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Deelnemers
Leden / partners :
Lo Clijsters
Dirk Dezeure
Frieda Gijsen, Willy Jans
Ludo Jacobs, Linda Packlé
Paul Janssen, Marianne Hendrikx,
Jos Nicolaes, Lizy Meuris
Dirk Slaets, Els Wieërs
Nico Stassen, Mariette Ramsak
Loek Theelen, Lies Coonen
Jean Vandeweert, Marleen Peeters,

13.00 uur WANDELING NAAR
ABDIJ LILBOSCH

12.30 uur HOF VAN HERSTAL
In het voormalig gastenhuis van de
abdij, tegenwoordig een regionaal
gerenommeerd restaurant, worden we
ontvangen met een kop koffie, een tas
thee of een flesje fris.

Stipt 13.20 uur verwelkomt gids Piet
Vinken ons gezelschap.
.
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Abdij Lilbosch werd einde 19de eeuw
gesticht door de Trappisten van Achel.
Onthouding en handenarbeid zijn hun
grondregels.
Het schild van Lilbosch draagt als
wapenspreuk : “UT PALMA” of
“zoals een palm”.

Een palm heeft alleen maar
palmbladeren, geen takken.
Voor de monniken betekent dit :
strikt leven volgens de strenge regels,
geen uitwassen.
Alvorens het klooster te betreden
bezoeken we een bunker, in de tweede
wereldoorlog gebouwd door de Duitse
bezetter ter bescherming van de
leerlingen van het juvenaat, een school
en internaat voor leerlingen van de
orde. (ondertussen afgebroken).

De abdij lag tijdens W.O. 2 immers op
de aanvliegroute van de geallieerde
bommenwerpers, op weg naar het
Roergebied.
Talrijke vliegers hebben hier het leven
gelaten.

Voor de kloosterpoort werd een
monument opgericht dat nog steeds
druk bezocht wordt.
Getuige hiervan de gebreide “poppies”
rond de kastanjeboom ernaast.

Na het middaggebed van de monniken
kan de kerk bezocht worden.
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Terwijl de “handenarbeid” van de
Trappisten van West-Vleteren en
Westmalle resulteert in het brouwen
van “Trappist” , besteden de
Trappisten van Lilbosch hun energie
aan de kweek en cultivering van het
Limburgs varken (LIVAR).
De Trappisten van Lilbosch zijn
nochtans plichtmatig vegetariër.
Het verteren van vlees vergt onnodig
veel energie van het lichaam, energie
die noodzakelijkerwijze ingezet wordt
voor de lange dagelijkse
gebedsstonden en het werk op het
land.

De architectuur is een afspiegeling van
de strenge soberheid en eenvoud van
het kloosterleven.

Drinken de Trappisten
van Westmalle en
West-Vleteren dan ook
geen Trappist ?

Alleen de mooie glasramen van pater
glazenier doorbreken de rigiditeit en
brengen gedoseerd leven en kleur in
dit interieur.
Enkele schitterende details :

4

Na het verkennen van schuren en
stallingen zetten we onze wandelweg
verder door bos en broek.

.

Gezwind op pad
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Nico’s neef
Liefde is….

Opgeschrikte autochtoon

Onverwachte ontmoetingen
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17.30 uur HOF VAN HERSTAL
Acht kilometer later, en stipt op tijd,
aperitieven we in het Hof van Herstal.

18.00 uur AAN TAFEL

Degustatie van 4 gangen
menu “ Pepijn”
HAPJE VOORAF

VOORGERECHT
-Kloostermakreel
met frisse salade,
avocado, puntpaprika,
saus groene kruiden

Oeps….
of
-Neutre-witte schimmelkaas
met Sesamzaad, walnoot, witlof, dressing op
basis van crème fraiche

Oeps…(bis)
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SOEP
Crèmesoep van broccoli met Thaise
curry

-Belgisch witblauw
Lendebiefstuk gegrild, kastanjechampignons,
saus van zwarte
peper

Toespraak van de voorzitter

NAGERECHT
-Demi-ijs
Perzik&frambozen,
rood seizoensfruit,
slagroom,
frambozencoulis

tussen de soep en de patatten

of
-Fruitsalade

HOOFDGERECHT
-Roodbaars
met Risotto, ras el hanout, knoflook,
sancerresaus

of

of
-Hartig assortiment van diverse
kaassoorten
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23.00 uur EINDE VAN DEZE MOOIE
DAG
Na de snoepjes met koffie en thee
keren we terug naar Maaseik,
echter niet zonder zoen van
jonker “Fränzke von Lilbosch”

TOT ZIENS !!!
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PROGRAMMA najaar 2021 - zomeruitstap 2022
(alles onder voorbehoud van covid-19 en de steeds wijzigende regelgeving)

19 oktober 2021
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MARNIXRING
LAND VAN LOON – NIEUW EYCK

BESLOTEN VERGADERING
&

VERKIEZINGEN

19 OKTOBER 2021
Kasteel Wurfeld 19.30 uur

11

