Paasweekend - Brugge
10 – 11– 12 – 13 april 2020
Organisatie: Koen & Lieve Vandenbruwaene (lidnr )
in samenwerking met de Bruggelingen
GPS: Atheneum Jan Fevijn, Daverlostraat 132, 8310
Assebroek (Brugge)

Zoals vorig jaar mogen we terug gebruik maken van de faciliteiten van
Atheneum Jan Fevijn waar we overnachten op de speelplaats en gebruik maken
van de cafetaria. Parking € 7,00 per nacht.
Vrijdag 10 april 2020
Aankomst vanaf 15.00 uur.
Er is geen stroom voorzien.
18.30 uur | Inschrijving in het cafetaria ter plaatse , de bar is reeds open
vanaf 17.00 uur voor een gezellige babbel en leuk weerzien. Tevens voorzien
we vanaf 18.00 uur een gevulde ovenkoek met warme beenham en groentjes
(€ 6,00/pp)
Zaterdag 11 april 2020
10.00 uur | Vertrek in groep met de fiets naar de markt op het zand in Brugge.
Er is op 500m afstand ook een bushalte om de zaterdagmarkt en de stad te
bezoeken.Er is een mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het Brugs
snoephuis Zucchero waar we een demostratiekrijgen hoe artisanale snoep
gemaakt wordt ( zonder kleurstof, kan ook suikervrij, glutenvrij). Sofie en Dries
heten ons van harte welkom, deze activiteit is gratis wel op voorhand
inschrijven.
14.30 uur | Een mooie fietstocht door de Assebroekse Meersen met een stop
aan Evelyns zuivelhoeve waar we uitleg krijgen hoe de melk wordt verwerkt
tot ijs, yoghurt en andere produkten.Tevens kunnen we genieten van een
lekker ijsje. (€ 5,00/pp).
18.00 uur | onze cafetaria is terug open en er is een mogelijkheid om van een
Zuiderse Paella ( vis en vlees) te genieten ,er is een alternatief voor degene die
24

geen paella lusten, graag vermelden bij inschrijving aub. (€ 16,00/pp | -12 jaar
€ 9,00)
Nadien is er een optreden voorzien van een te gekke brugse ambiance De
Verloren Diva’s
Zondag 12 april 2020
Worden jullie gewekt door onze paashaas met iets lekkers.
10.30 uur | Sneukel fietstocht (6 km) langs de mooiste plekjes in Brugge
(€ 6,00/pp)
18.00 uur |Aperitief in het cafetaria van de school en aansluitend avondmaal
in buffetvorm.

MENU

€ 22,00/pp | -12 jaar € 12,00
Victoriabaars met Waterkerssaus
Kalkoenfilets Fine Champagne
Groenten buffet
Verse aardappelkroketten en gratin
Ijs met sabayon
Nadien gooien we de beentjes los op de tonen van de discobar.
Maandag 13 april 2020
10.00 uur | ontbijt voor slechts € 9,00/pp met brood, pistolets,

Ontbijtbuffet
€ 9,00/pp
brood, pistolets,croissant
gekookte ham, rauwe ham, kaas, brie, prepare
spek met eieren, yoghurt
verse fruitsalade
fruitsap, koffie en thee.
11.00 uur | Afsluiten van het weekend.
 Honden zijn enkel toegelaten aan de leiband zodat er zeker
geen hondenpoep achter blijft op het terrein.
 In de cafetaria zijn GEEN dieren toegelaten!
 Er zullen broodbriefjes aanwezig zijn voor diegene die op
zondag brood wensen
 Contactpersoon Koen & Lieve 0477 27 34 63
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 parking | € 7,00/nacht
 ovenkoek met beenham | € 6,00/pp
 bezoek snoephuis Zucchero | GRATIS – wel vooraf
inschrijven
 Evelyns Zuivelhoeve | € 5,00/pp
 Paëlla | € 16,00/pp |-12j € 9,00
 Sneukeltocht | € 6,00
 aperitief | € 3,00/pp
 menu | € 22,00/pp – kind -12j € 12,00
 ontbijt | € 9,00
 Organisatiekost | € 2,00

Uiterste inschrijvingsdatum: 30 maart 2020
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