
 

 

Bezoek aan Tessenderlo op donderdag 18 augustus 2022 

De 28
ste

 april laatstleden bezochten we Testelt. De deelnemers aan deze uitstap waren 

aangenaam verrast van wat er te zien was. 

Dit motiveerde ons om we een andere locatie in de kijker te stellen, nl. Tessenderlo. 

Ook hier is onbekend ten onrechte onbemind. Tessenderlo Chemie & co laten we links liggen, 

we focussen ons op de Markt en directe omgeving. 

François Van Gehuchten zal onze gids zijn voor een bezoek aan de gotische Sint 

Martinuskerk met een prachtig doksaal uit 1525 en de bezienswaardigheden rond de Markt, 

zoals de voormalige pastorij en de tiendenschuur.  

 

 

 

Na dit bezoek pauzeren we met een drank naar keuze in een café op de Markt. 

Stan Panis zal ons daarna kennis laten maken met het plaatselijk museum ‘De Kelders’. 



 

De oudste archeologische voorwerpen dateren van omstreeks 80.000 v. Chr. Ook vaatwerk uit 

de Middeleeuwen, glaswerk, herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog en de 

ontploffingsramp van 1942 behoren eveneens tot de verzameling. 

Afspraak om 13.30u aan de Sint Martinuskerk Markt 3980 Tessenderlo. 

Parkeergelegenheid aan de kerk, op de Markt en directe omgeving. Geen vervoer? Laat het 

ons weten en we zoeken samen naar een oplossing. 

Ook gemakkelijk te bereiken met bus 299 (Hasselt-Geel) 13.00u Koningin Astridlaan nr 5 

met meerdere haltes tot station Diest (perron 3, 13:04u), en zo naar Tessenderlo (aankomst 

13.25u). Terug 16.40u of 17.40u. 

Duur: 3 uur. Moeilijkheidsgraad 1/5, zeer laagdrempelig dus. 

Prijs: € 8,00 pp (rondleidingen & een drank naar keuze) 

Inschrijven kan door betaling van €8,00 pp op rekening BE 50 4529 0482 6118 van de 

Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest vzw met vermelding ‘Tessenderlo’. 

Wij verwachten uw betaling vóór 14 augustus 2022 

Namens het Bestuursorgaan van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest vzw 

Vriendelijke groeten 

Guy Hanegreefs 

Voorzitter 

 

 

 Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest vzw – t.a.v. de voorzitter van 

VSMAD, Grote Markt 1, 3290 Diest - Ondernemingsnummer 0414.401.123 - RPR rechtbank 

gerechtelijk arrondissement Leuven – info@vsmad.be – http://vsmad.be  
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