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Het bestuur 
 

Voorzitter en Econoom 

     Marcella  LIEFSOENS 

  

     Filips de Goedelaan 8    

     3400  Landen  

     Tel. 0495/84 37 25     

 

Ondervoorzitter & Logistiek 

 

 

Secretaris 

     Ludo PEETERS 

     August Robijnsstraat 33   

     3404  Landen  

     Tel.: 011/88 56 51. 

     GSM: 0473/96 24 02 

 

 

 

Penningmeester 

     Gilbert VANDEVELDE 

     Keibergstraat 19 

     3400 Landen 

     Tel.: 016/78 20  
  Bankrekening Leeuwerik: BE22 4533 0323 7147 
 

 

 

Info & Web Verantwoordelijke 

    William CHAMPAGNE 

    Hannuitsesteenweg 34  3400 Landen 

    Gsm: 0499/54 03 36 

 

   

 

Parcoursmeester 

   André MEEUS 

   Weggevoerdenlaan 7  3400  Landen 

   Gsm: 0494/16 34 79 

 

 

 

 

Inschrijvingsverantwoordelijke 

    Bernadette CHAMPAGNE 

    Hannuitsesteenweg 34 3400  Landen 

    Tel.:  011/88 41 67 

 

 

 

 

 

CONTACT: deleeuwerik@outlook.com 

Vaste medewerker 
        

  Administratie 

         Betty TASSENS 

         Keibergstraat 19 

         3400 Landen 

         Tel.: 016/78 20 56 

 

 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email-adres 
  

Soms moet er vanuit het bestuur een 

dringende mededeling gedaan worden aan de 

leden.  

Dat kan niet altijd via het clubblad. Daarom 

zou het gemakkelijk zijn als we van de vele 

leden die een computer gebruiken het e-

mailadres zouden kennen. 

 

Maak je e-mailadres over aan het bestuur 

(liefst aan Ludo – Secretaris - 

peeters.ludo1@skynet.be) zodat we een lijst 

kunnen aanleggen. 

 

Het bestuur zal deze adressen enkel gebruiken 

voor een dringend contact en zal niet 

doorgegeven worden aan derden. 

 

Openingsuren Secretariaat 

Algemene administratie  

Inschrijving leden, nieuwe leden  

Contacten met Wandelsport Vlaanderen.  

Aanmaak van naamstickers, stempelkaarten, 

verzekeringspapieren, wandelboekjes, enz... 
 

Contact met Secretariaat 

Wandelclub: na afspraak via tel. 

of email.   

Niet op zon- en feestdagen 
 

Gsm: 0473/96.24.02  

Via mail: peeters.ludo1@skynet.be 

Secretariaat is gevestigd  

August- Robijnsstraat 33  

3404 Attenhoven – Landen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:deleeuwerik@outlook.com
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Driedaagse Egmond aan Zee 01/04 - 03/04/2022 
 

Dag1 

 
7u00 u vertrek met reizen Baus voor onze driedaagse naar Egmond-aan-Zee. 27 Leeuweriken en 8 andere 

wandelaars nemen deel aan deze 3-daagse. 

Gezellig keuvelend in de bus bereiken we het dorpje Beesd, tussen 's-Hertogenbosch en Utrecht, waar we in 

"Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt" een prachtige wandeling (± 8km) maken door dit unieke landgoed. Het 

was een voormalige St-Norbertijnenabdij en nu privé eigendom. Het landgoed moet echter open blijven voor 

publiek. Wij genieten ook van een goede broodjesmaaltijd op dit domein. 

Het was een frisse maar droog gebleven wandeling. 

Rond 13u45 vertrek naar Egmond-aan-Zee om tegen 15u10 aan te komen in het prachtige Hotel Zuiderduin. 

Inchecken en klaar maken voor een mooie wandeling met verkenning van Egmond-aan-Zee (± 4 km) 

Om 20u00 werden wij verwacht voor het avondeten. Een prachtig en uitgebreid avondeten in buffetvorm. . 

Na het eten genieten we van een gezellig samenzijn  in de Bistro of de Irish Pub, beiden in het hotel. 

 

Dag2 

 
Na een super ontbijt (8u00) - steeds in buffetvorm - vertrekken de geïnteresseerden rond 9u15 voor een mooie 

wandeling (± 8 km) rond Egmond met deels een tocht door de duinen. 

Na de avondwandeling maken we ons klaar om tegen 12u30 te gaan lunchen. 

De liefhebbers vertrekken tegen 14u00 voor de 2de wandeling ((± 8 km). De overigen hebben vrije tijd in 

Egmond. 

Na het avondeten (20u00) zitten we nog gezellig samen in de brasserie om te kaarten en of te kletsen. 

Om 22u00 maken we ons klaar voor een uurtje bowling. We hebben immers 4 banen gereserveerd voor onze 

deelnemers. Zowel voor winnaars als verliezers een supergezellige ontspanning. 

 

Dag 3 

 
8u00 ontbijt en daarna koffers pakken. (Koffers kunnen in een bewaakte zaal geplaats worden) 

Tegen 10u00 maken de stappers zich klaar voor een nieuwe wandeling langs het strand en de duinen van 

Egmond ((± 8 km). Het weer was deze maal minder goed, een beetje regen. 

Tegen 12u30 hebben we weer onze uitgebreide lunch en rond 13u45 vertrekken we uit Egmond richting 

Alkmaar. 

In en rond het stadje Alkmaar is er voor de liefhebbers de 2de wandeling van de dag  

De overigen hebben tijd voor wat shopping (zondag maar alle winkels open!) of een terrasje. 

Tegen 16u15 vertrek uit Alkmaar richting Landen met opnieuw een plaspauze langs de autostrade. 

Aankomst in Landen rond 20u30 

Einde van een gezellige, kameraadschappelijke en mooie 3-daagse in Egmond-aan-Zee 
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JAARPROGRAMMA  2022 
 

 

Meerdaagse reis naar Verbania (Lago Magiore – 

Italy) van 10/09/2022 tot en met 17/09/2022 
 

Wegens omstandigheden nog enkele plaatsen beschikbaar.  

Wees dus snel 
 

 
Donderdag 30 juni 2022 

8ste Avondwandeling Ezemaal 

Wandelafstanden keuze uit: 4 of 7 km 

Vertrek: Parking Station Ezemaal om 19u30 

 

Donderdag 14 juli 2022 

Avondwandeling omgeving Neerlanden 

Wandelafstanden keuze uit : 4 of 7 km 

Vertrek: Kerk Neerlanden om 19u30  

 

Donderdag 28 juli 2022 

Avondwandeling omgeving Laar 

Wandelafstanden keuze uit :  4 of  7 km 

Vertrek : Kerk Laar om 19u30 

 

Zondag 31 juli 2022: Bus uitstap : Niel-bij-As 

Heidetocht 

 

 

Donderdag 11 augustus 2022 

Avondwandeling omgeving Waasmont 

Wandelafstanden keuze uit :  4 of 7 km 

Vertrek : Kerk Waasmont om 19u30 

 

Donderdag 25 augustus 2022 

Avondwandeling omgeving Landen 

Wandelafstanden keuze uit 4 of 7 km 

Vertrek : Slachthuisplein om 19u30 

 

Meerdaagse reis Verbania van 10/09/2022 

t/m 17/09/2022 
 

Zaterdag 17 december 2022: Bus uitstap met 

Kerstmarkt in Abdij van Maredsous. Meer info 

in een later clubblad 
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Vertrek: 08u00 

 
 

     

Prijs: € 16,00 (busreis + inschrijving wandeltocht) 
 

Attentie: inschrijving is pas definitief na betaling 

Inschrijven kan nog zolang er plaatsen vrij zijn 

Betaling: te storten op rekeningnummer BE22 4533 0323 7147 

Mededeling: Bus uitstap Niel-bij-As naam + voornaam 

Vertrek huiswaarts: +/- 16u00 
 

  Heidetocht - Jubileumtocht 30 jaar Heikabouters 
 

 

De Heikabouters vieren feest! In 2022 blaast de club 30 kaarsjes uit. Vier samen met de club door deel 

te nemen aan deze prachtige natuurwandeling door het Nationaal Park Hoge Kempen. Elke deelnemer 

ontvangt een kleine attentie. Afstanden: 4 – 8 - 12 – 20 – 30  Km. 
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Deze tochten gaan  hoofdzakelijk door de bosrijke wegen en langs het Rouwmortelven met pauze. Dan is er nog  

een 12 km parcours (met pauze) dit parcours komt langs de bosbeekvallei, de Kaleberg met zijn mooie holle  

wegen en zijn open vijver, later op de terugweg naar de zaal komt je nog langs de Lourdesgrot. 

Aan de pauzezaal is er nog een lus voorzien van 8 km deze gaat over land en boswegen echt genieten van de rust 

en de natuur. (dus is er de mogelijkheid om 8 km + 8 km of 12 km + 8 km te wandelen) 

Aan de start is er nog een parcours van 10 km voorzien zonder pauze dit gaat via de oude kiezelgroeve, de 

geologische wand en komt terug via het mooie speelbos. 

 

                              Lourdesgrot in As 

 In het groene hart van As vind je de rustige en idyllische Lourdesgrot, 

opgetrokken uit Maasstenen. Dit heiligdom en bedevaartsoord werd in 

1944 ontworpen en gebouwd door Nielenaar Louis Pillaerts met hulp van 

de buren. Vlak na de bevrijding in 1945 werd de grot zelfs even bewoond 

door een kluizenaar uit Sint-Agatha Berchem. Na een jaar bleek de grot toch 

te ongeschikt als woning, waarop de kluizenaar zichzelf een nieuwe kluis 

bouwde bij de kerk van Niel.De Lourdesgrot in As is zeker een bezoekje waard. 

 

                                       Rouwmortelven 

Het Rouwmortelven is samen met het Driebankenbos en de Bosheide de 

meest noordelijke uitloper van het Nationaal Park Hoge Kempen. 

Het Rouwmortelven is een moerassig hoogvengebied en wordt bewoond 

door een rijke populatie libellen.  

’s Zomers vind je er prachtige bloemen zoals klokjesgentianen en 

zonnedauw. Tijdens deze wandeling kunnen we dan weer genieten van een 

prachtig landschap. 

                       

      

De Caelenberg of Kalenberg                                                       

Bosbeekvallei in Niel-bij – As 

De Caelenberg, of Kalenberg, is een 

steilrand aan de rechterflank van de 

Bosbeekvallei. Het hoogteverschil bedraagt 

zo'n 20 meter en de geasfalteerde weg over 

de steilrand klimt hier met maximaal 9% 

omhoog.                                

 

            

 

 

 

 Nationale Park Hoge Kempen in Niel-bij – As 

 

De geologische wand en de trappentoren 

De geologische wand, gelegen in een voormalige grindgroeve, is één van de weinige 

geologische monumenten in België. Geologische afzettingen  

brengen een geschiedenis van bijna 300 000 jaar tot leven. Kenners kunnen er 

zelfs ijstijden en warmere periodes in ontdekken. Via een trappentoren van 8,5 

meter hoog kan je de groevewand op verschillende niveaus bezichtigen. Een 

loopbrug vormt de verbinding tussen de bodem van de groeve en het oorspronkelijk 

niveau. 
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Wandelkalender Juli, Augustus en September  
 

Juli 2022 
 

 

za 02/07 Wandelklub Halewijn Zoutleeuw vzw   Kersentocht - Trofee Harten Vijf     06.00-15.00    4-6-

12-20-42-50 km    Gemeenschapscentrum De Passant   Aen den Hoorn 12    3440    Zoutleeuw 

zo 03/07 Wandelklub Halewijn Zoutleeuw vzw   Vlaams-Brabant Wandelt - Twee Getentocht     07.00-

15.00    4-6-12-20 km  Gemeenschapscentrum De Passant   Aen den Hoorn 12  3440 Zoutleeuw 

zo 03/07 IJsetrippers vzw   Zomertocht tussen Lane en IJse     07.00-15.00    6-12-18 km    De Linde   

Pastorijstraat 3    3040    Ottenburg (Huldenberg) 

ma 04/07 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek   Vakantietocht     07.00-15.00    4-6-12-18-22 km    

Beversheem   Zonhoevestraat 4    3740    Beverst (Bilzen) 

di 05/07 W.S.V. Milieu 2000 Lommel   Grensparkwandeling - 25e Jubileumuitgave     07.00-15.00    5-

7-8-10-15-18 km    Buurthuis De Kom   Kolonie 2    3920    Lommel 

wo 06/07 De Bollekens vzw Rotselaar   Zomertocht     07.00-15.00    5-7-9-10-12-16-20 km    Feestzaal 

Meubelen Verhaegen   Grote Baan 115    3130    Betekom (Begijnendijk) 

za 09/07 Malmedy - Marche   50e Marche Internationale     06.30-15.00    4-7-12-16-21-30-40 km    Salle 

La Fraternité   Place de la Fraternité 2    4960    Malmedy 

zo 10/07 WSC Langdorp vzw   35e Zomertocht - 50 km van het Hageland     06.00-15.00    4-8-12-16-20-

30-42-50 km    Parochiezaal   Rillaarsebaan 134    3200    Gelrode (Aarschot) 

zo 10/07 Malmedy - Marche   50e Marche Internationale     06.30-15.00    4-7-12-16-21-30-40 km    Salle 

La Fraternité   Place de la Fraternité 2    4960    Malmedy 

di 12/07 Koninklijke WSV Rust Roest Maaseik vzw   Bergerventocht     07.00-15.00    6-12-20 km    

Ontmoetingshuis De Riet   Schoolstraat 20    3680    Opoeteren (Maaseik) 

wo 13/07 Koninklijke WSV Rust Roest Maaseik vzw   Schanstocht     07.00-15.00    4-6-8-10-14 km    

Ontmoetingshuis De Riet   Schoolstraat 20    3680    Opoeteren (Maaseik) 

do 14/07 Avondwandeling omgeving Neerlanden. 4 of 7 Km  Vertrek Kerk Neerlanden om 

19u30 

za 16/07 KWSV De Heikneuters vzw   Liefdadigheidstocht     07.00-15.00    6-8-12-17-20 km    Genker 

Plantencentrum   Hengelhoefstraat 118    3600    Genk 

zo 17/07 Toekers Bunsbeek vzw   Velpe-Getetocht     06.00-15.00    5-7-10-14-21-25 km    

Parochiecentrum   Kasteelstraat 3    3350    Neerlinter (Linter) (gratis inschrijving - zie 

achteraan) 
ma 18/07 WSV De Trotters vzw   Hooitocht     08.00-15.00    4-7-12-16-19 km    OC Runkst   

Runkstersteenweg 149    3500    Hasselt 

do 21/07 De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw   Lus van het Zwarte Goud     06.00-15.00    4-7-12-20 km    

Zaal Neanias   Korspelsesteenweg 69    3581    Beverlo (Beringen) 

za 23/07 WSV Wandelend Paal vzw   Hoogzomertocht - 50 km Beringen-Zolder-Beringen - Trofee 

Harten Vijf     06.00-15.00    4-7-12-16-20-25-30-42-50 km    Spectrumcollege Campus 

Beringen   Bogaarsveldstraat 16    3580    Beringen 

zo 24/07 Vreugdestappers Huldenberg   13e Zomertochten     07.00-15.00    6-12-20-25-35-42 km    Zaal 

Den Elzas   Elzasstraat 19    3040    Huldenberg 

ma 25/07 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw   Haspengouws mooiste     07.00-15.00    6-9-13-17-21 km    't 

Paenhuis   Ridderstraat    3870    Heers 

do 28/07 Torenvrienden Oostham   Vakantietocht     07.00-15.00    4-6-10-16 km    Kristoffelheem   

Schoolstraat 10    3945    Oostham (Ham) 

do 28/07 Avondwandeling omgeving Laar. 4 of 7 Km  Vertrek Kerk Laar om 19u30 
za 30/07 Wellense Bokkerijders vzw   Maupertuustocht     07.30-15.00    4-6-8-12-15-20 km    Zaal 

Sportpark   Houtstraat 35    3830    Wellen 

zo 31/07 Bus uitstap : W.S.V. De Heikabouters vzw   Heidetocht - Jubileumtocht 30 jaar 

Heikabouters     07.00-15.00    4-8-12-20-30 km    Parochiezaal Niel   Hoogstraat 

115    3668    Niel-bij-As (As) 
zo 31/07 De Lummense Dalmatiërs vzw   Bos- en natuurtocht     07.00-15.00    4-6-12-15-20-30 km    

Gildezaal Sint-Lambertus   Hoogstraat 83    3560    Lummen 
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Augustus 2022 
 

 

ma 01/08 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek   Oogsttocht     07.00-15.00    4-6-12-18-22 km    OC 

Lutselus   Pastorijstraat 7    3590    Diepenbeek 

wo 03/08 W.S.V. De Sparrentrippers   Oogsttocht     08.00-15.00    4-8-12-20 km    OC De Helle   A. 

Nelissenlaan 13    3620    Veldwezelt (Lanaken) 

za 06/08 Terug Op Stap Post vzw   Zomertocht     08.00-15.00    4-6-9-13-21 km    Zaal De Wimbert   

Wimmertingenstraat 5    3501    Wimmertingen (Hasselt) 

za 06/08 La Royale Godasse Oupeye   49e Marche de la Royale Godasse Oupeye     06.00-15.00    4-6-

13-21-30-42-50 km    Hall Omnisport L. Larbuisson   Rue du Roi Albert 175 D   4680    Oupeye 

zo 07/08 W.S.V. Iris Kortessem   Vakantietocht     07.00-15.00    4-7-9-15-20 km    CC De Mozaïek   

Kerkplein 14    3720    Kortessem 

wo 10/08 De Bollekens vzw Rotselaar   Vakantietocht     07.00-15.00    5-7-9-10-12-16-20 km    Feestzaal 

Meubelen Verhaegen   Grote Baan 115    3130    Betekom (Begijnendijk) 

do 11/08 K.W.S.V. De Rakkers vzw   Donderdagtocht 3-6-9     07.00-15.00    3-6-9 km    Witte Zaal 

Bolderberg   Kluisstraat 1    3550    Heusden-Zolder 

do 11/08 Avondwandeling omgeving Waasmont. 4 of 7 Km  Vertrek Kerk Waasmont om 

19u30 

za 13/08 KWSV OK50 Zonhoven vzw   Heidetochten O.K. 50     07.00-15.00    4-6-9-12-17-24 km    

Gemeenschapscentrum Tentakel   Kneuterweg 2    3520    Zonhoven 

zo 14/08 Boutersem Wandelt   Gordel rond Boutersem     07.00-15.00    4-8-12-16-20-24 km    Feestzaal 

Boutersem   Kerkomsesteenweg 53    3370    Boutersem 

ma 15/08 Tongerse Wandelvrienden VZW   Eburonentocht     07.00-14.30    4-8-12-16-21 km    VIIO 

Humaniora College   Sint-Truidersteenweg 17    3700    Tongeren 

di 16/08 W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw   Oogsttocht     08.00-15.00    5-8-13-20 km    Schutterij 

Sint-Hubertus   Kanaalweg 80    3550    Heusden-Zolder 

za 20/08 W.S.V. De Heikrekels Maasmechelen   Oogsttocht     07.00-15.00    4-6-13-18-21 km    

Wijkcentrum Concordia   Oude Baan 205    3630    Eisden (Maasmechelen) 

zo 21/08 De Lummense Dalmatiërs vzw   Kermistocht     07.00-15.00    5-8-10-15-20 km    Zaal 

Oosterhof   Dr. Vanderhoeydonckstraat 56    3560    Lummen 

zo 21/08 De Horizonstappers vzw   33e Hagelandwandeling     07.00-15.00    4-7-10-12-15-20-23-27-30 

km    OC Sint-Kwinten   Korenbloemstraat 12    3210    Linden (Lubbeek) 

ma 22/08 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw   Oogsttocht     07.00-15.00    4-8-10-12-16-21 km    Zaal 

Lindehof   Gelinden-Dorp    3800    Gelinden (Sint-Truiden) 

do 25/08 Torenvrienden Oostham   Zomertocht     07.00-15.00    4-6-10-16 km    Kristoffelheem   

Schoolstraat 10    3945    Oostham (Ham) 

do 25/08 Avondwandeling omgeving Landen. 4 of 7 Km  Vertrek Slachthuisplein Landen  

om 19u30 

vr 26/08 Wandelsport Vlaanderen vzw   Extreme Challenge 2022 - Oostende-Houffalize Dag 5     06.00    

67 km    Hall Omnisport   Rue Albert Michiels    5100    Jambes (Namur) 

za 27/08 Samen Uit Samen Thuis vzw   Heidetocht - Kelchterhoef     07.00-15.00    4-8-12-16-20-24 km    

Zaal Berkenveld   Bakkersstraat 91    3530    Houthalen-Helchteren 

zo 28/08 VV Goldenstar Borgloon   Perentocht Borgloon     07.00-15.00    3-6-12-20-30 km    Ter Heide   

Brikhof 68    3840    Borgloon 

zo 28/08 WC De Grashoppers vzw   Wittetocht     07.00-15.00    5-7-10-12-16-20-25-30-42 km    

Sporthal Averbode   Vorststraat 55    3271    Averbode (Scherpenheuvel-Zichem) 

ma 29/08 Wandelklub Halewijn Zoutleeuw vzw   Pannenkoekentocht     07.00-15.00    4-6-12-20 km    

Parochiezaal Drieslinter   Grote Steenweg 282    3350    Drieslinter (Linter) 
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September 2022 
 

 

do 01/09 Wandelclub Tornado vzw   Ommegangtocht     07.00-15.00    6-8-9 km    Voetbalkantine Hever   

Slagveldweg 65    3191    Hever (Boortmeerbeek) 

za 03&04/09 W.S.V. De Boskabouters vzw   Braambierentocht 07.00-15.00    4-8-12-20-30 km  Loweta   

Weg naar Opoeteren 172  3660  Opglabbeek (Oudsbergen) 

za 03/09 Wandelklub Halewijn Zoutleeuw vzw   Fruittocht     07.00-15.00    4-6-12-20 km    PC 

Melkwezer   Hazenbergstraat z/n    3350    Melkwezer (Linter) 

zo 04/09 WSV Wit-Blauw Scherpenheuvel vzw   Peiperneutentocht     07.00-15.00    5-8-13-20-30-35 

km    Cultuurcentrum Den Egger   August Nihoulstraat 74    3270    Scherpenheuvel-Zichem 

ma 05/09 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek   Mizeriktocht     07.00-15.00    4-6-12-18-22 km    OC 

Rooierheide   Patersplein    3590    Diepenbeek 

di 06/09 W.S.V. De Kampse Wandelaars   Marketentstertocht     07.00-15.00    4-6-8-10 km    

Parochiezaal De Kring   Priester Poppelaan 2    3970    Leopoldsburg 

wo 07/09 Wandel Mee Brueghel vzw   9e Woensdagtocht     07.00-14.00    4-7-10-14-17 km    De 

Leemskuil   Hamonterweg 138b    3950    Bocholt 

do 08/09 Trip-Trap Kumtich vzw   Nazomertochten     07.00-15.00    3-6-7-8 km    Zaal Centrum   

Keibergstraat 54    3300    Kumtich (Tienen) 

vr 09/09 De Velpense Wandelaars   Dwars door Velpen     07.00-15.00    3-5-8-9 km    Tent   Liniestraat 

59    3545    Halen 

za 10/09 Den Engel Leuven vzw   Vlierbeektocht     07.00-15.00    6-12-18 km    Abdij van Vlierbeek   

Abdij Vlierbeek 6    3010    Kessel-Lo (Leuven) 

za 10&11//09 Les Longs Pieds Antheitois   37e Marche Internationale des Longs Pieds Antheitois     06.30-

15.00    5-8-12-20-30 km    Salle Jacques Brel   Rue Lucien Delloye    4520    Wanze 

zo 11/09 WSP Heverlee-Leuven vzw   Omloop van het Dijleland     07.30-15.00    5-10-14-20-27-29-35 

km    GO! Campus Woudlucht   Prosperdreef 3    3001    Heverlee (Leuven) 

ma 12/09 W.S.V. Eurek@ vzw   Nazomertocht     07.00-15.00    4-7-11-20-27 km    Zaal 't Jonckholt   

Hoelbeekstraat 83    3746    Hoelbeek (Bilzen) 

di 13/09 De Dommeltrippers Neerpelt   Teutentocht     07.00-15.00    5-8-10-15-20 km    OC Sint-

Hubertus   Lille Dorp 26    3910    Sint-Huibrechts-Lille (Pelt) 

wo 14/09 W.S.V. De Heikrekels Maasmechelen   Mechelse Heidetocht     07.00-15.00    4-6-9 km    

Schutterslokaal   Ringlaan    3630    Maasmechelen 

do 15/09 W.S.V. De Kampse Wandelaars   Mars Leopold I     07.00-14.00    4-7-12-32 km    Villa Astrid   

Koninklijk Park    3970    Leopoldsburg 

do 15/09 Sporton vzw   Gerhagenwandeling     06.30-15.00    7-10-17-20 km    't Schoolhuis   

Schoterheide 48    3980    Tessenderlo 

za 17/09 K.W.S.V. De Rakkers vzw   Rondom Bokrijk     06.30-15.00    4-7-13-21-30-43 km    School 

KIDS   Borggravevijversstraat 9    3500    Hasselt 

zo 18/09 Wellense Bokkerijders vzw   Appelen- en perentocht - Herfsttocht     07.30-15.00    4-6-12-16-

20-25 km    De Meersche   Molenstraat    3830    Wellen 

zo 18/09 WSV De Fonskes vzw   Herfsttocht     07.00-15.00    5-7-12-15-20 km    Ave Regina vzw   

Klein Park 1    3360    Lovenjoel (Bierbeek) 

wo 21/09 Koninklijke WSV Rust Roest Maaseik vzw   Midweektocht     08.00-15.00    4-6-8-10 km    

Schutterslokaal Sint-Sebastiaan   Stationstraat z/n    3680    Opoeteren (Maaseik) 

do 22/09 IJsetrippers vzw   Terlanenveldwandeling     08.00-15.00    6-12-18 km    Den Turf   Arth. 

Michielsplein 3    3090    Overijse 

vr 23/09 vzw Boslandtrail   BoslandTrail     19    75-100 km    Weide (tegenover Winnerfarm Eksel)   

Winnerstraat z/n    3941    Eksel (Hechtel-Eksel) 

za 24/09 Les Amis du Tumulus   41e Marche des Crompires     12.00-17.00    4-9-13 km    Salle Aux 

Erables   Avenue des Erables    4300    Waremme 

zo 25/09 WSV Horizon Donk vzw   Water- en bostocht     07.00-15.00    5-8-11-16-19-23 km    OC De 

Link   Linkhoutstraat 194    3560    Linkhout (Lummen) 

ma 26/09 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw   De Kajaantocht     07.00-15.00    5-8-10-15-18-21 km    PZ De 

Kajaan Nieuw Sint-Truiden   Grevensmolenweg 34    3800    Sint-Truiden 

di 27/09 WC De Grashoppers vzw   Nazomertocht     07.00-15.00    4-5-7-10 km    Concordia   

Schuurweg 4    3272    Testelt (Scherpenheuvel-Zichem) 

do 29/09 Torenvrienden Oostham   Najaarstocht     07.00-15.00    4-6-10-16 km    Voetbalkantine 

Warande   Bremstraat    3945    Oostham (Ham) 
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Nieuwe leden 
 

Wij verwelkomen graag onze nieuwe leden:   

 

Krakauskas Karine 

Van Tittelboom Carine 

Herbots Ann 

Kinnaer Ingeborg 

Van Overloop Annick 

De Greve Lieven 
 

 

 

In memoriam 

 

 
 
Wij publiceren enkel de overlijdens van onze leden. 

Toch bieden wij onze leden, geconfronteerd met een verlies in de familie, onze oprechte deelneming aan.  

Mogen jullie troost vinden in de warmte van de vriendschap en medeleven, in de liefde van de familie, en kracht 

putten uit de mooie herinneringen. 

 

Gelukkige verjaardag. 
                       Juli                                Augustus                       September 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAILLOUX LUDGARDE 1 

BOFFIN FRANCIS 2 

STERKENDRIES MARIE-PAULE 4 

PEUMANS MIA 5 

GROMMEN JAN 7 

BOVY MARINA 16 

DENRUYTER JEANNINE 18 

STEVENS MONIQUE 20 

MARCHANT MICHELINE 21 

DE CEUSTER BART 26 

DUCHATEAU BEATRIJS 26 

GILLET GEORGETTE 28 

 

HEEREN ANNE-MARIE 1 

KLEYNEN FREDDY 2 

ANTEUNIS FREDDY 4 

KERKHOFS LIEVE 4 

MIEVIS BENNY 8 

SERVAIS FRANCIS 8 

PEETERS LUDO 9 

VANHAM ELISE 9 

LACROIX LUTGARDE 10 

BRANS WERNER 11 

VANVOLCKSOM ARTHEME 11 

DEBROUX JANICK 13 

HOLMER GRETA 14 

BOONEN ELIA 15 

KEMPINAIRE GUY  16 

GOYENS PEGGY 20 

DEKERF FERNAND 21 

LACROIX GUY 22 

VAN QUICKENBORNE KATHLEEN 26 

VANDER  HEYDEN MONIQUE 26 

BEAUSON LISA 30 

DELBROUCK PAUL 30 

 

DUDIQUE ROSE 1 

LIEFSOENS MARCELLA 2 

MIEVIS NADINE 7 

VANDOREN ANDRE 7 

REYNAERTS DIDIER 8 

ONSIA VALENTINE 9 

RUYMEN PASCALE 12 

VAN TITTELBOOM CARINE 13 

SIMONS MARIE-LOUISE 14 

FEYTONS SANDRINE 19 

RENIERS  CHRIS 27 

WAUTERS THEO 29 

JANSSENS DIEDERIK  30 
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Weetjes & watjes, ditjes & datjes 

Kasteeldomein van Baron Erasmus Louis Surlet de Chokier 
 

 

 

  

Beschrijving 

Het landgoed van circa 27 hectare met kasteelpark en parkbos in 

continentale landschappelijke stijl dateert uit het derde kwart van de 

19de eeuw en vormt het eindpunt van een interessante evolutie die tot 

omstreeks 1710-1715 teruggaat. Het was het goed van Baron Erasmus 

Louis Surlet de Chokier, regent van België in 1831. Het 

neoclassicistisch getint U-vormig kasteelcomplex met staatsieplein 

werd in 1855 gebouwd naar ontwerp van architect Paulussen. Het 

kasteel met oudere kern verkreeg zijn huidig voorkomen en plattegrond 

kort vòòr 1900, de erekoer met hek en de boerderij dateren uit 1854-

1855 en de losstaande schuur uit 1879. 
 

Historiek 

Van een hof te midden van landerijen tot kasteel 

Het goed ligt ten westen van de gemeentekern, op rijke leemgronden aan de rand van de vallei van de 

Molenbeek. Daar bouwde omstreeks 1710-1715 Bernard de Stier (1667-1739), kanunnik van het Sint-

Janskapittel van Luik te Gingelom een huis met neerhof in Maaslandse stijl. Het was een afsplitsing 

van de aloude Sint-Janshoeve aan de Kerkstraat, een afhankelijkheid van het kapittel. De heerlijkheid 

Gingelom, die de Stier in 1717 had verworven, werd in 1758 met kasteel, cijnshof, gebouwen, tuinen, 

weiden, landerijen en bossen verkocht aan Jean Guillaume Arnold de Chokier, die in 1745 tot de 

adelstand was verheven. De kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) noteerde deze vroegste fase als 

een gesloten complex met moestuin en boomgaarden tussen boomsingels, bereikbaar uit het oosten via 

een rechte weg door het dorp. 

Het Primitief kadaster geeft een andere of veranderde situatie weer. Een U-vormige hoeve aan de 

Overhemweg lag met de open zijde naar een eveneens U-vormig kasteel met vier hoektorens, een 

structuur aansluitend bij de klassieke neerhof-opperhofconfiguratie. Op de tekening van baron Charles 

de Wal (1791-1872) uit 1822 ziet men dat de gebouwen op de binnenkoer met hekkens verbonden 

waren. 

Vanaf de weg van Wezeren naar Sint-Truiden (later ingelijfd in het park), ten westen van het kasteel, 

lag een dubbele oprijlaan tussen bomenrijen met een centrale gazonnade of tapis vert naar een 

apsisvormig plein bij de achtergevel van het kasteel. Het zuidelijk bijgebouw volgde met zijn 

voorgevel de kromming. Aan de overzijde van de weg deed een beplante (nu nog steeds zichtbare) 

apsis dienst als pendant en beëindiging, zichtbaar vanuit het kasteel. 
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Ten noorden, tussen de Overhemstraat en de Wezerenweg, lag een U-vormig bos. Vanuit het oosten 

voerde een rechte dreef tussen stroken land naar het poortgebouw en het neerhof. Men mag deze 

aanleg interpreteren als een formalisering van de centrale as van het kasteel te midden van fruitweiden 

en landerijen. Ze bood een fraai perspectief op het landschap vanuit de westzijde van het kasteel en 

samen met de eerste verbouwing van het kasteel rond 1835 bevestigt ze de status "propriétaire 

cultivateur", die de bouwheer Erasme Louis Surlet de Chokier (1769-1839), voorzitter van het 

Nationaal Congres in 1830 en Regent van België in 1831, koesterde. Hij opende de voor- en 

achtergevel van het kasteel met een breed middenrisaliet met hardstenen pilasters, pui- en 

kordonlijsten en een driehoekig fronton, voorzien van drie rondboogdeuren en rechthoekige vensters in 

hardstenen omlijstingen. Hij was hiervoor zelf verantwoordelijk en haalde inspiratie uit het modelboek 

van U. Vitry uit 1827, een boek dat hij bezat met voornamelijk Palladiaans geïnspireerde architectuur. 

Het kasteelgoed, bij de verdeling na de dood van zijn moeder in 1815 als erfgoed verworven, behoorde 

dankzij de aankoop van zwartgoed tot een domein van wel 214 hectare. Ook de Kamerijkhoeve maakte 

daar deel van uit, de nog bestaande hoeve waar hij onder meer een merinoskwekerij opzette. De 

Primitieve kadastrale legger noteerde Jean François Hennequin, rentenier te Luik, in 1844 als eigenaar. 

Hij was vriend en erfgenaam van Surlet. 

Heroriëntering en heraanleg 

 

De aanleg van de steenweg van Sint-Truiden naar Hannuit in 1850-51 en de steeds groter wordende 

kloof tussen de kasteelfamilie en haar personeel had ingrijpende gevolgen voor de structuur van het 

kasteeldomein, het karakter van het park en de oriëntatie van het kasteel. Charles Victor Hennequin 

(1804-1868), zoon van Jean François, was er de initiatiefnemer van. Hij ontsloot de oostzijde van het 

kasteel, brak het oude neerhof af en legde de huidige erekoer aan met oranjerie, koetshuis, aansluitende 

stallingen en hovenierswoning rond een binnenkoer, ten noorden van het erehof. Aan de straat was 

deze slechts met een hek gesloten, met een grotere zichtbaarheid en een nadrukkelijker aanwezigheid 

in het dorp tot gevolg. Hij brak ook de Sint-Janshoeve af, lijfde de percelen tussen de Overhemweg en 

de nieuwe steenweg in en legde op de Molenbeek een landschappelijke vijver aan, die nu verdwenen is 

en deel uit maakte van een nieuwe landschappelijke aanleg. Het resultaat was ook vanuit het dorp een 

fraai perspectief op het kasteel en van daar uit een zicht op het gaan en komen langs de nieuwe weg. 

De kaart van het Dépôt de la guerre (opname in 1871, uitgave in 1877) toont het park in die dagen, 

met ten zuiden van de nog niet dichtgebouwde zuidelijke vleugel een rechthoekige siertuin. Hij is 

ommuurd, heeft een rond bekken en twee vierkanten, wat laat vermoeden dat het om een parterretuin 

ging. Ten westen lag de moestuin als kleiner vierkant. Wandelpaden in het park verbinden in een 

lussenpatroon de grasvelden, de bomengroepjes en groeneilandjes, de bomenrand en het lustbos. De 

tekening van Charles Joseph Hoolans uit 1861 toont de nieuwe situatie aan de oostzijde, met een 

rijtuig vol arriverende reizigers in de iependreef. Deze dreef werd tot de steenweg doorgetrokken en 

eindigde aan de Overhemweg op een halfronde verbreding, een apsis ter hoogte van het kasteelhek. 

Ook aan de westzijde breidde hij het park uit middels een enclosureoperatie met inname van de 

Wezerenweg. Uit deze nieuwe aanleg van het kasteeldomein spreekt een andere persoonlijkheid, een 

nieuwe tijdsgeest en ook een veranderde relatie tot het dorp. 

Charles Victor Hennequin vererfde Gingelom aan Jeanne Marie Hennequin (1848-1892) en haar 

echtgenoot Leopold Charles, hertog van Looz-Corswarem. Zij verhuurden het kasteel en lieten het op 

hun beurt na aan hun beide zwakzinnige dochters, de prinsessen Looz-Corswarem, die er tot de dood 

van de laatste woonden. Het domein kende enkele interessante huurders, waarvan de elitaire 

achtergrond zich ook in park en tuin moet gemanifesteerd hebben. Van 1882 tot 1888 was het generaal 

Sanford, persoonlijke vriend van Henry Morton Stanley en van koning Leopold II. Hij lag aan de basis 

van de verwerving van Belgisch Congo en was ook gevolmachtigd minister en ambassadeur van de 

Verenigde Staten van Amerika in België. In 1914 volgde P. Capouillet, afgevaardigd beheerder van 

de Société générale de Belgique. Het kasteeldomein werd uiteindelijk in 1952 verkocht, na de dood 

van de prinsessen. 

De tweede uitgave van de kaart van het Dépôt de la guerre (revisies van 1872 en 1886, uitgave in 

1897) toont het kasteeldomein zoals het grotendeels bewaard is gebleven aan deze zijde van de straat 

(nu Regentwijk, voorheen Overhemweg). Pas in 1900 evenwel werden het park, het kasteel en de 

bijgebouwen kadastraal volledig opgemeten. Gedeeltelijke afbraak en nieuwbouw leverden een 
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complexe plattegrond op met gekanteelde hoektorens en een verbreding van de erekoer tussen de 

vooruitspringende kasteelvleugels. Toen ook moet de uniformisering van de gevels zijn doorgevoerd. 

Maar de schets noteert ook ten noordwesten van de gebouwen een ijskelder, de losstaande schuur ten 

noorden van de boerderij, een open bergplaats tegen de noordelijke stalvleugel en twee koudebakken 

in de moestuin. Deze laatste verdwenen in 1955 van het kadaster. 

Beschrijving 

Kasteel 

 

Aan de straatzijde wordt het staatsieplein afgesloten met een gesmeed ijzeren hek, terwijl 

respectievelijk tegen de noord- en zuidkant van de zijpuntgevels van de dienstgebouwen een 

achtkantige gekanteelde toren met drie verdiepingen en schietgaten op de bovenverdiepingen is 

aangebouwd. In het verlengde van het hek, de beide zijpuntgevels en de twee hoektorens loopt een 

bakstenen omheiningsmuur die het domein afsluit. 

Het rechthoekige bakstenen hoofdgebouw onder schilddak (leien) heeft vier gedeeltelijk ingebouwde, 

vierkante hoektorens. De voorgevel van twee en een halve bouwlaag telt zeven traveeën. De 

rechthoekige vensters zijn gevat in een vlakke kalkstenen omlijsting. Het middenrisaliet van drie 

traveeën is bekroond met een van een wapenschild voorzien fronton. Op de begane grond bevinden 

zich drie rondboogdeuren met kwartholle booglijst op imposten. De twee flankerende, vierkante torens 

van drie verdiepingen zijn opgetrokken in baksteenmetselwerk met karteling. De rechthoekige vensters 

hebben een vlakke latei en lekdrempels van kalksteen. De achtergevel heeft een nagenoeg zelfde 

ordonnantie als de voorgevel, maar telt slechts vijf traveeën. De bovenverdieping is opengewerkt met 

boogvensters met lekdrempels. De hoektorens hebben een tentdak met bolspitsbekroning en een 

kroonlijst met uitgesneden modillons. 

Ten noorden en ten zuiden van het staatsieplein bevinden zich, haaks op het hoofdgebouw, twee 

vleugels van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met dakkapel boven elke travee. De 

rechthoekige vensters hebben een vlakke latei en een lekdrempel. De zijpuntgevels zijn afgewerkt met 

schouderstukken op kraagstenen van kalksteen. De twee classicistische vleugels dienen als koetshuis 

en als oranjerie. Ze zijn in een gevelsteen “P(ierre) F(rançois) Paulussen architecte 1855” gedateerd, 

hoewel het kadaster ze in 1854 al noteerde. Ten noorden sluiten er kasteelaanhorigheden en een 

hovenierswoning rond een erf op aan. Aan de straatzijde zorgen twee octogonale belvedèretorentjes 

met uitgewerkte, sierlijke windwijzer van smeedijzer voor enige monumentalisering. Het zijn 

bakstenen gebouwtjes met kanteling, kordons en lisenen van blauwe hardsteen, cement en baksteen. 

In het verlengde van beide aanhorigheden, ten noorden en ten zuiden van de erekoer bevinden zich 

twee identieke bakstenen gebouwen op achthoekig grondplan onder schilddak (leien). De twee 

bouwlagen worden geritmeerd door zeven boogvormige spaarvelden waarvan de bakstenen rondboog 

steunt op vlakke kalkstenen pilasters met gestileerd kapiteel en neuten. In elk der blinde bogen bevindt 

zich op de benedenverdieping een getoogd venster of een getoogde, rechthoekige deur/poort en op de 

bovenverdieping een getoogd venster. De licht uitspringende hoektravee heeft een rondboog die steunt 

op geblokte pilasters van kalksteen en wordt bekroond met een fronton.Rechts van de ingang tot het 

kasteelcomplex is tegen de noordelijke zijde van het noordelijk dienstgebouw een gesloten hoeve 

aangebouwd. 

Hekken, erekoer en ommuring 
 

Het monumentaal hek uit 1854-1855 geeft toegang tot de rechthoekige erekoer die op de overige 

zijden begrensd wordt door de aanhorigheden en het kasteel. Ze is verhard in grijze steenslag, heeft 

een ingangspui in blauwe hardsteen die in 1900 pas werd gekadastreerd, en een tegelstrook langs de 

dienstvleugels. Het zwart geschilderd, eenvoudig recht hek telt zeven brede traveeën, staat op een 

geprofileerde plint van blauwe hardsteen, heeft ronde gietijzeren stijlen en slankere tussenstijlen, in de 

ter plaatse uitspringende plint verankerd met bouten, spijlen met speerpunten en gepunte onderspijltjes 

tussen boven-, midden- en onderregels. 

De ommuring aan de Regentwijk in verzorgd baksteenmetselwerk in kruisverband, geleed met 

rechthoekige lisenen en afgedekt met ezelsrug, dateert uit het midden van de 19de eeuw. Ten zuiden 
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van het ereplein wordt ze moestuinmuur en fruitmuur en is ze ouder. De hardstenen omlijstingen van 

getraliede kelderopeningen ten noorden van de erekoer zijn restanten van de afgebroken schuur uit 

1871. Een eenvoudig inrijhek ernaast is de secundaire toegang naar de kasteelaanhorigheden. De zwart 

geschilderde smeedijzeren poort met spijlen met pijlpunten en spijltjes tussen onder-, midden- en 

bovenregels hangt in de vierkante pijlers van baksteen met dubbele deksteen van blauwe hardsteen. 

Als pendant stond aan de overzijde van de straat, een alleenstaand hek met spijlen zonder pijlpunten, 

als barrière van de boomgaard die de kaarten van het Dépôt de la guerre hier signaleren (bij het bezoek 

in 1999 verdwenen voor villabouw). 

Kasteeldomein 

 

Het domein is nu begrensd ten noorden door de Overhemstraat, ten oosten door de Regentwijk, ten 

zuiden door de aloude Sint-Lambertussteeg en ten westen door landerijen. Vanaf de steenweg Sint-

Truiden-Hannuit leidt een rechte voormalige dreef naar de erekoer; de hoger vermelde lunet, als 

halfronde verbreding voor het inrijhek, is nu verdwenen. Een bakstenen muur sluit het domein aan de 

Regentwijk (de oude Overhemweg) af, erachter ligt de moestuin die de hele zuidoostelijke hoek 

inneemt en het park zelf strekt zich ten westen en ten noorden uit. Verderop is het goed beveiligd door 

een prikkeldraad en een opgeworpen aarden houtwal, restanten van een haag in éénstijlige meidoorn 

(Crataegus monogyna) ter hoogte van de boomgaard en opslag van gewone vlier (Sambucus nigra) en 

gewone es (Fraxinus exelsior). 

Het park strekt zich uit ten noorden en ten westen van het kasteel en ligt in helling naar het 

noordwesten. De zuidoostelijke helft van het park bestaat uit uitgestrekte, golvende weilanden met 

perceeltjes bos, bomengroepen en solitairen, de noordwestelijke helft is voornamelijk parkbos met 

open plekken. Een rondweg en een meanderend patroon van lusvormige primaire, secundaire en 

tertiaire wandelpaden maken het toegankelijk. Hoewel de grasvelden in kersenweiden zijn omgezet is 

het parkconcept nog afleesbaar. De halfronde apsis uit Surlets periode, op de kruising van de middenas 

van het kasteel met de ingenomen Wezerenweg, is bewaard en nu beplant met een rij van fijnspar 

(Picea abies) en één bruine beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’). Mogelijk blijft die over van de 

dubbele bomenrij die de gazonnade op het Primitief kadasterplan (1824) begeleidde. 

Ook van de tegenhanger van de apsis is, in de zuidwestelijke hoek van het kasteel, nog een spoor 

aanwezig. De bakstenen schermgevel van elf traveeën behoorde bij schijnarchitectuur die de 

apsisvorm herhaalde en de dienstgebouwtjes bij de moestuin moest afschermen. Hij is geritmeerd door 

rondbogen met sokkel en imposten aan de pilasters en gepleisterde blindbogen, waarvan de drie 

middelste nu een illusionistische deurschildering vertonen. 

De ruime moestuin (circa 60 bij 110 meter) ligt ten zuiden van het kasteel, aansluitend tegen de 

gebouwen en gaat terug op de kleinere moestuinsite van de 18de eeuw. De westelijke muur verdween 

na de verkoop in 1952. Langs de Regentwijk en langs de oude Sint-Lambertussteeg (plaatselijk 

Kovelie geheten) bleef de bakstenen, ongeveer 3 meter hoge moestuinmuur bewaard, met een lage, 

vierkante uitbouw in de zuidoostelijke hoek, daterend uit circa 1710. In de zuidwestelijke hoek werd 

vermoedelijk midden 18de eeuw, een onderkelderd belvedère met twee bouwlagen gebouwd, dat 

naderhand een open terras kreeg als uitkijk op het landschap en op de nieuwe spoorlijn naar Luik uit 

1838-1839. Het is een bakstenen gebouwtje met muurlisenen, een cordonlijst en een afdekking van 

blauwe hardsteen en met een buitentrap beveiligd door een fraaie smeedijzeren leuning eindigend in 

een krul. De hoge fruitmuren met talrijke metsel- en voegwerkherstellingen uit de 19de en 20ste eeuw, 

heeft brede tenietlopende steunberen aan de straatzijde, smallere lisenen ter versterking aan de 

tuinzijde en een recente (1980) afdekking met betonnen dekstenen op de oude uitspringende rollaag. 

De tuinmansdeur aan de Regentwijk werd dichtgemetseld. Van het ronde waterbekken dat voorheen in 

het midden van de tuin lag, zijn enkele halfronde dekstenen van blauwe hardsteen bewaard. In de 

noordoostelijke hoek lagen sedert het derde kwart van de 19de eeuw twee koude bakken en een serre, 

waarvan het kadaster in 1955 de verdwijning noteerde. 

Achter de schermgevel en in de noordwestelijke hoek van de moestuin ligt een onderkelderd bakhuis, 

door Surlet gebouwd en geïnspireerd op Vitry's boek van 1827. Er leunt een L-vormige, uitzonderlijke 

druivenserre tegenaan van 23,2 bij 2,2 meter en 2 meter hoog, een verzorgde spitsboogvormige glas- 
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en ijzerconstructie uit 1879 steunend op gietijzeren zuiltjes met kapiteel, eind 20ste eeuw erg 

verkommerd. 

In de noordwestelijke hoek van het park, ligt een paviljoen, La maisonette genaamd, als een Zwitserse 

chalet gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw en op de huidige stafkaart als 'jachtpaviljoen' 

aangeduid. Het vierkant gebouw met twee bouwlagen, gepleisterde gevels, rechthoekige vensters en 

deuren en een zadeldak (golfplaten sedert 1973) had voorheen een meer uitgesproken rustiek karakter 

dankzij de ver uitstekende modillons en een omlopend terras op de bovenverdieping, bereikbaar via 

een houten buitentrap. Het is nu ingekort tot twee balkons enkel bereikbaar langs een binnentrap. 

Een postkaart geeft een beeld van de dreef in 1909: twee smalle dreven voor secundair transport 

flankeren de rechte gekasseide laan voor rijtuigen en wagens. Een tweede postkaart toont de exedra 

met hardstenen palen als beëindiging van de dreef, het ereplein en het kasteel. Er zijn kuipplanten 

opgesteld en voor de inkom ligt een typische corbeille voor jaarlijks wisselende plantmotieven. Men 

beschikte over onder meer elf grote laurieren, tien phormiums, vijf palmen en vier agaven, die in de 

oranjerie overwinterden. 

 

Bron     : - 

Auteurs :  De Maegd, Christiane, Schlusmans, Frieda 
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BELANGRIJK – BUS UITSTAPPEN 
 

Om organisatorische redenen kunnen wij enkel bus uitstappen inleggen bij een minimum aantal 

deelnemers van 30 personen en een maximum van 50.  Indien wij dit minimum aantal niet bereiken zal 

de uitstap afgelast worden. Indien er meer dan 50 deelnemers ingeschreven zijn, zal er een wachtlijst 

aangelegd worden. Wij hopen op jullie begrip voor deze maatregel. 

 
 
 
 
 

Velpe-Getetocht Toekers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De Leeuwerik Landen Wandelpromotie: 
Wandelclub  Toekers Bunsbeek -   Zondag 17 juli 2022  -    VELPE – GETETOCHT 

Startlocatie: Parochiecentrum,  Kasteelstraat 3     3350 Neerlinter ( Linter ) 

Bij ingevulde onderstaande bon ontvang je 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gratis inschrijving met 1 normale consumptie 
(Enkel geldig bij correct ingevuld formulier - AF TE GEVEN BIJ DE INSCHRIJVING) 

   

1 Naam + Voornaam  …………………………………………………………………………………… 

  

   Adres …………………………………………………………………………………………………… 

  

   Woonplaats ……………………………………………………………………………………………. 

  

2 Naam + Voornaam……………………………………………………………………………………. 

  

   Adres …………………………………………………………………………………………………. 

  

   Woonplaats ……………………………………………………………………………………………. 

  
  

  

                                                                        

    Wandelclub De Leeuwerik Landen (4001) 
 

 



     

 

 

              

 

 

           

 

 

 

 Dank aan drukkerij Peeters Zoutleeuw. 

 

 Voor de club is het zeer belangrijk naar buiten te kunnen komen met een mooi verzorgde Info. 

 Dat wij dit om de drie maanden kunnen doen wordt onder meer mogelijk door de belangrijke hulp van de 

 drukkerij PEETERS uit Zoutleeuw. 

 Het lijkt ons dan ook heel normaal om hieraan ten gepaste tijde te denken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dank aan onze leveranciers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retouradres:                            Driemaandelijks tijdschrift 

William Champagne                        Afgiftekantoor 3400 Landen 
Hannuitsesteenweg 34     
3400 Landen 
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