Wandelnamiddag Arenbergkasteel Heverlee – 24 mei 2018

Beste lid en sympathisant van COPD vzw-patiëntenvereniging

Graag nodigen we u uit voor een mooie wandeling in het park van het Arenbergkasteel te Heverlee.
We ontdekken de heerlijke rust en pracht van het kasteeldomein (29 ha) met de snelstromende Dijle
en een Watermolen in restauratie. We wandelen op goed begane paden op eigen tempo en ontmoeten er lotgenoten en sympathisanten. Breng uw familie en vrienden zeker mee! We sluiten de namiddag af met een drankje en onderonsje in een nabijgelegen brasserie.
Historiek kasteel Arenberg:
Oorspronkelijk was kasteel Arenberg de residentie van de Heer van Heverlee (12°eeuw) en komt via
erfenis in handen van de familie De Croy en Van Arenberg (17°eeuw). Het huidige kasteel werd gerenoveerd in neogotische stijl (19°eeuw). Veel van de hertogen waren geboeid door de wetenschap
en onderhielden goede contacten met de universiteit. Na de eerste wereldoorlog verwierf de universiteit Leuven het kasteel en het bijhorende park in 1921. Vandaag wordt het gebruikt door de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Het kasteel is echter niet toegankelijk voor bezoekers.
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Informatie wandelnamiddag:
 Datum : donderdag 24 mei 2018
 Vertrekuur en verwelkoming: 14 uur. Graag 10 minuten vooraf aanwezig zijn.
 Startplaats: Privéparking Arenberg/De molen (KUL) in Celestijnenlaan (tegenover n° 300 “FABLAB”). De ingang is de zijkant van het kasteel en van het binnenplein van de “Oude Molen”.
 Bereikbaarheid:
 Met de Lijn: bus 2 Heverlee Campus: halte Arenbergpark (=tegenover n° 300 Celestijnenlaan). Opstappen kan aan busstation Station Leuven - bus 2 - perron 6 (duur van de rit +/- 20
min.).


Met de auto: privéparking KULeuven “Celestijnenlaan - parking Arenberg/ De Molen”. De
parking bevindt zich rechts op 50 m voorbij FABLAB over de brug van de Dijle. De parking is
toegankelijk via slagbomen en is te bedienen met een dagcode – verkrijgbaar bij de begeleider. Er is plaats voor max. 15 wagens. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Voor goede stappers is er parkeermogelijkheid in Kardinaal Mercierlaan (éénrichtingsstraat) en Vanden
Bemptlaan.

 Faciliteiten: De paden zijn rolstoeltoegankelijk. Aangepast sanitair vinden we bij inkomhal
00.23 en 00.69
 Einduur wandeling: 16 uur. Nadien is er gelegenheid voor een gezellig babbel in Brasserie De
Lodge “De Oude Kantine”.
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 Begeleiders: Emmy, Willy en Jean-Pierre. Voor vragen en info kan je terecht op
GSM n° 0476/69 02 37

 Inschrijven via info@copdvzw.be: inschrijven is noodzakelijk voor 19 mei als je gebruik maakt
van de privéparking Arenberg/De Molen - KULeuven.

We wensen jullie talrijk te ontmoeten, namens COPDvzw
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