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GPS-wandeling in Maastricht 
Zaterdag 11 september stond een dubbeldekker van Harrie Hebben 
Tours in Lierop bij de kerk. Wij zijn er trots op dat we in een klein 
dorpje als Lierop zóveel mensen enthousiast krijgen voor een dagreis, 

dat we zelfs een dubbeldekker nodig hebben voor deze reis. Om kwart 
voor acht stonden de meeste leden al bij de kerk te wachten. 

Exact om 8 uur vertrokken we naar Maastricht. Het doel was het 
centrum van Maastricht, maar we maakten eerst nog even een 
uitstapje naar de mergelgroeve van de ENCI om daar te genieten van 

een kopje koffie met echte Limburgse vlaai.  

Het weer was uitstekend en we daalden nog even af naar de 

groeve, een enkeling klom zelfs aan de andere kant nog even 
de trappen op om meer dan 200 honderd treden verder te 
genieten van het prachtige uitzicht over de groeve die nu als 

natuurgebied dienst doet. 

Hierna gingen we naar het centrum van 

Maastricht. De bus werd even buiten 
Maastricht geparkeerd en we 
wandelden met de groep naar de Markt. Bij Minckelers gebruikten we 

een uitstekende lunch om de inwendige mens te versterken.   

De puzzelzoektocht door het centrum van Maastricht verliep uitstekend, 

60 enthousiaste leden, druk in de weer om de Stolpersteinen en 
gevelstenen te traceren. Hoog aan de gevel, laag op de grond, kijkend en zoekend werden de 
punten gezocht en meestal ook gevonden. Iedereen wilde winnen, er was een klein prijsje 

verbonden aan de groep met de meeste goede antwoorden.  

Fanatiek werd er gestreden om de eerste plaats. 

Er was weinig aandacht voor de winkeletalages 
en dat zegt wat. Je kijkt eens op een andere 
manier naar de stad.  

De antwoordenbladen werden ingeleverd en de 
balans werd opgemaakt. Karel, Anne-Lies, Wim, 

Ria, Franca, Mariet en Elly wonnen de eerste 
prijs. De winnaars namen een klein presentje in 
ontvangst maar de grootste winst was toch dat er weer 

een groot aantal leden een dag actief op pad zijn geweest en 
wellicht zo enthousiast zijn geworden dat ze er binnenkort nog een keer op uit trekken. Wij 

zullen dat in ieder geval blijven stimuleren.  

We sloten af met een lekker etentje in ons eigen dorp bij Nel en Wim 
en rond negen uur was iedereen gezond en wel weer thuis. En ook 

heel belangrijk, we hadden het droog gehouden. Wat wil je nog 
meer.  

Met dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze geslaagde 
dag..  


