KBO en OUDERENSOCIETEIT 's-HEERENHOEK
www.kbosheerenhoek.nl

Dagtocht BERINGEN / KOERSEL
DINSDAG 14 MEI 2019
Vertrek bij “De Jeugdhoeve” om 08.00uur.
08.00 uur Vertrek 's Heerenhoek.
10.15 uur Aankomst in Beringen/Koersel bij Blueberry Fields waar u ontvangen wordt
met twee kopje koffie of thee met bosbessentaart
Blueberry Fields is één van de grootste blauwbessenbedrijven van België. U wordt
rondgeleid over het bedrijf. Je leert over de teelt van blauw- en veenbessen, de
bemesting, de bloei, de snoei en de oogst. Van midden juli tot eind augustus kan je zelf
plukken. Het bezoek wordt afgesloten met een heerlijk ijsje met blauwbessencoulis.
Blauwbessen zijn meer dan gezond! Ze worden verwerkt tot confituur, coulis, wijn en
thee... Al deze producten worden verkocht in het winkeltje waar u aan het einde van het
bezoek een kijkje kunt nemen.
12.00/12.15 uur: Broodjes lunch.
13.30 uur Vertrek
14.00 uur Bezoek aan Coldset printer Partners, Drukcentrum Beringen: in-druk-wekkend
De krantendrukkerij is indrukwekkend. U komt oog in oog te staan met de gigantisch
grote drukpersen waar de kranten van de volgende dag aan een razend tempo voorbij
flitsen. Sinds augustus 1999 staat in Beringen één van de meest hoogtechnologische
krantendrukkerijen van Europa. Concentra Media drukt er niet alleen de eigen kranten
Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen, maar ook andere bekende
binnenlandse en buitenlandse titels. Vier moderne krantenpersen drukken tot 40.000
exemplaren per uur in kleur. U ziet op de eerste rij hoe de kranten gedrukt, gesneden,
verpakt en vervoerd worden… tot ze kakelvers op uw ontbijttafel liggen.
16.00 uur Einde bezoek en vertrek vanuit Beringen.
18.00 uur Afscheidsdiner bij restaurant Boove en Beneeje te Hoogerheide,
20.00 uur Vertrek.

21.00 uur. Thuiskomst.

Prijs per persoon: € 70.00
Bij voorkeur betalen via de bank.
Rekening nr.: NL65 RABO 0130 0972 25 t.n.v. Ouderensociëteit
’s-Heerenhoek, met vermelding: “Voorjaarsreis 2019”

(Graag betalen vóór dinsdag 7 mei, dit in verband met doorgeven aantal deelnemers)
Bent u slecht ter been neem uw rollator mee, dit is geen probleem, er is genoeg bergplaats in
de bus.

U kunt zich ook opgeven in De Jeugdhoeve op maandag 6 mei tussen 15.30 en 16.30 uur.
VOL is VOL
De reiscommissie wenst u een fijne dag.
Kees Rentmeester: Tel. 0610170143, Jo Rentmeester-Beulens en Ferdy Grimminck.

N.B. Eventuele gehele of gedeeltelijke terugbetaling van deelnamekosten zal geschieden indien er sprake is van zeer
bijzondere omstandigheden. Het bestuur neemt hierover dan in overleg met u een beslissing.

