geplaveide straatjes die u 
tot bij het museum zullen brengen.
Geleide bezoeken door Hoei zie p.11
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Collegiale kerk 
en schatkamer 

Grote Markt
en Oude Hoei 

© Cabinet d’architecture p.HD/M. Joiret © Colguy

new

new

www.musees.huy.be
Hoei is één van de oudste steden in ons land. Om iedere hoek onthult ze een 
stukje van haar geschiedenis en zal je verbaast staan van haar patrimoniale rijk-
dom. Duw de deur van het gemeentelijk museum, het fort en de collegiale kerk 
open om al haar geheimen te doorbreken. 

museum & patrimonium 
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Trail
parcours

Tihange, sport
of ontspanning

Ecomuseum
in Ben-Ahin

Aan de voet van de ruïnes van het kasteel 
van Beaufort, kan je een educatieve, ludieke 
en experimentele ruimte ontdekken die het 
avontuur van de mens en zijn omgeving in 
onze streek, door de eeuwen heen, vertelt. Het 
is ook het vertrekpunt van wandelingen in de 
vallei van de Solières, langs de Maas-RAVeL of 
naar het Parkje (dierenparkje en eetcafé www.
lepetitparc.be). 
Open: in juli- aug. van di. tot zo. van 14u tot 18u; 
in sept.- okt. op zo. van 14u tot 17u. Geleide be-
zoeken (mits reservatie) van de ruïnes van het 
kasteel van Beaufort op  7, 14, 21, 28 augustus. 
Info: Ecomuseum, av. de Beaufort, 65 à Ben. 
+32(0)85/21 13 78 – ecomusee@huy.be.
new : ontdek in de tuin nuttige en karakte-
ristieke planten uit onze streek. Brochure met 
beschrijving ter plaatse of op www.musees.
huy.be / Nieuw didactisch parcours in de ver-
schillende zalen.

new

En nog veel andere
wandelingen...
Familiale of sportieve, een vijftigtal wandelin-
gen zijn te vinden op www.cirkwi.com. Volg: 
‘Offi ce du Tourisme de Huy – Ville de Huy – 
Maison du Tourisme Terres-de-Meuse’. Folders 
gratis en NGI-kaarten voor 5 € op de Dienst voor 
Toerisme. 

Inspecteur ISI voert de enquête uit
Tihange > Een ludieke wandeling bestaande uit 
drie onderzoeksspelletjes voor kinderen (4-6 jaar, 
7-9 jaar en 10-12 jaar). Op het parcours staan ver-
schillende informatieve panelen die je een hint kun-
nen geven om de knoop van het raadsel te ontrafe-
len. De spelfi che kan je afhalen bij de Dienst voor 
Toerisme of downloaden op de website visithuy.be
Vertrek: chemin du Chera, parking op de hoek van 
de ‘rue Poyoux-Sarts’. De afbakeningen oranje «hert» 
volgen. Parcours +/- 3 km.

Schattenjacht van de Gouden Geit
Vallei van de Solières > Op ieder moment kan 
je van bij het Ecomuseum in Ben-Ahin, avenue 
de Beaufort, 65, vertrekken om op zoek te gaan 
naar de schat van de Gouden Geit. Wandeling 
van ± 5 km voor klein en groot. Boekje kan je 
bij de ingang van het museum in een koffer 
vinden.

Voor sporters die graag stijgen en dalen. 
Vertrek bij:
> de Dienst voor Tourisme (quai de 
Namur, 1): 7 km – 18,5 km – 24,5 km
> Tihange (chemin du Chera): 10 km
> Solières (av. de Beaufort, 71): 12 km
> Gives (rue É. Vandervelde, 67 ): 10,5 km
Ultratrail van 51,5 km door groepering 
van L vertrek bij de Dienst voor Toerisme, 
S in Solières en S in Gives.
Alle details, info bewegwijzering en 
GPX-bestanden ook op  www.cirkwi.com 
> Ville de Huy of op www.huy.be. Bij het 
vertrek van de verschillende parcours 
staan informatieve panelen. 

VITA parcours
Tihange > Opwarming, bodybuilding, cardio en 
stretching staan op het programma van deze lus die 
tien ”oefen”panelen omvat, net als een evenwichts-
balk en pull-up bars. Parcours: 2,8 km. Hoogtever-
schil: + 78 m. Vertrek: chemin du Chera. Parking op 
de hoek van de ‘rue Poyoux-Sarts’.

Kaseling 
03 & 04/09
Vertrek Ecomuseum > Wandeling en kaasfon-
due gaan hand in hand. Reserveer uw tas met 
het nodige materiaal en eet- en drinkwaren 
en ga op stap. Neem daar waar het je het best 
schikt een pauze en geniet van een  smakelijke 
fondue. Vertrek om 10u30 bij het Ecomuseum, 
avenue de Beaufort, 65 in Ben. Tarief: 75 € voor 
5 pers. Reservatie op: www.terres-de-meuse.be

Solières &
zijn wandelingen

www.huy.be
Te midden van een groene vallei, gewiegd door het 
zachte geruis van de Maas, telt Hoei een ruim netwerk 
aan wandelwegen, te voet of met de fi ets te ontdekken. 

Mémo-Huy wandelingen
03 juli > De natuur aan de stadspoorten
24 juli > Ontdek het historische centrum van Hoei
28 aug. > Hoei en de kunstenaars
Info: www.memo-huy.be -          Mémo Huy

natuur wandelingen



Rue des Cloîtres > De ‘Rue des Cloîtres’ geeft 
vanaf de Dienst voor Toerisme toegang tot het 
historische centrum van Hoei. Ze tooit zich nu in 
duizend en één kleur met een vlinderhemel en 
een eerste sectie paveien geverfd door de bur-
gers ter gelegenheid van een participatief pro-
ject ‘stadskunst’. Dit is ook bestemd voor andere 
straten in de stad. Maak van deze gelegenheid 
gebruik om ongewone foto’s te maken in dit 
autovrije middeleeuws straatje of om de kerk 
en het Bethlehemportaal te ondekken.

De Muur van Hoei met zijn 900 m lange klim van bij de 10 %,
is internationaal gekend dankzij de Waalse Pijl en andere 
wielerwedstrijden waarvan de Muur een gedeelte van het 
parcours is. 
> Hou je van wandelen? Er bestaat een wandeling van +/- 3 
km heen-en-terug ”Op ontdekking van de Muur van Hoei”... 
maar je zal moeten klimmen!
> > Ga tot op het Plein van ‘La Sarte’ waar het pretpark ‘Mont 
Mosan’ klein en groot zal verheugen (montmosan.be) 
> De fi etsers op zoek naar prestaties, kunnen deelnemen aan 
de Chrono challenge. Op de top van de Muur kan je een foto 
maken vóór het paneel ”What’s your chrono ?”, en hem met 
je chrono op ‘Facebook Huy le Mur Chrono’ publiceren . Op 
het einde van de zomer zal een trekking plaatsvinden die aan 
sommigen een geschenkje ”Made in Huy” zal toekennen. 
> Op 23 juli fi nisht de eerste etappe van de Ronde van het 
Waals Gewest op de Muur van Hoei (info: www.visithuy.be).

Wenst u ook een pavei te kleuren in de 
‘Rue des Cloîtres’? Afspraak op de Dienst 
voor Toerisme op 16 juli tussen 13u en 
16u. Zie plan pp. 18-19.

In de stad > Grijp de kans om tijdens een 
wandeling in het stadscentrum een variatie 
aan beelden te ontdekken zoals ”Margot Espe-
ranza” van Kalbut (voorplein kerk en Fort) net 
als de muurschilderingen  ”Touché, Coulé” van 
Matth Velvet (zeeslag spel) (rues des Augustins 
en Delloye-Matthieu) en ”Huy on the Meuse” 
van Didier ‘Jaba’ Mathieu (op het gebouw van 
het  Cultureel Centrum). Maar ook talrijke an-
dere kunstwerken die zich overal wat bevinden 
zoals ”La Baigneuse” van Mady Andrien (Baads-
ter) (rue Pont Palais), ”Les joueurs de billes” van 
Ursule Monteforte-Fürster (Knikkeraars) (Grand-
Place),”Le lecteur” van Silvana Belletti (Kranten-
lezer) (rue du Pont) of ook nog ”Liberté” van 
Albin Courtois (Vrijheid) (parc Henrion). 
Niet limitatieve lijst. Zie plan pp. 14-15.
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Vlinderhemel en 
gekleurde paveien

Muur van Hoei,
op de fi ets of te voet... 

Kunst in
de stad 

© Michèle Legrand © Colguy

Snoop’Huy
Stadstentoonstelling

Centrum > Na de kat ‘Chat-rlie’ 
in 2020 en de slak ‘Gary’ in 
2021, komen ‘Snoop’Huy’ en 
zijn vrienden wat vreugde in het 
stadscentrum zaaien. Nieuw in 
2022: de 87 honden in 3D puz-
zel die burgers en verenigingen 
hebben gecustomiseerd, zijn te 
ontdekken...
> vrij parcours
> middels een spoorzoekspel
vanaf 1 juli beschikbaar op de 
Dienst voor Toerisme en online 
op  www.visithuy.be. 
Zie plan pp. 14-15.

... > 31/08
Hier, wandeling 

van 3 km
Muur van Hoei

Totemus 
Digitale
schattenjacht 

In de stad > Via de app TOTEMUS kan  je deelnemen aan een schatten-
jacht in het hartje van Hoei. Beloning? Kortingen en gratis tickets voor 
toeristische attracties in Wallonië. www.totemus.be

www.huy.be
Hoei, te voet of op de fi ets, heeft voor een curieuze blik steeds iets in pet-
to. Een kortdurende tentoonstelling, sculpturen, fresco’s...kan je tijdens 
je wandelingen  ontdekken. 

Wandelingen in de stad 
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Boottochten
Val Mosan

Boottocht: 1 uur
JULI - AUG - SEPT
Juli, aug.: van ma. tot vr. om 15u en om 
16u30 (+ om 18u30 op vr.) ; zat. en zo. om 
11u, om 15u en om 16u30. Sept.: wo., za. 
en zo. om 15u en om 16u30. Volw. 8 €,
+ 60 j. 7 € en - 12 j. 6 €. Info*
new : gratis folder - spel ecosysteem van 
de Maas vanaf 6 jaar.

Op ontdekking van Hoei (FR-NL) 
JULI - AUG
Op aanvraag, 5 €. Info*

Wie heeft de ridder gedood?  (FR)
Een raadsel in het hartje van Hoei 
07/08
Wandeling geleid door de romanschrijfster Ca-
therine Lheureux. Om 13u15, 5 €/pers. 
+ Zitting ‘Slow Reading’. 15u30-16u: 
onthaal door Catherine Lheureux. 16u-17u: 
stillezen. 17u: drankje en gedachtenwisseling, 
5 €. Minderbroederklooster, rue Vankeerber-
ghen, 20.
Info en reservering: Dienst voor Toerisme, 
+32(0)85/21 29 15 – www.visithuy.be. Voor de 
‘slow reading’ +32(0)476/61 21 05 - gisbrand.
mariefrance@gmail.com.

Wandeling - Centrum van Hoei  (FR) 
09/07
Wandeling geleid door de romanschrijver 
Olivier Duculot. Om 14u. Vertrek in het ‘Hôtel 
du Fort’, chaussée Napoléon, 6, 5 €. Gratis voor 
kinderen.
Info en reservering: Huis voor Toerisme Terres 
de Meuse, +32(0)85/21 29 15. 
www.terres-de-meuse.be

Openmonumentendagen  (FR) 
10 & 11/09
De discrete charme van het kasteel van 
‘Bonne Espérance’ / Musicale innovatie door 
de eeuwen heen / In de voetstappen van 
Juette van Hoei / Het gotische Hoei / Tussen 
rozetten en romaanse crypte
Info: www.huy.be – patrimoine@huy.be 

Collegiale kerk en Oude Hoei (FR) 
21/07
10u - 5 €. Info*

> Het gotische Hoei (FR) 
10 & 11/09
In de middeleeuwse straatjes zijn er nog 
vele oude gebouwen die getuigen van de 
gotische stijl. 
10 sept. 10u30, 11 sept. 13u30. Vanaf 6 jaar. 
Gratis.  Info*

De wijngaarden van Hoei (FR)
09 & 10/07 - 13 & 14/08
Juli: Clos des Prébendiers, Thier des Malades, 
16. Aug.: Clos Bois Marie, chaussée de War-
emme. Om 11u en14u30. Volw. 5 €, - 18 j. 2 €.
Info*

Boottochten naar Luik  OF Namen
05/07 & 17/09 > Luik
28/07, 11 & 25/08  > Namen
Ontbijt, middagmaal (buffet) en vieruurtje aan 
boord. In stad +/- 2 uur vrije tijd. Vertrek om 9u, 
terugkomst rond 19u30. Volw. 55 €, - 12 j. 45 €. 
Info*
Boottocht naar Andenne 
15/07
Ontdekking van de stad, haar markt, tentoonstel-
lingen. Ontbijt en vieruurtje aan boord. Vertrek 9u, 
terugkomst rond 16u. 25 €/pers. Info*
Boottocht voor het vuurwerk
van de foorkramers
27/08
Pastabuffet + dessert. Volw. 35 €, - 12 j. 30 €. Insche-
ping om 19u. Info*

Becommentarieerde
boottochten 
03/07 - 07/08 - 04/09
Om 11u. 10 €. Vertrek indien min. 15 pers. 
Info*

Aperitief boottocht 
07 & 21/07 - 04/08 - 01/09
Proeverij van lokale produkten+boot-
tocht+1 glas Hoeise bubbels. Van 18u30 
tot 20u. 20 €. Info*

Natuurboottocht 
24/09
De Maas in Hoei, haar fauna en fl ora en haar 
geschiedenis. Om 13u30. 10 €. Info*

Inscheepplaats, quai de Namur
(tegenover de kerk)

* Info & reserveringen : Dienst voor Toerisme > 
Quai de Namur, 1 à 4500 Huy 
+32(0)85/21 29 15 - tourisme@huy.be
www.visithuy.be
         Offi ce du Tourisme de Huy
         Huy Evénements

Vertrek bij de
Dienst voor Toerisme, 

quai de Namur 1

Geleide 
bezoeken

Geleide bezoeken 

new

Volledig !
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Info en laatste nieuwigheden en evenementen...

raadpleeg onze webkanalen.

Escape game
”De Grote ontsnapping” 
... > 31/10 - Fort

De Hoeise Aperitieven 
01/07 > Park van het kasteel Springuel
16/09 > Square Henrion

Kersenfeest 
01 > 03/07 - Tihange

Big Jump
10/07 - Quai d’Arona

Rommelmarkten
03/07 - Tihange // 10/07 - Statte  // 07/08 - 
Statte en La Sarte (in Hoei)  // 28/08 - Kasteel 
Springuel en Ben  // 04/09 - Statte

‘Méchuy’ & Trail van het biggetje
10/07 - Oude Mijn in Gives

Zomerdorp 
14 > 31/07 - Parc Henrion

Kids Welcome
21/07 - Voetbalveld Av. de la Croix-Rouge

Ronde van Wallonië 
23/07 - Muur van Hoei 

Middeleeuws weekeinde
06 & 07/08 - Fort

Home Made Music Festival
13/08 - Huis van de sluiswachters

Kunstfestival 
17> 21/08 - Sint-Mengoldruimte

Zonnebloemfeest 
28/08 - Huis van de sluiswachters

‘C’est pas d’la Carotte‘ Festival
02, 03 & 04/09 - Rue du Mont Falise

Bijeenkomst van boekinisten 
04/09 - Avenue Delchambre

Kermis : 12 > 21/08 - Stadscentrum //
De dag van15 augustus : Dorp van 
de broederschappen - Place Verte // 
DJ - feest - Grote Markt // Vuurwerk - 
Van het fort afgestoken //Het vuurwerk 
van de foorkramers : 27/08 - Pont de 
l’Europe

Wat is er te beleven

www.huy.be - www.visithuy.be
         Offi ce du Tourisme de Huy
         Huy Evénements

Traditioneel
15 augustus

Tentoon-
stellingen 

Openmonumentendagen 
10 & 11/09 - Op verschillende plaatsen 

Feest rond de Camauër kiosk
11/09 - Parc Henrion

Het Jazzt in Hoei 
15 > 25/09 - Minderbroederklooster
en andere plaatsen 

Feest van de Federatie
Wallonië-Brussel  
24/09 - Atelier Rock

Hurbayn Festival voor jongeren 
24/09 - Place Verte

De Playmobils gaan op fi lmtour! 
... > 07/08 - Espace Saint-Mengold

Tijdsgeest en de menselijke natuur 
... > 21/08  - Galerie Juvénal

Het ei of de dakpan?
Tentoonstelling over Pater Pire 
... > 13/11 - Nouvel Essor

Chrysalide 
17 & 18/09 - Op verschillende plaatsen 

Uitbroeden 
17/09 > 30/10 - Galerie Juvénal

De schaduwberoepen
in het hospitaal 
... > 18/11 - Centre Hospitalier
Régional de Huy 

Retrospectieve van de
evenementen 2021
... > 31/12 - Stadhuis 

De schatten die ons
werden toevertrouwd 
... > 18/09 - Collegiale kerk Onze-Lieve-Vrouw  



Ici, parcours
découverte & 
jeu de
piste
Snoop’
Huy
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