WIELERCLUB HEIDE SPORTIEF LINTER
www.wielerclubheidesportief.be
WIE GAAT ER MEE OP STAP MET ONS ??
Op zaterdag 5 augustus 2017 nodigen wij u, uw familie en vrienden uit om ons te
vergezellen op onze jaarlijkse uitstap naar het “Land Van HerVe”
Programma :

7u30 : vertrek aan kapel te Heide Linter.

8u45 : Aankomst te Henri-Chapelle
Wij voorzien voor u bij aankomst een ontbijtpakket met chocokoek, krentenkoek
en een drankje en ondertussen krijgt u aan de hand van een prachtig panorama
de uitleg over de eigenschappen van het Land van Herve.
Kort en vrij bezoek Amerikaans kerkhof WOII (Slag van Ardennen) met
voorafgaand de nodige uitleg.

10u15 : Geleid bezoek stroopfabriek van Aubel
Al 5 generaties lang zet de ambachtelijke stroopfabriek van Aubel de tradities
voort van stroop die gemaakt wordt volgens het oude recept van de
boerderijen van het Land van Herve

12u00 : Middaglunch (in restaurant Au Berges de la Bel te Aubel)
a) Apéritif Maison
b) Carpaccio de boeuf, roquette et copeaux de parmesan (rundscarpaccio, roquettesla en parmesan)
c) Volaille de la ferme Gérard Sart avec sauce au cidre d’Aubel, flan de légumes et brochette de
pomme de terre grenailles (Kip met saus van cider van Aubel, warme groentjes en brochette van
gebakken aardappeltjes)
d) Tarte au chocolat, glace vanille et chantilly (chocoladetaart, ijs en slagroom)

14u15 Geleid en gecombineerd bezoek van :
• Abdij van Val-Dieu
• Brouwerij-brasserie Val-Dieu
..... met proeverij
17u45 : Bezoek kantoor info-toerisme (huis van smaken) waar u nog bijkomend de mogelijkheid hebt
om over te gaan tot aankoop van streekprodukten : Herve-kaas, siroop, cider, bieren, ...
18u15 : Vertrek naar Heide Linter.
De “totale kostprijs” (bus, bezoeken, ontbijt en middaglunch-zie a, b, c en d- inbegrepen) bedraagt :
Voor leden, partners en kinderen :
40 €
Voor niet-leden, partners en kinderen :
50 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsformulier : in te leveren uiterlijk op donderdag 30 juli bij :
Johan Zwartebroeckx (voorzitter wielerclub Heide Sportief) Papenstraat 10 -3350 Linter (016/77.77.68)
Georges Beelen (penningmeester wielerclub Heide Sportief) Kasteelstraat 79 -3350 Linter (016/77.72.14)
Ik, ondergetekende………………………………………………………(naam +adres),
neem deel aan de reis naar het Land Van Herve met ………(aantal) personen
Ik betaal bij inschrijving :
……(aantal personen) x ……. €
=
………..€
Datum en handtekening

