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Wandelingen in het Heuvelland en de Voerstreek
1 december tot 6 januari

Wandeling Wahlwiller-Mechelen ca. 11 kilometer
1. Start bij de kerk, is de kerk open dan is het zeker de moeite waard om even binnen te kijken naar de
schilderingen van Aad de Haas, voor de kerk staat ook een mooi Kribke (kan zijn dat dit niet v.a. de
1e advent al opgebouwd is).
2. Met de rug naar de kerk volgen we de route naar rechts “De Oude Baan” op .
3. Vervolgens de eerste straat rechts “Vrijthof” om het Kribke bij de Geneeskundige praktijk voor
gezondheid en welzijn vanaf 7 december te bewonderen.
4. Steek door op “het Vrijthof” en bij de splitsing naar rechts afbuigen “Aad de Haasstraat “ in waar we
op nummer 1 het Kribke van de familie Brouwers kunnen zien.
5. Loop dan door tot op de splitsing, ga hier naar links en volg de straat naar rechts Beeklaan, Kribke
huisnummer 19 (privé kribke ),Kribke huisnummer 13 (privé Kribke) en Kribke huisnummer 5
(privékribke ) .
6. Beeklaan uitlopen en bij T-splitsing naar rechts, Einderstraat en deze helemaal uitlopen. Vervolgens
weer tot T-splitsing, naar links Pres. J.F. Kennedystraat.
7. Loop dan door tot op de splitsing, daar rechts weer “De Oude Baan” op richting de kerk, richting het
startpunt van de wandeling. Vervolgens wordt deze wandeling vervolgd richting Mechelen.
8. T.o.v de kerk weer de Kruisweg in en de Rijksweg terug oversteken.
9. Loop rechtdoor en vervolg het voetpad langs de Capucijnenweg.
10. Direct voorbij het Klooster links in (oversteken) Gülkoelerweg.
11. Doorlopen tot op de eerste splitsing en rechts inslaan de Eikesweg.
12. Steek hier weer over en loop de Voortweg in (let heel goed op met oversteken).
13. Wegen van links en recht negeren en rechtdoor (Elzetterweg) blijven lopen tot aan het einde (Tsplitsing).
14. Ga hier rechts de Akerstraat in en volg deze straat tot aan het einde.
15. Ga dan rechts ( Fokkebroekweg)
16. Vervolgens weer rechts (Bommerigerweg ) volgen.
17. Dan de eerste weg links (Hurpescherweg).
18. Aan het einde van de Hurpescherweg rechtsaf (voetpad volgen).
19. Hier is Restaurant De Geulhof (Kribke).
20. Vervolg de wandeling rechts af.
21. Loop verder, steek 2x (bruggen) de Geul over, bij de eerste huizen aan de rechterkant oversteken
brug over naar Eetcafé Charlemagne (Kribke) en ga nu naar rechts. Loop aan deze kant van de weg
door tot aan Saillant Hotel Brull (Kribke).
22. Vervolg de wandeling links van het beekje, steek het bruggetje en de weg over (let goed op) en loop
links naar het pleintje.
23. Bij het pleintje rechts en tussen de huizen door rechtdoor omhoog naar verwijzing naar Burg. Mr.
Pappersweg huisnummer 31 (privé Kribke).
24. Loop terug naar het pleintje en vervolg de wandeling langs het bushokje (Hoofdstraat) trottoir en
zie) na ca. 100 m. Restaurant van De Oude Brouwerij (Kribke).

25. Vanaf de binnenplaats van De Oude Brouwerij steekt u over en aan Hoofdstraat 16 Restaurant Proeff
(Kribke). Steek de straat weer over bij het zebrapad, linksaf richting de cafés. Op Hoofdstraat 29
(privé Kribke). Steek de straat over. Loop terug richting de kerk, zebrapad oversteken (kijk ook even
of de kerk geopend is, ook hier is opgezette tijden de kerstkribbe te bezoeken.
26. Vervolg de wandeling links van het beekje), steek het bruggetje en de weg over ( let goed op ) en
loop links naar het pleintje.
27. Bij het pleintje rechts en tussen de huizen door recht door omhoog naar verwijzing naar Burg. Mr.
Pappersweg huisnummer 31 (privé-Kribke)
28. Loop terug naar het pleintje en vervolg de wandeling langs het bushuisje (Hoofdstraat) trottoir en
zie na ca. 100 m. Restaurant van De Oude Brouwerij (Kribke).
29. Vanaf de binnenplaats van De Oude Brouwerij gaat u rechts voorbij de cafés. Steek de straat over.
Loop naar links terug richting de kerk, zebrapad oversteken (kijk ook even of de kerk geopend is,
ook hier is op gezette tijden de kerstkribbe te bezoeken).
30. Met de rug naar de kerk links Hoofdstraat, loop via het trottoir aan de linkerkant van de weg
naar Boerderijwinkel Géron (Kribke)
31. Bij het verlaten van het terrein links af, bij oversteekplaats oversteken en rechtdoor voetpad richting
Partij lopen; onderweg ziet u (aan de rechterkant) in de Heilig Hart Kapel (Kribke) aan de Pastoor
Ruttenstraat een kerstgroep staan.
32. 2 weg rechts (bij Kruisbeeld).
33. Vervolgens op de verharde weg naar links en blijven volgen tot op de Rijksweg van Wahlwiller.
34. Oversteken de Kruisstraat in en vervolgens staan we weer bij de kerk van Wahlwiller waar we gestart
zijn.
e

Deze route werd u aangeboden door de deelnemende ondernemers uit het Heuvelland en Voerstreek.
35. = kribke

