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Pelgrimsweg in Niemandsland
Van Aken via Moresnet naar Compostella
Afgelopen november is De Lopende Band op zoek gegaan
naar nieuwe wandelpaden in het voormalige Moresnet;
het eigenaardige minilandje van 344 hectare dat van 1816
tot 1920 op de kaart stond. Het ontstond na de val van
Napoleon. Nederlanden en Pruisen werden het bij de
herindeling van Europa niet eens over het bezit van een
waardevolle zinkgroeve in het gebied. Neutraal Moresnet
werd daarmee een soort Niemandsland.
We kwamen uit op de Niederstraasse. Dit prachtige bospad is
een van de vele Jocobswegen naar Santiago de Compostella.
Het startpunt van deze weg is Domstad Aken. De eerste
halteplaats is Moresnet Chappelle, met haar Kruisweg met
14 unieke staties op de zogenoemde Calvariberg. Daarna gaat
het verder naar Namur, Parijs en Tours.

Krakende sneeuw onder je schoenen...
Winterwandelingen vanuit de Maretak
Het jaar 2019 is pas dan goed begonnen als je krakende
sneeuw onder je wandelschoenen hebt gehad. Tot nu toe
waren de weergoden De Lopende Band zeer welgezind. We
hebben atijd prachtig weer gehad. Eind 2018 hebben we een
aanvraag ingediend voor een sneeuwdeken op 22, 23 en 24
februari 2019. Dat gaat goedkomen dus...
Ter plekke kiezen we welke routes we gaan nemen. We
houden rekening met de wandelgroep, de actuele conditie
van de paden en de weersvooruitzichten van dat moment.
We plannen vrijdag en zaterdag terug te zijn rond 15.00
uur namiddag. Een mooie tijd voor een winterdrank
rond de houtkachel. Op zondag maken we een mooie
ochtendwandeling. Meld je dus snel aan als je interesse hebt.
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Winnaar Gouden Wandelschoen
Samenwerking met Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
De Lopende Band is goed bekend met de uitgever van
veelgeprezen wandelgidsen ‘Gegarandeerd Onregelmatig’.
Deze heeft in 2018 de gids ‘Een wandeling rondom ZuidLimburg’ uitgegeven. Met succes, want deze publicatie
van auteur Alex Buis won op Fiets- en Wandelbeurs
de prestigieuze Gouden Wandelschoen. De tocht is
bekroond als wandelroute van het jaar 2018! Zie: www.
gegarandeerdonregelmatig.nl
De Lopende Band is uitgenodigd om in samenwerking met de
auteur een driedaags wandelarrangement in de klei te zetten
op basis van ( een deel van de ) de tochten van deze gids.
Het reultaat is grensoverschrijdend wandelplezier. Tijdvak:
mei/juni 2019 (precieze data nog in bespreking ). Plaats
van handeling: het gebied tussen Vise en Vaals. Let wel: de
tochten zullen stevig zijn, elke dag gemiddeld 25 kilometer.
Aanvang februari komt meer informatie beschikbaar,
alsmede mogelijkheid tot inschrijven. Ben er op tijd bij want
er kunnen maximaal 8 mensen mee.

‘De Lopende Band’ op Facebook
Vanaf 1 januari 2019 een eigen pagina!
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‘De Voerstreek’: een klein
anderhalf uur rijden en je bent
direct in het buitenland. Echt
een verrassend mooi gebied.
Plus een top accommodatie
met goede bedden. Zo ook de
wandelingen, de maaltijden
en het gezelschap van
de reisleider. Ofwel: alles
heel bijzonder. Deze drie
dagen gaven mij een echt
vakantiegevoel!
Anya van Doremalen,
juni 2018
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Bijzondere wandelingen in groepsverband
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