ETAPPE 3: VAN KEVELAER NAAR JULICH, 15 – 19 MAART 2016
Vanuit Kevelaer gaat de derde groep op de eerste dag op weg. Onder ideale
weeromstandigheden verliep de tocht zonder problemen.

Nog even een kijkje in de Mariakapel van Kevelaer voor het vertrek. Kevelaer is een
bedevaartsplaats waar de afgelopen eeuwen de Volendammers heen gingen en met
speciale gekleurde lampionnen terugkwamen die gebruikt werden door kinderen met
Sint Maarten. Schilderijen in Spaander en Carthien herinneren hieraan.

Na het uitlopen van de etappe Kevelaer naar Lütich proostte de groep op het
welslagen van de tocht die werkelijk onder ideale wandelomstandigheden verliep.

Nel, Maart, Alie en Stienek verlieten af en toe de snelweg om te kiezen voor een
ongelijk wandelpad in het Duitse akkerland.

Onderweg was de route niet altijd voorzien van veilige fiets en wandelpaden.

Een wanhopig vluchtende vrouw wordt door Maart en Alie nauwkeurig bekeken. De
interesse van Cor Dorsman is op een ander onderwerp gericht.

Onderweg werd regelmatig een rustpauze ingevoegd om het inwendige van de mens
te versterken. Op de achtergrond de door een ski-blessure uitgeschakelde Hein
Koning die tijdens de wandeltocht alle dagen hand-en-spandiensten verrichten en
daardoor voor de groep goud waard was.

De eeuwenoude stadspoort van Jülich.
De lopers van groep 24 die tijdens de 3de etappe 3 nachten sliepen in deze
Hexenturm die als culinair hotel is ingericht.

Op zaterdag 19 maart 2016 om 12.45 uur arriveerde de nog steeds fitte groep in
Jülich in een opperbeste stemming. De tocht was zonder problemen verlopen en kon
de volgende morgen het stokje met een gerust hart worden door gegeven aan de 4 de
groep.

Na het beëindigen van de vijf daagse wandeltocht werd in het voortreffelijke hotel
restaurant Am Hexenturm het toch wel vermoeide inwendige van de mens rijkelijk
versterkt met een drankje en heel wat voortreffelijk smakende hapjes.

Op zaterdag 19 maart 2016 om 18.10 uur gaf Wim Keizer bij het hotel uit de
Romeinse tijd ‘Am Hexenturm’ het stokje door aan Pierre Stavenuiter, de kleinzoon
van de legendarische Piet Veerman alias de Toren. Zij gingen daarna opgewekt en
goed voorbereid van start naar Remagen.
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