
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomeractiviteit 

Wandeling Connecterra 

Pastabuffet –Patro Eisden 

28 juni 2014 



 



 



 



Zomeractiviteit : 28 juni 2014  
 
Beste wijngezellen en sympathisanten,  
Onze 3-daagse Elzas reis is weer een voltreffer geweest! We kregen vele fijne en waarderende reacties 
van de medereizigers.  
 
Nu wacht ons de laatste activiteit van dit seizoen en zoals gebruikelijk hebben we gezorgd voor een 
“doe-activiteit”, ook al om de overtollige kilo’s van de reis weg te werken.  
We hadden eerst gedacht aan een rustige namiddag met de fluisterboten in het stiltegebied van de 
Maas te Stokkem, maar gezien het aantal decibels dat onze leden op dergelijke activiteit produceren, 
hebben we maar wijselijk gekozen voor iets anders…  
We wandelen in het gloednieuw geopend wandelgebied Connecterra.  
Uit de brochure :  
Laat je in Connecterra verrassen door een bijzonder stukje natuur in Vlaanderen. Waar 26 jaar 
geleden de steenkoolmijn van Eisden nog op volle toeren draaide, fladderen nu de zeldzaamste 
vlinders. Je kan er genieten van een verrassend landschap van ‘bergen en meren’ en hoge toppen met 
spectaculaire panorama’s!  
Daarna gaat het richting voetbalterrein van Patro Eisden waar we jullie een 3-gangen pastabuffet 
aanbieden in het Sportpark Café door catering “Grand Café Casino”. Vanzelfsprekend zal ook de nodige 
(Italiaanse) drank niet ontbreken. 

                                  

 

16.45u samenkomst op parking aan Toeristische Dienst te Eisden / Maasmechelen (tegenover 
Euroscoop)  
17u : vertrek voor natuur-wandeling onder begeleiding van een “Ranger” met het motto : 
“Smakenwandeling”  
Duur: ongeveer 2 u  
Wandelschoenen zijn zeker aan te bevelen! 
19u : met de auto naar Sportpark Café aan het terrein van Patro Eisden.  
19.15u : openingsreceptie  
20 u : 3-gangen Pastabuffet, wijn en gezellig nakaarten op het terras ... 



  

 

 

  

   



  

                 

           



 

  

 

 



   

     

 

STREEK NAAM AARD JAAR 

TERRE SICILIANE BIANCO FEUDO DI SANTA TRESA - MIOPASSO - PINOT GRIGIO WD 2013 

ROSSO DI SICILIA CASA GIRELLI - CANAPI NERO D'AVOLA RO 2013 

ROSSO DI SICILIA CASA GIRELLI - CANAPI NERO D'AVOLA RO 2013 

PUGLIA PRIMITIVO MIOPASSO PRIMITIVO RO 2013 

PROSECCO  PROSECCO WM 0 

LANGHE ROSSO SALVANO - TRABUCH LANGHE ROSSO RO 2010 

BIANCO DI SICILIA CASA GIRELLI - CANAPI GRILLO WD 2013 

BIANCO DI SICILIA MIOPASSO FIANO WD 2012 

 


