Blauwebessenrit Noord Limburg
Zondag 25 augustus 2013.
Beste Spiderleden,
Op 25 augustus organiseren Margriet en Thijs Schoeber een Zomerrit door de Peel en langs
blauwe bessenvelden in Noord Limburg en Brabant.
Het thema van deze rit is vacciniumcorymbosum, ofwel de blauwe bes.
Deze ‘koningin onder de bessen’ is opvallend in haar eenvoud, maar tegelijk intrigrerend.
Onze blauwe bes is namelijk niet zomaar een veredelde bosbes.

De blauwe bes is mat van kleur en veel groter dan de bosbes. In tegenstelling tot bosbessen
is het vruchtvlees van de blauwe bes kleurloos.
De vrucht is lekker zoet van smaak en groeit in trossen aan struiken van één tot twee meter
hoog. De Nederlandse blauwe bessen zijn vooral in de maanden juli tot en met september
op de markt. Lees meer op : www.blauwebessen.nl.

De rit start in Horst-America bij blauwebessen-telers Hay en Margareth Geurts met een
lezing en rondleiding op het bedrijf. We worden tussen 11.00 en 11.30 uur verwacht. We
worden natuurlijk met koffie en ? ontvangen. Om 11.30 uur krijgen we een rondleiding van
ca. 30 minuten. Hierna start de prachtige rit in het Noord Limburgse

Na ongeveer 5 km behoort een bezoek aan het zeer indrukwekkende Duits oorlogskerkhof in
Ysselsteyn tot de mogelijkheden.

De rit gaat vervolgens langs de Mariapeel: een uniek en prachtig natuurgebied tussen
Griendtsveen en Helenaveen.

Verder gaat de rit langs het glooiend Noord Limburgs landschap door kleine dorpjes, langs
terrasjes , natuurgebied het Schuitwater, diverse blauwe bessenvelden en als
eindbestemming het Aardbeienland.

Bij het aardbeienland zullen we omstreeks 17.00 uur aankomen en krijgen we een buffet
geserveerd verzorgd door:

Wok, Chinees & Indisch Specialiteiten Restaurant Tin Sun.
Na genoten te hebben van heerlijke gerechten en de aanwezigheid van vele spiders zullen
we aan het eind van de dag helaas weer huiswaarts keren.

www.aardbeienland.nl
Wij hopen natuurlijk op een zonnige dag en een grote
opkomst op 25 augustus in het mooie Noord Limburg!
Namens Margriet en Thijs nodigen wij jullie van harte uit om aan deze rit deel te nemen. De
opgave voor de rit ontvangen wij graag uiterlijk 20 augustus 2013 op ons e-mail adres:
fiat.spider.events@gmail.com. Door aan een rit deel te nemen, kom je met je prachtige auto
op de meest prachtige plekjes van ons land. Van harte aanbevolen.
Met een vriendelijke spidergroet,
FIAT 124 SPORT SPIDER REGISTER
De evenementencommissie,
Marc Visser en Henri Vesseur

