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Dag 0 (zaterdag 20-08-2016) 
Dommelen - Vielsalm 

 

Vandaag vertrekken we om 15:00 uur met de busjes 

vanaf het parkeerterrein bij Café De Dommelstroom, 

Bergstraat 32, 5551 AX Dommelen. Na ongeveer 

170 km komen dan bij ons overnachtingsadres voor 

de komende 5 nachten, het voormalig hotel  
“Le Relais de la Fagne” in Vielsalm. 

 

 

Het laatste stukje 

naar dit huis 

leggen we te voet 
af en we worden 

dan opgewacht 

door een groep 

wandelaars van 

“Voetje voor 

Voetje” die de 
afgelopen 2 dagen 

samen hebben 

gewandeld in deze 

prachtige 

omgeving. Na een 

heerlijk diner volgt 

nog een gezellige 
avond, maar 

waarschijnlijk 

zoeken we al 

vroeg ons bed op 

gezien het vroege 

tijdstip waarop we 
op de eerste dag 

gaan vertrekken. 

 

 

Het is de bedoeling om elke dag om ongeveer 07:00 uur te kunnen starten met wandelen. 

Behalve de laatste dag waarop – gezien de korte wandelafstand van die dag - om ongeveer 

08:00 uur wordt gestart met wandelen. Omdat de afstand naar de plaats vanwaar we 
starten met wandelen elke dag anders is, zullen we ’s ochtends ook op verschillende tijden 

vertrekken met de busjes. De eerste 5 dagen vertrekken we met de busjes vanaf het huis 

in Vielsalm en de laatste 2 dagen weer vanaf de plaats waar we vandaag vertrekken in 

Dommelen. 
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Dag 1 (zondag 21-08-2016) 

Diekirch - Ouren, de afstand voor vandaag is circa 45,2 km 

 

Opstaan: 04:15 uur  /  Vertrek busjes: 05:15 uur 

Omdat we vandaag nog ongeveer 75 km moeten rijden tot het vertrekpunt in het centrum 

van Diekirch, staan we deze eerste morgen al vroeg op uit bed, waar het ontbijt dan al 

klaar staat. 

  
Start van onze wandeling is om 07.00 uur op Place des Recollets in het centrum van 

Diekirch voor de grote kerk. 

 

Direct na het vertrek is het al meteen fiks klimmen. 

De hele dag gaat het op en af met soms behoorlijke hoogte verschillen. 

 
Onze stopplaatsen onderweg zijn: 

1 ste rust na circa    3,6 km in Bastendorf een korte stop. 

2 de rust na circa    6,3 km in Brandenbourg in de barbecue kiosk bij de brandweer,  

    dit is t.o. de ruïne kasteel Brande 

    bourg wat hoog op de top ligt. 

3 de rust na circa  15,1 km bij brandweer kazerne in Weiler. 
4 de rust na circa  22,3 km op een parkeerplaats bij Hosingen. 

5 de rust na circa  29,1 km op parkeerplaats Dasbourg - Pont 

       aan de Duitse grens.  In het   

       restaurant is gelegenheid om  

       gebruik te maken van toilet. 

6 de rust na circa  38,3 km in Heinerscheid bij een camping. 

 

       

 

Finish dag 1 is na circa  45,2 km in Ouren waar we eventueel nog een biertje kunnen  

             drinken op het terras van het restaurant.  
 

Het plaatsje Ouren ligt op het drie landenpunt van België, Duitsland en Luxemburg. Als de 

groep interesse heeft kunnen we nog even op de gedenkplaats kijken waar de 

monumenten staan ter herinnering aan het tekenen van het verdrag van Europa 
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Dag 2 (maandag 22-08-2016) 
Ouren - Lamonriville, de afstand voor vandaag is circa 42,4 km 

Opstaan: 04:45 uur  /  Vertrek busjes: 05:45 uur 

 

We gaan deze tweede morgen ook weer vroeg uit bed, omdat de busjes weer vroeg 

vertrekken naar de stopplaats van gisteren bij “Dreiländereck” in Ouren waar we aan onze 

tweede dag gaan beginnen. De busreis is vandaag iets korter, maar toch nog ruim 1 uur. 

 
Als we gaan wandelen passeren we het riviertje met bij de brug mooie gebouwen met 

bloemenpracht. Let ook vooral op de diepe dalen en heuvels als het niet te mistig is. 

We zijn nog steeds in een gebied met grote hoogteverschillen, dus ook vandaag gaan we 

veel klimmen en dalen. 

 

Na een paar minuten passeren we een Mariagrot die links van de weg tegen de rotsen ligt. 
 

Onze stopplaatsen onderweg zijn: 

1 ste rust na circa  10,0 km in Brug - Reuland. 

2 de rust na circa  13,1 km bij het schuilhutje

         voor Maspelt. 

3 de rust na circa  20,6 km bij het schuilhutje
         voor St. Vith. 

4 de rust na circa  28,1 km bij het bier- 

         museum bij St.  

         Vith. Misschien kunnen we even binnen kijken. De  

         dames zullen ons hier met brood met spek verwennen. 

5 de rust na circa  33,7 km bij kerk in Recht 

6 de rust na circa  39,4 km bij sportveldje 
 

 

 

 

 

       
 

 

 

Finish dag 2 is na circa  42,4 km voor de bosingang onder Malmedy bij Lamonriville. 

 

 

 
Blijkbaar hebben 

sommigen ondanks al dat 

wandelen nog energie 

genoeg over om even 

weer kind te zijn! 
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Dag 3 (dinsdag 23-08-2016) 
Lamonriville – Limbourg (Rotonde N61), de afstand voor vandaag is circa 44,3 km 

Opstaan: 05:00 uur  /  Vertrek busjes: 06:00 uur 

 

We lopen steeds dichter in de buurt van het huis, dus vandaag mogen we weer iets langer 
slapen dan bij de vorige dagen. De busjes vertrekken naar de stopplaats van gisteren bij 

de ingang van het bos vlak bij Malmedy en deze reis duurt een klein uurtje. 

 

Onze stopplaatsen onderweg zijn: 

1 ste rust na circa    4,0 km in Malmedy op place Saint Géréon. 

2 de rust na circa  14,5 km in Hockai bij Chemin du Grand Biseu.   
         Na deze rust gaan we door de vallei van Hoegne. We  

         passeren Pont du Centenaire. Dit is een schitterend  

         stukje natuurgebied  waar we langs mooie 

         waterpartijen (zeker als het daarvoor veel 

         heeft geregend) en over leuke paadjes en 

         bruggetjes wandelen. In een inhammetje vind 

         je deze plaquette (rechts) v/d ontwikkelaar. 

 
      

 

 

 

 

 
 

3 de rust na circa  19,3 km op de parkeerplaats bij de Belleheid. Na dit stukje  

         passeren we de Rocher de Belisse, waar we even later 

         tegenop wandelen en een prachtig uitzicht hebben.  

4 de rust na circa  26,0 km bij een  boswachterswoning in Gospinal. 

5 de rust na circa  30,7 km op een picknickplaats bij Jalhay-Surister. 
6 de rust na circa  38,1 km bij Wald van Go in Limbourg. 

Finish dag 3 is na circa 44,3 km bij de rotonde van de N61 in Limbourg. 

 

Het einde van de wandeling is op de parkeerplaats bij de rotonde waar nog een zeer oude 

toilet gelegenheid is die alleen gebruik kan worden door de alles durvers 
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Dag 4 (woensdag 24-08-2016) 
Limbourg (rotonde N61) - Eben, de afstand voor vandaag is circa 41,8 km 

Opstaan: 04:30 uur  /  Vertrek busjes: 05:30 uur 

 

Na een korte reis zijn we weer terug op de rotonde bij de N61. Na 

een klein stukje wandelen waarbij we wel weer het reflectievest aan 

moeten doen, worden we door een koppige ezel weer even wakker 

gemaakt. 
 

 

Onze stopplaatsen onderweg zijn: 

1 ste rust na circa  10,1 km in Thimister (Rue Margensault). 

2 de rust na circa  18,2 km bij de Abdij Valdieu. 

         We mogen onder het  
         afdakje zitten maar het 

         is wel de bedoeling dat 

         we in het restaurant iets 

         gaan kopen. Als we hier 

         aankomen is er even tijd 

         om een heerlijk biertje te drinken. Er is hier ook echt  
         lekkere vlaai te koop. Na de deze pauze gaan we het  

         riviertje “la Berwinne” over en klimmen we door de  

         weilanden omhoog. 

3 de rust na circa  25,1 km in Dalhem langs de  

         muur bij het kasteel. 

4 de rust na circa  30,2 km in Visé aan de Avenue  

         Kranklin Roosevelt. 
5de  rust na circa  35,1 km op de Rue Háute  

         Froidmont (Halembaye). 

         Bij deze rustplaats  

         kunnen we weer even onder een dakje zitten. Dit onder-

         komen is speciaal aangelegd langs de GR5 voor  

         wandelaars die op doortocht zijn. Er is een toilet  
         aanwezig. In het veldje voor het hutje staan een koppel 

         ezels, vrienden van de wandelaars. 

 

Finish dag 4 is na circa  41,8 km bij café La Scierie in Rue de Eben in Eben. Aan het einde 

van deze wandeldag hebben we wel weer iets te drinken verdiend. Dit gaan we hier doen 

op het terras met de blauwe stoeltjes. 
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Dag 5 (donderdag 25-08-2016) 
Eben - Eisden, de afstand voor vandaag is circa 39,2 km 

Opstaan: 04:00 uur  /  Vertrek busjes: 05:15 uur 

 

Alle spullen kunnen weer terug in de busjes omdat we niet meer terug gaan naar ons 
verblijf in Amel. Zorg er daarom voor dat U op tijd gaat beginnen met inpakken. Controleer 

uw kamer goed op uw eigendommen, ook in de kastjes en de badkamer. De busjes gaan 

op tijd vertrekken naar de stopplaats van gisteren bij op de parkeerplaats tegen over café 

la Scierie waar we aan deze vijfde dag gaan beginnen, de busreis is vandaag ruim 1 uur. 

 

Onze stopplaatsen onderweg zijn: 
1ste rust na circa   4,2 km onder de brug v/h Albert kanaal.

         We hebben hier een hele korte 

         stop, waar we wat kunnen eten 

         en drinken uit eigen tas. 

2de  rust na circa  12,4 km in Maastricht op de markt waar 

         we koffie drinken met (als daar 

         tijd voor is) een heerlijk stuk vlaai. We verdelen ons  
         daar over twee restaurants naar eigen inzicht. Vanaf hier 

         doen we het reflectie- 

         vest weer aan omdat  

         we enkele drukke  

         wegen passeren. 

3de  rust na circa  20,5 km op domein Pietersheim. 
         Als ze daar tijd voor  

         hebben, hebben wij  

         hier een ontmoeting  

         met de wandelaars van 

         Voetje voor Voetje die 

         nu naar Amel gaan en 
         daar ook nog 2 dagen  

         gaan wandelen.  

4de  rust na circa  26,6 km in Lanaken bij opvang-

         centrum ter Dennen. 

5de  rust na circa  32,1 km Opgrimble, Zutendaal. 

6de  rust na circa  36,7 km herberg de Salamander 

         in Maasmechelen. 
Finish dag 5 is na circa  39,2 km Eisden bij stationnetje, waarvandaan we met de busjes 

naar Valkenswaard rijden. 
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Dag 6 (vrijdag 26-08-2016) 
Eisden - Lozen, de afstand voor vandaag is circa 43,4 km 

Vertrek busjes: 05:45 uur 

 

 

Vandaag vertrekken we dus om 05:45 uur vanaf de Dommelstroom. Zorg dat U op tijd 

klaar bent, de busjes kunnen niet wachten! 

 
Onze wandeltocht beginnen we weer bij het stationnetje van Eisden waar we gisteren zijn 

gestopt. 

 

Vlak voor de rust moeten we héél voorzichtig de erg drukke en gevaarlijke Boslaan (N75) 

oversteken. Dit doen we in groep met behulp van onze verzorgers. 

 
Onze stopplaatsen onderweg zijn: 

1ste  rust na circa    4,9 km direct na de Boslaan (indien nodig). 

2de rust na circa  14,5 km bij “manege de Volmolen”. 

3de rust na circa  21,6 km parkeerterrein bij de “Pollismolen”. 

4de rust na circa  28,9 km aan de Kanaalkaai net buiten Bree. 

         Zijn we ruim op tijd dan kan er  
         eventueel een biertje gedronken  

         worden bij de Luismolen die we  

         onderweg tussen stop 4 en 5 passeren.  

5de rust na circa  36,3 km op het schoolplein in Bocholt.  

Finish dag 6 is na circa 43,4 km in Lozen bij de sluizen van het kanaal 

         van Bocholt naar Herenthals. 
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Dag 7 (zaterdag 27-08-2016) 
Lozen – Valkenswaard (Dommelen), de afstand voor vandaag is slechts 29,6 km 

Vertrek busjes: 07:30 uur 

 

We gaan deze laatste morgen om 07.30 uur met de busjes vertrekken voor café de 

Dommelstroom naar onze laatste startplaats bij de sluis 17 aan het kanaal van Bocholt 

naar Herentals in Lozen. Om circa 08.00 kunnen we dan aan onze laatste wandeldag gaan 

beginnen.  Ook nu is het dragen van een reflectie vest op de eerste kilometers van de 
route weer een noodzaak. Vergeet dus niet Uw 

reflectievest mee te nemen. 

 

Onze stopplaatsen onderweg zijn: 

1ste rust na circa    8,6 km is bij de Mariakapel in 

         Hamont-Achel. 
2de rust na circa  16,3 km is bij de Achelse Kluis in 

         Achel. Het vertrek is  

         hier om 11.45 uur zodat 

         we ruim de tijd hebben 

         om op tijd bij de vis- 

         vijvers aan te komen. 
3 de rust na circa  25,2 km is bij de visvijvers van 

         H.S.V. Venbergen,  

         Valkenswaard. Hier  

         maken we ook nog een 

         foto van de groep,  

         krijgen we een kop  

         tomatensoep en zullen 
         er enkele sprekers zijn. Familie kan hier eventueel  

         komen om U te begroeten.     

         We gaan om uiterlijk 14.45 uur vertrekken voor ons  

         laatste stukje met de feestelijke intocht op de markt in 

         Valkenswaard. 

Finish dag 7 is na circa  29,6 km in café de Dommelstroom met een gezellige bijeenkomst 
en de huldiging van alle deelnemers, medewerkers en vrijwilligers. 

Na de feestelijk afsluiting kan iedereen voldaan en terugkijkend op een super gezellige 

wandelweek, huiswaarts keren. 


