Schots weekend - Alden Biezen
11 – 12 – 13 september 2020
Organisatie: Ronny & Anja Raes (lidnr 2420)
GPS: Landcommanderij Alden Biezen
Kasteelstraat 6
3740 bilzen

Hoe het allemaal begon...
In 1986 organiseerden enkele enthousiastelingen onze eerste ééndaagse pipe
band competitie in Bokrijk te Genk. Het was een schot in de roos! Dankzij de
inzet, passie en overtuigingskracht van onze oprichters namen er maar liefst 17
bands deel aan deze eerste editie!
De eerste jaren dwongen de omstandigheden ons ertoe om regelmatig van
competitieterrein te veranderen. Bokrijk, Hengelhoef, Molenheide en
Kapermolen waren om beurt ons toevluchtsoord. Deze beproeving kwam tot een
einde in 1994 na de restauratie van Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen.
Dit prachtige domein is tot op heden onze vaste stek.
Van ééndaagse competitie naar driedaags festival
Al snel breidden we onze ééndaagse competitie uit met een solo competitie,
Highland Games en Highland Dancing. Na enkele jaren werd dit omvangrijke
programma verdeeld over twee volle dagen. Hiermee werd in 1989 het Schots
Weekend geboren!
Jaar na jaar groeide ons team, onze motivatie en daarmee ook ons programma.
De toevoeging van folk optredens, de Schotse markt, (kinder-)animatie en
zoveel meer maken het Schots Weekend tot het gezinsvriendelijke, sfeervolle
festival dat jullie vandaag kennen. In 2007 besloten we de vrijdagavond aan ons
festivalweekend toe te voegen. Het resultaat is drie dagen boordevol Keltische
sfeer en cultuur. De ideale gezinsuitstap voor jong en oud!
Donderdag 10 september
Voor de vroege vogels is aankomst mogelijk vanaf 14.00 uur. De organisators
kunnen zelf waarschijnlijk nog niet aanwezig zijn (werken). De camping tickets
worden naar jullie e-mail adres gestuurd, mensen zonder e-mail zullen via de
organisators hun camping ticket krijgen.
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Per motorhome wordt een plaats voorzien van 9.5m op 4.5m. Gezellig samen
zijn en napraten over het voorbije verlof. (€ 23,00/p.p. ongeacht het aantal
nachten)
Vrijdag 11 september
18.00 uur afsluiten weekend, omwille van organisatorische redenen
19.00 uur gaan de deuren open en begint het schots weekend
Zaterdag 12 september en zondag 13 september
Om 8.15 uur gaan de deuren open.

Uiterste inschrijvingsdatum: 16 augustus 2020

 camping | € 23,00/p.p. ongeacht het aantal nachten (incl.
douche, WC en electriciteit)
 duo ticket vrijdag + zaterdag of zaterdag + zondag |
€ 26,00/p.p.
 combiticket gans het weekend | € 38,00
 Organisatiekost | € 2,00
 Je moet de camping verlaten uiterlijk maandag 14
september 12.00 uur
 Je krijgt bij het oprijden van de camping een
vuilzak
 Je kan het volledige programma bekijken op
www.schotsweekend.be
 Inwoners van Alden Biezen kunnen een dagticket
kopen aan € 7,00 op vertoon van een geldig
paspoort
 Vergeet niet de lengte van de motorhome op te
geven bij inschrijving.
 De plaatsen worden toegewezen door de
organisatie
 Voorzie een extra verlengkabel!
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