AUSTRIA FREUNDE

vzw

Zondag 28 april 2019 : Wandeling van Lennik naar
het Kasteel van Gaasbeek en het Domein Groenenberg.
Deze natuur- en cultuurwandeling brengt ons langs twee kastelen, waarvan het bekendste wellicht dit van
Gaasbeek is. Een stuk verder op onze route wandelen we in het mooie Domein Groenenberg.
Maar vertrekken doen we in Lennik, waar in ‘Eetcafé d’Akte’ ons traditioneel tasje koffie klaar staat.
Het wandelpad, deels langs een beekje, zit trouwens vol afwisseling en brengt ons eerst naar het park met
bijhorend Kasteel van Gaasbeek. De eerste gebouwen zouden hier gestaan hebben in de 13de eeuw. De
eerste bouwsels werden allemaal vernield en toch werd er hier geschiedenis geschreven. Zo hebben de
graven van Egmont en Hoorn hier nog verbleven.
Onze middagpauze is een attractie op zich: heb je zin om te genieten van een overheerlijk ijsje in een
prachtig kader, dan zijn wij Austria Freunde hier op de geschikte plaats. Bij een drankje, warm of koud
(diverse bieren verkrijgbaar) spreken wij onze meegebrachte picknick aan in ‘Krijmerie Gaasbeek’, hier ook
een grote keuze aan diverse, lekkere zoete snacks. Als kroon op het werk genieten wij, vrijblijvend, van
ambachtelijk vakmanschap, in dit Pajotse ijssalon. In de shop krijg je de kans allerhande streekproducten te
bewonderen en aan te kopen, om mee te nemen uiteraard.
Na deze exclusieve middagpauze slingert ons wandelpad door het Domein Groenenberg. Dit domein van 45
hectaren is vooral bekend voor zijn unieke boomsoorten. Het is sedert een 30-tal jaren aangekocht door de
Vlaamse overheid. Er werden mooie wandelpaden aangelegd en het domein werd heropgewaardeerd.
Het einde van onze route brengt ons terug naar ‘Eetcafé d’Akte, waar volgend menu klaar staat:
Tomaten of paprikasoep
Konijn met pruimen en kroketten
Koffie met 4 dessertjes
Praktisch : vertrek op zondag 28 april 2019 om 8u30 aan het rond punt in Wommelgem, met luxe autocar
Reizen Lauwers n.v., Boechout.
Prijs: € 47,00. Deze prijs omvat: verplaatsing met bus, drinkgeld chauffeur, verzekering, ochtendkoffie en
avondmaal in Eetcafé d’Akte, zoals beschreven.
Inschrijven: tel.: 03-440 88 36, 0476 500 144 of via e-mail (info@austriafreunde.be), en per kerende
bevestigen door storting van het overeenstemmende bedrag op bankrekening BE50 7765 9077 0618, van
Austria Freunde voor 12 april a.s.
Programma:
• Koffie in Eetcafé d’Akte in Lennik
• Eerste deel wandeling, ca 5 km
• Middagpauze in de Krijmerie Gaasbeek
• Tweede deel wandeling, ca 6 km
• Avondmaal in Eetcafé d’Akte te Lennik
•
Terug naar Antwerpen.
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