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Mag ik r:nij even v*crstellen. Mijn naam is Jos IÀtazic. ï}c knrn uit Eíisden en
ben óige"raaí van nww.wancelgiószuidlimb,urg.eorn. Mijn site bevat inmidiletrs
**"r"drr, 125C wandel.ingen rn de regio. Per vreek wcrden er ruim 50 l,r'andeiingen geactualis e erd m er me dewerking van vrij *'il ligers.
Toen ik rond het jaat 2003 startte met de
wandelgids was ik nog nooit in plaatsen geweest zoals Schinnen, Merkelbeek, Schinveld
en de gemeente Beekdaelen bestond nog niet.
Mijn eerste kennismaking met de regio was
tijdens wandeling 59 in Schinnen. Meteen
was ik onder de indruk van de schoonheid

en onder de indruk gingen we verder met

van het Geleenbeekdal,

Mevrouw nodigde ons

Stammenderbos,

Danikerbos en natuurgebied de Hondskerk.

Deze ontmoeting met het gebied smaakte
naar meeÍ. Tijdens wandeling 127 kwam ik
in Nuth en genoot van het gebied rond de
Platsbeek. Met wandeling 136 kwam ik in
Schimmert en maakte kennis met het mooie
Ravensbosch en het leuke Boerderijmuseum
Schimmert. Tijdens wandeling 249 liep ik
vanuit Merkelbeek langs leuke dorpjes Jabeek en Bingelrade naar het dal van de Roode
Beek. Wijnandsrade is een mooi dorp en tijdens wandeling2TS passeerde ik het prachtige kasteel Wijnandsrade. In Schinveld liep ik

wandeling 252 en stak de Duitse grens over
naar Gangelt.
Momenteel heb ik 70 wandelroutes gemaakt
Beekdaelen en ik hoop er
nog veel meer te maken. Natuurlijk maak ik
tijdens mijn wandelingen van a1les mee. ik
liep met mijn collega en Ardennenkenner Jan
Nobbe in de Ardennen toen we pianomuziek
hoorden... Wli zljn allebei muziekkenners en
hoorden dat dit geen cd was...., dus wij aanbellen en tot onze verrassing deed de pastoor

in de gemeente

open. Hij nodigde ons uit vooÍ een biertje en
hij ging voor ons Chopin spelen. Prachtig!

onze wandeling. Dat zijn echt leuke herinne-

ringen!
Een andere keer belden we tiidens zeer slecht
weeÍ aan bij mensen met de vraag of we in de
garage onze boterhammen mochten opeten.

uit in haar
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gezellige

woonkeuken, hier kregen we koffie en hebben
we een uur gekletst, zulke dingen vergeet je
niet. Van de 1250 wandelingen hebben we er
één moeten afbreken, in Robertville. Het had
een paar dagen daarvoor gesneeuwd en de
platgetrapte paden waren ijsbanen. We zlin
heel wat gewend, maaï na een paaï valpartij-
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en hebben we toch de tocht afgebroken.
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Via de wandelsite heb ik leuke vrienden gemaakt. Vroeger iiep ik vaak alleen, maar te-
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genwoordig loop ik meestal met vrienden
en een café met Kaffee und Kuchen slaan we
nooit over! Hoewel ik 60 uur in de week aan
de wandelgids werk, is dit het mooiste beroep
dat je kunt bedenken. Tijdens het wandelen
ontmoeten we vaak andere wandelaars met
een van mijn routes en dan vragen we waar
ze vandaan komen. Wandelaars blijken uit
bijvoorbeeld Enkhuizen, Vlissingen, Utrecht
of Steenwijk te komen, maar natuurlijk ontmoet ik ook heel veel wandelende Limbur-
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gers. En allemaai zrin ze enthousiast over de
wandelgids. De leuke reacties op de routes geven me een drijfveer om verder te gaan.
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Kippenvel tot in onze nek! Helemaal ontdaan
Bissie Beekdaelen - oktober
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