Leopoldsburg
3 – 4 – 5 juli 2020

Organisatie: Paul & Marina Lambrechts (lidnr 2414)
GPS: Lidostraat 171, 3970 Leopoldsburg

Vrijdag 3 juli 2020
10.00 uur Aankomst aan de visvijvers Lido te Leopoldsburg. (€ 10,00/nacht)
18.00 uur Inschrijving in de tent of taverne afhankelijk van het weer
Je hebt de mogelijkheid om hier iets te eten en te drinken.
Ter plaatse afrekenen.
Zaterdag 4 juli 2020
Zaterdagvoormiddag is er markt in Leopoldsburg. Diegene die zin hebben
kunnen met de fiets ernaartoe rijden, individueel of in groep af te spreken op
het moment zelf. Afstand ongeveer 3 km.
13.15 uur Fietstocht naar Blueberry Fields. Afhankelijk van het aantal
deelnemers zullen we de groepen opsplitsen voor de veiligheid.
De afstand is 11 km ( € 5 p/p)
Hiervoor krijgt elke persoon een gezonde en frisse bosbessendrank, een ijsje en
een origineel en praktisch aandenken. Ook de gids is in de prijs inbegrepen.
Blueberry fields is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het verbouwen
en (ambachtelijk) verwerken van blauwbessen. Het bedrijf grenst aan het
Limburgse natuurgebied “De vallei van de Zwarte Beek”. In combinatie met de
bessenplantages biedt dit mogelijkheden voor prachtige wandelingen om te
onthaasten en volop van de natuur te genieten.
Rond de boerderij tussen de plantages loopt een uniek bosbessenleerpad, een
groene wandeling en een bomenwandeling. Tijdens een bewegwijzerde
wandeling krijgt u een hoop informatie over de wereld van de blauwbessen
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18.30 uur Wij worden verwacht in tent naast de taverne
voor een barbecue
BBQ menu
€ 25,00/p.p. | kids € 5,00
Cava of fruitsap met hapje
BBQ 3 stukken vlees of vis met saladebar
Pasta
Koude aardappelsla
Brood
Rijstpap of chocomousse
Voor de kids | worstje
Na het eten wordt er voor muziek gezorgd en maken we er nog een gezellige
avond van.
Zondag 5 juli 2020
09.00 uur

Ontbijtbuffet
€ 12,00 per persoon
Pistolet – Croissant - rozijnen brood - grijs brood
beleg -spek en eieren
fruit

zondagnamiddag plannen we, voor de liefhebbers, een fietstocht tussen de
bomen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 20 juni 2020






Overnachting | € 10,00/nacht
Blueberry Fields | € 5,00/p.p.
BBQ | € 25,00/p.p. | kids € 5,00
Ontbijt | € 12,00/p.p.
Organisatiekost | € 2,00

 Er is de mogelijkheid om van donderdag toe te
komen en te blijven tot maandag. Gelieve dit als
opmerking bij de inschrijving te vermelden en ook
het aantal nachten aan te passen.
 Op de overnachtingplaats Lido is er de mogelijkheid
om het toilet en grijs water te lozen.
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 Leden die zicht geroepen voelen mogen altijd een
vislijntje uitwerpen, wel eigen materiaal
meebrengen!

