
Verslag voetreis etappe 8 van Sarreguemines naar Molsheim. 
  
Door omstandigheden moest de groep van Hein Tol zich enkele weken voor vertrek 

helaas terugtrekken. Onze groep bestaande uit Simon Kras, Johan Schilder, Jack 
Plat en Jaap Kwakman heeft deze “wildcard” aangegrepen om als invallers deze 

bijzondere tocht te gaan lopen. 
 
De voorbereidingstijd, ca. 3 weken, was 

heel kort en daarom hadden we  vooraf 
weinig tijd om alle routes tot in detail uit 

te stippelen. 
 
Zaterdag 9 april was de dag daar, 

vertrek s’morgens om 02.30 uur richting 
Sarregue-mines waar we om 08.00 uur 

arriveerden om het bedevaartsstokje 
over te nemen van groep 7 onder leiding 
van John Helsloot 

  
1e etappe : Sarreguemines naar Sarre 

Union  

Met de korte nachtrust en nachtelijk reis 
nog in de benen starten we vol 

enthousiasme met rugzak (8kg) aan 
onze eerste wandeldag. 
Gelukkig is het droog met een 

aangename wandeltemperatuur van ca 
15-16 graden. Veelal door weilanden, over 

“ heel gemene vals platte paden” lopen we 
door het plekje Herbitzheim met deze 
prachtige kerk (foto rechts). Gelukkig stond 

tegenover de kerk een restaurant (wat ook 
open was)  

waar we een kop koffie en soep konden 
nuttigen.  
 

Gesterkt door de koffie en soep hebben we 
het plan om onze tocht te vervolgen door 

een natuurgebied. 
De lokale bewoners gaven ons echter het 
advies om dat niet te doen omdat ze in de 

praktijk de mensen er op hetzelfde punt 
weer uit zien komen als waar ze het park in 

zijn gegaan. 
We slaan dit advies niet van de hand en 
besluiten onze tocht voort te zetten langs 

de rivier de Sarre(foto 1636) om uiteindelijk 
rond 16.00 uur in ons hotel aan te komen. 

Dagtocht van 26 kilometers. 
  



2e etappe : Sarre Union naar Sarrebourg – 10 april 

 
Met een blauwe lucht en de zon aan de hemel ziet het weer er voor vandaag weer 

prachtig uit. Na een goede nachtrust gaan we opgewekt van start en vervolgen we 
onze tocht eerst nog langs een klein stukje van de Sarre naar Harskirchen. 
 

Bij Harskirchen volgen we een stukje fietspad en gaan spoedig daarna een 
natuurreservaat in. De mooie natuur en de stilte maakte zoveel indruk op ons dat we 

onze eerste “misser” te pakken hadden. 
 

 
 

Na een rondje van 3km kwamen we er achter dat we weer op dezelfde plaats 
stonden als 45 minuten eerder. 

 
Het geluk was met ons, er kwam een behulpzame Fransman ons tegemoet die ons 
niet alleen vertelde hoe te lopen maar ook nog eens met de fiets de weg bleef wijzen. 

 
Na een stevige lunch in het plaatsje Fenetrange lopen we via de nog overgebleven 

stadspoort het stadje uit verder over voetpaden en door pittoreske dorpen uiteindelijk 
ons 2e hotel te bereiken in Sarrebourg. Dagtocht van 32km. 
  

 
 

 
 



3e etappe : Sarrebourg naar Phalsbourg – 11 april 

 

Het is inmiddels maandag en we starten onze etappe richting Phalsbourg. 

Vandaag een heel afwisselende wandeling over bergen en door dalen, door 
weilanden en natuurgebied. 
 

Lopend in de weilanden waanden we ons af en toe als “herders zonder schapen”.  
Dolend over de weilanden hoorden we in de verte het luiden van kerkklokken en 

liepen (onbewust) in die richting alsof we daar onze “schapen”  terug zouden vinden, 
HOOP DOET LEVEN. 
Een tocht die alles in zich had behalve…………………. een plaats waar we een kop 

koffie konden krijgen/drinken. Met nog 6 km te gaan hadden we de hoop al 
opgegeven om nog een koffietent te zullen vinden. In een klein zijstraatje ontdekten 

we echter een boulangerie/pattisserie en dachten daar de koffie te vinden.  
 
Hier ontmoeten we 

wederom een bijzonder 
mens. 

Alhoewel deze winkel 
geen koffie had bood 
de bakker aan om in 

zijn woning naast de 
bakkerij koffie voor ons 

te zetten. 
Zelden smaakte koffie 
ons zo lekker. 

 
Deze ruggesteun gaf 

ons vleugels en al vlug 
bereikten we de 
stadspoort van 

Phalsbourg. 
De weldaden van de 

afgelopen dagen 
moesten we dankbaar 
voor zijn en hebben 

daarom wat kaarsjes 
ontstoken in de kerk 

van Phalsbourg (foto). 
 
Dat het geen 

vanzelfsprekendheid is 
dat restaurants in deze 

tijd open zijn hebben 
we die avond gemerkt. 
 

 
Na verschillende rondjes door Phalsbourg …………….geen restaurant te vinden wat 

open was. Uiteindelijk hebben we dan een kleine snackbar kunnen vinden waar we 
nog wat fastfood konden eten. Dagtocht 23km. 



 4e  etappe: Phalsbourg naar Wasselonne – 12 april 

 

We verlaten 

Phalsbourg 
via een 
wandelpad 

om de 
natuur op te 

zoeken. 
 
Eenmaal in 

de 
ongerepte 

natuur 
kijken we 
onze ogen 

uit, wat 
heeft dit 

deel van  
Frankrijk 
een 

schoonheid. 
 

Na enkele kilometers worden onze wandelpaden wel heel erg smal en moeilijk 
begaanbaar. Ook de GPS heeft inmiddels geen ontvangst meer waardoor we 
besluiten terug te keren en ons beginpunt van de bospaden weer op te zoeken. 

Uiteindelijk  7 km gelopen en waren we weer terug bij af, pfffffffffffffffff.  
 

Wat later pakken we de draad weer op en gaan we (met rugzak)het Park Noord 
Vogezen in 
achter een groep 

militairen (zonder 
rugzak) aan. 

Ook in dit 
vervolg kwam de 
gewenste route 

niet helemaal 
overeen met de 

werkelijkheid. 
Het gevolg was 
nog een extra 

lusje van ca 4 
km wandelen, 

foutje bedankt. 
 
Na zo een tocht 

ben je wel heel 
blij als de dag 

volbracht is na 
bijna 39km. 



 5e etappe: Wasselonne naar Molsheim – 13 april. 

 
Na vier dagen met 

ideaal zomerweer te 
hebben gelopen 
moesten we deze 

dag genoegen 
nemen met regen 

 
Gelukkig was deze 
dag onze kortste 

wandeldag maar 
kunnen we ons nu 

wel voorstellen hoe 
het is om met regen 
te mogen/moeten 

wandelen. 
Voorgangers van 

ons hebben dit 
helaas erger moeten 
ervaren. 

 
Met de finish van onze wandeltocht in Molsheim in het zicht was deze dag van 17km,  

voor ons een mooie dagafstand om ‘s middags nog even in Strassbourg te kunnen 
kijken. 
 

’s Avonds hebben we onze wandeldagen afgesloten in een typisch Frans restaurant 
met een lekker diner (foto volgende bladzijde) op een pittoresk plein in Molsheim. 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Als invallende groep hadden we helaas weinig voorbereidingstijd en hebben we 

zeker niet altijd de mooiste routes gelopen maar wel alles ervaren wat een 
pelgrimstocht in zich kan hebben. 

 
Een fantastische ervaring ri jker met gelukkig ideale weersomstandigheden. 
  

Inmiddels is het donderdag 14 april en geven we het bedevaartestafettestokje over 
aan ploeg 9 onder leiding van Kees Smit (Vais) en keren wij terug naar Volendam. 

 

  

  
    
  


