WANDELING 12 – “vierge de Werpin ” - 7,7 km –
Baken groene rechthoek vertrek vanaf de kerk van Werpin

Werpin is Celtisch en betekent « omheining op de bergtop »,Werpin bestaat sinds de 15de
eeuw als agglomeratie voor de mens. Een feodaal kasteel werd gebouwd in de 18de eeuw, u
kunt een paar mooie boerderijen uit de 18 de eeuw in het dorp zien.
Tegenover de kerk, rue de la Vierge omhoog lopen (prachtige boerderijen en stenen schuren
aan de rechterkant). De Y rechts nemen, u komt langs een mooie gerestaureerde boerderij
uit 1911. Bij het kruispunt, rechts nemen langs het beeld (11m hoogte )van Onze lieve vrouw
uit Lourdes lopen. Steile helling GR 57, bij het bos links nemen, klein pad die u naar een
grotere weg brengt, dan linksaf nemen, een mooie weg op het platteland midden in het bos
dan in de weilanden. Aan de top 330 m hoogte, mooie uitzicht over Magoster en Amonines.
De weg naar Trinal nemen, prachtig uitzicht over het dal van de Ourthe, bij de Y rechts
nemen richting Magoster, bij het bord « Trinal » rechtdoor blijven lopen. Tot de asfalt weg
lopen en rechtsaf nemen richting Beffe, de tweede weg links nemen , een weg met het bord
(“excepté usage agricole ”) die naar beneden gaat tot aan het riviertje l’Isbelle. De weg gaat
weer omhoog, bij de T links nemen, een prachtig pad ,mooie vegetatie met bosbessen,
moerbei, wilde rozen… bij de T links nemen en recht door het veld lopen.
Door een 2de veld lopen, rechtdoor langs een klein pad naast de omheining, altijd maar
rechtdoor blijven lopen, prachtig uitzicht over het dorpje Trinal, bij de T links en terugkeer
naar Trinal, de rivier l’Isbelle oversteken en tot de weg van Soy wandelen .In het dorp bij het
kruispunt van de kapel bij de Y rechts nemen rue du Tier, in de bocht bij de Y rechts nemen,
langs het veld met granen, bij het bos links nemen, bij de grote weg rechts nemen naar het
dorp.

