AUSTRIA FREUNDE

vzw

Zondag 16 juni: Wandelen : de keuze/wandeling van de voorzitter:
door de vallei van de Dommel, van Peer tot Kleine Brogel.
De ‘blauwe’ draad in dit wandelgebied is de rivier de Dommel die zich door het landschap wurmt. De rivier is
in totaal 120 km lang en ontspringt op het Kempens Plateau in Peer. Via Overpelt en Neerpelt (nu Pelt)
stroomt hij richting Nederland, waar hij een stuk breder is dan in België. Het karakter van de Dommel is in de
loop van de geschiedenis sterk veranderd. Over een grote afstand werd de rivier halverwege de 20ste eeuw
rechtgetrokken om het water versneld af te voren, waardoor haar natuurlijk karakter werd aangetast. De
grens tussen Peer en Kleine Brogel valt nog samen met de oude meanderende loop.
En het is hier in Kleine Brogel dat deze wandeling zijn naam kreeg: de wandeling van de voorzitter.
In Kleine Brogel heeft hij (Jozef Michiels) nl. tien maanden zijn toen nog verplichte legerdienst volbracht. Een
beetje nostalgisch toch, een voorzitter van Austria Freunde, nu al 43 jaar, verdient zo’n wandeling.
Ons traditioneel tasje koffie, zal klaar staan in ‘de 3 Zwaentjes’ in Peer. Van hieruit vertrekt ook onze
wandeling door oneindig mooie bossen, vol afwisselende natuur, eigen aan het mooie Limburg.
De tocht brengt ons naar Kleine Brogel, meer bepaald naar Bertie in ‘Run-Inn’ waar we onze meegebrachte
picknick aanspreken bij een biertje, frisdrank, thee of koffie, en dit op het terras (of binnen), pal onder de
kerktoren.
Na onze verdiende middagpauze slingert het pad ons weer door oneindige bossen, wij passeren de ‘Kapel
van Hoksent’, terwijl het einde van de wandeling ons terug brengt naar ‘de 3 Zwaentjes’ in Peer, waar
volgend menu voor ons klaar staat:
Tomaten of groentesoep
Spareribs met rauwkostsalade
Koffie “3 Zwaentjes”
Praktisch : vertrek op zondag 16 juni 2019 om 8u00 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 de 3 Zwaentjes, 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 1 juni 2019, en/of zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Programma :
• Koffie in de 3 Zwaentjes in Peer
• Eerste deel wandeling, ca 6 km
• Middagpauze in Run-Inn in Kleine Brogel
• Tweede deel wandeling, ca 7 km
• Avondmaal in de 3 Zwaentjes te Peer
•
Terug naar Antwerpen.
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