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Activiteit: Excursie naar Diest en Limbricht 

Wanneer: zaterdag 21 mei 2022 

Waar: vertrek: 08.15 uur Kupers, Kelvinstraat 1 (Kampershoek), 08.35 uur Thorn, 

Ittervoorterweg 51 (Sportpark Ter Koel) 

 

 

 
 

Weert, 02 april 2022 

 

 

Aan de leden van het LGOG, kring Weert 

 

 

Na een lange periode van beperkte bewegingsvrijheid zijn wij blij u weer een activiteit 

buitenshuis te kunnen presenteren.  

De Kring Weert van het Koninklijk L.G.O.G., de Aldenborgh en de Geschied- en Heemkundige 

Kring het Land van Thorn nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen aan een excursie op 

zaterdag 21 mei a.s. naar Diest en Limbricht.  In de ochtend wordt u door gidsen rondgeleid in 

de historische stad Diest en het schitterende Begijnhof. In de namiddag bezoekt u, weer onder 

leiding van gidsen, het oude Salviuskerkje in Limbricht. Op de terugweg geniet u van een heerlijk 

warm buffet in Stevensweert.  

 

 
Tijden bij benadering 

Overzicht van het programma:  
08.15 uur:          Vertrek in Weert vanaf Touringcarbedrijf Kupers, Kelvinstraat 

                            (Kampershoek) 

08.35 uur:          Vertrek in Thorn vanaf parkeerplaats bij sportpark Ter Koel,  

                            Ittervoorstseweg 51; er is geen stop in Ell.                                                                                                                                             

09.50 uur:          Aankomst in Diest, Grote Markt 

10.00 uur:          Koffie of thee met gebak in Brasserie Casino (2de kop tegen betaling).                               

10.45 uur:          Rondleiding stad Diest met bezoek aan Begijnhof 

12.45 uur:          Lunch op eigen gelegenheid  

14.00 uur:          Vertrek uit Diest    
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14.50 uur:          Aankomst in Limbricht 

15.00 uur:          Start rondleiding door gidsen in en rond Salviuskerkje 

16.15 uur:          Vertrek uit Limbricht                         

16.50 uur:          Aankomst in Stevensweert, restaurant Int Brookx 

17.00 uur:          Warm buffet 

18.30 uur:          Vertrek naar Thorn en Weert  
         
 

Deelnamekosten en aanmelding voor deelname 

Deelnemers die lid zijn van de het L.G.O.G., GHK Het Land van Thorn of vriend van de 

Aldenborgh betalen een bedrag van € 59,00, niet-leden betalen € 64,00. 

 

In de deelnemersbijdrage zijn begrepen: de kosten van de bus, koffie met gebak, rondleiding 

stad Diest en Begijnhof door gidsen, rondleiding Salviuskerkje door gidsen, warm buffet, 

fooi voor de buschauffeur. 

 

De aanmelding voor deelname aan de excursie dient te geschieden door overschrijving van de 

deelnemerskosten naar bankrekening NL31 RABO 01769 68334 ten name van Stichting de 

Aldenborgh. Overschrijving geldt tegelijkertijd als aanmelding.  

U dient wel uitdrukkelijk te vermelden:  

1) Naam van de deelnemer(s) 

2) Diest 

3) Uw opstapplaats 

 

Er zijn voor deze excursie slechts 50 plaatsen beschikbaar, vol is vol.  

Bij overboeking hanteren we de volgorde van betaling.                                                                                                                                                                      

Gezien de te verwachten belangstelling voor deze excursie is aanmelding/betaling per 

ommegaande aan te bevelen. Doe het dus liever vandaag dan morgen, maar in elk geval 

uiterlijk zondag 24 april a.s.. 

 

 

Over de beide reisdoelen het volgende: 

 

A) Diest door de eeuwen heen  

 

Oudheid 

Hoewel het moeilijk te bepalen is wanneer de eerste mensen zich in Diest aan de Demer vestigden, zijn 

veel gebruiksvoorwerpen uit het neolithicum (3000 tot 1500 voor Christus) in de bodem gevonden. De 

namen Diest en Demer vinden hun oorsprong in de IJzertijd, de tijd van de Kelten in de streek. De Indo-

Germaanse woordstam "Dheus", hetgeen goddelijk of heilig betekent, en het achtervoegsel "-t", hetgeen 

nederzetting betekent, vormen Diest. Demer zou afkomstig zijn van het woord "tam", hetgeen donker 

betekent, en "ara", hetgeen water betekent. Opmerkelijk is het feit dat bijrivieren van de Demer met hun 

naam ook verwijzen naar de donkere kleur van het water, het Zwartwater en de Zwartebeek.  

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Neolithicum_in_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzertijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kelten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Demer_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Beek_(Demer)
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Middeleeuwen 

Diest was een graafschap van het Karolingische rijk. De stad dankte haar groei aan haar gunstige ligging: 

Diest lag langs de handelsweg Brugge-

Keulen en aan de rivier de Demer. 

In 1229 kreeg Diest stadsrechten van 

hertog Hendrik I van Brabant. 

In de 14de en 15de eeuw leefden de 

inwoners in grote welstand door een 

drukbezochte landbouwmarkt, graan- en 

veemarkten, maar vooral door de 

lakennijverheid en -handel. Het 

Diestse laken was op bijna alle grote 

West-Europese markten te koop. 

Oranje-Nassau 

Diest behoorde toe aan Maria van Loon-

Heinsberg (1424-1502). Zij stamde af van 

de graven van Loon. Na haar huwelijk in 

1440 met Jan IV van Nassau werd Diest 

deel van het graafschap Nassau-Dillenburg. In 1499 kwam Diest door ruil in het bezit van Engelbrecht II 

van Nassau, graaf van Nassau. Een van zijn opvolgers, René van Chalon, voerde ook de titel Prins van 

Oranje. Diest bleef in het bezit van het huis Oranje-Nassau tot 1795, toen de Zuidelijke Nederlanden bij 

Frankrijk werden ingelijfd. De oudste zoon van Willem van Oranje, Filips Willem, ligt begraven in 

de Sint-Sulpitiuskerk in Diest. Heden ten dage voert koning Willem-Alexander der Nederlanden nog 

steeds de adellijke titel Baron van Diest. 

Belegeringen  

Door haar ligging bij de Demer, op de grens van het hertogdom Brabant en het prinsbisdom Luik en de 

connecties met Oranje-Nassau werd de stad vaak belegerd, geplunderd en verwoest. In 1572 nam Willem 

van Oranje Diest in tijdens zijn tweede invasie in de Spaanse Nederlanden. Maar nog in hetzelfde jaar 

kreeg de Spaanse legeraanvoerder Don Frederik de stad weer in handen. In 1635 bezetten de Republiek 

der Verenigde Nederlanden en Frankrijk de stad, met de bedoeling de Zuidelijke Nederlanden onder 

elkaar te verdelen, maar dit mislukte. Tussen 1701 en 1705 kreeg Diest te maken met 

Franse, Staatse en Spaanse bezetting. 

Oostenrijk en Frankrijk 

Onder de Oostenrijkers (1713-1790) 

herstelde de stad zich. Er werd weer 

volop handel gedreven en bier 

gebrouwen.  De Habsburgse 

monarchie was in Diest niet populair. 

Velen zagen de Fransen in 1792 als 

bevrijders. De Fransen gingen echter nog 

veel verder dan de Oostenrijkers met het 

onderdrukken van het katholicisme. Zij 

schaften ook de heerlijke rechten van de 

adel en kerkelijke instellingen van het 

ancien régime af. Ook voerden zij in 1798 

de dienstplicht in. Als reactie hierop brak 

de Boerenkrijg uit in 1798. Een 

boerenleger bezette vier dagen de stad die de Fransen omsingeld hielden. Het grootste deel van het 

boerenleger kon via een noodbrug over de Demer ontsnappen en het onverdedigde stadje werd nog maar 

eens, ditmaal door de sansculotten, geplunderd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_(bezit)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karolingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Demer_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1229
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsrechten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lakenindustrie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Loon-Heinsberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Loon-Heinsberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Loon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_IV_van_Nassau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nassau-Dillenburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/1499
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engelbrecht_II_van_Nassau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engelbrecht_II_van_Nassau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Nassau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_van_Chalon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prins_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prins_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranje-Nassau
https://nl.wikipedia.org/wiki/1795
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_Willem_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Sulpitiuskerk_(Diest)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adel_(klasse)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prinsbisdom_Luik
https://nl.wikipedia.org/wiki/1572
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjes_tweede_invasie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Don_Frederik
https://nl.wikipedia.org/wiki/1635
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Verenigde_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Verenigde_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatse_leger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leger_van_Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijkse_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Habsburgse_monarchie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Habsburgse_monarchie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerenkrijg
https://nl.wikipedia.org/wiki/1798
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noodbrug
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19e en 20e eeuw  

Vanaf 1815 tot 1830 volgde de Nederlandse periode. Tussen 1837 en 1853 werd Diest voorzien 

van nieuwe wallen en versterkingen. Deze fortificaties waren al verouderd bij het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog. Pas in 1929 kreeg de stad zeggenschap over de vroegere fortificaties. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog werd een groot deel van het nog resterende gedeelte daarvan afgebroken. Zowel de Eerste 

Wereldoorlog (1914-118) als de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) veroorzaakten geen grote schade in 

Diest. De Citadel van Diest huisvestte tijdens de Tweede Wereldoorlog een opleidingsschool van 

het NSKK, het National-socialistische Kraftfahrkorps (een paramilitaire vervoerorganisatie van de Duitse 

nazipartij). Niet alleen Vlaamse, maar ook Nederlandse vrijwilligers werden er opgeleid tot chauffeur of 

bijrijder. Van 1953 tot 2011 was het Eerste Bataljon Parachutisten gevestigd in de citadel. 

Begijnhof 

Het begijnhof in Diest werd in 1253 gesticht door Arnold IV, heer van Diest en in 1796 door de Fransen 

opgeheven. Op het hoogtepunt omstreeks 1695 woonden er vierhonderd begijnen. Na de Tweede 

Wereldoorlog woonden er geen begijnen meer. De meeste panden in het begijnhof dateren uit de 17de en 

18de eeuw. De barokke begijnhofpoort dateert van 1671. Het begijnhof is goed bewaard gebleven en 

erkend als werelderfgoed. 

B) Het oude Salviuskerkje te Limbricht 

Het oude Salviuskerkje in Limbricht ligt vlak bij het mottekasteel Limbricht. Het behoort - evenals de 

Stiftskerk van Thorn en de Sint Martinuskerk van Weert - tot de top 100 van de meer dan 60.000 

Nederlandse rijksmonumenten. Het is een tweebeukige kerk, met 

een vijfzijdig koor, in verschillende bouwstijlen. De zuidbeuk is in 

mergelsteen opgetrokken. De kerktoren dateert van circa 1458. De 

geschiedenis van de kerk gaat terug tot de 10de eeuw. Het schip 

van de kerk bestaat uit twee beuken, gedekt door houten zolders. 

Het orgel is afkomstig uit het Sint Agnetenklooster te Sittard en 

dateert van 1715. 

 

 

 

 

 

Tijdens een restauratie tussen 1977 en 1984 zijn in het koor muur- en 

gewelfschilderingen blootgelegd die tot de oudste in dorpskerken in Nederland 

behoren. Deze schilderingen dateren uit begin 1300. In de doopkapel bevindt 

zich een stucreliëf, voorstellende de doop van Jezus in de Jordaan. 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1837
https://nl.wikipedia.org/wiki/1853
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vestingwerken_van_Diest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Citadel_van_Diest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistisches_Kraftfahrkorps
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_Bataljon_Parachutisten
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Afsluitend warm buffet 

Na ons in Diest en Limbricht gelaafd te hebben aan historische bronnen, sluiten we de dag af met een 

versterking van de inwendige mens in Stevensweert, waar we kunnen genieten van een warm dinerbuffet. 

Consumpties zijn voor eigen rekening.  

Indien u na betaling om de een af andere reden alsnog moet afzien van deelname en indien de organisatie 

geen deelnemers op de wachtlijst heeft staan, dan dient u zelf voor een vervanger te zorgen. Teruggave van 

de deelnemersbijdrage is niet van toepassing. 

Deze excursie is georganiseerd door Wil Filott en Hub aan den Boom, bestuursleden van het LGOG kring 

Weert, resp. van de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”.  Zij zijn respectievelijk 

bereikbaar onder telefoonnummer 06-83138322 en 06-18845998. 

 

Wij wensen u voor 21 mei a.s. een heel mooie en leerzame excursie toe.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens de Kring Weert van het Koninklijk LGOG,                                                                                   

                                                                                                                   

Peter Korten,        Paul Lammeretz 

voorzitter           Secretaris                                                                     

                                                                                                                  het oorspronkelijke badhuis 

tegen weersinvloeden en geeft anderzijds een indruk van de contouren van 

 

 
 


