Busreis zondag 27 april 2014
Beste wandelvrienden,
Op zondag 27 april organiseren wij onze 1ste busreis dit jaar.
Bestemming is Werchter in Vlaams Brabant, waar wij zullen deelnemen aan de
Aspergedabberstocht, een organisatie van de plaatselijke club WK Werchter vzw
www.wkwerchter.be
Na onze wandeling vertrekken we in de namiddag richting Leuven waar ons een rondleiding
wacht in de Abdij van Keizersberg www.keizersberg.be
Voor wie de mogelijkheid hiertoe heeft, is het aan te raden vooraf de website te raadplegen, zodat u zich al een idee
kunt vormen wat ons in de (nog door 5 paters bemande) Abdij te wachten staat. Dit bezoek wordt ons uitzonderlijk
toegestaan, en zeker uitzonderlijk wordt ons de mogelijkheid geboden nadien in de Kapittelzaal van de Abdij een
broodmaaltijd te nuttigen.
Programma:
7h00 vertrek aan de Gemeentelijke Magazijnen, Oostveld te Sleidinge
8h15 aankomst te Werchter
15h00 vertrek naar Leuven
15h45 rondleiding in de Abdij
17h00 broodmaaltijd
18h00 vertrek naar Sleidinge
19h15 aankomst Sleidinge
Prijs per persoon: busreis, inschrijving wandeling, broodmaaltijd + koffie + 2 Abdij van Keizersberg Tripel
(of frisdrank) 20€
→ Inschrijven kan vanaf nu bij Ghislain per tel/mail. Uw storting geldt als bewijs van inschrijving.
Wij leggen hiervoor een bus in van 50 personen. Eens de bus vol, sluiten wij af, en komt u op een reservelijst.
Afstanden 5-7-12-16-21-25 en 30km. Startplaats is Parochiezaal De Wal, Walstraat 60, 3118 Werchter.
Werchter, is een dorp gelegen aan de samenvloeiing van Demer en Dijle. Ook zeer gekend om zijn jaarlijks
Rockfestival dat telkens weer 100.000 muziekliefhebbers doet afzakken naar onze landelijke gemeente. Alle
afstanden, behalve de 5km, komen voorbij de festivalweide.
Werchter is ook gekend voor zijn asperges, daarom werd deze tocht Aspergedabberstocht genoemd. Als het weer
gunstig is zullen de eerste asperges rond deze periode de kop opsteken.
Doorheen het “Tarweland” kom je in het pittoreske Wakkerzeel. In de gerestaureerde 18de eeuwse pastorij – echt een
bezienswaardigheid – hebben we een eerste rustpost.
Vanuit deze controlepost ga je dan door de velden en weiden van Kelfs in de richting van De Molen in Rotselaar.
Deze molen is soms te zien in de soap serie “Thuis” en verbeeld de plaats waar de loft is van Ben en Judith.
Door de velden kom je dan plots in de dorpskern van Rotselaar, waar onze tweede rustpost gelegen is. Afhankelijk
van de afstand die je kiest, maak je daar een lus door bos en langs de Dijle richting Wijgmaal. Terug voorbij De
Molen naar de rustplaats in de ruime Parochiezaal van Rotselaar.
De terugweg naar Werchter loopt door weilanden en bossen over de wijk Hellicht naar de Demer. Die steek je over
aan de baileybrug… om dan via Hoogland langs rustige wegen langs deze veldkapel “Meulderskapel” genoemd
terug aan de startplaats te belanden.
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