Verslag : Busreis naar Stevensweert op zondag 12 mei 2018.

Stevensweert is een oud vestingstadje dat samen met Ohé en Laak tussen 2
Maasarmen ligt op het Eiland in de Maas. Door zand-en grindafgravingen zijn er
rondom het stadje verschillende plassen ontstaan.
Een 50-tal Burchtstappers hadden het genoegen om aan deze mooie
historische -en natuurwandeling deel te nemen, onder een blauwe hemel en
een stralende Noord-Limburgse zon. Na een lieve verwelkoming door 2 gidsen,
mochten we een lekkere tas koffie met vlaai verorberen. Nadien hadden we de
gelegenheid om ons op te splitsen in 2 wandelgroepen, elk naar eigen kunnen.
De niet-wandelaars werden met de bus naar Roermond gebracht.
En … dan maar stappen onder leiding van 2 ervaren gidsen. Langs historische
gebouwen in de straten en kern van Stevensweert met gereconstrueerde
vestingswerken. Uitleg over het historisch verleden van de stad, de rooms
katholieke kerk en het protestants kerkje, het museum … We stappen verder
door de natuurgebieden, een echt vogelparadijs, we zagen meeuwenkolonies,
Gallowaykoeien, Konik paarden (=oertype),…
Rond de middag mochten we zowel ons lunchpakket aanspreken als een
overgrote pannenkoek verorberen in een gezellig café. En… geen café zonder
veel soorten bieren !!!!
Na een rustpauze (want het bleef niet bij één pintje) trokken we verder de
natuur in genietend van welriekende wilde rozen, stapten zelfs over een rivier.
Geen schrik noch van water, nog van loslopende runderen en paarden. Het was
volop genieten.
’s Avonds werden we terug verwacht in “Int Brooks” voor een lekkere “3
gangen menu. Daarbij een gratis aperitiefje aangeboden door het bestuur
(Burchtstappers) Wij hadden zeker geen nood om te stoppen onderweg aan
een “frietkot”.
Welgezind en oneindig tevreden over de mooie geleide wandelingen , werden
wij uitgewuifd door een ontzettend ambitieuze en vriendelijke dame, en dat

was één van onze gidsen. De andere gids was iets soberder in woorden en
uitstraling.
Alvast, een dikke duim voor het Bestuur van de Burchtstappers voor de goede
organisatie.
Dergelijke uitstappen zijn zeker voor herhaling vatbaar.

Een wandelaarster schreef.

