Gewest Diest - Seniorenwerking

Daguitstap seniorenwerking

Auberge de la ferme
We maken er een ontdekkingstocht van op historisch, cultureel,
toeristisch en ook culinair gebied.
Rochehaut is een deelgemeente van Bouillon en ligt aan de
kronkelende Semois met heerlijke vergezichten. Auberge de la
Ferme is een familiaal bedrijf met boerderij, wijngaard, cafetaria,
verblijfsaccomodatie, dierenpark en landbouwmuseum. Het
culinaire aspect met producten van eigen boerderij staat steeds in
hoog het vaandel.
Programma:
• 10u00 Welkom met koffie en croissants in het cafetaria van
het Agri-museum
• 10.30 u bezoek aan het Agri-museum: een echt spektakel van
vroeger om terug te gaan in de tijd, die sommigen onder ons
nog beleefd hebben. Oude beroepen en de landbouwwereld
van vroeger in de Ardennen.
• 12.45 u: driegangenmenu
• 16 u: bezoek aan het dierenpark (40 ha) met treintje: we
ontdekken er een 40-tal diersoorten
• 17 u: degustatie van een Cuvée de Rochehaut, in de cafetaria
met cake
• Nadien kunnen we nog een bezoek brengen aan het Ardens
winkeltje om daarna huiswaarts te trekken.
Met de volgende link kan je de sfeer van de streek en de Auberge
de la Ferme al opsnuiven
https://youtu.be/spKvpxpnbqw

Waar en wanneer?
Maandag 3 juni 2019
Vertrek om 7u15 op de parking van
Carrefour in Diest.

Kostprijs
€ 65 per persoon voor leden Landelijke Gilden
€ 75 per persoon voor niet-leden Landelijke Gilden
Drankverbruik niet inbegrepen.
Deze prijs kunnen we jullie aanbieden met een duit in
het zakje van de gewestkas.

Inschrijven
Inschrijven bij de seniorenverantwoordelijke van uw
Landelijke Gilde (zie achterkant) voor 17 mei 2019.
Deze verantwoordelijke geeft de aantallen door aan
André Gijbels (0475/87 98 23 of a.gijbels@skynet.be).
Uw inschrijving is enkel definitief na betaling van de
deelnameprijs op de rekening van Landelijke Gilden
Gilden Gewest Diest BE 23 7343 6808 4491 en dit ook
uiterlijk 17 mei.

Meer info
Armand Goedhuys - 0476 39 44 58
Matthias Van den Eynde - 016/28 61 59

