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Leut: Mazenhoven en kasteelpark
Startplaats
Kapel Mazenhoven, Steenakkerstraat 129B
Leut-Maasmechelen.

De kapel van Mazenhoven
In 1894 lieten de dochters van de laatste 
kasteelheer van het Vilain XIIII deze neo-
romaanse kapel bouwen. Boven het portaal 
zijn de wapenschilden duidelijk zichtbaar. 
De kapel werd toegewijd aan ‘Onze Lieve 
Vrouw van Overwinning’. Het beeld in de kapel is een getrouwe weer-
gave van het beeld dat sinds 1809 in de basiliek van ‘Notre Dame des 
Victoires’ te Parijs wordt vereerd. Een kapelcomité zet zich in voor het 
behoud en onderhoud van dit pareltje.

Wandeling
We kiezen voor de blauwe wandeling (met aanloop: 4,5 km). Aan de 
kapel volgen we eerst even de gele wandeling in noordelijke richting (de 
verharde weg over de dijk, rechts van de kapel). Na 300m (picknicktafel) 
komen we op de blauwe wandeling terecht, die we in wijzerzin volgen.

Onderweg
* (na 1,5 km) dorpskern Leut, met een pittoresk dorpsplein, de neo-
   romaanse Sint-Pieterskerk (1876) en de pastorie (1863)
* (na 2,2 km) kasteel van Leut: er lag hier reeds een burcht in de 14e 
   eeuw; het oudste stuk van het huidige kasteel zijn resten van een 
   zeshoekige waterburcht uit de 16e eeuw; in 1822 kwam het kasteel 
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   in het bezit van het geslacht Vilain XIIII; in de 20ste eeuw werd het 
   kasteel een ziekenhuis verbonden aan de mijn van Eisden; later 
   werd het een bejaardentehuis; op dit moment zoekt men naar een 
   nieuwe bestemming
* (na 3 km) kasteelpark, met heel wat bijzondere bomen.
 
Wandelen met een       :  opnieuw beginnen
Wanneer je door het bezinnend wandelen het contact met ‘je ziel’ (‘het 

beste van jezelf’) hebt herwon-
nen, dan vloeit er ook een 
nieuwe bezieling in je bestaan. 
Met creativiteit verbeeld je voor 
jezelf nieuwe mogelijkheden. Je 
bent klaar om te herbeginnen. 
Een pelgrimstocht noemen we 
wel eens: ‘de lange weg naar 
binnen’. Maar wanneer je terug 
dieper bij jouw kern bent ge-
komen, begint het tweede deel 
van je tocht: ‘opnieuw naar bui-
ten’. Tijdens een lange pelgrims-
tocht beleef je dit intens, maar 
we mogen dit ook voortdurend 

doen in ons dagelijks leven: geregeld de beweging naar binnen maken om 
van daaruit bezield en bezielend naar buiten te gaan en er te zijn voor de 
mensen om ons heen.

+

Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2 
te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie 
met een zinvolle beleving, een vakantie met een        .
Van woensdag 1 juli tot en met zaterdag 15 augustus is er iedere dag 
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @DekenaatGenk en de website dekenaatgenk.be.

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken, 
Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen, 
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal Informatie-
centrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt). 
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