AUSTRIA FREUNDE

vzw

Zondag 1 oktober 2017
Op stap in Landschapspark Drongengoed.
Van zodra we een stukje gewandeld hebben komen we in het Maldegemveld het ene prachtige plekje na
het andere tegen. Een stukje Hoge Venen in het Meetjesland, met loopbruggetjes, knuppelpaadjes,
heideveldjes, eiken berkenbossen, eeuwenoude dreven, een stuk ‘Natuurpunt’.
Maar om te beginnen staat onze gebruikelijke ochtendkoffie klaar in ‘Het Jagershof’.
De Drongengoedhoeve werd destijds opgericht door de Norbertijnen van Drongen. Nu is het een gezellig
streekbezoekerscentrum met cafetaria.
In deze Drongengoedhoeve ronden we onze voormiddagwandeling af met een kop heerlijke soep met brood.
Hier zijn tevens diverse snacks en allerhande bieren en koude en warme dranken te verkrijgen. Geen picnic
meebrengen dus. De soep staat klaar.
Van hieruit vertrekt onze namiddagwandeling door dreven, bossen en mooie natuur. Eindigen doen we in
Het Jagershof, waar volgend avondmaal klaar staat:
Soep van de dag
Tongrolletjes in dillesaus, frietjes, kroketjes, puree, groentjes
of varkenshaasje met champignonsaus, frietjes, kroketjes, puree, groentjes
Appeltaart
Koffie of thee – menukeuze vermelden bij inschrijving aub.
Praktisch : vertrek op zondag 1 oktober 2017 om 8u30 aan het Rond punt in Wommelgem, parking achter de
fruitkraam, met luxe autocar Reizen Lauwers n.v., Boechout.
Prijs: € 48,00. Deze prijs omvat: verplaatsing met bus, drinkgeld chauffeur, verzekering, ochtendkoffie, soep
met brood (middagpauze) en avondmaal, zoals hierboven beschreven.
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 12 september
en/of zolang er plaatsen beschikbaar zijn, met vermelding van menukeuze !
Programma :
• Koffie in Het Jagershof
ste
• 1 deel wandeling
• Middagpauze in de Drongengoedhoeve (soep met brood)
de
• 2 deel wandeling
• Avondmaal in Het Jagershof
•
Terug naar Antwerpen.
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