LEDENDAG 2016:
NOLLEKES WINNING SCHALKHOVEN
Beste Heidejoggers,

Op zaterdag 1 oktober 2016 gaat onze traditionele jaarlijkse ledendag door.

HET PROGRAMMA
-) Dit jaar trekken we naar ‘Nollekes Winning’, een gerestaureerde vierkants-hoeve
van het einde van de 18de eeuw, omgeven door akkers, boomgaarden en kastelen.
Deze hoeve omvat een wijnkelder Weingut der Flor, een brasserie en een bakoven.
Op de binnenplaats kan je genieten van een glaasje wijn, een artisanaal
streekgerecht of een lekker ijsje.
Locatie: Schalkhoven een dorpje in het warme, hartelijke Zuid-Limburg.

.
Het programma ziet er als volgt uit:
A) VERVOER
-) Om 12u45 stipt: vertrek met de bus op de parkeerplaats van het BLOSO-zwembad
van Hofstade.
Rond 14u bereiken Nollekes Winning Schalkhovenstraat 79 3732 Hoeselt
( Busvervoer inclusief animatie en avontuur verzorgd door Olympic Cars, wordt
betaald door de club, )
B) WANDELING
-) 14u15: tijd om te gaan we wandelen in de rijke diversiteit die Vochtig Haspengouw
ons biedt: sterk reliëf van vlakke plateaus, afgewisseld met smalle, vochtige
beekvalleien, droge heuvelruggen, bosjes, holle wegen en kasteelparken.
Dit alles bevindt zich op een vrij korte afstand van elkaar.

-) Om er maximaal van te kunnen genieten gebeurt de wandeling onder de leiding
van een autochtone gids.
Onderweg is er zelfs een stopplaats met een drankje en een knabbel voorzien.
Ruil je loopschoenen alvast maar in voor wandelschoenen ( Duur: 2u15 )
C) NOLLEKES-WINNING WIJNDEGUSTATIE
-) Rond 16u30 kunnen we kennis maken met
de Nollekes-Winning.
Gastheer Flor is ook eigenaar van Weingut
Flor.
Wie wenst kan deelnemen aan een
wijndegustatie van 5 wijnen inclusief hapjes.
Flor geeft hierbij de nodige uitleg.( Bij
inschrijven moet je wel vermelden of je al
dan niet wenst deel te nemen aan de
wijnproeverij, je betaalt dan 7 euro extra).
De gastvrouw zal, indien gewenst, spelletjes
voorzien voor de kinderen.
D) RECEPTIE EN BBQ
-) Omstreeks 18 u is het dan tijd voor een receptie met bubbels en hapjes, gevolgd
door de BBQ.
Deze omvat:3 stukken vlees/vis per persoon, warme gebakken patatjes, pasta, rijst,
komkommer, sla, worteltjes, hardgekookte eitjes, perzik, ananas, Frans brood en
diverse sauzen.
EN TOT SLOT DE VERRASSING VAN DE DAG
UITSTAP: BUSVERVOER, WANDELING ONDER BEGELEIDING MET HAPJE EN
DRANKJE, RECEPTIE MET BUBBELS EN BBQ BIEDEN WE AAN VOOR:
18 EURO PER VOLWASSENE
10 EURO PER KIND ( kind = tot 12 j.)
( wijndegustatie is 7 euro extra )
Deze kleine prijzen kwamen tot stand dankzij sponsoring van de club, met dank aan
de vele clubleden die zich onder andere tijdens de winterjogging belangenloos
inzetten.
RESERVEER ALVAST DE DATUM VAN 1 OKTOBER IN JE AGENDA
(Inschrijvingen gaan nu al van start; en kan via onderstaande link:
https://docs.google.com/forms/d/10h_qTbd_5GeO4dOecEDHIeOiRR9VsnWQoBCFA
tM1LwY/viewform
Het aantal deelnemers is beperkt. Wie eerst inschrijft en betaalt krijgt de voorkeur.
Schrjif in en betaal voor 25 september)

Vriendelijke groeten,
Het bestuur van de Heidejoggers.

