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Adres gegevens 

Reu de la Voée Juetta 21 
4600 Richelle Visé 
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De accommodatie waarin we ons fotoweekend zullen 
doorbrengen is gelegen in het pittoreske dorpje Richelle 
tussen Luik en Maastricht. Richelle is een gezellig dorp in de 
Belgische provincie Luik en ligt op een hoogte aan de 
rechteroever van de Maas. Nabij Richelle ligt de kronkelende 
weg van Argenteau naar Dalhem. Het dorpje kenmerkt zich 
met typische weilanden en boomgaarden.  
 
De vakantiewoning bevindt zich in een oud schoolgebouw uit 
het jaar 1930 welke is opgedeeld in drie verschillende 
woningen. De oude elementen van het schoolgebouw zijn 
behouden wat deze vakantiewoning uniek maakt. Ook het 
interieur is hierop aangepast met oude schoolelementen zoals 
landkaarten en telramen. De woning is in 2009 gerenoveerd 
en van alle gemakken voorzien. 
 
Op circa 12 kilometer van onze vakantiewoning bevindt zich 
de stad Luik. Naast de vele musea, de oude kerken zoals de 
Sint-Bartolomeüskerk of de Sint-Pauluskathedraal is het een 
absolute must om het moderne station van Luik;-Guillemins te 
fotograferen. 
 

   
 
Ook niet ver van onze vakantiewoning ligt een van de oudste 
steden van België, Tongeren. Geniet van de schilderachtige 
huizen in het Begijnhof en de dromige pleinen waar de tijd 
lijkt te hebben stilgestaan. Ook Verviers of Eupen zijn het 
bezoeken waard.  
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Algemeen 

- Zelf bedlinnen meenemen (het zijn 1-
persoonsbedden) 

- Voor koffie, thee & melk wordt gezorgd, wat je verder 
drinkt even zelf meenemen. 

 
Corona 

- Wij gaan ervanuit dat iedereen voor vertrek thuis een 
zelftest doet en bij een positive uitslag zijn/ haar 
verantwoordelijkheid neemt. 

- Zorg dat je op de hoogte bent van de actuele corona 
maatregelen in België. 

 
Vergeet niet: 

- Laptop/ kabels om eventueel foto’s te verwerken voor 
de presentatie op zaterdagavond 

- Eventueel spelletjes mee te nemen voor de avond 
- Een identiteitskaart of paspoort mee te nemen 
- Je eigen drank voor dit weekend mee te nemen, voor 

koffie, thee & melk wordt gezorgd. 
- Je bedlinnen mee te nemen. 

 
Vervoer 
In de deelnemerslijst kun je zien wie er allemaal meegaan. Het 
is gezellig en goed voor het milieu om te carpoolen, regel dit 
onderling (denk ook aan de benzine vergoeding voor de 
chauffeur). Mocht het zijn dat dit niet lukt, laat dit de 
orgnisatie even weten. 
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Vrijdag 24 september 
17.00 uur Huis open 
19.00 uur Diner ala Maison, zelf voor je drank zorgen 
 
Zaterdag 25 september 
08.30 uur Ontbijt 
10.00 uur Facultatieve invulling fotografie 

 
SUGGESTIES 

Stad & architectuur: Luik, Tongeren, Vervier, Eupen 
Straatfotografie: Luik 

Urban: Möntzen & Hombourg Gare, sanatorium Spa 
De Toren van Eben-Ezer 

Natuur: Voerstreek, Ardennen 
 

17.30 uur BBQ, zelf voor je drank zorgen 
21.00 uur Presentatie van foto’s van gisteren & vandaag 
 
Zondag 26 september 
08.30 uur Ontbijt 
10.00 uur Facultatieve invulling fotografie 
11.00 uur Stadswandeling met gids door Tongeren 

 
SUGGESTIES 

Luikse markt, Antiekmarkt Tongeren 
 
19.00 uur Diner in een nader te bepalen restaurant 
 
Maandag 27 september 
08.00 uur Ontbijt 
09.00 uur Opruimen 
10.00 uur Vertrek uit huis & vrije invulling  
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Huis:  € 125,- per persoon voor een gedeelde kamer 
  € 165,- voor een eigen kamer 
 
Ontbijt, vrijdagavond diner & BBQ zaterdagavond  
 
Afrekening voor ontbijt, vrijdagavond diner & BBQ 
zaterdagavond, gas & water & licht volgt later.  
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1. Alphons de Visscher (eigen kamer) 
2. Ben Roze (eigen kamer) 
3. Anny Roze (eigen kamer met Ben) 
4. Coby Joosten (eigen kamer) 
5. Doortje Vervoordeldonk (eigen kamer) 
6. Frans van de Boomen (eigen kamer) 
7. Harry Keijsers (eigen kamer) 
8. José Keijsers (eigen kamer met Harry) 
9. Joop van Doorn 
10. Marie-Jose de Bont 
11. Mathy Heijmans (eigen kamer) 
12. Jenny Heijmans (eigen kamer met Mathy) 
13. Petra Renders 
14. René van Dijk 
15. Ted van de Meulenhof 
16. Thea Keeren (eigen kamer) 
17. Tineke Mauer 
18. Thom de Vos 

 
Organisatie Fotoweekend 
Doortje Vervoordeldonk 06 – 41352222 
Marie-José de Bont  06 – 30729959 
René van Dijk   06 – 26781965 

 
 

- Dieet wensen vooraf aangeven 
- Eet je vrijdagavond of zaterdag niet mee, geef dit 

door 
- Ga je zondag met de begeleide stadswandeling in 

Tongeren mee, geeft dit uiterlijk zondag 12 
september door aan Marie-José. 
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