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Graft-De Rijp, mei 2017 

 

Beste Twinners, 

In oktober van dit jaar komen de Poolse Twinners voor de jaarlijkse uitwisseling richting “Het 

Westen”. Maar ergens in Duitsland buigen zij af naar “beneden” en zetten zij koers naar Castel Notre 

Dame in de Belgische Voerstreek nabij Teuven. De Voerstreek maakt deel uit van het Vlaamse 

Gewest en dit stukje Belgisch (West) Limburg ligt onder onze provincie (Oost) Limburg. 

De uitwisseling die plaatsvindt van vrijdag 6 tot en met maandag 9 oktober 2017 zal namelijk in deze 

prachtige omgeving, net over de grens, plaats gaan vinden. 

In februari van dit jaar heeft een 

bestuursdelegatie het Castel reeds 

bezocht en de omgeving verkend. Het 

betreft hier een kasteelachtig gebouw op 

een groot landgoed. In vroegere jaren 

werd in dit Castel, aan kinderen van arme 

gezinnen, de kans geboden om toch een 

vakantie te hebben. Thans wordt het als 

een soort (jeugd)herberg gebruikt. Als 

vereniging zullen wij de beschikking 

krijgen over een eigen gedeelte van het 

gebouw waar de slaapgelegenheden zijn. De maaltijden worden in het hoofdgebouw genoten, waar 

zich ook de bar bevindt. 

50 Personen kunnen in het ons toegewezen gebouw ondergebracht worden en wel over een 8 tal 

kamers met 3 stapelbedden (= 6 personen) en 1 kamer met 2 bedden. Deze laatste kamer wordt in 

principe vrijgehouden voor het geval 

iemand een aparte kamer nodig heeft.  

Uit een eerste inventarisatie is gebleken 

dat er in ieder geval zo’n 40 deelnemers 

verwacht mogen worden, waaronder 15 

Poolse Twinners. Dit heeft het bestuur 

doen besluiten om met een touringcar 

naar België af te reizen om zo het vervoer 

van het gehele gezelschap ter plaatse te 

kunnen organiseren. 

 

Opgericht 

6 april 1979 
 

Secretariaat: 

p.a. Julianalaan 62 

1483 VM  De Rijp 

tel. 0299-671423 
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Wat gaan we doen?  

Op het programma staan in principe de volgende bezoeken gepland: 

Op de zaterdag: 

- de Abdij van Val Dieu waar onder 

andere het gelijknamige bier 

gebrouwen wordt; 

- de Commanderij van Sint Pieter-

Voeren, waar een forellenkwekerij 

gevestigd is en waar ook de bron 

gelegen is van de rivier die de streek 

zijn naam gegeven heeft; 

- de ook in deze plaats gevestigde 

stroopmakerij waar appel-

perestroop nog op ambachtelijke 

wijze gemaakt wordt; 

- de Commanderij van Alden Biesen, de hoofdvestiging van de Duitse Orde ten tijde van de 

Kruistochten. 

 

Op de zondag: 

- de mergelgrotten van Kanne; 

- de “oudste stad” van ons land 

Maastricht in ons eigen Limburg. 

Hier zal onder andere een bezoek 

aan het Natuur Historisch Museum 

gebracht worden, waar fossielen uit 

de mergelgrotten tentoongesteld 

zijn.  

 

 

 

 

 

 

Buiten de Twinning-uitwisseling om zal voor de vrijdag en maandag nog naar een programma-

invulling gekeken worden. Het idee is om op vrijdag de “oudste stad”van België, Tongeren te gaan 

bezoeken. 

Als het weer ons goedgezind is, zijn er diverse mogelijkheden om een wandeling in dit mooie gebied 

te kunnen maken. 
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Wat gaat deelname aan deze uitwisseling kosten? 

Leden van de Twinning Vereniging Graft-De Rijp € 185,00 

Kinderen 4 – 15 jaar € 92,50 

Leden van de Twinning Association Chalfont St. Giles € 185,00 

Niet-leden € 210,00 

Deelnemers van de Poolse Twinning betalen per persoon een bijdrage. Deze is aangepast in verband 

met het feit dat de uitwisseling door onze vereniging georganiseerd wordt. 

 

 

Wat is er in de prijs inbegrepen? 

- Reiskosten naar België en terug; alsmede het vervoer ter plaatse; 

- Overnachtingen op de vrijdag, zaterdag en zondag; 

- Ontbijt op de zaterdag, zondag en maandag; 

- Lunch(pakket) op de zaterdag en zondag; 

- Diner op de vrijdag, zaterdag en zondag; 

- Op de zaterdag en zondag, de toegang tot de te bezoeken plaatsen voor een totaalbedrag 

van € 45,00 per (volwassen) persoon. 

 

 

Wat moet er naast de “normale zaken” zelf meegenomen worden? 

Omdat wij in een “jeugdherbergachtige” gelegenheid zullen overnachten, moeten wij een aantal 

zaken zelf meenemen, zoals: 

- Lakens en een kussen; slaapzak kan ook. Dekens zijn ter plaatse aanwezig; 

- Handdoeken en washandjes. 

 

 

Aanmelden en over-intekening. 

Aanmelden kan met het aanmeldingsformulier dat bij deze brief gevoegd is. Uitgaande van een 15-tal 

Poolse deelnemers, zal het maximaal aantal overige deelnemers dat aan deze reis deel kan nemen op 

35 gesteld worden. In geval van over-intekening, heeft het bestuur van de vereniging, voor deze 

speciale uitwisseling, in afwijking van en ter aanvulling op het gestelde in de punten 6 en 7 van het 

Reisreglement Twinning Vereniging Graft-De Rijp van 1 maart 2010, de volgende deelnameregels 

vastgesteld: 

1 Indien het aantal belangstellenden voor deze uitwisseling hoger is dan het maximaal aantal 

deelnemers, dan gaan leden voor niet-leden. Indien het aantal leden groter is dan het 

maximum aantal deelnemers dat gesteld is, zal via loting door het bestuur van onze eigen 

vereniging bepaald worden wie aan de reis deel kunnen nemen.  

2 Een persoon die als gevolg van het onder 1 gestelde niet aan de reis zou kunnen deelnemen, 

wordt desgewenst op een reservelijst geplaatst. Ook hier geldt dat leden voor niet-leden 

gaan. 
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Op het formulier wordt u een aantal extra vragen gesteld. 

1. De vraag aan welke kamerindeling u de voorkeur geeft; bijvoorbeeld: 

- een kamer alleen met vrouwen 

- een kamer alleen met mannen 

- een kamer voor koppels 

- geen voorkeur 

Op basis van deze informatie zal het bestuur een ultieme poging doen om aan deze wensen 

zo goed mogelijk invulling te geven. 

2. Een melding te maken van een eventuele medische indicatie die u heeft en bij complicaties 

van belang is voor ons bestuur. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en ter hand 

gesteld van Esther Bommer-Berg die, vanuit haar beroepsmatige achtergrond hier de 

coördinatie over zal hebben. 

 

Aanmelding dient plaats te vinden voor: 21 juli 2017 

Betaling van de verschuldigde reissom dient plaats te vinden voor: 13 augustus 2017 

 

 

Informatie. 

Op de hoofdpagina van de Twinning 

Website:  

www.twinningvereniging-graftderijp.nl,  

bevindt zich een knop: België 2017.  

Via deze knop komt u op een apart 

gedeelte van de website dat geheel is 

ingericht voor deze bijzondere 

uitwisseling. 

 

Als bestuur hopen wij van dit bezoek van onze Poolse Twinners, een historisch en leerzame 

uitwisseling te maken in het Belgisch-Nederlandse grensgebied van onze beide Limburgen. 

 

Het bestuur. 


