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WOORDJE VAN DE VOORZITTER.

Beste wandelvrienden,

Bij het verschijnen en verdelen van dit clubblad zijn
we weeral in de helft van het jaar. Voorzichtig kunnen en proberen we
het coronatijdperk achter ons te laten en pakken we het normale leven
weer op.
Onze eerste Kapitteltocht was een redelijk succes. We mochten 172
wandelaars begroeten van 34 verschillende wandelclubs en we hopen
dat deze nieuwe midweektocht de komende jaren nog kan groeien. De
groepswandelingen zijn ook terug bezig en ik hoop dat de deelnemende
leden veel vrienden en kennissen warm maken om hieraan deel te
nemen. Zodoende kan het ledenaantal van onze wandelclub blijven
groeien.
Onze eerste Grenstocht zal op 17 juli te Kapellen (Putte) ook
plaatsvinden. Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind en kunnen we
van een succes spreken. Veel wandelaars betekend meer inkomsten,
zodat in 2023 al onze activiteiten terug kunnen plaatsvinden. De bbq
voor de leden en vrijwilligers zal op 9 juli plaatsvinden , hiervoor al een
welgemeende “dank u” aan de nodige vrijwilligers !
Na de bbq hopen we onze vrijwilligers terug fit te krijgen zodat de 27é
Parkentocht vlot kan verlopen.
Verder wil ik iedereen een goede gezondheid , veel wandelplezier
toewensen en kunnen we mekaar ontmoeten op een wandeling of
activiteit ergens ten velde.
Vele sportieve groeten
Marc
3.

Onze groepswandelingen zijn terug opgestart. Ieder
lid met vrienden/kennissen zijn welkom !!
WANNEER: Donderdag 8 September 2022.
WAAR: Schilde en omgeving.
AFSTAND: ongeveer 12 km op een voor iedereen
aanvaardbaar tempo met mogelijk een tussenstop.
START: We vertrekken stipt om 13u op de parking van het
“Provinciaal Groendomein Vrieselhof” Schildesteenweg 95 te
Ranst.

Onze 4é groepswandeling zal plaatsvinden op donderdag 15
december 2022. Meer info in onze volgende “Wandelvriend”.

4.

AKTIVITEITEN:
9 JULI: BBQ alle leden (inschrijving was tot 20 juni 2022)
17 JULI: 1é GRENSTOCHT te Kapellen (Putte). Medewerkers op post !
10 SEPTEMBER: 3é groepswandeling te Schilde. Zie blz 4.
25 SEPTEMBER: -27é PARKENTOCHT – Medewerkers op post !
20-21-22-23 OKTOBER: -WANDEL4-DAAGSE NEROTH.
Info verder in dit boekje. Inschrijven tot en met 15 Augustus 2022.
15 DECEMBER: 4é groepswandeling (meer info volgt later).

Beste leden , ik hoor in de wandelgangen de vraag wanneer de info
betreffende de wandelingen, die her en der plaatsvinden, terug in ons
clubblad verschijnen?
Antwoord: Voorlopig dit jaar nog niet.Wanneer in 2023 het systeem van
de “Aanraders” terug in voegen gaat zullen we de nodige wandelingen in
onze “Wandelvriend” plaatsen. Momenteel zijn er andere kanalen om de
wandelingen die plaatvinden op te zoeken , bijvoorbeeld onderstaande:
- www.wandelsportvlaanderen.be
-De wandelboek “Walking” die zolang de voorraad strekt te koop is in
onze club aan democratische prijs of in standaard boekhandel.
-De app: “Wandeltochten” te downloaden op uw gsm. Te vinden in uw
app-store met de onderstaande afbeelding.
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SPONSORS
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WANDELVIERDAAGSE NEROTH 20-23 OKTOBER 2022.
We verblijven van donderdag rond 17u tot en met het ontbijt op
zondag in hotel 3* Am Eifelsteig in half-pension te Neroth.
(gelegen tussen Gerolstein en Daun).De prijs is 219€ pp. in een
2-persoonskamer en 231€ pp. in een éénpersoonskamer. We
gaan ervan uit dat iedereen rechtstreeks naar het hotel rijdt.
Spreek goed af wie met wie meerijdt , dat maakt de rit
betaalbaar ! We proberen minstens 2 haalbare wandelingen te
organiseren. De wandelingen gebeuren in groep in een
aanvaardbaar tempo voor elke deelnemer ! Voor ’s middags
wordt ,indien nodig, vanuit het hotel een lunchpakket voorzien
(apart te betalen !). Bij annulatie voor 15 september worden de
voorschotten teruggestort !
Denk eraan-Ter plaatse is er alleen contant te betalen aan
Louis,Marc of Albert ! WEBSITE: www.mausefalle-neroth.de

Inschrijven kan tot 15 augustus door 50€ pp. te
storten op rekening van WK Noordergouw:
BE05 2200 3214 0075 met vermelding “4daagse
Neroth 2022 + namen”.
Hotel “AmEifelsteig”, Hauptstrasse 42 , Neroth.
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WANDELCLUB NOORDERGOUW VZW.
WSVL-1047 BRASSCHAAT
ZONDAG 18 JULI 2021
te KAPELLEN (PUTTE).
1é GRENSTOCHT
5-8-11-16-21-25 km
Start:- Gildenhuis , Partizanenstraat 1 , 2940,Kapellen.
Nieuwe tocht langs de bossen in de grensstreek in Putte.
Vertrek:-07.00u – 15.00 u.
==================================================
WANDELCLUB NOORDERGOUW VZW.
WSVL-1047 BRASSCHAAT
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022
te BRASSCHAAT.
27é PARKENTOCHT
5-10-12-13-15-20-25-28 km
Start:- Zaal D’Ouwe Kerk ,Lage Kaart 644, 2930,Brasschaat.
Bosrijke en natuurgerichte omlopen langs parken en
domeinen.
Vertrek:-07.00u – 15.00 u.
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Eén van de beste manieren om onze wandelclub in de kijker te
zetten is het dragen van onze clubkledij !!
RODE FLEECE:-18 EURO
RODE POLO:-16 EURO
LICHTE FLEECE-SWEATER MET KORTE RITS:-18 EURO
Al deze kledij kan men passen en aankopen bij Lemmens
Ivonne. Best even op voorhand bellen naar GSM:
0478/42.62.96 of naar vast toestel 03/337.02.77.

Wij verwelkomen onze nieuwe leden in onze wandelclub !
Catarina Antonissen – Nancy Boudewijns-Anita Put – Anneke MertensEddy Staal – Simonne Lievers – Johan Vandendriessche
Willekens Margot
VEEL WANDELPLEZIER !

-Wij wensen Gerard Vrolix en Lena Hermans een vlug en goed
herstel na opname in het ziekenhuis met een longonsteking en
Covid-19. Veel beterschap !!!

-Wij bieden Achiel Bevers en Maria Marynissen ons medeleven aan
bij het overlijden van de broer van Achiel. Veel sterkte !!
9.

UIT DE MOPPENDOOS (1).

- Vier getrouwde mannen gaan fietsen. Ze zijn gezellig een tocht
aan’t maken en klagen erover dat het toch zo moeilijk is om van hun
vrouw te mogen gaan fietsen.
De eerste man zegt: "Ach, het wordt elke keer moeilijker. Deze keer
moest ik mijn vrouw beloven dat ik volgend weekend maar liefst àlle
kamersin het huis zal schilderen.”
De tweede man zegt: "Dat is nog niets, ik moest mijn vrouw beloven
dat ik de put zou graven voor de aanleg van een zwembad..."
De derde man zegt: "Jullie zijn er echt nog alle twee goedkoop
vanaf gekomen! Ik moest mijn vrouw beloven dat ik een keuken zou
maken voor haar, vol met speciaal op maat gemaakte kasten."
De mannen fietsen verder, tot hun frank valt: de vierde man heeft
nog niets gezegd. "Wat heb jij dan moeten doen om vandaag met
ons te mogen gaan fietsen?"
De vierde man antwoordt: "Jullie zijn toch niet echt snugger hoor.
Ik heb niets moeten beloven. Gewoon slim zijn..." "Hoe dat zo?"
willen de andere 3 weten.
"Wel, ik heb gewoon de wekker gezet op 6 uur. Toen die afliep
drukte ik het alarm uit, gaf mijn vrouw een knuffel en vroeg haar
héél lief: "Fietsen of sex?" en zij zei: "Doe een warme trui aan.."
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UIT DE MOPPENDOOS (2).
--De juffrouw geeft les over de natuur in het algemeen en nu zijn ze
bij het hoofdstuk “Fruit en groenten” gekomen.
Ze vraagt aan de leerlingen:” Wie het vlugst 5 soorten fruit kan
opnoemen krijgt 10 op 10.” Langs alle kanten worden vingers
opgestoken en de juffrouw wijst Lowieke aan die
antwoordt:”Banaan , pruim , peer , appel en krieken.” “Zeer goed en
ook zeer snel Lowieke , jij krijgt de 10 punten.” “Maar , hoe wist jij
dat zo snel?” “Wel juffrouw, als ons moeder weeral eens ambras
heeft met mijne pa dan roept ze altijd: “Probeer van de nacht aa
banaan nog mor’es in mijn pruim te steke , dan krijgt ge ’n peer tege
aawe appel zodat aa krieken er van rammelen! “
--Monneke gaat elke dag twee keer langs een schoenenwinkel.
Telkens stopt hij en kijkt door het uitstalraam naar de mooie, zwarte
lederen, Armani schoenen. Hij wil deze schoenen zo graag, dus hij
blijft er iedere keer maar naar kijken. Na ongeveer twee maanden
heeft hij 450 € gespaard en koopt de Armani schoenen. Elke
vrijdagavond gaat hij dansen, Monneke maakt van deze
gelegenheid gebruik om zijn nieuwe lederen schoenen Armani te
tonen. Hij nodigt eerst Jenny uit om te dansen… "Jenny, draagt u
een rode slip vanavond?" Geschrokken antwoordt Jenny: "Ja,
Monneke, ik draag een rode tanga, maar hoe weet je dat?” Monneke
antwoordt: “Ik zie dat in de glans van mijn nieuwe schoenen, 450 €
Armani, zie je ze graag?"
Daarna nodigt hij Rosa uit om te dansen, en na een paar minuten
vraagt hij: “Rosa, draag je een wit slipje vanavond?" Rosa
antwoordt: "Ja, Monneke, hoe weet je dat?” Hij antwoordt: "Ik zie
het in de glans van mijn nieuwe schoenen 450 € Armani, zie je ze
graag?” Wanneer de party bijna voorbij is, spelen ze het laatste
nummer. Monneke nodigt Anneke uit tot dansen. In het midden van
de dans wordt zijn gezicht heel rood... Hij zegt: "Anneke alsjeblieft
vertel me, draag je geen slipje vanavond ? Alsjeblieft, vertel me dat
het niet waar is!" Anneke glimlacht verlegen en antwoordt: "Neen
Monneke, ik draag geen slipje.”Monneke antwoord: "God zij dank...,
ik dacht al dat ik een scheur in mijn Armani schoenen had!”

UIT DE MOPPENDOOS (3).
-Een blondje komt thuis na een dagje shoppen. Ze hoort bizarre
geluiden die uit de slaapkamer komen. Ze loopt de trap op en vind
haar man helemaal naakt op het bed , hevig zwetend en totaal
buiten adem. “Wat gebeurt er hier?” roept ze in paniek.
“Ik heb zojuist een hartaanval gekregen !! “roept haar man buiten
zichzelf.Ons blondje rent de trap af en belt onmiddellijk naar de
hulpdiensten.Terwijl ze het nummer toetst komt haar zoontje van 4
de living in en zegt : Mama; tante Shirley verstopt zich in uw
kleerkast en ze is helemaal naakt!!! Het blondje smijt de telefoon
neer en rent terug de trap op. Ze stormt de kamer binnen, rukt de
kleerkast open en vind haar zus helemaal naakt in de kleerkast!!!
“Stomme trut,” tiert ze: “Mijn man ligt hier met een hartaanval en jij
speelt ondertussen verstoppertje met de kinderen ?!?”

-Slimme kerel!!
Een vent komt 's nachts om 3 uur thuis. Trekt beneden zijn
schoenen uit en gaat op z'n kousenvoeten naar boven. Hij probeert
de krakende trappen over te slaan en laat zich heel voorzichtig op
het echtelijk bed zakken om zijn kousen uit te trekken. Terwijl hij de
tweede kous probeert uit te trekken veert zijn vrouw recht en zegt in
een furie: "Nu zou ik wel eens willen weten wat er om 3 uur 's
nachts nog open is!" Waarop de man zijn kousen terug begint aan
te trekken en zegt: "Ik zal direct eens gaan zien, sjoeke."

PROFICIAT AAN DE JARIGE LEDEN.

JULI:
04 Juli: Van den Heuvel Guido
05 Juli: Serneels Dave
08 Juli: Hermans Lena
11 Juli: Van den Bergh Chris
12 Juli: Van Uffelen Guido
13 Juli: Mertens Vicky
14 Juli : Schyvens Adriana

18 Juli: De Leeuw Jacques
19 Juli: Aerts Rik
23 Juli: Vrolix Gerard
24 Juli: Duré Gonda
24 Juli: Ceuppens Suzanne
24 Juli: Staepels Els
26 Juli: Antonissen Catharina

AUGUSTUS:
06 Aug: De Koninck Erik
06 Aug: Vandendriessche Johan
08 Aug: Van Beveren Jacques
11 Aug: Goossenaerts Christiane
11 Aug: Jongeneelen Pierre
12 Aug: Nuyts Christine
12 Aug: Van Hooydonck Wim
13 Aug : Van Autreve Bie
14 Aug : Peeters Patrick
14 Aug : Jespers Mieke
14 Aug : Staal Eddy

15 Aug: De Peuter Luc
19 Aug: De Meulenaere Roger
20 Aug: Derboven Illona
21 Aug: Boudewyns Nancy
22 Aug: Keereweer Erna
22 Aug: Kindt Willy
22 Aug: Beetens Karine
25 Aug: Kuystermans Octaaf
25 Aug: Van den Dorpel Jos
29 Aug: Philips Ferdinand
31 Aug: Quirijnen Constant

SEPTEMBER:
08 Sept: Wéry Ralph
08 Sept: Schueremans Marc
09 Sept: De Nil Ida
11 Sept: Gommers Paul
13 Sept: Matheeussen Lea
14 Sept: Monstrey Dirk

21 Sept: Gepts Patrick
24 Sept: Sterkens Maya
25 Sept: Luckett Chris
26 Sept: De Wit Joy
27 Sept: Vuylsteke Chantal

4 – Daagse Mettendorf 2022 verslag.
Het Mettendorf is een typisch Duitse gemeente met ongeveer 1200
inwoners en is gelegen in de deelstaat Rijnland-Paltz een 12 km ten
oosten van Vianden.
De oudste sporen van bewoning in dat gebied dateren uit de
steentijd. In de wijk Mettendorf zijn ook overblijfselen uit de
Romeinse tijd gevonden. De huidige nederzetting werd gesticht in
de Frankische tijd.
Volgens historische gegevens werd Mettendorf voor het eerst
genoemd in 786 als "Villa Medona" (naar N. Kyll). "Medona" werd
"Medenthorp" - "Medendorph" (1063) - "Meittendorf" (1563) "Metendorf" - "Mettendorf".
De vegetatie wordt beïnvloed door het ruige Eifel klimaat en het
milde Moezel klimaat en de verscheidenheid van ondergrond: een
Bitburg bekken met schelpkalksteen langs de ene kant en langs de
andere kant vind je het leisteenbekken dat doorloopt tot Parijs.
Verdere afzetting van rode zandsteen zorgt voor een diversiteit van
plantensoorten. Orchideeën en beukenbossen kan je meer vinden
in de schelpkalksteen en op de zuidelijke hellingen vindt de
overgang plaats naar het sub mediterrane donzige eikenbos, in
kloven essen - esdoorn – loofbossen.
Het dorp is in het dal gelegen en tijdens de natuurramp in Juli 2021
is de Enz buiten zijn oevers getreden en heeft de lagere gedeelten
van het dorp overspoeld, ook in het hotel zijn de kelders
ondergelopen, hier en daar zie je nu nog de restanten van de
wateroverlast o.a. bij de aangedampte ruiten van een
verwarmingsinstallateur.

Reisverslag wandelvierdaagse te Mettendorf Deel 2:
Het prachtige weer nodigde ons uit om voorafgaand een tijdje in
Luxemburg te verblijven zodat wij vanuit Vianden naar hotel
Kickert reden. Toen wij laattijdig aankwamen zat het volledige
gezelschap te genieten in de zon op het terras met een heerlijk
verfrissende halve liter Weissbier. Al snel werd duidelijk dat er 2
koppels waren afgevallen door ziekte. Twee personen hadden hun
e-bikes meegebracht, maar waar was de sleutel voor de
fietsenstalling? Een Hollands koppel vond het niet beter om de 3
sleutels op zak te houden en er was heel wat overredingskracht
nodig om hen te overhalen dat zoiets “not done” was. Met 16
wandelvrienden vatten wij het 3 gangen menu aan en nadien was er

een bijeenkomst in de bar met een spelletje rikken of wat na kletsen
tot de late uurtjes.
Vrijdagmorgen, na het ontbijt opteerden twee personen om een
fietstocht te maken langs één van de vele fietsroutes in de buurt.
Met zijn veertienen reden wij met de auto 2,5 km verderop om te
starten aan de wandeling van 14,2 Km met 318 hoogtemeters langs
het Schluchtenpad (klovenpad). Drie diep uitgesneden ravijnen in
de bosrijke omgeving van het Ringbachtal samen met de
panoramische vergezichten over het Bitburger Gutland maken het
een fascinerende afwisselende wandeling. Louis had alles tot in de
puntjes voorbereid en een stapel gekliefd hout klaargelegd zodat
we in een mum van tijd een aantal picknick banken klaar hadden.
Langs de hoger gelegen bosrand met prachtige vergezichten
verliep de tocht verder naar de volgende ravijn met de kleurrijke
“Roten Puhl” uitgesneden oevers. Sommigen waren nog niet
voldoende getraind en waren blij om in het hotel aan te komen voor
een heerlijke verfrissing. In de late namiddag had Marc nog wat
spelletjes voorzien en dit tot hilariteit van het publiek en een
zoektocht met z’n allen tussen het gras naar de gevallen knikkers.
Na het avondeten was er de prijsuitreiking en ik had nog wat goed
te maken bij het rikken en anderen hielden het op een gezellige
babbel. Waar bleef die “kickert” ook weer met zijn consumpties
,was hij van de trap gevallen of een nummertje gaan doen, wie zal
het zeggen?
Zaterdagmorgen stonden wij paraat voor een wandeling van 13 km
met een iets frissere wind wat het een ideaal wandelweer maakte.
De training van gisteren deed goed zodat de laatsten nu de eersten
zijn en steeds de kop aanvoerden. Na een steile daling kwamen we
bij de rustpost van de bank waar het de uitdaging was om over het
voetbad te springen. We volgden verder pad nummer 48 en werden
aangenaam verrast door de mooie vergezichten, temeer dat we
wandelen tijdens de mooiste periode van het jaar “de lente” waar
alles in bloei staat en we konden genieten van de prachtige
bloesems. Onderweg had Louis een stapel boomstammen
klaargelegd, ideaal voor onze picknick. Na een wandeling door het
dal kwamen we een Rode Wouw tegen welke gebruik maakte van de
thermiek om hoger en verder te geraken. In het dorpje Sinspelt
aangekomen zat de fietsgroep al klaar. Louis had een bezoek
gereserveerd aan de destillatie in Heyenhof. Heel het proces voor
alcohol te maken werd uitgelegd en daarna kwam het belangrijkste:
de proeverij. Veel hadden we niet nodig voor het alcohol naar ons
hoofd steeg. Gelukkig was er nog taart met koffie om op onze
positieven te komen zodat we terug verder konden stappen naar

Mettendorf. Marc had nog een paar spelletjes in petto en wonder
boven wonder bleven deze heel. Na het avondeten en de
prijsuitreiking stond ik voor een onmogelijke opdracht “winnen met
rikken” door een mislukte miserie belandde ik in een onmogelijke
positie, volgend jaar beter. De vrouwen hielden samen een
hilarische avond en lagen plat van het lachen.
Zondag: het ontbijt met kalkoenrollade of iets anders zal ons nog
lang blijven herinneren. Er was afgesproken om na het uitchecken
nog even te genieten in de zon op het terras achteraan waar Marc
een quiz organiseerde met aansluitend de uitslag. De snoepjes
werden rijkelijk rondgedeeld. Als afsluiter werd de lunch met
bijhorende drank aangeboden door de club. Hierbij willen wij alle
organisatoren, vooral May en Louis maar ook Marc en Patricia
bedanken voor deze welgeslaagde vakantie.
GS

Onze reporter tijden één van de spelletjes na de wandeling !
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Na weer enkele maanden met corona organiseren we op 9 juli
2022 een BBQ in het wijkhuis Sterbos te Wuustwezel.
Zo kunnen we hopelijk ,als leden onder elkaar , nog eens lekker
feesten en uit den bol gaan
We gaan starten met een wandeling (+- 8 km) die ons na
ongeveer 4 km terug aan de start of feestzaal zal brengen. De
wandeling is ook geschikt voor rolstoelen. Je kan ook in de zaal
of buiten genieten van een drankje en de zon.Voor diegene die
nog extra energie over hebben is er nog een extra lus te
wandelen.
Jullie worden verwacht tussen 13:30 en 14:00 u in of aan
het wijkhuis Sterbos , Molenheide 1 te Wuustwezel.
Het programma:
14 u vertrek wandeling
16 u aperitieven
17 u met onze voetjes onder tafel voor de BBQ.
Elke persoon krijgt 3 stukken vlees met groentjes , pasta , rijst
en brood , uiteraard sluiten we af met een dessert.
Koffie, thee ,frisdranken en wijnen zijn inbegrepen
De prijs is gratis voor elke vrijwilliger.We vragen bij
inschrijving wel 10 € borg per persoon die je terugkrijgt.
Alle leden die geen vrijwilliger zijn, zijn ook welkom voor
30€ / persoon.

Inschrijving is afgesloten !!!!

Abdij van Villers-La-Ville
De ruïne van de abdij van Villers-La-Ville in Waals-Brabant is
misschien een van de meest onderschatte plekjes van ons land.
Ingebed in een schitterend landschap en verscholen tussen de
bossen is deze abdij een trekpleister voor iedereen die met volle
teugen wil genieten van een uitgelezen combinatie van
geschiedenis, cultuur en natuur.
De oudste gebouwen dateren uit de dertiende eeuw, de meest
recente zijn van achttiende eeuw . De verschillende stijlen en
steentypes duiden op een verleden van bouwen , verbouwen en
oplappen, maar de toestand zoals je hem nu ziet wil men zo lang
mogelijk bevriezen om de site in al haar pracht te tonen. Al zijn de
tuinen en park hedendaagser, met beheer dat niet direct aansluit op
het historische verleden, toch pikken ze elementen van weleer op.
Het jongste tuingedeelte dateert van juni 2012 en toont een
zeventigtal geneeskrachtige planten , allemaal uit het boek van de
beroemde 12de eeuwse abdis Hildegard van Bingen. Zij was de
eerste echte kruidendokter, die later veel navolging zou krijgen.
Vandaag staan haar ideeën opnieuw in de kijker omdat ze een van
de eerste was die veel aandacht besteedde aan de eenheid van
geest en lichaam. Daarover schreef ze met veel doorvlochten
wijsheid interessante teksten. Met de vernieuwde aandacht voor
haar belangrijk en omvangrijk muziekoeuvre is de aandacht voor
haar geneeskunde en botanische ideeën mee op de voorgrond
gekomen. De medicinale tuin van Villers-La-Ville krijgt de steun van
de laboratoria Yves Rocher, een primeur voor een gebied buiten
Frankrijk. Het gaat uiteindelijk om een evocatie van een
middeleeuwse tuin, die religieuzen moest helpen herbronnen, de
geest tot rust brengen, bezinnen en mediteren , waarvoor de
aanwezige planten geschikte elementen waren. De eigenlijke
abdijtuin bestaat uit twee delen: een strak symmetrisch en een half
natuurlijk perceel, onderling verbonden met een vlechtwerk waarin
wilde wingerd is verwerkt . In het wandelpark loop je over grasland
met daarop allerlei boomsoorten. Tussenin bevinden zich de ruïnes
van het uitgebreide gebouwencomplex met zijn gotische en
romaanse kenmerken. Op die ruïnes hebben zich spontaan talloze

planten ingenesteld . Het gaat over zware klimopbestanden, maar
ook over kleurrijke muurbloemen die het nog net uithouden op de
smalle steenrichels. Ook steenbreek –en muurvarens hebben zich
in de vele nissen gevestigd. Het park telt ook flink wat fonteinen, en
enkele kleine waterpartijtjes en zitbanken.
De abdijgebouwen zelf zijn volledig toegankelijk, zelfs de
indrukwekkende onderaardse gewelven . In al zijn eenvoud ademt
heel dit gebied geschiedenis, rust en een natuurlijke pracht
Dit moet je gezien hebben.

René.
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