Tongerse wandelvrienden 2052

Beste wandelvrienden,

Tijdens het weekend van 24 en 25 oktober 2020 organiseren de Tongerse Wandelvrienden
hun alternatieve wandeltocht in Tongeren. Dit houdt in dat we 3 wandelparcours zullen
uitpijlen met afstanden 6, 12 en 21 km. Het vertrek is onbeperkt tot zondag 15u.
De uitgepijlde wandelingen starten achter het College, Beukenbergweg Tongeren. Aan het
sportveld is parkeergelegenheid.
We starten richting Beukenberg. Al gauw komen we op een mooi bospad. We passeren het
Biotechnisch Onderwijs PIBO en gaan richting Sint-Truidersteenweg, waar we aan de splitsing
komen. Vanaf daar is links de 6 km, rechts de 12 en de 21 km. Als je de 6 km volgt, dan kom je
al vlug op de Ruilverkavelingsweg om zo verder te wandelen richting Koninksem kerk waar alle
afstanden terug samen komen. De 12 en de 21 km gaan een stukje langs de SintTruidersteenweg om zo links af te slaan langs de velden richting Widooie. Eens in Widooie is
er de mogelijkheid om aan het Fietscafé ’t Velohofke te rusten (WC of drankje).
Dan trekken we verder richting kerk, om via een smal padje uit te komen aan zaal het
Buurthuis. Daar hebben we de splitsing: links de 12 km door de velden richting Koninksem.
Aan de kerk sluit de 6 km er terug aan. Zo wandelen we langs de Jeker en Hippodroom terug
naar het College.
De 21 km gaat richting Kasteel van Widooie. We volgen de ruilverkavelingsweg naar Vechmaal.
Nadien volgen we eventjes de Vechmaallaan om zo terug langs de velden richting de
mergelgrotten te stappen. Wat verder wandelen we over mooie paden terug naar Widooie.
Aan ‘t Velohofke sluiten we weer aan bij de 12 km.
Wie de 9 km in Widooie wil doen, kan vertrekken aan Fietscafé ’t Velhofke (Hamtstraat 12), of
aan het Buurthuis (Knapenstraat) en volgt de lus van de 21 km 1X.
Iedereen kan deelnemen. Er zal geen inschrijving zijn. Aan de deelnemers wordt gevraagd het
veilig te houden en steeds een mondmasker op zak te hebben.
Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Tongerse Wandelvrienden

