Uitnodiging uitstapje BC80 - zondag 21 mei 2017
Beste leden van BC80,
Op zondag 21 mei a.s. is het jaarlijkse uitje van onze badmintonvereniging. We hebben ons best
gedaan om een leuk programma voor jullie samen te stellen. Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 14
mei via e-mail (bc80_boxtel@hotmail.com) of op de inschrijflijst op de kast. Hieronder vinden jullie
alle informatie over de dag.
Programma
In de middag gaan we een stukje fietsen door het
buitengebied van Boxtel. We vertrekken rond 13:00 uur
vanaf Sporthal De Dommel. We worden om 13:30 uur
verwacht bij de Herenboerderij Wilhelminapark voor een
rondleiding. De voorzitter (tevens oud-lid van onze
vereniging) Boudewijn Tooren leidt ons rond. Hij laat ons
zien hoe voor een aantal Boxtelse gezinnen hier het eten
wordt geteeld: fruit, groenten, varkens, kippen en koeien.

Na de rondleiding vervolgen we onze fietstocht
naar de volgende Boxtelse boerderij. We
worden om 15:00 uur bij Boerderij ’t
Dommeltje verwacht voor koffie en wat
lekkers. Vervolgens gaan we een ouderwets
potje

klootschieten

boerenvelden.

Na een laatste drankje fietsen we naar Café d’n Boer. Daar beginnen
we met het avondprogramma. Rond 18:00 uur wordt het eten
geserveerd en aansluitend is de feestavond. We sluiten af om
uiterlijk 23:00 uur.

langs

de

Boxtelse

Kosten
Voor leden is deelname gratis. Aan introducees vragen we 25 euro. Als een introducee alleen
deelneemt aan het middagprogramma óf avondprogramma vragen we 15 euro.
Aanmelden
Aanmelden mag door te reageren op deze e-mail. We horen graag van je:


Of je deelneemt aan het middagprogramma (tot 18:00 uur), avondprogramma of allebei



Of je een introducee meeneemt



Of je dieetwensen hebt

Je kunt ook je gegevens op de lijst op de kast noteren de komende weken.
Let op: je hebt maar twee weken de tijd om je aan te melden! Meteen doen dus .
Extra informatie
Bij een bezoek aan twee boerderijen zijn makkelijke kleding en schoenen die eventueel een beetje vies
mogen worden wel een goed idee. En als het wat minder weer wordt eventueel regenkleding of
paraplu.
Voor degenen die twijfelen of ze dit kunnen en willen fietsen, dit zijn de afstanden:
Sporthal De Dommel - Wilhelminapark:

4,5 km

Wilhelminapark

- ’t Dommeltje:

5,0 km

’t Dommeltje

- Café d’n Boer

2,5 km

Totaal:

12 km

Wil je niet mee fietsen, maar wel deelnemen aan het middagprogramma? Vermeld dat dan bij je
aanmelding. We vragen je om op eigen gelegenheid naar het Wilhelminapark te gaan (aanvang 13:30
uur) en Boerderij ’t Dommeltje (aanvang 15:00 uur).
Adressen
Sporthal De Dommel

Baanderherenweg 2 in Boxtel

Herenboeren Wilhelminapark Kampspoor in Boxtel (parkeren carpoolplek A2 afslag 25 Boxtel-Noord)
Boerderij ’t Dommeltje

Hoog Munsel 9 in Boxtel

Café D’n Boer

Corpus 2 in Boxtel

Graag tot de 21e!
Vriendelijke groet van het bestuur
Herman van Drunen, Mathijs van Gool, Astrid van Roosmalen, Gerard van de Sande, Marian van Weert

