KWB KEERBERGEN
WANDELTOCHT DE PAASHAAS IS VERDWENEN
VAN ZATERDAG 03.04.2021 TOT EN MET ZONDAG 18.04.2021

VERTREK IS NAAST BLOEMENWINKEL BEAU TERRA – OUDSTRIJDERSLAAN 46
Je neemt het smal weggetje naast Beau Terra naar het Voorbroek ●/● na 30 meter ga je naar rechts en houd je de
buitenkant van het Voorbroek aan ●/● op het einde ga je naar rechts de Broekelei in ●/● voorbij de tuintjes neem
je het eerste weggetje rechts, ga je het bos in en kom je op het knuppelpad terecht dat een eindje verder naar
links en rechts draait over een beek ●/● je wandelt door het bos ( wat verder naar rechts (holle of donkere weg))
dan naar links waar je in de Duivenbergen uitkomt ●/● hier ga je even naar links en onmiddellijk naar rechts de
Spuibeekweg in ●/● deze volg je tot het einde (oud geboortebos) ●/● daar ga je naar links tot aan het eerste huis
●/● in de bocht voor het eerste huis ga je naar links een aardeweg in, die volg je rechtdoor, dan een haakse bocht
naar links ●/● net voor het einde neem je het paadje naar rechts en dat volg je tot je op een kruispunt komt met
de Broekelei ●/● hier ga je naar rechts en neem je de eerste bosweg naar links ●/● dit pad volg je langs de
buitenkant en zo kom je in de Dijlestraat ●/● hier ga je naar links ●/● in de bocht ga je voorbij het huis links een
aardeweg in ●/● hier maak je een lus rond het nieuw geboortebos IN AANGROEI ●/● terug in de Dijlestraat ga je
weer naar links ●/● voor het eerste huis draai je links het weggetje in naar de tennis ●/● net voor de
tennisvelden neem je het smal weggetje naar rechts ●/● dit volg je altijd rechtdoor tot je terug in de Broekelei
komt (geasfalteerde weg) ●/● hier ga je naar rechts ●/● na 150 meter ga je naar links (garageboxen) om zo terug
naar het vertrekpunt te gaan

PROBLEMEN: CHRIS TRUYTS – 0496 28 79 39

parcours afgepijld met

