AUSTRIA FREUNDE

vzw

Zondag 28 oktober 2018
Een spiksplinternieuwe wandeling langs ‘de Mark’ in het Pajottenland.
Het wandelnetwerk Pajottenland, in 2015 verkozen tot ‘Wandelroute van het Jaar’, heeft nu een
spiksplinternieuwe wandeling, die in mei van dit jaar voor de eerste keer werd ingelopen, aan het
wandelnetwerk toegevoegd. Het nieuwe traject loopt van Galmaarden naar Herne, of omgekeerd, en volgt
kwasie de hele tijd de loop van ‘de Mark’, diep in het Pajottenland dus.
‘De Mark’ (Marcq in het Frans) is een zijrivier van de Dender, en ontspringt in het bos op de grens tussen de
Henegouwse gemeente Opzullik en Edingen. Tijdens het eerste deel van deze lange wandeling volgen we
een heel eind dit riviertje. Onderweg passeren we Heetveldemolen op de Mark, die al graan maalt sinds
1440. De huidige watermolen kwam er in 1949 toen het oude gebouw grondig werd herbouwd. Tot in 1996
werd hier nog beroepsmatig gemaald; ook vandaag is de Heetveldemolen nog maalvaardig. Het is de enige
actieve watermolen in de streek. Wij passeren ook Tollembeek, fans van Urbanus kennen de naam van dit
dorpje zeker en vast.
Ons traditioneel tasje koffie, zal klaar staan in ‘de Eglantier’ in Herne. De bus brengt ons vervolgens naar
Galmaarden. Van hieruit wandelen we in één stuk door, ca 9 km naar Herne.
Onderweg genieten we van de mooie vergezichten, en laten wij ons verrassen……
In Herne aangekomen staat in Taverne-Restaurant de Egelantier volgend avondmaal voor ons klaar:
Soepje van de dag
Mechelse Koekoek met sausje van dragon – Seizoensgroenten en mini-rösti
Huisgemaakt roomijs.
Praktisch : vertrek op zondag 28 oktober 2018 om 9u00 aan het Rond Punt in Wommelgem, met luxe
autocar Reizen Lauwers n.v., Boechout.
Prijs: € 45,00. Deze prijs omvat: verplaatsing met bus, drinkgeld chauffeur, verzekering, ochtendkoffie met
koek en avondmaal in de Egelantier, zoals beschreven.
Inschrijven: tel.: 03-440 88 36, 0476 500 144 of via e-mail (info@austriafreunde.be), en bevestigen door
storting van het overeenstemmende bedrag op bankrekening BE50 7765 9077 0618, van Austria Freunde
vóór 15 oktober 2018, en/of zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Programma :
• Koffie in de Eglantier in Herne
• Wandeling ‘de Mark’, ca 9 km
• Namiddag/avondmaal in de Egelantier in Herne
•
Terug naar Antwerpen.
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