Londerzeel
Daguitstap Limburg: Diepenbeek - Stokrooi - Sint-Truiden

woensdag 3 mei 2017

Wij hebben voor het volgende programma gekozen :
v Vertrek op het Heldenplein om 7u30 uur stipt.
v In Diepenbeek stoppen we bij de Schoverik voor een lekkere tas koffie met Limburgse vlaai. Dat zal
deugd doen na die lange ochtendrit.
v Vanuit deze beangstigende veen en moeraspartij, trekken we naar het Rijkssportcentrum Kattevenia.
Daar bezoeken we de Cosmodrome en krijgen we een wonderlijke kijk op de sterrenhemel en het
heelal. Na een introductie over de cosmos, bekijken we: 'Dream to Fly', een ontdekkingreis met
Leonardo da Vinci, de gebroeders Montgolfier, de Wright brothers en andere uitvinders naar de
geheimen van het vliegen.
v Rond 12:30 Lunch: Limburgse stoofkameraden met frietjes en salade We vertrekken terug tegen
13:30 en rijden richting de hoofdstad, Hasselt. Daar komen we iets vóór 14:00 aan bij de
Herckenrode Abdij in Stokrooi-Hasselt. We bezoeken er de tentoonstelling in het 'belevingscentrum'
met audiogids: Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van de abdij; een chronologisch parcours door
de boeiende geschiedenis van 600 jaar vrouwen op Herkenrode. Multimediale en interactieve
opstellingen nemen je mee op reis door de tijd. Het bezoek is een zintuiglijke ervaring met beeld en
geluid, waarbij je niet alleen kijkt, maar werkelijk ondergedompeld wordt in een spannend verhaal.
v Hierna brengen we een bezoek aan de unieke inspiratietuinen waarin we honderden kruiden en
gewassen kunnen ontdekken. Een echte gids zal ons doorheen deze kruidentuin leiden.
v Vervolgens trekken we naar Sint-Truiden, meer bepaald naar Wilderen. Hier kunnen we even
bekomen van de drukke dag, een heerlijk glaasje artisanaal bier drinken en eindigen we met een
overheerlijke Limburgse broodmaaltijd.
v Terug thuis wordt voorzien rond 20.00 u
Prijs (exclusief dranken) : 50 euro - inschrijven bij uw
wijkverantwoordelijke en betaling via overschrijving op
rekeningnummer BE53 7341 4219 6753 met vermelding van
'uw naam en dagreis' ten laatste op 24 april 2017
Goede reis!!!!

