
          

Wandeltocht Sint Pietersberg
Zondag 21 Mei 2017

Vertrek  op  Wey-erplein  om  13u  met  eigen  vervoer     Terug  thuis  rond  17u00

We rijden van Opgrimbie naar Maastricht Sint Pietersberg.
Kosten:    Leden: € 3,- Niet leden: € 5,- Kinderen tot 12 jaar GRATIS

We wandelen aan een rustig tempo zodat iedereen ten volle kan genieten van de prachtige 
natuur en de uitleg.

We vertrekken rond het fort van St. Pieter, langs de rand van het plateau, en stoppen 
regelmatig om te genieten van de prachtige vergezichten van de stad en omgeving, we 
wandelen door de bosjes en kijken naar de wijngaarden van Kanne en het Kasteel. 
We gaan even een blik werpen in de groeve en wandelen naar een uniek uitkijkpunt in de 
groeve met het cementfabriek en de pas geopende wandelroute op de “Enci” terreinen. We 
lopen door naar de hoeve Lichtenberg, en beklimmen de toren waar we een prachtig uitzicht 
hebben op de Maas, Maastricht en de sluis van Ternaaien, dan dalen we af naar het café 
Slavante en kijken hier over het maasdal, we wandelen verder over de Urselinenweg (= holle 
weg) en nemen even een kijkje in het eerste bedevaartsoord van Nederland. Van hier stappen 
we verder naar de kerk Sint Pieter en stijgen terug omhoog naar het OOG VAN SINT PIETER.

Mee te nemen: • goed schoeisel is absoluut noodzakelijk! 
 • eventueel regenkledij,  …

Deze wandeling is ongeveer 6,5 km en kan door “iedereen” gewandeld worden. We stappen 
ongeveer 2,5 uur, afhankelijk van de tijd die we nodig hebben om van de vele mooie uitzichten 
te kunnen genieten.
Wij verzorgen een picknick met vlaai, koffie en frisdrank.

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot  15 Mei 

Het bestuur.

Inschrijven bij Guido & Robert voor 15 mei 2017
Bij betalen of storten op rekening LG KBC  BE 267353.2900.8729

Opgelet!!! Alleen betaald is ingeschreven!

Voorzitter:  Guido Gilissen Schatbewaarder: Robert Warson Secretaris:   Achiel Bemelmans
Rootstraat 15 Kloosterstraat 1 Weidestraat 10
3630 Opgrimbie 3630 Opgrimbie 3630 Maasmechelen
tel.: 089/76.24.78 tel.: 089/76.03.29 tel.: 089/76.35.23

guido.gilissen@skynet.be robertwarson@hotmail.com achiel.bemelmans@telenet.be

www.landelijkegildeopgrimbie.be rekeningnr. L.G.   KBC BE26 7353 2900 8729

Personen zonder vervoer dienen
tijdig in te schrijven om verdere

afspraken te kunnen maken

De Za-
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