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High Tea 

Programma 
We starten bij De2Pk’tjes en verkennen de Vlaamse Ardennen op een retro wijze met een 2pk’tje. 

Via landelijke wegen huppelen we naar een kruidenkwekerij waar we zullen genieten van een High 

Tea. 
• Ontvangst met kruidig welkomstdrankje 

• Tijdens een wandelvoordracht in en rond de kwekerij maak je kennis met de echte 

smaakmakers van de keuken: kruiden, vergeten groenten en eetbare bloemen. Christian of 

Lode Claus laten je mee genieten van meer dan 100 jaar kruidige familiegeschiedenis en 

passie voor de eetbare tuin. Leuke weetjes en volkswijsheden over courante en minder 

courante eetbare planten en praktische Tips & Tricks om thuis zelf aan de slag te gaan. 

• Demoworkshop* ‘High Tea’: Tijdens de demoworkshop ‘High Tea’ nemen we je mee op 

sleeptouw richting Engeland voor een gevarieerd, lekker en vooral kruidig theekransje. Alle 

klassiekers komen aan bod: scones, sandwiches, fijn gebak…  ook bijpassende kruidenwaters 

en –infusies worden aangeboden, alsook koffie. Een aantal bereidingen worden 

gedemonstreerd zoals in een ‘live kooksessie’, je hoeft niet zelf aan de slag 

• Afsluiter met kruidige attentie voor elke deelnemer 

Nadien huppelen we verder in de Vlaamse Ardennen om na een ontspannen dagje terug te keren 

naar De2Pk’tjes …  

         

Prijzen & voorwaarden:  
• Vanaf 16 pers.  

• 1 maand op voorhand boeken 

• € 87,00 pp (tot 12/2021) 

• Prijs op basis van 4 pers per 2CV  

• Routeboek met toeristische info incl.  

• 1 Walkie Talkie / 2pk incl.    

• Incl. benzine 

• Van dinsdag t.e.m. zaterdag in maart t.e.m. oktober 
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Start en aankomst:  
• Bij De2Pk’tjes, Beertegemstraat 73, 9750 Kruisem (Ouwegem) 

• Uur van vertrek: … u (weekdagen) & … u (zaterdag) 

• Uur van aankomst: … u (weekdagen) & … u (zaterdag) 

Langs de route:  
• Kasteel van Lozer: een kasteel met een neoklassiek uitzicht. 

• Schietsjampettermolen: een standerdmolen in de Belgische plaats Wannegem. 

• Huisepontweg: historische kasseistrook van ongeveer anderhalve kilometer lang. 

• Nokereberg   

• Kasteel van Nokere: één van de meest gefotografeerde kastelen van België. 

• Doorn: een gekende kasseistrook waarop men in de Ronde van Vlaanderen fietst. 

• Mullem: een pittoresk kasteeldorp met authentieke gele huisjes. 

• Kasteel Den Ast  

• Huisekoutermolen: één van de eerste windmolens in Vlaanderen. 

 

 

     

 

     

 
 


