AUSTRIA FREUNDE

vzw

Zondag 15 april 2018
Wandelen in de Getevallei -‘het Vinne’, Zoutleeuw.
De Getevallei vormt de geografische grens tussen Haspengouw en Hageland. Het is een verbazend groene
streek met vochtige graslanden, bossen, poelen en akkers. Je wandelt soms tussen eindeloze rijen
fruitbomen met geurige bloesems in het voorjaar en rijpe appels en peren in het najaar. Of tussen het
meterhoge riet van provinciedomein ‘Het Vinne’, een natuurlijk binnenmeer en een echt vogelparadijs.
De tradionele ochtendkoffie met koek staat klaar in ‘Bistro ‘t Vinne’ in Zoutleeuw. Van hieruit vertrekt ook
onze wandeling.
Via een knuppelpad, bossen en weide, voorzien wij de middagpauze in ‘Café De Twee Leeuwkes’ in het
centrum van Zoutleeuw. Bij onze meegebrachte picknick is hier een keuze van allerhande bieren,
frisdranken, koffie, thee aan democratische prijzen.
Wij vervolgen deze afwisselende wandeling richting ‘Bistro ’t Vinne’.
Hier wordt voor ons volgend avondmaal geserveerd:
Dagverse soep
Videe of
Balletjes in tomatensaus of
Stoofvlees, steeds geserveerd met lekkere frietjes.
Hoeve ijs
Koffie/thee
Praktisch : vertrek op zondag 15 april 2018 om 8u30 aan het Rond punt in Wommelgem, parking achter de
fruitkraam, met luxe autocar Reizen Lauwers n.v., Boechout.
Prijs: € 45,00. Deze prijs omvat: verplaatsing met bus, drinkgeld chauffeur, verzekering, ochtendkoffie, en
avondmaal, zoals hierboven beschreven.
Inschrijven: tel.: 03-440 88 36, 0476 500 144 of via info@austriafreunde.be, opgelet ! met vermelding keuze
menu en bevestigen door storting van het overeenstemmende bedrag op bankrekening:
BE50 7765 9077 0618, van Austria Freunde vóór 2 april a.s. en/of zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Programma :
• Koffie met koek in Bistro ‘t Vinne
ste
• 1 deel wandeling
• Middagpauze in Café de Twee Leeuwkes
de
• 2 deel wandeling
• Avondmaal in Bistro ‘t Vinne
• Terug naar Antwerpen.
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