LEDENDAG 2017:
DE LANDCOMMANDERIJ VAN ALDEN BIEZEN
Beste Heidejoggers,

Op zaterdag 30 september 2017 is het weer zo ver: dan blazen we verzamelen voor
onze jaarlijkse ledendag.

HET PROGRAMMA
Een schitterende erfgoedsite, een internationaal cultuur- en congrescentrum, een
toeristische trekpleister: de Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen is het allemaal.
Alden Biesen, ooit gebouwd door de Duitse Ridderorde, is nu een van de grootste
kasteeldomeinen in de Euregio.
Tijd dus om deze relatief onbekende parel onder begeleiding van een gids te gaan
bezoeken.

Het programma ziet er als volgt uit:
A) VERVOER
-) Om 12u45 stipt: vertrek met de bus op de parkeerplaats van het BLOSOzwembad van Hofstade.
Rond 14u15 bereiken we Alden Biesen.
( Busvervoer verzorgd door Olympic Cars, wordt betaald door de club. )
B) BEZOEK ALDEN BIESEN
-) 14u15: De gidsen wachten ons op bij het onthaalcentrum. Alden Biesen,
een heerlijke zomerresidentie.
Ontdek tijdens deze rondleiding de ware geschiedenis van Alden Biesen: de
Duitse Orde en hun organisatie, de ridders, het kastelencomplex enz.
Bezoek de kerk, de binnenpleinen en enkele ruimtes van het huidige
congrescentrum.
En vergeet ook het luxueuze appartement van de landcommandeur niet, dat
na de brand van 1971 met veel vakmanschap prachtig werd gerestaureerd.
Je geniet van de Franse tuin en laat je verrassen in het onthaalcentrum.
Blijf nadien nagenieten van de bloemenpracht of van een wandeling door de
romantische Engelse tuin.

C) WANDELING NAAR HET APOSTELHUIS
-) Rond 16u30 beginnen we een wandeling doorheen de boomgaard beheerd
door de Nationale Boomgaardstichting: een echt fruitmuseum in open lucht.
Deze wandeling leidt ons naar het Apostelhuis, een van de poortgebouwen
van de landcommanderij.
Net zoals in het verleden wordt hier nog altijd de dorstige gelaafd; hiervan
willen dan ook dankbaar gebruik maken.
D) RECEPTIE EN BBQ
-) Omstreeks 18u30 worden we
verwacht voor een BBQ in het
tweede poorthuis van de
commanderij: ’t GASTHOF
De BBQ omvat: een
assortiment vlees en vis met
onderstaande saladbar:
tomaten, wortel, komkommer,
witte en rode kool, witloof,
aardappel, pasta.
Cocktailsaus, tartaar en
looksaus. Brood en boter.
EN TOT SLOT DE PRIJS
( Zoals steeds zeer klein )

UITSTAP: BUSVERVOER, BEZOEK AAN DOMEIN INCLUSIEF GIDS EN BBQ
BIEDEN WE AAN VOOR:
20 EURO PER VOLWASSENE
10 EURO PER KIND ( kind = tot 12 j.)
Deze kleine prijzen kwamen tot stand dankzij sponsoring van de club, met dank aan
de vele clubleden die zich onder andere tijdens de winterjogging belangenloos
inzetten.
RESERVEER ALVAST DE DATUM VAN 30 SEPTEMBER IN JE AGENDA
(Inschrijvingen gaan nu al van start; en kan via onderstaande link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd8wTWkP_Pcyd1dp0UoulIsoCNy2mS
X7S7M71kUWwB9IkCdA/viewform
Het aantal deelnemers is beperkt tot 72 . Wie eerst inschrijft en betaalt krijgt de
voorkeur. Schrjif in en betaal voor 24 september

Vriendelijke groeten,
Het bestuur van de Heidejoggers.

