Onvoorstelbare winterwandeling:
“Het Moer” Zondereigen - Merksplas
Het Moer is gelegen op het Bergske, een hoogte in dit gebied. Hier kwam destijds een nederzetting tot
stand. De oudste benaming is Craytenborch of Krijtberg. Van oudsher was het een moeras. De bewoners
haalden hieruit brandstof voor de open haard.

Veldkapelletje Kerkebos (tussen knpt 51 en 25) De paalkapel van het Kerkebos werd omtrent 1857
opgericht op initiatief van Cornelis Dierckx, onderwijzer in Zondereigen. Ze bevindt zich langs een oud
verloren gegaan kerkpad naar het Lipseinde en het Geheul. Hoe je Zondereigen ook nadert je passeert altijd
een kapelletje. Deze kleine religieuze monumenten werden destijds opgericht halverwege tussen kerk en
buurtschap. Wie te voet naar de kerk ging kon onderweg even bij de kapel halt houden omm er te bidden of
een kaars te ontsteken. De oude wegen werden omgevormd tot wandelpaden, en er kwam zelfs een knuppelpad om het
natte gebied te betreden.

Start en aankomst op zondag 16 december 2018 ergens langs de kant
van de weg ter hoogte van Zondereigen 39 te 2387 Zondereigen, BaarleHertog.
Afspraak om 13.00 uur voor een wandeling van ong. 7,6 km.
De wandeling volgt, voor uw gemak, het wandelnetwerk:

25 – 29 – 28 – 28 – 27 – 89 – 87 – 52 – 26 – 14 – 15 – 51 – 25
verkorting: stuk vanaf 89 dadelijk terug naar 22 (5,8 km). De mooiste
delen blijven bewaard.
“Café Schuttershof” in Zondereigen voor een drankje achteraf.
Veel plezier,
Tjen, tot dan.
Contact laatste moment: 0495 28 17 41

Zie verder!

Planning voorjaars-wandelweekend:
• Ons voorjaars-wandelweekend gaat door in hotel “Seemöwe” in Einruhr
(Simmerath), geen 200 km van thuis, halverwege tussen Aachen en
Monchau. Het hotel ligt aan de oever van de “Obersee”, één van de
meren aan de stuwen van de “Rur”. Veel speel- en ontspanningsmogelijkheden in de buurt.
Van vrijdagavond 29 maart (vanaf 17u) tot zondagnamiddag 31 maart
2019 met Wasserlandroute (rond de Obersee) en zondag een
“panoramaroute”. Allemaal in het “Natuurgebied Eifel”.
Uiteraard weer aan een democratische prijs van € 120 p.p. voor
volwassenen, voor kinderen 6 en 12 jaar is het € 60. Jonger dan 6 zijn
gratis als u zelf voor een bedje zorgt. Eénpersoonskamer kan mits
toeslag van € 15. Niet leden betalen € 20 extra; verzekering inbegrepen.
Hier is inbegrepen: 2 x avondmaal (vrijdagavond en zaterdagavond), 2 x
ontbijt (zaterdag en zondag), 2 x lunchpakket, 2 x overnachting en
zowel zaterdag als zondag een prachtige wandeling.
Inschrijven via wandelen@sport-plus.be De inschrijvingen sluiten ten
allerlaatste op 1 maart 2019.
Inschrijving is pas geldig na betaling op BE81 8600 9043 7324, met
vermelding: “wandelweekend Einruhr” en de (voor)namen van de
deelnemers.

