Wandeling GASTRONOMIE SMEETS MERKELBEEK
Buitengekomen, rechtsaf Steenweg.
Na nummer 28 Misweg rechts.
Na ongeveer 500 meter rechts (Oude Misweg) Holle weg=Kleikoelen.
Vervolgens links Julianastraat.
Na 200 meter rechts de Valderensweg.
Bij de WRO Buffers links afslaan.
Bij Kloosterstraat, gevaarlijke kruising, oversteken via trap naar Maria grot en het oud
Kerkje.
Vervolgens via de Groene weg naar de Onderste Hof “ Vossenhof”, hier rechts (eigen
weg).
Aan het einde links, Oude Merkelbekerstraat.
Voorbij de schapen bij de pompheuvel pad rechts in slaan daarna de beek volgen.
Aan het einde van dit pad, let op stijl graftje, bevindt zich een Motte.
Doorlopen tot de Echterbaan.
Op de ventweg naar links, over de Leuperweg langs de gemeente loods naar de
Grachtweg. (2e straat rechts)
We lopen door deze holle weg, vervolgens het plateau over, langs de Grachthof.
Achter de 3 wilgen rechts langs de Es met het Bankje.
Aan het einde van de weg bij de zieke acacia rechts.
Na ± 100 meter scherp links. Grindweg “de Streek.”
Bij Megatron pas op drukke weg oversteken.
Na bord “Pas op Vliegend Hert” rechts afslaan.
Bij de wilde rozen en de spiegel gaan we naar links richting Jabeek.
Na het oranjeboom café links afslaan maken een stop op de Maar 2.
Wij zijn nu op het laagste punt van onze wandeling beland 55 meter +NAP.
Wij vervolgen onze wandeling over de Maar langs de oude waterput.
Vervolgens langs de Gertrudis School naar de Eindstraat.
Aan het einde links het voetpad Lindepad volgen.
Langs de “Koabak”.
Aan het einde rechts langs het voetbalveld
Op de T-kruising links, Dorpsstraat oversteken.
Voetpad tussen kruisje en afvalbak nemen.
In Viel links.
1ste weg rechts langs Woander
Bij de 2 beuken met het bankje linksop lopen.
Op het einde links , langs de Geerweien naar de Geerstraat, links naar de
Belenweg. Bij de Belenweg rechts naar de Steenweg.
Op naar Gastronomie Smeets voor een hapje en een drankje

