UITNODIGING WANDELING op 24/10/2019

KASTEEL VAN LEUT – ook Kasteel Vilain XIII

Het is een kasteel in Belgisch Limburg, in Leut, gelegen in een parkachtig bos vlak bij de
Maas.
(Charles Vilain XIIII was betrokken bij de oprichting van het onafhankelijke België in
1830. Hij was diplomaat, katholiek kamerlid voor onder meer het arrondissement
Tongeren-Maaseik en nadien minister van Buitenlandse Zaken. Het kasteel droeg
voortaan zijn naam)
Vandaag kan men nog de Engelse tuin bezoeken dat aan de voorzijde van het
kasteel ligt. In dit park bevindt zich een zeer zeldzame en indrukwekkende
bomencollectie die tegen eind oktober in prachtige herstkleuren getooid is. . Zeker
een bezoekje waard!
Niet iedereen is even sportief, maar wandelen op een rustig tempo is heel
verkwikkend en heeft een positieve impact op lichaam en geest. We maken ook
kennis met lotgenoten en dat doet ons met elkaar verbinden.
Het zijn goed bewandelbare paden, ook voor rollators en rolstoelgebruikers. Honden
aan de leiband zijn ook welkom. Gemakkelijke schoenen of stapschoenen zijn een
aanrader. Guy Jacobs, kinesitherapeut in het Zol/Genk en geaggregeerde gids voor
het Maasland zal ons met plezier begeleiden.
…/…
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Er is gelegenheid tot nakaarten in het dorp zelf met veel leuke gezellige cafeetjes en we hebben
hiervoor “De Heerlijckheyt” gekozen. (Sint Pieterstraat, 86 – 3630 Leut)

ROUTING
-

Voor de mensen die de E314 volgen nemen best de afrit 33 in Maasmechelen en volgen dan
de N78 richting Maasmechelen en Eisden. Aan het 7de verkeerslicht slaat u rechts af richting
Leut (2km).

-

Voor de mensen uit de regio (Genk, Meeuwen, Opglabbeek en As) volgen de N75 (GenkDilsen-Stokkem) tot aan de grote rotonde in Dilsen (kruising met de N78). Rechts volgt u de
N78 tot aan het verkeerslicht in Eisden-Dorp (3de verkeerslicht) en slaat u links af richting
Leut (2km)

-

In Leut aangekomen volgt u de toerischtisch borden (bruin) met Historisch Centrum. Na zo’n
150 m ziet u aan de rechterkant de kerk van Leut met een grote parking. We zullen onze
auto’s hierop parkeren en eventueel in carpooling verder gaan; de parking van het kasteel –
zo’ n 500m verder - is wat moeilijk te vinden. Mogen we u dan ook vragen om TEN LAATSTE
OM 13h30 UUR op de parking aan de kerk aanwezig te zijn en we onze wandeling tijdig
kunnen beginnen om 14 uur.

-

Voor de GPS-gebruikers: Sint-Pieterstraat 83 3630 Maasmechelen of Genieskensstraat 151
3630 Maasmechelen.
De Heerlijckheyt bevindt zich aan de kerk.

-

Doel van deze samenkomst : bewegen, praten, luisteren, ervaringen delen en gezellig
samenzijn achteraf!

Dank om u tijdig in te schrijven op info@copdvzw.com want we moeten het aantal deelnemers
beperken tot max 25.
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