AUSTRIA FREUNDE

vzw

Zondag 17 maart 2019
Averbode, bos en heide en abdij.
Op de kruising tussen Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg ligt het grootste aaneengesloten
natuurgebied. Je kan er urenlang wandelen in uitgestrekte bossen, heiden en graslanden.
Op de grens van Averbode en Laakdal, in de schaduw van de abdij, ligt de toegangspoort tot het
Merodegebied: ‘Afspanning Den Eik’. Hier starten wij vandaag met onze ochtendkoffie.
Wij hebben voor u een prachtige voormiddagwandeling door bos en heide uitgestippeld van ca 6 km.
Tijdens de middagpauze bevinden wij ons terug in Afspanning Den Eik, opgelet ! geen eigen picnic
toegelaten. Wij geven u echter de mogelijkheid om één van volgende suggesties te bestellen:
Verse soep met abdijbrood, méérprijs: € 5,00 of een Abdijplank met kaas, hesp, brood, slaatje, méérprijs: €
10,00. Opgelet, te vermelden en te betalen bij reservatie en betaling.
Onze namiddagwandeling van ca 6 km voert ons langs de Abdij van Averbode en naar ‘Het Moment’ het
nieuwe belevingscentrum van de Abdij van Averbode. Hier kan je binnen de muren van de abdij in de
abdijwinkel genieten (proevertjes) en kiezen en kopen zoals kaas, brood, peperkoek, speculaas en zoveel
meer. En er is ook een abdijcafé waar je het abdijbier (of iets anders) kan consumeren aan democratische
prijzen. Een unieke plek op het kruispunt van de drie provincies, waar het aangenaam toeven is in de
rustgevende omgeving van een abdij. Wij trekken hiervoor een klein uurtje uit en wandelen verder naar
Afspanning Den Eik voor ons avondmaal:
•
•

Stoofvlees op basis van Westmalle dubbel, slaatje, frietjes.
Verwenbordje.

Praktisch : vertrek op zondag 17 maart 2019 om 8u30 uur aan het Rond punt in Wommelgem.
Prijs : € 46,00. Deze prijs omvat: verplaatsing met bus, drinkgeld chauffeur, verzekering, ochtendkoffie én
avondmaal, zoals hierboven beschreven. Opgelet: met vermelding van soep of abdijplank en mits betaling
van het supplement: 5 euro voor soep met brood, 10 euro voor abdijplank, zie hierboven.
Inschrijven: tel.: 03-440 88 36, 0476 500 144 of via info@austriafreunde.be, en bevestigen door storting van
het overeenstemmende bedrag op bankrek. BE50 7765 9077 0618, van Austria Freunde vóór 24 februari
2019 en/of zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Programma :
• Koffie in Afspanning Den Eik
• Eerste deel wandeling
• Middagpauze in Afspanning Den Eik (opgelet: geen eigen picnic!)
• Tweede deel wandeling
• Avondmaal in Afspanning Den Eik
• Terug naar Antwerpen.
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