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Het bestuur 
 

Voorzitter en Econoom 

     Marcella  LIEFSOENS  

     Filips de Goedelaan 8    

     3400  Landen  

     Tel. 0495/84 37 25     

 

 

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 

 

 

  Parcoursmeester 

          Theo Wauters 

          Frankenlaan 2 Landen 3400 

          Tel.: 011/83 17 75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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... 
 

OPENINGSUREN:  

Elke dinsdag van 18.30u tot 

20.00u of na afspraak.   

Niet op zon- en feestdagen 
 

Tel: 011/88.56.51  

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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Impressies clubfeest 27/02/2022 
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Belangrijk clubnieuws 
 

Welkom binnen onze wandelvereniging: 

 

Zoals ieder wandeljaar vallen er enkele leden af, hetzij door ziekte, ouderdom of andere bijzonderheden. Wij 

danken vooral die leden voor hun jarenlange trouwe lidmaatschap binnen onze club en wensen hun enigszins een 

spoedig herstel of anderzijds een mooie toekomst tegemoet. Maar wij mogen ook niet vergeten dat verschillende 

nieuwe leden onze wandelvereniging kwamen versterken, deze mensen heten wij van harte welkom binnen onze 

club, wij hopen dat zij in ons midden kunnen genieten van veel wandelgenot en koesteren de hoop hun binnenkort 

eens te mogen begroeten op een of andere wandeltocht. 

 

Groene tochtenkaart: 

Langs deze weg willen wij er nogmaals op wijzen dat de groene tochtenkaart enkel en alleen mogen afgestempeld 

worden op officiële wandeltochten van Wandelsport Vlaanderen en Federatie Wallonië. Coronatochten met 

inschrijving en afstempeling tellen eveneens mee, maar coronatochten zonder inschrijving tellen niet mee.  

 

Sparen met spaarkaart - hoe werkt het? 

 

Het systeem van onze spaarkaarten is heel eenvoudig: 

Namelijk bij inschrijving bij iedere officiële wandeling, gaat men vragen om een stempel van de organiserende 

club te plaatsen in je wandelboekje. Tevens bied jijzelf gelijktijdig ook de door ons verstrekte groene spaarkaart 

aan. Hier laat je altijd een stempel op plaatsen, want dit is je eigenlijke spaarkaart. Die spaarkaart bevat 35 vakjes, 

elk vakje heeft een waarde van €1.00. Dus de  totale waarde van uw volle spaarkaart is €35.00. Een spaarkaart 

kan ingeruild worden voor: aanschaf clubkledij,  busreizen  en deelname aan het jaarlijkse ledenfeest . 

 

Donderdagavondwandelingen. 

 

Genieten van begeleide wandeltochten. 

In mei geven wij de aftrap voor 4 maanden wandelplezier in de regio Landen. Wandelen is gezond, zalig en 

rustgevend. 

Wij starten in mei en eindigen in augustus, in totaal 12 avondwandelingen. We starten steeds op een andere 

locatie in Groot Landen. 

Vertrekken doen we stipt om 19.30u. Kijk in de jaarkalender van ons clubblad voor de verschillende 

startplaatsen. 

Er zijn 2 mogelijkheden: 

1. Groep “rustige wandelaars”: wij wandelen in groep en wandelen tegen een zeer rustig tempo. Iedereen 

kan mee. Max 4 km. 

2. Groep “wandelaars”: wij wandelen in groep tegen een gematigde snelheid  en dit gedurende max. 1.5 

uur zonder tussenstop. Lengte +/- 7 km. 

Deelname is ‘gratis’ voor leden en niet-leden. Wie graag eens wil proeven van zo’n avondwandeling is steeds 

welkom.  

 

 

Lidkaarten: 

 

! De huidige pvc-lidkaarten blijven in 2023 

behouden! 
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APP 112 BE: een must om te hebben 
Naar aanleiding van enkele ongevallen op recente wandeltochten, hierbij nogmaals het zeer grote 

belang van de app 112 be.  Zie ook item op de wandelblog:  

Efficiënt: 1 app, 3 hulpdiensten: politie – brandweer – ambulance. 

 

 

 

 

Tijdwinst: Dankzij de lokalisatiefunctie kunnen hulpdiensten je makkelijk terugvinden. De app geeft je 

exacte gps coördinaten door en daarna doet hij om de 30 seconden een update van je positie. Je bent 

aan het wandelen ergens in de bossen en valt zwaar. Men kan je traceren en zien welk hulpvoertuig 

men moet sturen. 

Tevens is er een chatfunctie voor doven, slechthorenden en anderstaligen. 

Download  de app 112BE. Opgelet: deze app werkt enkel in België ! 

 

INSTALLEER HEM NU: DIT KAN LEVENS REDDEN 

 

 
 
 
 
Oproep aan medewerkers  
 

We mogen terug organiseren 

Op zondag 1 mei organiseren wij onze 49ste  Sint-Gertrudistocht in Landen. Medewerkers, die ons 

steeds helpen op onze tochten zowel in de startzaal als controlepost, vragen wij hun aanwezigheid of 

afwezigheid te melden, zodat we de nodige schikkingen kunnen treffen. 

 

Leden die zich geroepen voelen om toe te treden tot de ploeg van de helpers, zijn altijd welkom.  

 

Geef een seintje aan Marcella, Ludo of aan een van de bestuursleden. 

Alvast bedankt 
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           4001-Wandelclub 

        De Leeuwerik Landen     
        Zondag 1 mei 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49e Sint-Gertrudistocht 
Volledig nieuw parcours richting Velm 

 

Startlocatie: 
Sportcomplex Sparta Landen 
Karel de Grotelaan 8 
3400 Landen 
Vlaams-Brabant 

 
Station LANDEN  
op 600m van de START 

 

 

 
 

Website: www.deleeuweriklanden.be 

 
 

 

 

 

 

Afstanden: 4 -7-14-20 km  

 

Start: tussen 07u00 – 15u00 
 

Inschrijving: 
€1,50 Voor Leden Wandelclubs + stempel 

€0,30 voor sticker  

€3,00 voor niet-leden  

GRATIS voor kinderen jonger dan 12 jaar 

(Inschrijving wel verplicht) 

 
 

Wandelen is een ideaal middel tegen stress!! 
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JAARPROGRAMMA  2022 
 

 

 

OPROEP 

 
Wegens gezondheidsproblemen zijn wij  dringend op zoek naar een 

parcoursmeester. 

Heeft U interesse neem dan contact op met onze parcoursmeester Andre Meeus 

die U volledig zal inlichten over de taak van parcoursmeester. 

 

 

 

 

Zondag 1 mei '22: 49ste Sint-

Gertrudistocht 

Startlocatie: Sportcomplex Sparta 

Landen 
 

Donderdag 5 mei 2022  

1ste Avondwandeling Walshoutem 

Wandelafstanden keuze uit: 4 of 7 km 

Vertrek: Kerk Walshoutem om 19u30 

Donderdag 12 mei 2022 

2de Avondwandeling Neerwinden 

Wandelafstanden keuze uit: 4 of 7 km 

Vertrek: Parking Station Neerwinden om 19u30 

 

Donderdag 19 mei 2022  

3de Avondwandeling Rumsdorp 

Wandelafstanden keuze uit: 4 of 7 km 

Vertrek: Kapel Spikkaertstraat te Rumsdorp om 

19u30 

 

Donderdag 2 juni 2022 

4de Avondwandeling Wange 

Wandelafstanden keuze uit: 4 of 7 km  

Vertrek: Kerk Wange om 19u30 

 

Donderdag 9 juni 2022 

5de Avondwandeling Landen. 

Wandelafstanden keuze uit: 4 of 7 km 

Vertrek: Kerk Sint-Norbertus om 19u30 

 

Donderdag 16 juni 2022 

6de Avondwandeling Attenhoven 

Wandelafstanden keuze uit: 4 of 7 km  

Vertrek: Kerk Attenhoven om 19u30 

 

 

Donderdag 23 juni 2022 

7de Avondwandeling Wezeren 

Wandelafstanden keuze uit: 4 of 7 km 

Vertrek: Kerk Wezeren om 19u30 

 

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 
 

Zaterdag 17 december 2022: Bus uitstap 

Kersttocht. 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 tot en met  dinsdag 15 juni 2022 

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. 

 
 

 



                                                               9                                                         2022/2 
 

Wandelsport Vlaanderen start met een clubcompetitie 
Maak kennis met het clubkampioenschap 
Wandel punten bij elkaar en steun je club 

 

 
Dit clubkampioenschap startte op 1 januari 2022. Alle Vlaamse clubs die 

op de laatste werkdag van september 50 leden telden, doen mee aan dit 

clubkampioenschap. Bij de start van deze competitie worden de afdelingen 

samengesteld op basis van het aantal leden. Dit heeft tot gevolg dat we deze 

competitie starten in de 6de afdeling. Leden kunnen gedurende het 

wandeljaar punten verdienen voor hun club als ze geldig ingeschreven en 

gescand werden. Keek je sinds 1 januari 2022 reeds naar de uitslagen van 

de wandeltochten op de site van Wandelsport Vlaanderen vzw? Dan zal je 

gemerkt hebben dat er naast elk blokje ‘Bekijk de uitslagen’ nu ook een 

blokje ‘Bekijk klassement’ aangeklikt kan worden. Daar kan je elke 

afdeling aanklikken en vind je ogenblikkelijk het actuele klassement. 

Clubleden verdienen punten als ze geldig ingeschreven en gescand zijn op 

een georganiseerde tocht van Wandelsport Vlaanderen vzw. Deze punten 

van alle clubleden afzonderlijk worden samengeteld en vormen zo het clubtotaal dat in de rangschikking wordt 

opgenomen. Het is wel zo, dat door jullie aanwezigheid her en der op tochten te lande, onze club gezien wordt, 

wat dan weer een positieve invloed heeft op de opkomst op onze eigen tochten. Kies zelf de mooiste regio’s om 

te stappen en kies zelf een wandeling die jij zelf de moeite waard vindt. Dus stap als je kan zoveel mogelijk punten 

bij elkaar, veel wandelplezier. 
Verzamel punten voor je club door geldig in te schrijven en je lidkaart te laten scannen. 

De punten van alle clubleden afzonderlijk worden samengeteld en vormen zo het clubtotaal dat in de 

rangschikking wordt opgenomen. 

 

De punten : 

1 punt                voor iedere gewone tocht 

2 punten            voor een bonustocht (staat vermeld met de letter P in de wandelkalender) 

3 punten            voor een Regionale Wandeldag 

5 punten            voor een wandeling op Vlaanderen Wandelt Lokaal 

8 punten            voor het ankerpunt op Vlaanderen Wandelt Lokaal 

 

Regionale Wandeldagen: 
 

Zondag 08 mei 2022   Vlaams Brabant Wandelt            Wandelclub De Parkvrienden                            

     Airportwandeling     Zaventem     

Zondag 22 mei 2022    Limburg Wandelt            WSV Milieu 2000 Lommel 

     Saharatocht 

Zondag 03 juli 2022                 Vlaams Brabant Wandelt            Wandelclub Halewijn Zoutleeuw 

     Twee Getentocht          

Zondag 31 juli 2022                  Oost-Vlaanderen Wandelt           Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 

     33e Dender- en Scheldetocht       

Zondag 18 september 2022         West-Vlaanderen Wandelt          Brugsche Globetrotters Brugge 

     Kroenkelen                

Zondag 02 oktober 2022              Antwerpen Wandelt                    Wandelclub Opsinjoorke Mechelen 

     Maneblusserswandeling   

 

              

Vlaanderen Wandelt Lokaal: zondag 24 april 2022 op  40 verschillende locaties 

 

Ankerplaats Vlaanderen Wandelt Lokaal op 24 april 2022 in Heusden – Zolder: 

                                             een organisatie van WSV Wandelend Paal 

 

De rangschikking per afdeling kan men vinden op de website www.wandelsportvlaanderen.be/de-

wandelkalender/klassement.    Wandelclub De Leeuwerik  klassement nr. 6 
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Meerdaagse reis naar Verbania (Lago Magiore – Italy)  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deelnemingsprijs: 1000 euro (minimum 30 pers)    Uiterste inschrijving : 30 maart 2022 

ZONDER toeslag single 

 

Inclusief: 
• Busreis 8 dagen H/T 

• 8 dagen/ 7 nachten volpension 

• Drank bij avondmaal 

• Excursies en inkomgelden 

• Lokale NL-gids(en) voor excursies 

• Lokale gids(en) voor de wandelingen 

• Intersoc-reisbegeleider 

• Toeristenbelasting 

• Lunchpakket terugreis dag 8 

  

Exclusief: 
• Drank bij middagmaal 

• Inkom Villa Taranto: ter plaatse reserveren en betalen 

• Persoonlijke uitgaven en fooien 

 
Programma 

 
10/09 – HEENREIS 

 

11/09 - dag 1: Kennismaking - Het Orta-meer, de Heilige Berg en het middeleeuwse dorp Orta 

  San Giulio, een sprong in de geschiedenis 
Voormiddag: welkomstaperitief aangeboden door de hoteldirectie, kennismaking met de hoteldirecteur en 

            uitleg over de geschiedenis van het mooie hotel. Lunch in het hotel. 

Namiddag: het meer van Orta, omgeven door bergen, heeft een romantische sfeer, met kleine dorpjes    

        halverwege de helling. Orta San Giulio, op het punt van het voorgebergte, met zijn smalle straatjes 

        en zijn middeleeuwse stempel, is een dorp met een heel bijzonder karakter, met een mooi plein, 
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waar het burgerleven zich afspeelt, aan het 

meer. 40 minuten en u heeft twee gidsen nodig 

voor het bezoek aan de basiliek met 

audiogidsen.    

Het bezoek wordt vervolgd met een wandeling 

naar de Heilige Berg, die op de 

Werelderfgoedlijst van de Unesco staat. Het is 

een devotionele route bezaaid met 20 kapellen 

gewijd aan het leven van de heilige Franciscus 

van Assisi. Het is een complex dat kunst, 

architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, 

natuur en geschiedenis vermengt en dat in de 

kapellen, als een levend theater, levensgrote 

terracotta beelden biedt die de verschillende 

episoden uit het leven van Sint Franciscus 

uitbeelden. Vanaf de Heilige Berg kunt u genieten van een prachtig uitzicht over het dorp en het meer. Na 

enkele kapellen gezien te hebben, dalen we af naar het dorp voor het bezoek en keren terug naar de bus langs het 

voorgebergte met een mooi romantisch pad langs het meer. 

Hoogteverschil: 100 m - maximale hoogte bereikt: 375 m 

Wandeltijd: 1u15 maar totale duur van het bezoek met uitleg 3u 

 

12/09 – dag 2: de afgronden van Uriezzo 
De afgronden van Uriezzo zijn een 

natuurverschijnsel dat de mogelijkheid biedt de 

eroderende kracht te bewonderen van de gletsjer 

die de hele vallei van Ossola en de rivieren Toce 

en Devero bedekte. We dalen af in de bedding 

van de rivier en bekijken een prachtige kloof 

met overhangende wanden, uitgesleten door de 

duizendjarige werking van het water van de 

Toce en de Devero. We passeren een ravijn die 

bestaat uit een kronkelige en bizarre reeks droge 

ketels van fluvio-glaciale formatie, de een groter 

dan de ander, we zien de kuilen van de reuzen 

en verschillende afgronden.   

 

Voor de wandelaars:  

We vertrekken vanuit het dorp 

Baceno    waar we een 

prachtige romaanse kerk uit de 

11e eeuw bezoeken en na het 

bezoek dalen we af naar de 

kloof van Balmasurda om een 

oud middeleeuws muilezelpad 

te beklimmen dat in steen is 

uitgehouwen in het dorp Crego 

met een kerk die wordt 

omgeven door een zuilengalerij 

van 48 zuilen. Na de picknick 

dalen we af naar de Santa Lucia 

kloof met het kleine 17e 

eeuwse oratorium. We zien het 

kleine gehucht Uriezzo en we 

steken de kloof Uriezzo Sud 

over om af te dalen naar de 

Potholes of the Giants en 

komen aan in het kleine dorpje Verampio met de prachtige waterkrachtcentrale. 
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Voor de betere wandelaars:  

Er komt nog een wandeling van een uur bij, van het dorp Croveo naar Baceno, het beginpunt van de middelste 

groep. Het toegevoegde deel is meer een afdaling langs de Devero rivier in een latifolia bos. 

Hoogteverschil: 350 m voor de 2 niveau’s maar de betere wandelaars zullen 150 m meer hoogteverschil 

maken op de weg naar beneden. Maximale hoogte bereikt: 781 m 

Wandeltijd: 4u voor de wandelaars (6Km) – 5u voor de betere wandelaars (10 Km) 

Met pick-nick vanuit hotel 

 

 

 

13/09 – dag 3: De Borromeïsche Eilanden 
Daguitstap – vertrek met de boot in Intra (kade op wandelafstand van het hotel) - lunch in lokaal restaurant op 

het Visserseiland.    
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14/09 – dag 4: De "STRA' VEGIA", het middeleeuwse muilezelpad, toegangspoort tot  

  Macugnaga en Monte Rosa in de Anzasca-vallei 
Het oude muilezelpad, de enige verbindingsweg in de Anzasca-vallei tot de komst van de weg naar Macugnaga 

in 1854, was de enige manier om Macugnaga en de Alpenpassen naar Zwitserland te bereiken. Het muilezelpad 

is rijk aan geschiedenis en bezaaid met kleine dorpjes die nog getuigen van de alpiene en landelijke cultuur van 

de vallei.     

Vanaf Piedimulera, de poort naar de vallei, 

herontdekken we stap voor stap de betekenis van 

de berg en het vermoeiende maar vindingrijke werk 

van de bergbewoners.  

Voor de wandelaars:  

‘s morgens wandelen we een stuk van Piedimulera 

naar Castiglione. Daar aangekomen staat de bus op 

ons te wachten en na de picknickstop gaan we 

verder met de bus naar Macugnaga om dit mooie 

alpine dorp te bezoeken, gelegen aan de voet van 

de Monte Rosa op een hoogte van 1400 meter, met 

zijn oude gehucht, genaamd 'Dorf' en de 

monumentale lindeboom en daarna keren we terug 

naar het hotel 

Voor de betere wandelaars:  

in plaats van te stoppen in Castiglione zullen zij 

een uur verder wandelen naar het dorp Molini, 

waar zij de andere groep zullen ontmoeten, een 

picknick zullen houden en samen met de bus verder zullen gaan naar Macugnaga. 

Hoogteverschil: 450 m voor de wandelaars – 570 m voor de betere wandelaars 

maximale hoogte bereikt: 540 m voor de wandelaars – 660 m voor de betere wandelaars 

Wandeltijd: 3u voor de wandelaars (6 Km) – 4u voor de betere wandelaars (10 Km) 

Met pick-nick vanuit hotel 

 

 

15/09 – dag 5: Milaan 
Dagexcursie – bezoek Milaan met een lokale Nederlandstalige gids - lunchpakket – vrije tijd. 

In Milaan zijn twee gidsen voorzien, aangezien we de groep van Verbania naar Milaan en terug begeleiden, 

terwijl we voor het 

bezoek van de stad 

een gids van Milaan 

(3 uur) met 

audiogidsen nodig 

hebben. 

Het programma 

omvat:  

ontmoeting in het 

Sforza kasteel met een 

rondleiding buiten en 

de tuinen. Daarna 

eventueel een 

wandeling naar het 

Teatro delle Scala 

(buiten), de Galleria 

Vittorio Emanuele en 

de Piazza del Duomo. 

Het bezoek van de 

Duomo binnen is niet 

gepland als groep 

(vanwege Covid), maar alleen voor degenen die individueel een bezoek willen brengen na de lunch. 

Lunch is voorzien in een restaurant in de buurt van de Duomo, dus in de vroege namiddag kun je de tour 

individueel voortzetten, of gaan winkelen. 
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16/09 – dag 6: Stresa – Villa Taranto 
STRESA – zonder lokale gids    

’s Morgens gaan we met de bus naar de stad Stresa (vrijdag is marktdag). Stresa 

biedt een mooie wandeling langs het meer, bezaaid met de grote art-deco hotels 

die de geschiedenis van het Lago Maggiore hebben getekend. Het centrum van de 

stad is gecentreerd rond het centrale plein en de 

smalle straatjes, terwijl tegenover de pier de 

prachtige Villa Ducale het symbool blijft van de 

Belle Epoque van Stresa, bewoond door de 

moeder van koningin Margaretha van Savoye, 

de hertogin Elisabeth van Saksen. 

Lunch in verblijfshotel.    

VILLA TARANTO – zonder lokale gids en de gasten kunnen ter plaatse 

beslissen of ze dit wensen te doen. Ter plaatse ook te betalen dus.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degustatie in de wijnkelder van het hotel Il Chiostro 

(3xkazen/3xsalami/3xwijn)    

Afscheidsaperitief aangeboden door de hoteldirectie.     

 

 

 

17/09 – TERUGREIS 
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Wandelkalender April, Mei en Juni  
(Allemaal onder voorbehoud – raadpleeg steeds de website van Wandelsport Vlaanderen) 

 

April 2022 
 

Za 02/04 W.S.V. Tervuren-Bos vzw   44e Lentetocht     07.00-15.00    5-10-15-20-25 km               

Koninklijk Atheneum Tervuren   Hippolyte Boulengerlaan 7    3080    Tervuren 

Zo 03/04 W.S.V. Vitales Hoeselt   Paastocht tussen de bloesems     07.00-15.00    4-6-13-21 km               

Gemeenschapscentrum Ter Kommen   Europalaan 2    3730    Hoeselt 

Zo 03/04 Sporton vzw   Sint-Engelbertustocht     06.00-15.00    5-7-13-20-25-32-43 km    SOK   

Hasseltsebaan 43    3290    Deurne (Diest) 

Ma 04/04 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek   Lentetocht     07.00-15.00    4-6-12-18-22 km  OC Lutselus   

Pastorijstraat 7    3590    Diepenbeek 

Wo 06/04 Wandel Mee Brueghel vzw   4e Woensdagtocht     07.00-14.00    4-7-10-14-17 km  De Wuft   

Hoogveld 26    3990    Wijchmaal (Peer) 

Do 07/04 W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw   Gerardustocht     07.00-15.00    5-6-9-10 km               

Voetbalkantine FC Toekomst   Verbindingsweg 14    3945    Kwaadmechelen (Ham) 

Za 09/04 Les Amis du Tumulus   42e Marche Internationale de Waremme     07.00-15.00    4-9-13-21-30 

km       Athénée Royal (Chavilles) Rue du Fond d'Or    4300    Waremme 

Zo 10/04 K.W.S.V. De Rakkers vzw   Herkenrodetocht     07.00-15.00    5-8-11-20-25 km   Zaal De 

Biekaar   Sint-Jozefsplein 8    3511    Hasselt 

Zo 10/04 Wandelclub "Old-Time stappers" Veltem Beisem vzw   19e Old-Time-wandeltocht     06.30-

15.00    4-6-8-12-15-20-25-30 km               Warotzaal   Warotstraat    3020    Winksele (Herent) 

Zo 10/04 Les Amis du Tumulus   42e Marche Internationale de Waremme     07.00-15.00    4-9-13-21-30 

km     Athénée Royal (Chavilles) Rue du Fond d'Or    4300    Waremme 

Ma 11/04 Terug Op Stap Post vzw   Lentetocht     08.00-15.00    5-8-10-13-19 km    Zaal Elckerlyc   

Pastorijstraat 4    3500    Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) 

Di 12/04 Samen Uit Samen Thuis vzw   Sonnistocht     07.00-15.00    4-6-8-9-14-17 km   Zaal De Roedel   

Sonnisstraat 141    3530    Houthalen-Helchteren 

Wo 13/04 Wellense Bokkerijders vzw   Bloesemwandeltocht     07.30-15.00    4-6-9-12-18 km  

 De Meersche   Molenstraat    3830    Wellen 

Za 16/04 W.S.V. Donderslagtrippers vzw   Solterheidetocht     06.30-15.00    6-10-12-20 km               

Zaal Elckerlyc   Elckerlycstraat    3670    Neerglabbeek (Oudsbergen) 

Zo 17/04 WK Werchter  vzw   Aspergedabberstocht     06.30-15.00    5-8-12-20-25-30 km               

Parochiezaal De Wal   Walstraat    3118    Werchter (Rotselaar) 

ma 18/04 Walk to Walk Again   Bloesemwalk     06.00-14.00    5-11-21-42 km   Site Stayen   

Tiensesteenweg 138    3800    Sint-Truiden 

Wo 20/04 Trip-Trap Kumtich vzw   Stichting Delacroixtochten     07.00-15.00    5-6-7-8-9 km               

Dagcentrum De Cleyen Bempt   Sint-Truidensesteenweg 492    3300    Hakendover (Tienen) 

Do 21/04 W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw   Aprilse grillen     08.00-15.00    4-8-12-20 km               

Gildezaal   Joris van Oostenrijkstraat 65    3511    Kuringen (Hasselt) 

Do 21/04 Toekers Bunsbeek vzw   Bloesemtocht     07.00-15.00    5-7-10 km    Voetbalkantine Bunsbeek   

Vlaasstraat 3    3380    Bunsbeek (Glabbeek) 

Za 23/04 WSV Horizon Donk vzw   Hollewegentocht     07.00-15.00    5-8-11-14-19-22 km               

Buurthuis Zelk   Zelkstraat 16    3545    Halen 

Zo 24/04 Wandelclub Tornado vzw   Vlaanderen Wandelt Lokaal in Boortmeerbeek     07.00-15.00    5-

10-15 km     Gildezaal   Dorpplaats    3190    Boortmeerbeek 

Zo 24/04 Wandelclub "Old-Time stappers" Veltem Beisem vzw   Vlaanderen Wandelt Lokaal in Veltem-

Beisem     07.00-15.00    4-8-12 km    Tent   Dorpsplein    3020    Veltem-Beisem (Herent) 

Ma 25/04 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw   Bloesemtocht     07.00-15.00    4-5-7-9-12-16-19-24 km               

Gemeentelijke Feestzaal Aalst   Aalst-Dorp z/n    3800    Aalst (Sint-Truiden) 

Do 28/04 Torenvrienden Oostham   Lentetocht     07.00-15.00    4-6-10-16 km               Kristoffelheem   

Schoolstraat 10    3945    Oostham (Ham) 

Za 30/04 VOS Schaffen vzw   Gildentocht     07.00-15.00    4-6-8-12-20-30-40 km               Gildenzaal   

Pastorijstraat 1    3290    Schaffen (Diest) 

Za 30/04 Boutersem Wandelt   Meiwandeling     07.30-15.00    4-6-12-18 km               Buurthuis 

Willebringen   Willebringsestraat 34    3370    Willebringen (Boutersem) 
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Mei 2022 
 

 

Zo 01/05 De Leeuwerik Landen vzw   49e Sint-Gertrudistocht     07.00-15.00    4-7-14-20 km               

Sportcomplex Sparta Landen   Karel de Grotelaan 8    3400    Landen 
Ma 02/05 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek   Meiklokjestocht     07.00-15.00    4-6-12-18-22 km               

OC Rooierheide   Patersplein    3590    Diepenbeek 

Di 03/05 KWSV OK50 Zonhoven vzw   Holsteentocht     07.00-15.00    4-6-8-14-20 km               

Scoutslokaal   Kneuterweg 6    3520    Zonhoven 

Wo 04/05 Wandel Mee Brueghel vzw   5e Woensdagtocht     07.00-14.00    4-7-10-14-17 km               

Chiro Kaulille   Steenakkerstraat z/n    3950    Kaulille (Bocholt) 

Za 07/05 W.S.V. De Heikabouters vzw   Nielertocht     07.00-15.00    4-8-12-20 km               't Sas   

Schuttenbergstraat 2 bus 5    3665    As 

Zo 08/05 De Vriendenkring Kortijs   Wandelchallenge Gingelom     05.30-15.00    5-12-21-35-44-53 km               

Sporthal De Winning   Hannuitstraat  9    3890    Montenaken (Gingelom) 

Zo 08/05 WSV Wit-Blauw Scherpenheuvel vzw   Meitocht     07.00-15.00    5-8-13-20-30-35 km               

Sporthal Averbode   Vorststraat 55    3271    Averbode (Scherpenheuvel-Zichem) 

Ma 09/05 Terug Op Stap Post vzw   Meiwandeling     08.00-15.00    5-7-8-12-21 km               Zaal Steborg   

Broekstraat 1    3512    Stevoort (Hasselt) 

Wo 11/05 Postwandelclub Dilsen vzw   Maasplaswandeling     07.00-15.00    5-8-10 km               

Schutterszaal Stokkem   Stadsgraaf  1    3650    Stokkem (Dilsen-Stokkem) 

Za 14/05 WSV Wandelend Paal vzw   42e Mariëndaaltocht     06.00-15.00    4-7-12-16-20-30-42-50 km               

CVO De Oranjerie   Boudewijnvest 3    3290    Diest 

Za 14/05 De Demerstappers Bilzen   Schoonbeeks Groentocht     07.00-15.00    4-6-12-20 km               

Ontmoetingscentrum Schoonbeek   Schoolstraat 23    3740    Beverst (Bilzen) 

Zo 15/05 WSV Wandelend Paal vzw   42e Mariëndaaltocht     06.00-15.00    4-7-12-16-20-30-42-50 km               

CVO De Oranjerie   Boudewijnvest 3    3290    Diest 

Zo 15/05 WSP Heverlee-Leuven vzw   Meerdaal Nature Trail     07.00-15.00    5-7-14-17-23-27 km               

OC Blanden   Bierbeekstraat 8b    3052    Blanden (Oud-Heverlee) 

Ma 16/05 WSV De Trotters vzw   Bloeimaandtocht     08.00-15.00    5-7-12-17-19 km               OC 

Runkst   Runkstersteenweg 149    3500    Hasselt 

Do 19/05 Torenvrienden Oostham   Gerhesertocht     07.00-15.00    4-6-10-16 km               Kristoffelheem   

Schoolstraat 10    3945    Oostham (Ham) 

Za 21/05 Partnerwalk   Partnerwalk 2 en Jekerdalpelgrimage     07.00-15.00    5-10-15-16-23-32-45 km               

VIIO   Sint-Truidersteenweg 17    3700    Tongeren 

Zo 22/05 W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw   Rondom Lummen     08.00-15.00    5-10-12-15-20 km               

OC Kalendries   Meldertsebaan 2    3560    Lummen 

Di 24/05 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw   Saff Walk     08.00-14.30    5-6-8-12-15-18-20-21-23-28 km               

Campus Saffraanberg   Luikersteenweg 371    3800    Sint-Truiden 

Wo 25/05 Les Amis du Tumulus   Marche de la Détente     08.00-15.00    4-9-13-21 km               Maison 

de Village   Rue d'Elmette 37 A    4300    Oleye (Waremme) 

Do 26/05 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw   Internationale Trudotocht     06.00-15.00    4-5-9-13-18-20-28-

35-43 km               Parochiezaal De Kajaan   Grevensmolenweg 34    3800    Sint-Truiden 

Za 28/05 VV Goldenstar Borgloon   Mars der graven van Loon     06.00-15.00    3-6-12-20-50 km               

Panishof   Bommershovenstraat 10a    3840    Borgloon 

Zo 29/05 De Bollekens vzw Rotselaar   Hagelandtocht     07.00-15.00    5-8-12-16-20-30 km               

Montfortcollege   Aarschotsesteenweg 39    3110    Rotselaar 

Ma 30/05 Wandelklub Halewijn Zoutleeuw vzw   Zomertocht     07.00-15.00    4-6-12-20 km               

Zaal De Bungeneer   Pastorijstraat    3440    Budingen (Zoutleeuw) 
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Juni 2022 
 

Wo 01/06 W.S.V. De Bosdravers Eksel   Hoxenttocht     07.00-15.00    5-6-10-11-16 km               

Buurthuis 't Hoksent   Stationsstraat    3941    Eksel (Hechtel-Eksel) 

Do 02/06 De Horizonstappers vzw   Midweekwandeling     08.00-16.00    4-7-10-12 km               Zaal 

Santro   Tiensesteenweg 69    3211    Binkom (Lubbeek) 

Vr 03/06 Wandelclub "Old-Time stappers" Veltem Beisem vzw   100 km Criterium voor een goed doel     

20    100 km               Tent   Dorpsplein    3020    Veltem-Beisem (Herent) 

Za 04/06 WC De Grashoppers vzw   Scherpenheuvel Wandelt - Trofee Harten Vijf     06.00-15.00    5-10-

12-16-20-25-30-42-50 km   Den Egger   August Nihoulstraat 74  3270   Scherpenheuvel-Zichem 

Za 04/06 Wandelclub "Old-Time stappers" Veltem Beisem vzw   Mini-Goed-Doeltocht     08.00-19.00    

5,5 km               Tent   Dorpsplein    3020    Veltem-Beisem (Herent) 

Zo 05/06 Wellense Bokkerijders vzw   Internationale Bokkenrijderstocht   07.00-15.00   4-6-9-12-18-25 

km               Zaal De Meersche   Molenstraat 6    3830    Wellen 

Zo 05/06 Wandelclub Tornado vzw   Boerentocht     06.00-15.00    6-9-11-14-17-23-27-31-35-44 km               

Zaal Onder Den Toren   Markt z/n    3150    Haacht 

Ma 06/06 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek   Vinkentocht     07.00-15.00    4-6-12-18-22 km               

Zaal Terlogt   Helstraat 22    3590    Diepenbeek 

Ma 06/06 Sporton vzw   De 3-Bekentocht     06.30-15.00    5-8-13-18-21 km               SOK   

Hasseltsebaan 43    3290    Deurne (Diest) 

Di 07/06 W.S.V. De Kampse Wandelaars   Heppenertocht     07.00-15.00    4-6-8-10 km               

Buurthuis Heppen   Heidestraat 65    3971    Heppen (Leopoldsburg) 

Wo 08/06 W.S.V. De Boskabouters vzw   Vennentocht     07.00-15.00    4-8-12-20 km               De Kemp   

Ophovenbosstraat 92    3660    Opglabbeek (Oudsbergen) 

Za 11/06 W.S.V. Iris Kortessem   Kapellekestocht     07.00-15.00    5-6-8-10 km               Parochiaal 

Centrum   Gauwerstraat    3721    Vliermaalroot (Kortessem) 

Zo 12/06 Trip-Trap Kumtich vzw   Kloostertochten     07.00-15.00    4-6-12-17-21-26-30 km               

Mariadalinstituut   Klein Overlaar 3    3320    Hoegaarden 

Ma 13/06 De Lummense Dalmatiërs vzw   Maandagtocht     07.00-15.00    4-6-12-20 km               

Oosterhof   Dr. Vanderhoeydonckstraat 56    3560    Lummen 

Di 14/06 WSV 10 Wing TAC vzw   19e Mars van KeeBee     07.00-15.00    4-7-12-21 km               

Voetbalkantine SV Breugel   Kerklaan    3990    Kleine-Brogel (Peer) 

Wo 15/06 W.S.V. De Sparrentrippers   Grastocht     08.00-15.00    4-8-12-20 km               OC 't Kloester   

Biesweg 18    3620    Gellik (Lanaken) 

Do 16/06 KWSV OK50 Zonhoven vzw   Vijvertocht     07.00-15.00    3-5-8-11-16-19 km               

Parochiezaal Halveweg   Heikensstraat 20    3520    Zonhoven 

Za 18/06 W.S.V. Milieu 2000 Lommel   Tocht der 7 Heerlijkheden     06.00-15.00    5-9-13-17-21-30-43-

50 km               Feestzaal De Moffel   Martinus van Gurplaan 39    3920    Lommel 

Zo 19/06 Den Engel Leuven vzw   Zomertocht     07.00-15.00    5-9-12-15-20 km               Voetbalkantine 

KHO Bierbeek   Speelpleinstraat    3360    Bierbeek 

Zo 19/06 Wandelsport Vlaanderen vzw   WalkOn Summer     08.00-15.00    6-10-15-20-25 km               

Vayamundo   Ol Fosse d'Outh 1    6660    Houffalize 

Do 23/06 K.W.S.V. De Rakkers vzw   Vijvertocht     07.00-15.00    3-4-7-9-10 km               Zaal Sint-

Jansheide   Nieuwstraat 126    3511    Kuringen (Hasselt) 

Za 25/06 Torenvrienden Oostham   Kristoffeltocht     06.30-15.00    4-7-13-18-25 km               

Kristoffelheem   Schoolstraat 10    3945    Oostham (Ham) 

Zo 26/06 Torenvrienden Oostham   Kristoffeltocht     06.30-15.00    4-7-13-18-25 km               

Kristoffelheem   Schoolstraat 10    3945    Oostham (Ham) 

Zo 26/06 W.S.V. Holsbeek vzw   Vakantietocht     07.00-15.00    4-6-12-20-25 km               Gildezaal   

Gildestraat 5a    3220    Kortrijk-Dutsel (Holsbeek) 

Ma 27/06 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw   Zomertocht     07.00-15.00    6-9-13-17-21 km               

Buurthuis Rukkelingen-Loon   Sweetstraat    3870    Heers 

Do 30/06 VOS Schaffen vzw   Berkentocht     07.00-15.00    4-6-8-12-20 km               Berkenhof - 

Jeugdopleidingscentrum KFC Diest   Turnhoutsebaan 119    3294    Molenstede (Diest) 

 

JULI 
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 + 1 gewone consumptie (via strookje af te geven bij inschrijving) 
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 Nieuwe leden 
 

Wij verwelkomen graag onze nieuwe leden:   

 

Zwerts Raymond 

Buzzi Miranda 
Pordon Johan 

Ulens Myriam 

Mestrum Roel 

Stevens Monique 

Heeren Anne-Marie 

De Rede Cindy 

Deliére Diane 

Defooz Josiane 

Boonen Elia 

Sevenants Anneke 

 
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. 
                       April                                        Mei                                   Juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erratum: Dirk Bex verjaart op 16/02 en werd niet vermeld in vorige editie. 

Onze welgemeende excuses en vooralsnog een gelukkige verjaardag. 

 

 

 

 

 

CHAMPAGNE WILLIAM 4 

MISSORTEN RUBEN 9 

VANDEVELDE GRETA 9 

MASSIN LILIANE 10 

VANDEVORDT MARLEEN 10 

QUINTELIER WALTER 12 

FALISE PAUL 14 

CHAMPAGNE MAGDA 15 

VANDALEM GONDA 17 

BUZZI MIRANDA 21 

NIJS LIEVE 21 

DE REDE CINDY 22 

BRIFFOZ JEAN-PAUL 23 

VANBUSSEL PIET 23 

DEWEERT JELLE 25 

ROBBINNE ROGER 26 

CULTIAUX LUC 27 

BERWAERTS RINA 28 

MESTRUM ROEL 28 

OPPENBROUWER CARLA 29 

VANDEVELDE GILBERT 30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PUNINSKA OLENA 1 

DEGROOT PAUL 3 

FRANCOIS ANNY 3 

DUCHATEAU MARIA 4 

VANDERMEULEN NADINE 4 

LANDERLOOS ERNA 8 

SMETS KRISTEL 8 

VAN GEEL MARIE-ROSE 9 

HEBBELYNCK CLAIRE 13 

VAN EYKEN NICOLE 13 

ZWERTS RAYMOND 13 

PATRONOUDIS ZISIS 14 

WUESTENBERG MIA 14 

JOOSTEN WILFRIED 18 

MILANI JEAN CLAUDE 25 

HERBOTS ARNE  26 

VANMARSENILLE GUY 26 

DEWAELHEYNS ANNE 27 

DEFOOZ JOSIANE 28 

GOEMINNE MARC 30 

TUTS CHRISTIANE 30 

 

DENOODT BRUNHILDE 2 

PORDON JOHAN 2 

HOMBROEKS NATHALIE 5 

FOCCART NICOLE 8 

RIGA EDITH 8 

BOESMANS RITA 10 

DUNON ANNEMIE 14 

SNOECKX MARIETTE 14 

BUTO JOSEE 18 

FRANCO JENNY 22 

PETITJEAN MADELEINE 23 

MICHAUX DIRK 24 

KINON NICOLE 25 

DELIERE DIANE 26 

PEERSMAN PIERRE 29 
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Weetjes & watjes, ditjes & datjes 
 

 

GESCHIEDENIS VAN HET DOMEIN 

 
DE NAAM 'HEYLISSEM' EN DE EERSTE BEWONERS VAN DE STREEK 
 

De naam 'Heylissem' wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde van 29 november 1011  waarin 

Balderic, de toenmalige bisschop van Luik, het landgoed Hamps (vandaag het gehucht Hamteau) 

schenkt aan de kerk van Heylissem. Buiten dit document hebben we bijzonder weinig informatie over 

de oorsprong en de eerste bewoners van de streek waar de abdij van Heylissem werd gebouwd. Toen 

het klooster in de twaalfde eeuw werd opgericht, was de lokale bevolking een allegaartje van helaas 

onbekende afkomst. We weten niet tot welk ras de mensen behoorden die in het tijdperk van de 

mammoet en het rendier leefden van de jacht langs de oevers, in de bossen en de moerassen . Onze 

voorouders uit het paleolithicum of de oude steentijd evolueerden naar bewoners van een eveneens 

onbekend ras aan het begin van het huidige geologische tijdperk. De nieuwe generatie onderscheidde 

zich met een kortere schedel en een levensstijl die prehistorici uitvoerig hebben bestudeerd. Ze deden 

aan landbouw, ze gebruikten wapens en gereedschap van geslepen steen, ze domesticeerden dieren en 

ze maakten aardewerken vazen. De invasie van de Kelten, die de Rijn overstaken en de plaatselijke 

bevolking onderwierpen, is het begin van een echte geschiedenis waarin brons een algemeen gebruikt 

materiaal wordt. Voor het ontstaan van de eerste agglomeraties is het echter wachten op de Belgen, die 

in 250 voor Christus de Kelten verdrijven naar het zuiden. De vorm van de gouden munten die de 

Nerviërs uit die tijd achterlieten, duidt op een zekere vorm van beschaving. 

 

HET ROMEINSE TIJDPERK 
 

In 57 voor Christus dringen de Romeinen Gallië binnen en komen veel bewoners om in de strijd met 

de legioenen van Julius Caesar. De streek ondergaat hetzelfde lot als de rest van de regio en wordt vier 

eeuwen lang geannexeerd bij het Romeinse Rijk. Op een grote vlakte naast de weg die Opheylissem 

verbindt met Jodoigne verschijnen vier tumuli, die aanzienlijk kleiner zijn geworden door de 

jarenlange bewerking van de akkers. De locatie wordt tot op vandaag 'Campagne des Tombes' 

genoemd, en er werden ook verschillende ondergrondse restanten van Romeinse villa's ontdekt. Wat 

verder lag destijds een grote weg die de Rijn over het land verbond met de Noordzee. 

 

 



                                                               20                                                         2022/2 
 

DE KERK EN DE BARBAREN 
 

Vanaf de tweede helft van de derde eeuw vallen de Franken en de Allemannen het grondgebied 

binnen. De militaire grens, die de Barbaren sinds de tijd van Caesar op de rechteroever van de Rijn 

heeft gehouden, wordt danig op de proef gesteld. De streek wordt opnieuw gekoloniseerd en 

opgenomen in het koninkrijk van Clovis. De val van het Romeinse Rijk leidt tot een achteruitgang van 

de beschaving op alle domeinen, en we hebben tot op vandaag maar weinig precieze informatie over 

het Frankische tijdperk. We weten wel dat de streek rond Heylissem wordt opgenomen in de ruime 

grenzen van het bisdom Luik. De religieuze leiders herinneren zich maar al te goed het bloeiende 

verleden waarin hun bisdommen de grenzen van de Romeinse steden volgden, en vinden het niet meer 

dan normaal om die grenzen opnieuw in te stellen. Het gebied rond Heylissem wordt dus ingelijfd bij 

het bisdom Luik en de bewoners moeten verantwoording afleggen aan de prins-bisschoppen van de 

Vurige Stede. Die religieuze toewijding speelt ook een belangrijke rol in de veralgemening van het 

domeinsysteem bij de Frankische heren. Opheylissem en Neerheylissem, de twee gehuchten van 

Heylissem, vallen niet langer onder dezelfde pagus (gouw). De verbrokkeling van nederzettingen, die 

zonder dit principe één geheel zouden hebben gevormd, is naar alle waarschijnlijkheid dan ook terug te 

leiden tot de Frankische tijd. 

 

VAN LOTHARIUS TOT DE HERTOGEN VAN BRABANT 
 

Bij de dood van Karel de Grote in 843 gaan de patrimoniale domeinen van Haspengouw, Rome en 

Aix-la-Chapelle samen met de keizerstitel volgens het Verdrag van Verdun over op zijn oudste zoon, 

Lotharius, die het nieuwe koninkrijk omdoopt tot 'Regnum Lotharii' of Lotharingen. De 

opeenvolgende verdelingen van bezittingen en de latere groepering van pagi rond één graaf leiden 

ertoe dat de streek van Heylissem vanuit politiek oogpunt onder het bestuur van de graven van Leuven 

en later de hertogen van Brabant komt. 

 

DE OPRICHTING VAN HET KLOOSTER 
 

Naar het voorbeeld van talrijke vooraanstaande families uit zijn tijd besluit René de Zetrud, een 

landheer uit Haspengouw, een klooster te stichten op de oevers van de Gete, te midden van de niet-

leenroerige gronden van Cappendael (Chapeauveau), en hen de helft van de kerk van Pellaines na te 

laten. De oprichting van het klooster wordt goedgekeurd door Alexandre de Juliers, bisschop van Luik, 

en wordt een eerste keer bevestigd op 3 mei 1135  met een oorkonde van paus Innocentius II. Op 10 

maart 1145 volgt een tweede bevestiging met een bul van paus Eugenius III. Hoewel er geen precieze 

informatie bestaat over de omvang van deze schenking, moeten de middelen voldoende zijn geweest 

om te voorzien in de behoeften van de kleine gemeenschap. Andere schenkingen, giften van 

religieuzen die hun bezittingen mogen overdragen aan het klooster waarin ze de geloofsbelijdenis 

hebben afgelegd, erfenissen en aankopen zorgen er al snel voor dat het klooster groter en omvangrijker 

wordt. Het domein wordt tegen het einde van de dertiende eeuw aanzienlijk uitgebreid door de 

aankoop van grote stukken land die toebehoorden aan de landheer van Gossoncourt. De abt kan dan ? 

op criminele executies na ? op elk niveau de rechtspraak toepassen. 

 

HET BEGIN VAN DE NORBERTIJNENGEMEENSCHAP 
 

De eerste abt van Heylissem, Ermenric, is een volgeling van Sint-Norbertus. De orde van de 

premonstratenzers of norbertijnen stamt uit Prémontré in de buurt van het Franse Laon, waar 

Norbertus de moederabdij opricht in het bos van Coucy. Tussen 1129 en 1796 wordt Ermenric 

opgevolgd door achtendertig prelaten. De kloostergemeenschap is slechts enkele jaren gemengd. In 

1142 besluit het algemene kapittel van de orde om niet langer vrouwen toe te laten in het 

mannenklooster en verhuizen de norbertijnenzusters naar Stocquoy in de buurt van Jodoigne. Rond 

1200 verhuizen ze opnieuw, naar een domein in Semayen dat hen wordt geschonken door Siger de 

Wavre. De gemeenschap groeit gestaag, maar ze is in het wereldlijke en het geestelijke volledig 

afhankelijk van de moederabdij, waaraan ook alle bezittingen toekomen. 
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DE ABDIJ BREIDT HAAR PATRIMONIUM UIT 
 

Tijdens de eerste twee eeuwen van haar bestaan concentreert de abdij van Heylissem zich vooral op 

haar domein en de uitbreiding van het patrimonium, om in een later stadium haar religieuze autoriteit 

te kunnen bestendigen. De religieuzen respecteren de leefregels van de norbertijnen en wijden zich aan 

de uitoefening van hun priesterlijke functies. Ze verwerven het recht om verschillende parochies uit de 

omgeving van het klooster te bedienen: Neerwinden, Cumptich, Budingen, Perwez, Bunsbeek, 

Linsmeau, Pellaines, Roosbeek, Wanghe, Diegem, Hévillers, Hoeleden, Jauche, Glabbeek en Hautem-

Ste-Marguerithe. De eigendommen van de abdij zijn bijzonder omvangrijk, met boerderijen in 

Breisem, Bunsbeek, Chapeauveau, Kumtich, Jandrain, Seumay, Stocquoy, Budingen en Daussoulx, en 

verschillende gronden in meer dan vijftig dorpen in Brabant. Het klooster heeft ook verschillende 

molens en een brouwerij. Om te voorzien in de behoeften van de gemeenschap ? die bestaat uit 

priesters, kloosterlingen, novices, lekenbroeders die de gelofte hebben afgelegd en donaten die zich 

levenslang of tijdelijk wijden aan het klooster ? werken landarbeiders en lekenbroeders onder leiding 

van enkele priesters in de boerderijen, op de velden en in de wijngaarden. Dankzij hun onroerende 

bezittingen, de vele rentes en afromingen die ze mogen innen en het recht om de rechtspraak uit te 

oefenen zijn de kloosterreligieuzen de absolute heren van de streek. Heylissem is nooit een 

voedingsbodem geweest voor wetenschappen en letteren, maar blonk als geen ander uit in de 

landbouwkunst. 

 

 

DE MILITAIRE ROL VAN DE ABDIJ VAN HEYLISSEM 
 

De abdij van Heylissem, gelegen aan de grens van het hertogdom Brabant langs de kant van 

Haspengouw, krijgt extra aandacht van de hertogen van Brabant. Ze garanderen de abdij bescherming 

en beschouwen haar min of meer als een uitspringende burcht. Het klooster en de omliggende gronden 

veranderen dan ook meermaals in een fel en bloederig strijdtoneel. In 1261 komt Jan I aan de macht. 

Hij wil zich meester maken van het hertogdom Limburg, dat na de dood van hertogin Ermengarde 

geen opvolger heeft, en vindt al snel een excuus om het gebied te veroveren. Een coalitie van andere 

pretendenten, samengesteld uit Renaud le Belliqueux, graaf van Gelderland, Siegfried de 

Wuestenberg, aartsbisschop van Keulen en Henry IV van Luxemburg, gaat al snel in tegen de 

ambitieuze hertog van Brabant. De Brabantse ridderorde, de gemeentelijke milities van Leuven, 

Brussel, Antwerpen, Jodoigne en Nijvel, en de troepen van Luik, Clèves en Juliers verenigen zich 

onder de vlag van hertog Jan I en marcheren samen, via Heylissem, tegen de coalitietroepen. Het 

hoogtepunt van de strijd vindt plaats op 5 juni 1288 in Worringen. De Brabanders, onder leiding van 

hun hertog, zijn in de minderheid maar scoren heel wat beter op tactisch vlak. En dus wordt het 

hertogdom Limburg geannexeerd bij de kroon van Brabant. Zijn zoon, Jan II, staat bij wijze van 

privilege toe om de rivier om te leiden naar de molen van de abdij en laat ingrijpende werkzaamheden 

uitvoeren om het klooster te omwallen. Hij laat ook de wegen langs het domein controleren en verder 

aanleggen. Niet lang na het einde van de werkzaamheden moet graaf Jan III zijn toevlucht nemen tot 

de abdij als burcht. In 1332 wordt Jan III bedreigd door een enorme coalitie onder leiding van Jan de 

Blinde, koning van Bohemen, en verenigt hij zijn troepen in Heylissem. Hij verblijft er bijna twee 

weken, waarin het onophoudelijk regent en hij zijn vijanden niet kan aanvallen. Tijdens zijn verblijf in 

de abdij wordt hij tot ridder geslagen in de kloosterkapel, in aanwezigheid van zijn troepen. 

 

CONFLICTEN MET DE HERTOGEN VAN BOURGOGNE 
 

De hertogen van Brabant laten zich gewillig omringen door abten als raadgevers. Heel wat nota's, 

oorkondes en brieven getuigen van de banden tussen het hof en de abdij. Tijdens het Bourgondische 

tijdperk aarzelt de abdij van Heylissem, gesterkt door haar centrale rol en invloedrijke functie, echter 

niet om meermaals openlijk de strijd aan te gaan met de hertogen van Bourgogne. De privileges en 

immuniteiten zijn een bron van jaloezie, die de abdij halsstarrig en overwegend succesvol verdedigt. 
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PLUNDERING EN BRAND IN DE ZESTIENDE EN ZEVENTIENDE EEUW 
 

De kloostergebouwen gaan tijdens de oorlog van 1507 op in een brand, maar worden luxueus 

heropgebouwd door abt Vandermolen. De woelige godsdienstoorlogen zijn echter nefast voor de abdij: 

de kerk, de refter, de slaapzaal en de abdijwoning gaan op 27 november 1568 in vlammen op tijdens de 

invasie van de prins van Oranje in Brabant. De religieuzen verspreiden zich: enkelen verhuizen naar 

Luik, de anderen naar het prioraat van Langwaden. In 1635, na de heropbouw van de abdij, strijkt het 

Hollands-Franse leger neer in de buurt van Heylissem. De prins van Oranje, Frédéric-Henri de Nassau, 

maakt de abdij tot zijn uitvalsbasis terwijl zijn troepen Tienen aanvallen en de stad in rook doen 

opgaan. De abdij verrijst al snel voor een derde keer uit haar ruïnes: de kerk en de kloostergebouwen 

worden heropgebouwd in renaissancestijl. Op 29 juli 1693, tijdens de eerste slag van Neerwinden, 

behalen de Fransen onder bevel van de maarschalk van Luxemburg de overwinning op de geallieerde 

troepen onder leiding van Guillaume III, koning van Engeland, maar lijden ze grote verliezen. Uit 

wraak plunderen en verwoesten ze de hele naburige streek, en in het bijzonder de abdij van Heylissem. 

Op 12, 13 en 14 augustus 1693 plundert het leger de abdijgebouwen en berooft het de religieuzen van 

al hun bezittingen. 
 

18de EEUW – TIJD VAN PRACHT  
 

Pas in de 18e eeuw ervoer de abdij van Heylissem eindelijk wat rust en kreeg ze al snel een hoge mate 

van pracht. In 1749 groeide het erfgoed van de abdij aanzienlijk door de samenvoeging door de  de abt 

van India (Cornelismunter) van de heerschappij van Cumptich. De eigendommen van de abdij 

omvatten: 1.618 bunders akkerland, 213 bunders weilanden, 9 bunders vijvers en 349 bunders hout. De 

monniken onderhielden een belangrijke stoeterij die als de grootste in de regio werd beschouwd. 
 

LAURENT DEWEZ HERSTELT DE ABDIJ  
 

De gemeente vertrouwde de Brusselse architect Laurent 

Dewez de heropbouw van het klooster toe. Het werk dat 

in 1762 begon, werd in 1780 voltooid. Aan hem hebben 

we de algemene vorm van de huidige koepel te danken. 

 

In 1787 bedroegen de opbrengsten van de abdij 38.592 

gulden, de kosten 36.451. Door dit materiële rijkdom 

waren de abten van Heylissem vertegenwoordigd als 

Afgevaardigde in de Staten van Brabant. Abt Dave, die 

zich krachtig verzette tegen de religieuze hervormingen 

die door Joseph II waren uitgewerkt, werd het beheer van 

het klooster ontnomen. Het beheer van het onroerend 

goed werd toevertrouwd aan een ambtenaar van de 

Rekenkamer, N. van Bellinghen, bijgestaan door een 

penningmeester, onder leiding van de Koninklijke Raad. 
 

DE FRANSE PERIODE - EINDE VAN DE RELIGIEUZE GEMEENSCHAP 
 

Op 27 februari 1793 meldden de Franse commissarissen zich voor het eerst aan de Abdij van 

Heylissem om een inventaris op te maken van de goederen met het oog op hun vordering. Een decreet 

van 27 september 1796, waarbij de monniken 20 dagen de tijd kregen om hun klooster te verlaten, 

werd op 17 oktober van hetzelfde jaar ten uitvoer gelegd. Een Brusselse landmeter, C. Everaert, kreeg 

de opdracht om het kadastraal plan van het landgoed op te maken. Zodra deze werken waren voltooid, 

werd op 15 juli 1797 het verkoopbericht in de gemeente Opheylissem geplaatst. Destijds telde de 

gemeenschap 52 religieuzen, waaronder 44 priesters. Ze zochten hun toevlucht in Duitsland in de 

kloosters van Langewaden. In 1801 keerden elf monniken terug naar de parochie van Pellaines en 

probeerden ze tevergeefs de kloostergemeenschap van Heylissem opnieuw op te bouwen. De laatste 

abt, Demanet, stierf in Pellaines in 1807. 
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HET DOMEIN WORDT EEN INDUSTRIEEL CENTRUM 
 

Een uitgetreden benedictijner uit Gent verwierf de volledige abdij in 1797 voor £ 212.000. Hij droeg 

het pand onmiddellijk over aan een Fransman, Carré. Deze verkocht het landgoed aan landgenoten, de 

gebroeders Tiberghien, oorspronkelijk uit Parijs. In het midden van de 19e eeuw bouwden ze de 

enorme kloostergebouwen om tot een fabriek en vestigden er een spinnerij en een katoenfabriek met 

tot 200 werknemers. Hun handdoeken genoten al snel een grote reputatie die hen in 1806 een gouden 

medaille opleverde op de Expositie van Parijs. Maar na de gebeurtenissen van 1815 begon hun fabriek 

in verval te raken. 
 

Van den Bossche, een inwoner van Tienen, aan wie ze het in 1821 verkochten, maakte hier voor het 

eerst aardappelzetmeel (of aardappelbrandewijn). De oude oliemolen werd toen gebruikt om knollen te 

raspen. Omdat deze poging niet slaagde, besloot Van den Bossche om in de oude kloostergebouwen 

een bietsuikerfabriek op te richten (Machtiging Permanente Deputatie Brabant dd 18 juni 1836). Met 

materialen uit de sloop van het kerkkoor en de kloostergang bouwde hij een enorm industrieel complex 

achter de linkervleugel. Daar installeerde hij verschillende stoommachines, een apparaat om het gas te 

produceren dat nodig was om de bietenfabriek en het kasteel te verlichten, een laboratorium voor 

chemisch onderzoek en een kalkoven. Deze bietenfabriek, waarvan de jaarlijkse productie bij 

Koninklijk Besluit van 15 februari 1865 werd beperkt tot 500.000 kg suiker, stelde 200 arbeiders en 

100 arbeiders tewerk. 
 

HERINRICHTING VAN DE GEBOUWEN VAN DEWEZ DOOR BALAT 
 

In 1870 richt architect Balat de gebouwen en het park in als een ruime plattelandswoonst (29). De 

boerderij, de molen en de suikerfabriek blijven in gebruik. Gravin Georgine d'Oultremont, echtgenote 

van de zoon van baron Van den Bossche, schenkt het domein in haar testament van 14 oktober 1919 

aan haar neef, graaf Albert d'Oultremont.  

 

IN 1924 KOOPT DE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ ALLE MACHINES OP, 

OM ZE VERVOLGENS OVER TE BRENGEN NAAR TIENEN.  
 

Graaf Albert d'Oultremont overlijdt in het kasteel van Opheylissem op 6 augustus 1946 en laat zijn 

bezittingen na aan zijn echtgenote Marguerite, gravin d'Oultremont-Van de Werve, en hun acht 

kinderen. Op 23 maart 1962 besluit de provincieraad van Brabant het domein en het kasteel van 

Opheylissem te kopen en er cultuur- en jeugdactiviteiten te organiseren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian DEHENNIN – publication datant de 1976 
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Bus uitstap Niel-bij-As  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Velpe-Getetocht Toekers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus uitstap Niel-bij-As op 31 juli 2022 
Inschrijving door betaling vóór 15 juni 2022 

op rek. nr. BE22 4533 0323 7147 – 16 € pp 
 

 

Naam:  
 

Voornaam:  
 

Adres:  
 

Postcode:  
 

Plaats: 
 

Telefoon: 
 

E-mail: 

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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