Club V 9 Tienen
Tienen, 20-04-2017.
Nieuwsbrief nr. VII/9
Hallo Passergenoten en partners!

Een mix van Shindotuinen en Blueberry Fields: daar zorgen wij voor op vrijdag 19 mei en daar kunnen
ook onze dames samen met ons mee van genieten. “Shindotuinen” klinkt oosters en dat zijn ze ook,
terwijl “blueberry’s” aan lekkere bosbessen doen denken! Veelbelovend, toch? In het vooruitzicht van
ons quizdiner eind juni, rekenen we dan ook op een enthousiaste afsluiter van ons uitstappenprogramma!
Tot dan!
Programma:

08.30 uur: Vertrek bus Goossensvest
10.00-12.00 uur: Shindotuinen in Overrepen
12.30-14.30 uur: Lunchen
15.00-17.00 uur: Blueberry Fields in Beringen
17.30 uur: Terug naar Tienen
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 10 mei (uiterste datum!) 65 €, per persoon, àlles inbegrepen, op rekening 0688915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60,
3300 Tienen, met vermelding: uitstap U 07 09.
2. Vergeet niet uw deelname te bevestigen of af te melden bij Pierre via e-mail of GSM.
Ter info:
Japanse Shindotuinen: De drie tuinen zijn samen 20 are groot: de Shindotuin 6 are, de Bonsaituin 4 are
en de Flowergarden 10 are. De gastheer leidt ons persoonlijk rond door dit landschap met de verklaring
van de achterliggende symboliek. Deze rustgevende tuinen zullen, dankzij hun unieke Oosterse sfeer,
ongetwijfeld een plaatsje krijgen in het hart van vele tuinliefhebbers. Ook in dat van jullie?...
Als toemaatje nog deze mooie Japanse haikoe:
Kale kerselaars
Verlangen een winter lang
Naar roze bloesems
Blueberry Fields is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het verbouwen en (ambachtelijk)
verwerken van blauwbessen. Het bedrijf grenst aan het Limburgse natuurgebied “De Vallei van de Zwarte
Beek”. In combinatie met de bessenplantages biedt dit mogelijkheden voor prachtige wandelingen om te
onthaasten en volop van de natuur te genieten. Het is één van de grootste blauwbessenbedrijven van
België, waar je alles leert over de teelt van blauw- en veenbessen, de bemesting, de bloei, de snoei en de
oogst. In de zomermaanden kan je er ook zelf bessen komen plukken. En als beloning voor jullie trouwe
aanwezigheid, zorgen we ook nog voor een kleine verrassing. Nieuwsgierig? Meegaan dus…
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