WEEKEND LEOPOLDSBURG

Leopoldsburg is vooral bekend vanwege de kazerne Leopoldsburg en de uitgestrekte
oefenterreinen van het Belgisch leger. Deze terreinen werden ingericht in 1835 als
verdediging tegen Nederland door koning Leopold I, die er in de beginjaren als graag geziene
gast geregeld verbleef in zijn Koninklijke Villa.
Zowel Heppen als Leopoldsburg maakten historisch deel uit van Beverlo dat samen met
Oostham en Kwaadmechelen de heerlijkheid Ham vormde. Zo heette het militaire domein
aanvankelijk Kamp van Beverlo. De burgers die in het kamp woonden werden vanaf 1842
verplicht het kampdomein te verlaten en mochten zich vestigen in een, vanaf de tekenplank
ontworpen, dambordverkaveling omheen de aanvankelijke plaats: kerkhof (1835), kerk
(1842), pastorij (1844), postkantoor (1844), schooltje (1842) en afspanning met herberg.
Deze verkaveling kreeg de naam die op de ontwerpen vermeld stond in 1842, namelijk
Bourg. In 1850 werd er uit dynastieke overwegingen de voornaam van de eerste Belgische
vorst aan toegevoegd en werd deze nieuwe gemeenschap bij wet van 4 juni 1850 afgesplitst
van de gemeente Beverlo tot een eigen gemeente Bourg-Léopold. De vernederlandsing werd
een feit op 14 juni 1932 wanneer de naam Leopoldsburg officieel werd bekrachtigd.
De eerste burgers leefden van kleinschalige landbouw op de arme heidegronden en de
turfwinning. Daarnaast vormde ook de recuperatie van loden kogels en paardenmest een
interessante bijverdienste.
Leopoldsburg heeft een station aan de spoorlijn van Hasselt naar Mol.
Omdat veel Bekende Vlamingen in Leopoldsburg opgroeiden, wilde de gemeente hen in de
bloemetjes zetten met hun eigen ster. Deze werden op verschillende plaatsen in de stoep in
de Nicolaylaan geplaatst. BV's die hun eigen ster kregen zijn tennisser Filip Dewulf, judoka
Ingrid Berghmans, presentator Marcel Vanthilt, zanger Walter Grootaers, regisseur
Dominique Deruddere, De Kampse 'Walk of Fame' is uniek in België.

Vrijdag 13 september 2019
11.00 uur

Aankomst aan de visvijvers Lido te Leopoldsburg.
Prijs € 10,00 per nacht.

18.00 uur

Inschrijving in de tent of taverne afhankelijk van het weer
Je hebt de mogelijkheid om hier iets te eten en te drinken.

Zaterdag 14 september 2019
Voormiddag Zaterdag voormiddag is er markt in Leopoldsburg. Diegene die zin hebben
kunnen met de fiets er naar toe rijden, individueel of in groep af te spreken op
het moment zelf. Afstand ongeveer 3 km.
13.30 uur

Fietstocht in groep naar de Blauwe Kei. Afstand ongeveer 14 km. Deze
fietstocht loopt voor ¾ langs het kanaal naar Beverlo. Je hebt hier de
mogelijkheid om iets te eten (typische Limburgse appeltaart) en/of te drinken.

De Blauwe Kei ontleent haar naam aan een grote blauwe leisteen die door de Maas zou zijn
aangevoerd in de loop der ijstijden, toen rotsblokken uit het zuiden werden meegesleurd
door een machtige stroom van gletsjers en smeltwater.
De combinatie van kanalen, het sluizencomplex, het kunstwerk van Michel Franssens en de
gezellige terrasjes maken van de Blauwe Kei één van de trekpleisters in Lommel.
De Blauwe Kei is ook een populaire stopplaats op het fietsroutenetwerk.
18.30 uur

Wij worden verwacht in tent naast de taverne
Het menu:
Voorgerecht
Meloen met ham
Hoofdgerecht
Varkenshaasje – champignonsaus – frieten+kroketten
OF
Kabeljauwhaasje – preisaus – frieten + kroketten
Dessert
IJs met vers fruit

Prijs € 22,00 per persoon exclusief drank, zelf ter plaatse te betalen
Na het diner wordt er voor muziek gezorgd en maken we er nog een gezellige avond van.

Zondag 15 september 2019
09.00 uur

Ontbijtbuffet prijs: € 12,00 per persoon
Pistolet – Croissant - rozijnen brood - grijs brood – beleg -spek en eieren –
fruit

OPMERKING: AFSLUITINGSDATUM INSCHRIJVINGEN IS 31 AUGUSTUS 2019
DEELNAME IS BEPERKT TOT 30 MOTORHOMES
OPMERKING:
Er is mogelijkheid om vroeger naar Leopoldsburg te komen maar dan moet men zich zetten
in de jachthaven Leopoldsburg, Antwerpsesteenweg 129, Leopoldsburg. Wij zullen er
vanaf donderdag aanwezig zijn.
Op zondag kunnen diegene die dat willen gans de dag blijven staan aan de vijver.
Op de overnachtingsplaats Lido is er de mogelijkheid te het lozen van toilet en grijs
water.

