Nieuwe mindset of ‘bright site of life’? Ga mee op avontuur.
De excursiecommissie 2012 nodigt je van harte uit om op 28 en 29 september mee te gaan
op een grenzeloos avontuur. We bezoeken de voormalige mijnstreek in het zonnige zuiden.
Bijna vijftig jaar na de aankondiging van de mijnsluiting, is de regio op zoek naar zichzelf.
Ga er maar aan staan: Hoe geef je vorm aan nieuwe economie en ruimte in een gebied waar
sprake is van een ‘demografische transitie’?
Parkstad gaat in 2020 een IBA organiseren bij wijze van ‘ideale proeftuin’ om bijvoorbeeld
nieuwe planningsmodellen uit te proberen. Bouwnetwerk gaat kijken hoe ze zich daar op
voorbereiden. Hoe wordt je als regio toekomstgericht en ondernemend? Hoe kom je tot
nieuwe invullingen en strategieën, en waar haal je de energie vandaan om dat te doen?
Misschien wel door je te laten inspireren door het intrigerende mijnlandschap, de
samenwerking in de Euregio, het industrieel erfgoed en de Manifesta van Genk. We gaan
het ontdekken.

In onze tweedaagse reis doen we Parkstad, Aken en Genk aan. Na de inspirerende lessen
van Parkstad, ‘kuren’ we in Aken. De volgende dag bezoeken we Genk met zijn mode,
commerciële functies en natuurlijk de Manifesta 9.
We bieden je een boeiende mix van ruimtelijke vraagstukken, architectuur, kunst en
economie.
Waarom wil je dit niet missen?
 de krimpstrategieën zijn boeiend en bieden handvatten voor opgaven in het hele land;
 oude energie wordt nieuwe energie: beter kun je het jaarthema 2012 niet ervaren;
 drie landen bezoeken in twee dagen: wanneer deed je dat - zonder vliegtuig - voor het
laatst?
 op de terugweg kun je ook de Floriade nog even aandoen.
 In het zuiden is het altijd warmer: wil je nazomeren? Ga mee!
Kosten
De kosten voor deelname aan deze excursie bedragen €250,-. Verrekening vindt achteraf
plaats. Hierbij zijn inbegrepen: de overnachting, gezamenlijke maaltijden, bus onderweg en
andere kosten die we als groep samen maken. Vervoer naar Limburg is op eigen
gelegenheid en kosten.

Wie een 1-persoons kamer wil moet dat even laten weten. De extra kosten daarvan zullen
we je zsm doorgeven.
Inschrijven
Hoe zat het ook alweer met de spelregels? Je bent ingeschreven voor deze excursie op het
moment dat je betaling binnen is. We koersen op een groep van 25 tot 30 personen.
Daarboven geldt het adagium vol = vol. Je kunt dan nog wel op de wachtlijst komen.
Let op:
1. Zorg ervoor dat je lidmaatschapscontributie betaald is voor 2012; is dat niet het geval,
dan eindig je onderaan de (reserve)lijst en telt het moment van inschrijving NIET mee.
Als je niet zeker weet of je contributie betaald is, kun je een mail sturen naar
secretaris@bouwnetwerk.net en hiernaar vragen.
2. Als je mee wilt op excursie dan kun je het geld overmaken. Dit kan op rekeningnummer
4666883 t.n.v. Stichting Bijzondere Activiteiten Bouwnetwerk; let op dit is niet het
algemene rekeningnummer (bv voor de contributie), maar een ander. Tevens vermeld je
eigen naam (in het verleden is het voorgekomen dat er geld is overgemaakt door
derden, niet zijnde het BNW-lid zelf). Indien dan de naam zoals vermeld in de wie-is-wie
er niet bijstaat, is het lastig contact opnemen.
3. Maak geen gebruik van IDEAL-betalingen want daar hebben we slechte ervaringen mee,
maar van je normale wijze van betalen (veelal via internet). Let op: indien om wat voor
reden dan ook je betaling later binnenkomt dat je zelf verwacht, ben je daar zelf
verantwoordelijk voor, niet de reiscommissie! Wil je zeker weten of je betaling geslaagd
is, dan kun je een mail sturen naar secretaris@bouwnetwerk.net o.v.v. je vraag.
4. Voor het eventueel afsluiten van een annuleringsverzekering, moet je weten wanneer de
reis is geboekt; wij laten jullie dit na 1 augustus weten. We gaan er dus van uit dat
mensen zelf een annuleringsverzekering afsluiten.
We zien je inschrijving met veel plezier tegemoet!
Carolien Oomes, Lizet Keyzers, Lovia Rottier en Helma Born

