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OUD-REKEM  –  BEST BEWAARDE DORPSKERN VAN HET LAND 

UITNODIGING voor een stadswandeling  

Datum: donderdag 17 november 2022 

 

Oud-Rekem is door Toerisme Vlaanderen uitgeroepen tot het mooiste dorp van 
Vlaanderen. Het bezoek laat je genieten van een kunsthistorisch patrimonium. 
Reckheim was vroeger een autonoom stadje, met een eigen munt. Later heeft 
het onder Oostenrijks bewind gestaan. 

Het stadscentrum wordt beheerst door het waterkasteel van Graaf 
d’Aspremont-Lynden, gebouwd in 1597 in Maaslandse renaissance.  Naast   
woonplaats voor de graven van het rijksgraafschap Rekem, fungeerde het later  
als militair hospitaal, als bedelaarsgesticht en tenslotte als Rijkspsychiatrische 
inrichting. Vandaag is het een beschermd monument. 

Het pittoreske stadscentrum met smalle straatjes met kasseien, vormt een 
kleine kern rond de Groenplaats. Het biedt  bezienswaardigheden met 
authentieke elementen.  

De gegidste stratenwandeling door Oud-Rekem, brengt ons eerst naar “In De 
Oude God”, een gezellig dorpscafé met authentieke inrichting. Vervolgens 
bezoeken we een authentieke stadspoort (Uikhovenpoort ), een oude 
apotheek met dokterskabinet (Dr. Humblé) uit de vorige eeuw, de barokke en 
pas gerestaureerde Sint-Pieterskerk (begin 18°E), die nu ingericht als 
museumkerk. 

We bezoeken ook een Distillerie, waar men sinds de sluiting alle machines en 
bedrijfsstukken in ere heeft gehouden. Alle details zijn nog zoals vroeger en ze 
nemen je mee in de tijd. We kunnen er drankjes proeven. 
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Gegevens:  

• Datum: donderdag 17 november 2022 
• Gratis parking:  aan het kanaal ( straat heet ook “Kanaal” – 3621 Rekem) 
• Parking voor mobilhomes: eveneens aan de kanaalzone en ligt een 

honderdtal meter verder dan autoparking 
•  
• Samenkomst aan de parking om 13.45u.  

 

• Duur van de wandeling: 2 uur 
• Bij slecht weer voorzien we een alternatief. We krijgen dan meer uitleg 

binnen en we gaan wat vroeger naar Vertrek stadswandeling:  
Kanaalstraat om 14 u.  

de distillerie.  

Beste leden, schrijf tijdig in ! 

Bevestig uw deelname voor 31 oktober 2022 via info@copdvzw.be of 
telefonisch enkel op dinsdagavond tussen 20u en 22u op nummer 0470/83 32 
99 (Vic Nevelsteen) 

Contactpersoon m.b.t. wandeling: Patrick Willems 

Na de inschrijving ontvangt u 10 dagen vooraf een bevestiging met concrete 
afspraken. 

 

Met vriendelijke groeten, 

COPD vzw - bestuursteam 
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