
DAGJE WANDELEN IN LIMBURG    17 MEI 2016 

Wat vooraf ging… 

Organisator 1: “Die bus krijgen we nooit vol met wandelaars van onze club; het is voor veel mensen 

toch een hoop geld”. 

Toehoorder: “Dat kan nog wel eens meevallen, maar ja, toch maar afwachten… zou jammer zijn van 

alle moeite …” 

      

17 Mei 2016 

 
In wandelstemming en heus, met een volle bus, vertrekken we naar Limburg, want daar in het 

glooiende landschap rondom Mechelen  en Epen zullen we vandaag onze beenspieren tarten. 

De beide organisatoren, heten ons van harte welkom en nemen de komende dag nog eens met ons 

door.  Dat programma zien wij wel zitten. Laat de dag maar beginnen….. 

             

In een vorig verslag heb ik gesproken over SCC ( Sport-Culinair- Cultuur). Een geslaagde dag bevat alle 

drie deze elementen.  

De eerste stop.  Bij  De Smidse in Epen treedt  onmiddellijk Culinair in werking:  we worden  verwend 

met  koffie en daarbij buitenmaatse stukken Limburgse vlaai . Dat is niet écht Brabants dus dat valt 

gedeeltelijk onder Cultuur:  de Limburgse Cultuur.  Psst… sommige “voetjes” lusten er wel twee, 

hetgeen weer wel echt Brabants is. Dat belooft wat. 

Na deze aanslag op ons gewicht,  gaat het er nu toch echt van komen.  Het eerste deel  van de 

wandeling,  ofwel  9 km  wandelen in een omgeving die  -zoals een wandelaarster poëtisch 

opmerkte-  met enige fantasie doet denken aan het Toscaanse land, weliswaar zonder cipressen, 

maar niet minder fraai. 

Heuveltje op heuveltje af en ondertussen genieten van de mooie hellingen en vergezichten. 

 
 

 

https://www.bing.com/images/search?q=bus+van+gompel&view=detailv2&&id=C0247E3D38E94597D858D8D2747CF143EB4E0227&selectedIndex=3&ccid=cloH3N/c&simid=608043108131277612&thid=OIP.M725a07dcdfdcff6e3386ee343f899421o0


Tip: als je een heuvel  oploopt  doe je dat met kleine pasjes,  de afdaling doe je een beetje dansend. 

Dat is goed voor de kuiten….en de lachspieren. 

 
 

Nog een andere club….  

 

 

Fit en monter arriveren we bij  De Brouwerij  in Mechelen voor een overvloedige lunch.  Voor de 

lunch worden we door Paul Brugel getrakteerd op accordeonmuziek en dat zorgt voor nog meer 

sfeer en  gezelligheid.   Tjonge, jonge wat ziet dat eten er mooi en lekker uit en wat is het veeeel en 

nog beter:  wat smaakt het voortreffelijk!  Dat krijgen we er vandaag niet meer afgewandeld. 

 



 

Na deze verrassing  gaat het tweede deel van de wandeling van start. We genieten van  het 

natuurschoon  en ook van het zonnetje dat ons vandaag welgezind is. De uurtjes vliegen voorbij en 

voordat we het goed en wel in de gaten hebben , staan we midden in een dal te Epen voor een 

kraam met wel  heel lekker ijs . Nee zeggen tegen het aanbod van de organisatoren  is –ondanks 

hetgeen we allemaal gegeten hebben-  niet mogelijk als je dit lekkers ziet.  De ijscoman  verkocht ook 

honing en appel-perenstroop. Die nemen sommigen mee naar Brabant want eerlijk is eerlijk:  deze is 

veel  lekkerder  (en duurder) dan bij ons. 

Om van hier bij de bus te komen, hoeven we nog  iets minder dan een km te lopen. Dat is geen 

moeite met zoveel energie achter de kiezen. 

Moe, voldaan, vrolijk en  tevreden stappen we in de bus die ons naar Stevensweert brengt voor het 

diner.   

Bij binnenkomst valt op dat kerstverlichting  nog  (of al?)  uitbundig brandt, hetgeen onze 

huisaccordeonist  inspireert tot het  inzetten van kerst-en sinterklaasliedjes. 

 

 

 
Ook hier is alles weer perfect geregeld:  tomatensoep, schnitzel, groenten en frietjes en ijs na. 

En weer genieten “de voetjes”.  Na de maaltijd doen we ter afsluiting en onder de bezielende leiding 

van de accordeonist met de hele bubs nog een polonaise .  

 

Dan vraag Lizet om  stilte:  Zij bedankt namens ons allemaal Fred en Erik die voor de leden van              

“De Voetjes” een geweldige dag hebben georganiseerd. Een dag waar we nog wel een poosje over 

zullen napraten. 

Met de bus vertrekt ons gezelschap naar Dommelen.  

 



 

Tot slot     

……. Fred en Erik hebben ons een onvergetelijke dag bezorgd, maar toch moet vermeld dat zij bij de 

voorbereidingen geholpen zijn door het  “Limburgs Wandelclubke”. 

…… Besneeuwde heuvels zijn glad;  daar kwam een van de mensen  van dit clubke achter bij de 

voorbereiding: hij  ging languit onderuit  op de besneeuwde afdalingen.  Hiervan is geen foto. 

Jammer! 

…… Dat ook natte löss/klei  glad is daar kwam een ander achter tijdens het voorlopen: hij plofte 

languit met zijn snufferd  in de modder. Helaas, ook hiervan is geen foto. 

 

20 mei  2016 Lenie van Dommelen 


