Wilt u adverteren? Tel. 011 37 93 29 | Mail: limburg.zuid@roularta.be, Walenstraat 71B - 3500 Hasselt (maandag tot donderdag van 8.30 tot 17.00 u, vrijdag van 8.30 tot 16.00 u)

Appartement Molenstraat 22 te Tongeren

een
Philips Ambilight TV

TONGEREN
W35 - 29/08/’18 t.e.m. 04/09/’18

HET VOLL AFGEWERKT
DUPLEXAPPARTEMENT te
TONGEREN MOLENSTRAAT 22

Zie binnenin

Voor meer info: 0475-79 03 74
DB514179E8

DB534130H8

Puzzel en
win

Kijkdag met vrije inloop op
zaterdag 1 sept. van 12u tot 16u

DB533513H8

Haal je kilt boven voor het Schots weekend

Luxe rondreis met Vlaamse gids
alle hoogtepunten!
om 15 u in ons auditorium
(gratis toegang, wel even
reserveren, aub)

afreisdata 2019

€1.790/pp
Reisfamilie Carlier

Q

15 jan · 12 feb · 14 maa
9 apr · 2 mei · 6 jun
16 jul · 1 & 15 aug
5 sep · 17 okt · 5 nov

O

CB10870

Luikerstwg. 62 • St-Truiden • tel. 011 705 500
meer info: www.deblauwevogel.be

Op zoek
naar
een job
in eigen
streek?
Kijk dan snel in deze
krant of op
streekpersoneel.be

werkt voor jou

p vrijdag 7 september start
men met het Schotse duo
Jarlath Henderson & Ross Ainslie en Hò-Rò. Geniet op zaterdagnamiddag van muziek in de
Rijschool van het kasteel en ’s
avonds in de Concert tent. De namen voor die dag zijn Calum Stewart Quartet (Sco-bret), Sam
Kelly trio (UK) – Firkin (Hun) –
Elephant Sessions (Sco) - Lyy
(Swe) en Laura Beth Salter &
Jenn Butterworth (Sco).
Zondag kan je op drie locaties,
verdeeld over het terrein, terecht.
Dat zijn de concerttent, de Rijschool en voor het avondprogramma de danstent. Op zondag
kan je kijken naar Botswing,
Lyy, Old Salt, Ryan Young &
Jenn Butterworth, Calum Stewart Quartet en de huisband Sna-

kes in Exile. Nieuw dit jaar is
‘The Incredible Accoustic Marquee’, dat is live akoestische muziek op zaterdag en zondag.
DOEDELZAKKEN
Naast de muziek blijven natuurlijk de andere ingrediënten van
het Schots weekend bestaan. Pipebands, dansers, folk muzikanten, standhouders en bezoekers
komen uit heel Europa afzakken
naar Rijkhoven – Bilzen. De organisatie is vereerd om dit jaar de
Band of the Scots Guards te mogen verwelkomen in Alden Biesen. Dit is een band die opgericht
werd door Koning Charles I en
tijdens WO I waren zij het die de
troepen ondersteunden in Ieper
en aan de Somme. Straks zijn ze
te gast op het 33e Schots week-

©SCHOTS WEEKEND

15 fijne dagen vanaf:

BILZEN Kom tijdens ‘Het Schots Weekend’ de
Highlands voelen en proeven: er zijn doedelzakbands en competities, Schotse dansen, Highland
Games, schapen drijven, whisky en gastronomische specialiteiten. De Landcommanderij van
Alden Biesen is van vrijdag 7 t.e.m. zondag 9
september the place to be.

infodag: wo 12 sep

vliegreis,
excursies,
halfpension
& tophotels
inbegrepen

Geniet van de typische Schotse sfeer, kledij en muziek.

end. Je kan ze zien en horen op
zaterdag en zondag.
Op zaterdag start ook het open
Belgisch kampioenschap voor
doedelzakbands en het kampioenschap Highland dancing om
10 uur. De stoere mannen en
vrouwen strijden op zondag voor
de titel in de Highland Games.
Tonheffen, koffertjes dragen,
hoogwerpen, touwtrekken en
rotswerpen voor teams en individuen. Nog nieuw dit jaar zijn de

Highland Games voor kinderen,
uiteraard met aangepaste materialen.
Na hun succesvolle tournee in
Schotland zal Harmonie Ons
Verlangen uit Beverst op zondagnamiddag hun Scottish Concert spelen. Q (RaPo)
Bezoekers kunnen nu al hun
toegangskaarten bestellen via
www.schotsweekend.be en zo
genieten van superkortingen.

Fruitige oogstbezoekjes

CB10794

DB487976C8

UW ADVERTENTIE HIER?
Dat kan!

1.000

Meer weten? Bel 011 37 93 29 of mail limburg.zuid@roularta.be

nieuwe

DB488749C8

panden per dag.
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EEN BEZOEK
WAARD.
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€29

€
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Ook elke zondag open
van 9:00u tot 12:30u

DB485535C8

Net zoals tijdens de

Trots op
Limburg...
omdat
Limburg
zo mooi is!
DB533451H8

oogstperiode fruitbedrijven bezoeken.
Elke donderdag is er om 11 u. een
gratis rondleiding in de Belgische
Fruitveiling aan de Montenakenweg.
Er zijn tevens rondleidingen bij MacQueen Fruit, Dekkenstraat te Zepperen, elke woensdag van september en
op 3 en 10 oktober. Ook in de Jorishoeve, Boekhoutstraat te Gingelom, elke
zaterdag van september en in het
Fruitbedrijf Bex, Houtstraat te Gingelom, op dinsdagen 11 en 25 september,
overal telkens om 15 u. Prijs per persoon: 4 euro, inclusief proevertje. Op
zaterdag 22 september en de zondagen
2 en 16 september is er telkens om 15
u. een rondleiding in het Wijndomein

Kitsberg, Klein-Gelmenstraat te Heers
voor 5 euro per persoon, ook met
proevertje. De Jorishoeve houdt elke
zaterdag van 10 tot 15 u. een fruitterras
met gratis toegang.
ZELF FRUIT PLUKKEN
Op zaterdag 6 oktober kan je er van 10
tot 15 u. fruit plukken en betaal je de
prijs per geplukte kilo. Dat geldt eveneens in het Fruitbedrijf Jacobs op de
Heide, waar je kan plukken van 13 tot
17 u. op de zaterdagen 8 en 22 september, 6 en 13 oktober, evenals in de
plantages van SOLV Campus Tuinbouw aan de Diestersteenweg op
zaterdag 6 oktober van 14 tot 17 u.
Q (RuFe/ foto RuFe)

Ecocheques (alleen in de winkel)
“Soft Close” wc-bril
Makkelijk te installeren met 3
aansluitingspunten
Inbouwsysteem met spoelsysteem
dubbel volume
Zeer stil dankzij de Whisper
technologie

-20%
OP AL HET HANDGEREEDSCHAP
Hamers, zagen, schroevendraaiers,
sleutels, tangen, waterpassen, meters,
mokers, gereedschapssets, beitels,
klemmen, scharen, cutters,...
OP VERTOON VAN DE STUDENTENKAART
GELDIG VAN 3 TOT EN MET 5 SEPTEMBER 2018

DB533722H8

Q

bloesemperiode kan je ook tijdens de
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✂

SINT-TRUIDEN

10838_69Hx34B.indd 1

BON

Ook voor kinderen is dit een onvergetelijke uitstap!

Mediargus

