Vlissegem (De Haan)
7-8-9 oktober 2022
Organisatie: Vandenbruwaene Koen & Lieve (lidnr 2261)
0477 27 34 63
GPS: Vijfwegestraat 15, 8421 Vlissegem – De Haan

Vrijdag 7 oktober 2022
Aankomst vanaf 15 uur
18 uur inschrijving in de zaal ter plaatse, de bar is reeds open vanaf 17 uur
voor een gezellige babbel en leuk weerzien.
Tevens voorzien we vanaf 18 uur een bbq-worst tussen een broodje
(€ 4,00/stuk)
Zaterdag 8 oktober 2022
Vrije voormiddag, er kan met de fiets naar De Haan gereden worden
(ongeveer 4 km) waar je de Belle Epoque route kan wandelen, een
erfgoedwandelroute midden in de duinen (ongeveer 3 km). Er zullen
plannetjes aanwezig zijn voor de deelnemers.
Om 11.30 uur wordt er gratis verse soep aangeboden met een stukje brood
in de zaal.
Om 13 uur vertrekken we met de fiets voor een tochtje door de
polders, waar we een bezoek brengen aan de Jerseyhoeve. We
krijgen een rondleiding en uitleg van de Jersey koe en de
bereidingen van de melk. Als afsluiter krijgen we een lekker ijsje.
We zetten onze tocht verder en stoppen aan de
Geersensmolens, waar we door een gids uitleg krijgen over
de werking en geschiedenis van de molen. (De fietstocht is
ongeveer 10 km)
Om 18.30 uur: Aperitief met hapjes in de zaal en
aansluitend avondmaal in buffet vorm. (€ 24,00/pp)
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Ardeens gebraad
champignonsaus
Victoriabaars met
kreeftensaus
Warm en koud
groentenbuffet
Verse aardappelkroketten
*****

Huisgemaakte Triamisu

Nadien gooien we de beentjes los op de tonen van de discobar.
Zondag 9 oktober 2022
9.30 uur ontbijt (€ 12,00/pp)
Brood – pistolets - croissant
gekookte ham - rauwe ham – kaas – prepare
spek met eieren
yoghurt - verse fruitsalade
fruitsap - koffie – thee
11 uur afsluiten van het weekend
•
•
•
•
•
•
•
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Parking | € 9,00/nacht
BBQ-worst tussen een broodje | € 4,00/stuk
Jerseyboerderij met ijsje en de Geersensmolen | € 7,00/pp
Menu | € 24,00/pp
Ontbijt | € 12,00/pp
Aperitief | € 3,00/pp
Organisatiekost | € 2,00

Er is GEEN stroom voorzien!!

Uiterste inschrijvings- en betalingsdatum: 23 september 2022
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