ZATERDAG 16 DECEMBER 2017
Eurek@'s BUSUITSTAP en KERSTWANDELING te NAMEN/NAMUR
18e Marche de Noël à Namur
ORGANISATIE: WALLONIA - NAMUR ASBL CLUB DE MARCHE (NA 009)
STARTPLAATS: Instituut Henri Maus, Rue Courtenay 11, Namen
Zaterdag stipt om13u vertrokken 68 Eurek@’s voor een aangename kerstwandeling te
NAMEN-NAMUR. Het was de laatste Eurek@ uitstap van het jaar 2017.
Een unieke kerstwandeling door de stad Namen met het sfeervolle marktplein, kerststallen,
kerstmuziek en overal gezellige verlichting. Rond ongeveer 15u was iedereen al vertrokken
voor de wandeling. De keuze in afstanden was 4-7-14 of 22 km.
* De 4-7 km = liep naar het centrum van de Maasstad en doorkruiste de Kerstmarkt op het
Wapenplein (place d’armes) en omgeving. Af en toe passeerde er de TINCK MUSIC BAND - de
muzikale kerstmannen.
* De 14-22 km = beklimming van de Citadel, 100m boven de maas. Ondanks af en toe een
regenbui was het hier toch een beetje genieten van de prachtig verlichte stad en de vallende
avondkleuren. Boven op de citadel kregen we als extra het hele “DORP” te zien van de
WERELDBEKER VELDRIJDEN op de citadel te Namen dat daar de volgende dag (zondag) zou
doorgaan. Dat was echt een indrukwekkende bedoening om eens te zien. Sven Nijs hebben
we spijtig genoeg (in het donker) niet gezien.
* De 22 km = ging verder omhoog gaan door de straten van Bouge, een deelgemeente van
Namen, de liefhebbers leerden hier een ander perspectief van Namen kennen.
PLACE D’ARMES: aan de “Place d'Armes” waren er natuurlijk de vele chalets met een
diversiteit aan handwerk, kunstenaars, decoratie-objecten en lokale smaken rond het thema
van de eindejaarsfeesten.
PLACE DU THEATRE: Place du Théâtre is een mooie plaats aan de voet van het imposante
theater van Namen. Historische charme en magische decoraties weerspiegelden de magie van
Kerstmis. Speciaal voor de editie van 2017 stond er het mooi verlichte REUZENRAD tot 35
meter hoog ... voor 5€ kon je daarboven de kleurrijke en sfeervolle uitzichten over de daken
van Namen ontdekken ! Het reuzenrad is het grootste van Wallonië.
PLACE DE L’ANGE: Op de Place de l'Ange stond de ijsbaan met een oppervlakte van 350m²
Ook overal diverse kraampjes met drankjes waren te verkrijgen rond de ijsbaan.
Later op de avond zocht iedereen een restaurantje naar keuze voor een lekker avondetentje
en genoot van de warmte en gezelligheid die de plaatselijke horeca ons aanbood.
Het plaatselijk Bière Wallonne de Luxe “Vi Keute di Nameur” zowel in blonde als donker versie
te verkrijgen, viel in de smaak bij de Eurek@ proevers.
In de startzaal was er voldoende eten en drinken te verkrijgen. Er waren ongeveer 550
wandelaars aanwezig die dag. Om 20.45u was het weer verzamelen in de startzaal om stip
om 21u af te reizen richting Bilzen.
Ook met kleine regenbuien tussendoor hebben we allen als echte wandelaars met volle
teugen genoten van deze zuurstofrijke wandeling. Deze kerstwandeling was zeker een
aanrader voor de EUREK@-wandelaar van goede wil en smaak.
HOW HOW HOW GROETJES VAN DE KERSTMAN !!! en dank voor uw aanwezigheid.

FACEBOOK FOTOALBUM klik dan op deze link:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.876431482538202.1073741869.49
4195684095119&type=1&l=c3e88309d0

1) Goed om te weten …
Hou je klaar voor 2018 ! dan gaan we naar “GENT BY NACHT” op za08dec18 een
organisatie van de Florastappers van Gent. Reserveer deze datum al maar in je nieuwe
kalender!
2) Goed om te weten …
We wandelen ook om te leren.
NAMEN (Frans: Namur; Waals: Nameur) is een stad in België, gelegen waar de rivier de
Samber in de Maas vloeit. Het is de hoofdstad van het Waals Gewest (Wallonië) en de
hoofdstad van de provincie Namen.
De stad ligt ongeveer 65 km ten zuiden van Brussel, aan de samenvloeiing van Samber en
Maas en aan de grenzen van Haspengouw, de Condroz en de streek tussen Samber en Maas.
Het huidige stadscentrum bevindt zich op de linkeroever van de Samber. De stad telt ruim
110.000 inwoners wat ongeveer een kwart van alle inwoners van de provincie
vertegenwoordigt.
In Namen zetelen de regering en het parlement van Wallonië. In Jambes liggen belangrijke
gebouwen van het Waals Gewest, waaronder ook het Elysette, de ambtswoning van de
minister-president van Wallonië. Met een groot aantal onderwijsinstellingen op alle niveaus –
waaronder de Université de Namur (UNamur) – en grote ziekenhuizen vervult Namen een
belangrijke verzorgingsfunctie voor de hele Condroz en het Ardense achterland.

