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Donderdag 23 maart jl. troffen we elkaar aan het eind van de dag in de jeugdherberg
‘Begeinhof’ in Tongeren, in één van de oudste begijnhoven van Vlaanderen. ’s Avonds
maakten we nog even een nachtelijke verkenning van de binnenstad rond de Onze-LieveVrouwebasiliek.
Vrijdagochtend liepen we eerst
langs het riviertje de Jeker,
het dorpje Berg en vervolgens
door een landschap met weiden,
houtwallen en holle wegen.
Daarna ging het door een
uitgestrekte vlakte met af en
toe fruitbomen en
druivenranken. In deze tijd van
het jaar was alles nog kaal. ’s
Morgens was het aanvankelijk
nog wat guur weer met een straffe koude wind en af en toe een beetje zon.
In de loop van de dag werd het
onder de invloed van de zon
lenteachtig weer. Bij het
restaurant ‘De Brug’ aan het
Albertkanaal was het
aangenaam vertoeven op het
terras. Op de St Pietersberg
bezochten we het nieuwe
eindpunt van het Pieterpad
boven de mergelgroeve.

Daarna arriveerden we bij het Stayokay hostel Maastricht. Vanwege de ‘Nationale
Pannenkoekdag’ kregen we daar
een gratis pannenkoek
aangeboden die we ons prima
lieten smaken met een lekker
bokbiertje.
Zaterdagochtend lieten we
Maastricht achter ons en via
een mooie afwisselende route
door het Savelsbos met velden
van bosanemonen en speenkruid
bereikten we het restaurant
‘De Bosrand’. Het weer was inmiddels lenteachtig geworden. Via heuvelachtig terrein
met houtwallen en holle wegen met veel dassenburchten trokken we vervolgens verder.
Bij het landgoed Altembrouck konden we in de taverne nog even pauzeren en genieten
van een Joup biertje. Daarna bereikten we jeugdherberg ‘De Veurs’ in St Martens
Voeren.
Zondagochtend verlieten we
St Martens Voeren onder
een grote boog van het
immense spoorwegviaduct.
Via alweer holle en bolle
wegen en uitgestrekte
landschappen bereikten we
uiteindelijk het stadje
Eijsden waar we onze tocht
afsloten op een zonnig
terras.
Een mooie tocht met prima wandelweer en prettige deelnemers was ten einde.
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