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Ieder jaai opnieuii", or3aniseert het bestuur van Uw heemkunde-

t<ring 6en of- meer excursies en 6it maal ;ing het naar het
qelqische tleernpa:^k tBok:'i,'iktr, niet ve? \ran GenL.

Cp'zondag 10 jili L966 on half negen ts morgens vertrok de

ULs van d" gH[D vanaf Hote1 de Kroon net bestemming: het
zonriiSe Zuiden. Zonni-g'*as die dag in ieder geval we1 endat
is vo6r. het welslagen-van een excursie naar een openluchtmu-

".irr* 
,rut het grootlte Uelang. De reis verliep vlot en a1

snel kwamen we aan de Belgisch-illederlandse -3rens, vaar enige
leden van de gelegenheid qebrulk maakten om een aantal BeI-
gische francs te kopen aan het grensv'lisselkantoor.

lenmaal op Belgisch grondgebied viel al direct aan een
groot aantal dingen-te merken dat we in een ander land wa-
i"., "., 

ik noem hler de huizenbouw en de alom bekende Belgi-
sche rvegenbour"r. Ook het Belgische gedee_1te-van de reis ver:
liep nair wens en zo kwam het femertse lleemkundig gezelschap
tegln e1f uur in Bokrijk aan. Direct na aankomst werd geza-
,"iti5t een consumptie gebruilrb in een van de restaurants,
die fret landgoed r13t is. Ilierna kon ieder op eigen ge1?:
genheid de verschillende beziensvuaardigheden gaan bezichti-
i"rr,waarbij a1 direct opviel dat hier, in tegenstel-l-ing tot
iiettrlederlandse 0penluchimuseum in Arnhem, de gebouv'ren aIle-
maal tot dezelfde bouwstijl behoorden en als het uare ean

oude c1o::psgemeenschap in zijn totalitelt vrordt bewaard voor
het nagellicht. lran de ene kant is daarom di-t heempark erg
eenzijcig, terluijl van de andere kant het grote voordeel er
aan verbonden is, dat men op dat ene bepaalde onder,verp di-e-
per.kan in gaan en men dus een heel goed beeitd krijgt van
een dorp uit die tiid.

Afgesproken ',;as dat eenieder zou zorgen, dat hij om 1
,rr uurrir" z1-Z zov' zi jn iir een van tevoren gekozen restaurant,
waar de meeite,'van ons gezelschap een portie koude schotel
bestelden en wAar men zich eveneens kon walen aan een stukje
Belgische troerepens. lladat ieder het zijne genuttiqd had kon
men zijn tocht door het park vueer voortzetten. Tegen het
einde van de midda3 maalrten een aantal leden nog gebruik vau
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het parktrelnt je, vraardoor ziT:nog ' en groot deel van het
park, dat door zijn oppe1v1a15!e u;an S/+O.ha niet in een dag
helemaal bekeken kan vrordenr' ix vogelvJ-ucht hebben bezich-
tigd . , .^..-

Tegen zes uur.vras iedereen ,lveer present bij de bus en
werd de terugreis aanvaard. C& de gebruikeliJke wljze ging
het er weer gezellig aan toe en er werd nog even aangelegd
bij het Eurostrand te Yfesigr]roven, waar men gezamenli-jk :]og,
genoot van een heerlijk. rustige zomeravond airn het strand ;l
maar jammergenoe3 was het bad niet meer voor publiek toegan-
}<e1ijk en dus kqp het op touw gezette roeipartijtje geen
doorgang vinden.

:,. iila de terugkee:: in dq Uommanderij had er nog een voo:"b-
zettin1 van de vermoeiende, doch zeer leerzame excursie
plaats in Hotel de Kroon.

A1 met aI kan het hqstuur terugzien 9P een geslaagde
excursie, hoev.iel zij 2iqh .we1 enige zorgen maal<t over het
aantal deelnemers, dat bfi el.ke nieuwe excurSie. kleiner
dreigt te ivorden. De kosten waren dacht.ik toch niet te hoog
(trL tOr- p.p.) of komt de zaterdag toch beter gelegen dan de
zondag ?

M.G.J. van den Boom.

EE DUITS-E..@ (aankondiging artikel)
__.#

t..

In het deeembernurner van het sinds enige maanden verschij-
nend tijdschrift ftSpiegel Historiaelrr wordt aangeko4{igd,
dat in een van de eerstvolgende nummers de volgende artike-
1en zullen verschijnen :
J.Br:ntirxr De Duitse Orde en de landcommanderij Oudenbjezen.
Herman Besselaar: Ordenbiezen, gisteren, vandg,ag,en morgen.

Uit d.e verder e geqevqns kan . men we1 o-nmaken, dat in
het eeroste artikel de orde.en in het tweede artikel het sl-ot
A1denbiezen zullen :r'rorden behandeld..

tlfij nenen er goed aan te doen, onze lezers op deze ko-
mende artikelen te attenderen.

De redactie.
fnmiddels verschenen in het januarinummer, iuist voorHter
perse gaan van dit bIad. (red.) "'
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