** 30/08/2018 : fietstocht doorheen Midden - Limburg **

We sluiten deze tropische zomer af met een boeiende fietstocht doorheen
Midden-Limburg, met als orgelpunt fietsen door de vijvers van Bokrijk.
Nakaarten bij de fietstocht doen we bij het aansluitend etentje in de Abdijhoeve
op domein Kelchterhoef.
Ook wandelaars kunnen hun hart ophalen in de uitgestrekte bossen rondom het
domein Kelchterhoef.
PROGRAMMA:
- Samenkomst om 12.15 u (deelnemers etentje : om 18.00 u ) op de parking van
het domein Kelchterhoef; Kelchterhoefstraat 7, 3530 - Houthalen-Helchteren.
- Om 12.30 u stipt starten we met onze fietstrip van ongeveer 45 km, waarin we
richting Zonhoven fietsen doorheen de heide van de Terhaagdoornheide en De
Teut. Vandaar uit gaat het richting Abdij Herkenrode voor een korte(?) pauze.
Nadien gaat het naar Bokrijk, waar we het fietspad doorheen de vijvers nemen
om zo terug te keren naar Kelchterhoef.
- Tegen 18.00 u verwachten we iedereen in goede doen weer aan het startpunt,
en verwelkomen we de collega's die enkel inschreven voor de maaltijd
- Om 18.15 u gaan we aan tafel in de Abdijhoeve met het volgende op het menu:
- roomsoep
- hoofdschotel met keuze uit:
* VLEES : Kalkoenfilet met truffelsaus
* VIS : Kabeljauwfilet met bieslooksaus
- dessert : naar de keuze van de chef
-> dranken zijn voor eigen rekening

DEELNAMEPRIJS:
- fietstocht + etentje = 20 € p.p. (supplement niet-leden = + 8 € p.p.)
- alleen maaltijd = 18 € (niet-leden = + 7 € p.p.)
- alleen fietsen in de namiddag = 3 € p.p. (niet-leden = + 5 € p.p.)
- Betaling ter plaatse
- Uiterste datum van inschrijving: 23/08/2018, via e-mail aan
antenne.limburg@scarlet.be of telefonisch bij Gilbert (tel. 011/552677)
Daarbij duidelijk je keuzes vermelden:
-> of je komt voor het geheel dan ofwel enkel fietsen of enkel eten
-> je keuze VLEES of VIS bij het avondeten vermelden
-> en indien van toepassing , dat je wil WANDELEN.
Deze laatste optie voorzien we enkel indien er hiervoor voldoende interesse
is ( = meer dan 6 personen). Binnen het domein zijn er verschillende leuke
wandelingen, en we zoeken dan vooraf de gepaste uit, maar houden ons
qua timing aan de collega's die fietsen (= wandelen van 12.30 tot 18.00 u,
met natuurlijk de nodige pauze).
FIETSINFO : deze knooppunten doen we achtereenvolgens aan ;
75-74-79-305-301-93-94-237-95-91-92-71-79-74-75.

