Hamont
9-10-11 september 2022
Organisatie: Schuurmans Jacky & Rina (lidnr 1032)
GPS: Aspergeboerderij – Kleine Haart 31 – 3930 Hamont
N51.2586 - O05.5200
Max. 30 motorhomes
Vrijdag 9 september 2022
aankomst op aspergeboerderij
18.30 uur Inschrijven in zaaltje en daarna bijbabbelen met een pintje.
Indien gewenst kan je avondeten bestellen:
 Spaghetti met gehakt en spekjes aan € 10,00
 Tagliatelle met mascarpone en scampi aan € 12,00
 Videe met frietjes aan € 15,00
 Stoofvlees met frietjes aan € 15,00
Zaterdag 10 september 2022
9.45 uur we vertrekken met de fiets(2 km) om een bezoek te
brengen aan de graan en olie slagmolen. Het bezoek is gratis.
Middagmaal aan de motorhome
13.40 uur vertrek naar de kaasboerderij met de fiets (3
km) voor een rondleiding van 1u30 met een woordje
geschiedenis over het Catharinadal en het kaas maken.
Kaas proeven en een bezoek aan de hoevewinkel met
mogelijkheid om te kopen (€ 9,00/pp)
Bij thuiskomst aperitief
18.30 uur Avondeten
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Zondag 11 september 2022
8.30 uur ontbijt (€ 15,00/pp – kids -12j € 7,5) en afsluiten van het weekend
Voor de liefhebbers is er nadien nog een fietstocht (18 km)
door de bossen naar de Achelse kluis
waar je heerlijke Achelse trappist
(blond en donker) kunt drinken en dan
langs de Leenderheide en dodendraad
weer naar de motorhomes.











Spaghetti met gehakt en spekjes | € 10,00/pp
Tagliatelle met mascarpone en scampi | € 12,00/pp
Videe met frietjes | € 15,00/pp
Stoofvlees met frietjes | € 15,00/pp
Bezoek molen | gratis
Bezoek kaasboerderij | € 9,00/pp
buffet | € 30,00/pp – kids -12j € 15,00 – kids tot 3j gratis
Ontbijt | € 15,00/pp – kids -12j € 7,5
Aperitief | € 3,00/pp
Organisatiekost | € 2,00





Voor zij die willen mogen donderdag al komen
beperkt tot 30 motorhomes
eten op vrijdag vooraf te bestellen
bezoek aan de molen, hiervoor dien je ook vooraf in te schrijven

Uiterste inschrijvingsdatum: 24 augustus 2022
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