53x11 Fietsweekend naar Genk

Vrijdag(avond) 2 september tot zondag 4 september 2016
Net als de voorbije jaren zakt onze club terug af naar Genk (Limburg) voor een subliem fietsweekend !
We hebben 28 plaatsen gereserveerd in het BLOSO sportcentrum Kattevenia in Genk. We hebben een optie
genomen voor het weekend 2-3-4 september : dus 2 overnachtingen, met 2xontbijt, 1xlunchpakket
(zaterdagmiddag), 1 warm avondmaal op zaterdag en 1 warm middagmaal op zondag.
Dit alles voor slechts 80 euro per persoon!!!
Het Bloso-centrum Kattevenia te Genk ligt in de prachtige bosrijke omgeving van het domein Kattevennen dat op
zijn beurt deel uitmaakt van het Nationaal Park Hoge Kempen, zowat de groene long van de provincie Limburg.
Haspengouw, de prachtige Voerstreek en alle bergjes van Nederlands Limburg liggen vlakbij.

PROGRAMMA :
Vrijdag :
We vertrekken vrijdagavond met de wagen zodat we ons rustig kunnen installeren. Bij deftig weer vertrekken er
op vrijdagmorgen ook een aantal clubleden met de fiets van Hamme naar Genk onder begeleiding van Jacques,
een mooie vlakke rit langs kanalen…
Vrijdagavond eten we een snack in de De Krater aan het centrum (deze maaltijd is niet inbegrepen in de prijs!).
Zaterdag :
Zaterdag fietsen we over prachtige wegen in Limburg en de Voerstreek.
Elke groep (A-B-C) rijdt een aparte rit op een tempo aangepast aan de groep. Met de A -groep trekken we richting
Valkenburg (Nederland) waar we inpikken op de routes van de Amstel Gold Race en waar je kan kennismaken
met de bekende hellingen uit deze klassieker : Cauberg, Keutenberg, Gulpenerberg, Eyserboschweg,…
Ook een rit langs de Voerstreek behoort tot de mogelijkheden.
Zaterdag dus ontbijt en ganse dag fietsen (we krijgen lunchpakket mee). Zaterdagavond een lekkere warme
maaltijd in het Bloso-centrum en gezellig napraten !
Zondag :
Zondag na het ontbijt kunnen we dan nog van 9u tot 12u fietsen, dan douchen en warm middagmaal om 12u30.
Zondagnamiddag zakken we terug af naar huis met de auto.
INSCHRIJVEN ?
Wie wenst mee te gaan, moet op voorhand inschrijven. Ook hier geldt dat indien we met meer dan 28 personen
zouden zijn, de kans heel groot is dat de laatst ingeschrevenen niet meekunnen... Zo snel mogelijk inschrijven is
dus de boodschap. Dat kan vanaf nu al. Dit doe je door 80 euro over te schrijven op de clubrekening met
vermelding van naam en weekend Genk.
Meer info over dit weekend ? => Tom De Beer.
Adres: BLOSO sportcentrum Kattevenia, Kattevennen 15, 3600 Genk, Tel.: 089 86 91 30.

Nog enkele sfeerbeelden :

Prachtig glooiende landschappen…

Voel je even wielerprof op deze wegen…

Even de benen strekken op de Keutenberg !

