Wandelsportvereniging Groot Gestel
Ommetje 48, Heilige Eik 8 km
Startpunt bij zaal ‘de Schuif’, met ’t gezicht naar het kerkhof
Dorpstraat 30, 5293 AN Gemonde
Routebeschrijving:
1.

Rechtsaf en direct langs De Schuif rechtsaf Kruisstraat

2.

Eerste straat rechtsaf Gasthuisstraat

3.

Voor het pleintje linksaf pad volgen

4.

Einde pad asfalt straat rechtsaf

5.

Tegenover huisnr. 9a linksaf pad langs de loodsen, voor rolhek links
en direct rechtsaf graspad, pad blijven volgen paar maal links rechts

6.

Einde pad rechtsaf

7.

Op kruising rechtsaf Kaatsehoeve

8.

In rechtse bocht bij knp 29 rechtdoor naar knp 66

9.

Tweede pad linksaf knp route volgen

10. Bij houten woonhuis rechtsaf knp route volgen, wordt klinkerpad
11. Asfaltweg rechtdoor oversteken Gemondseweg 7-5awordt graspad
12. Einde pad asfaltweg oversteken bij knp 66 klinkerweg op richting
knp 67
13. Einde weg linksaf richting Antiek de Witte Boerderij
14. Einde weg Pas Op!! Drukke weg oversteken en fietspad rechtsaf
15. 100 m voor de rotonde rechtsaf weg oversteken Pas Op!! En pad op
tussen de dijk. Voor weiland rechtsaf en linksom pad volgen
16. Einde weiland brugje over, rechtsaf en direct brugje linksaf
17. Einde weiland pad linksaf breed graspad en pad rechts van de
wilgen volgen
18. Einde pad links bielzen brugje over, weiland entree oversteken en
rechtdoor graspaadje tussen struiken volgen
19. Na slingerpad tussen jonge bomen langs houten poort en voor
weiland rechtsaf
20. Pad langs Heilige Eik volgen
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21. Einde pad voor sloot linksaf en pad volgen
22. Einde pad asfaltweg rechtsaf
23. Einde weg rechtsaf Oetelaarsestraat
24. Eerste weg linksaf Vogelenzang 2B
25. Eindeweg rechtsaf De Kuilen
26. Na kruising met Broekstraat eerste pad linksaf Jo Schellekens
Steegje
27. Einde pad asfaltweg rechtsaf Bodem van Elde
28. Einde weg linksaf Gemondseweg
29. Weg door Gemonde volgen tot De Schuif hier einde wandeling
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