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Succesvolle wandelgidsserie van Uitgeverij TIC telt nu 20 delenTien jaar geleden begon Uitgeverij TIC een
Limburgse wandelgidsenreeks met de uitgave van de Vijlenerberg Kroegjesroutes van Yvonne Cox. Het
samenwerkingsverband van horeca-ondernemers rond een van 's lands hoogste beboste heuvels vierde hiermee
meteen een van haar grote successen. Van de eerste gids verschenen er in de loop der jaren maar liefst 8
drukken en werden meer dan 10.000 exemplaren verkocht. Inmiddels is de laatste druk van de eerste gids
opnieuw uitverkocht.Tijd voor een hernieuwde kennismaking met de Vijlenerberg Kroegjesroutes dacht
Yvonne Cox en schreef een compleet nieuwe gids met tot dusver onbewandelde routes rondom de beroemde
heuvels. Die wordt op 30 mei uitgebracht onder de titel Méér Vijlenerberg Kroegjesroutes, De tweede
wandelgids voor de Bourgondische wandelaar.Uitgeverij TIC had tien jaar geleden geen idee dat er zo'n
behoefte was aan wandelgidsen. Maar al snel na het succes van de eerste volgde een gids van Jo Knubben
rond Valkenburg en zo werden de populairste wandelbestemmingen in Limburg één voor één met

wandelroutes uitgestippeld.
In een tijd van GPS, downloadbare gratis routes en gemarkeerde wandelingen op de wegen vertrouwen nog
lang niet alle mensen volledig op het internet. En terecht. De kaarten, full colour illustraties en de uitgebreide
extra informatie van wat er allemaal te zien is onderweg voorzien nog steeds in een grote behoefte naar
degelijke informatie van ter plekke deskundige mensen.In tien jaar tijd heeft Uitgeverij TIC voor duizenden
kilometers wandelroutes uitgegeven en nog steeds kunnen daar nieuwe aan worden toegevoegd. Zo is het
themawandelen ongekend populair is. Rondom Bokkenrijders, rondom wijngaarden, rondom natuurgebieden,
rondom mijnen en groeven, en langs pelgrimswegen geven toch behalve wandelplezier ook meer
mogelijkheden tot verdieping in een bepaald onderwerp.
Tijd dus om met Méér Vijlenerberg Kroegjesroutes het bourgondisch wandelen weer eens op de kaart te
zetten: wandelen over prachtige heuvels en dalen, met als pauzeplaats of eindbestemming een heerlijk etentje
of een lekker drankje. Zodat u zich in Limburg nog meer thuis voelt.

