1 december tot 6 januari

2. Loop vanaf de parkeerplaats rechts de Burgemeester Pappersweg omhoog naar huisnummer 31
(privé Kribke)
3. Loop door tot aan de eerst splitsing en steek hier over (Elzetterweg). ***
*** Voor allen die een langere wandeling (door het buitengebied) willen maken (+ ca. 3 km).
a. Loop door tot aan de eerste splitsing en steek hier over (Elzetterweg), loop door tot op
splitsing met de Voortweg.
b. Ga hier links (Voortweg).
c. De weg daalt een beetje, gaat over een klein riviertje en vervolgens gaat de weg weer even
omhoog tot op de splitsing met de Hilleshagerweg.
d. Hier oversteken, naar links lopen (aan de overkant van de straat is het Kappelletje van
Hilleshagen (Kribke), 2x voorzichtig oversteken) en neem nu het eerste voetpad/weg
rechts (Geuzeweg).
e. Bij de kruising oversteken en links aanhouden (Capucijnenweg) tot aan de splitsing, hier
staat de Heilig Hart Kapel (kerstgroep).
f. Hier links bij het kruisbeeld (Pastoor Ruttenstraat) naar Boerderijwinkel Geron (Kribke).
g. Vervolg de route vanaf punt 12 van deze wandelroute.
4. Ga nu de eerste straat links (Mechelbeeklaan).
5. Neem nu de tweede straat rechts (Wienberg), volg deze straat mee naar links.
6. De straat loopt hier weer wat omlaag, daar waar de straat weer naar links buigt, vervolgt u rechts
het wandelpad (Steenrotspad).
7. Op het einde kruist het pad met de straat (Hilleshagerweg) **
Indien met niet over de kerkhof wil lopen: Steek de straat over, ga links tot aan de splitsing. Steek
over en ga rechts (Pastoor Ruttenstraat) naar Boerderijwinkel Geron (kribke). Vervolg daarna
deze wandelroute vanaf punt 12.
8. Steek de straat over, naar rechts lopen en vervolgens de eerste straat links (A ge Veld).
9. Aan het einde van het rechte stuk van deze straat (straat loopt rond) gaat u recht voor u door het
hekje de kerkhof op.
10. Op het kerkhof links aanhouden naar de uitgang (Pastoor Ruttenstraat).
11. Steek de straat (Pastoor Ruttenstraat) over en loop via het trottoir aan de linkerkant van de weg
naar rechts naar Boerderijwinkel Geron (kribke).
12. Bij het verlaten van het terrein rechtsaf (Pastoor Ruttenstraat) tot aan de splitsing
(Hilleshagerweg) bij de kerk. Kijk ook even of de kerk Sint Jan de Doper geopend is, ook hier is
op gezette tijden de kerstkribbe te bezoeken.

13. Ga hier rechts en vervolgens meteen links naar het binnenhof van Zorghotel De Heerenhof
(kribke).
14. Verlaat rechts het binnenhof, ga hier links en weer links over het kleine woonerf via het
Johanitterpad naar de Hoofdstraat.
15. Steek hier over, ga rechts naar huisnummer 29 (privé Kribke).
16. Loop door tot aan Hotel Restaurant De Oude Brouwerij (Kribke).
17. Loop even terug en steek over bij het zebrapad naar Restaurant Proeff (Kribke).
18. Met de rug naar dit kribke loopt u rechts (Hoofdstraat).
19. Langs de Lombergerbeek loop langs Saillant Hotel Brull (Kribke) tot het einde van de ventweg
naar Brasserie Charlemagne (Kribke).
20. Steek bij het bruggetje de Hoofdstraat over en ga rechts.
21. De Hoofdstraat gaat hier over in de Eperweg en u zit het kombord al verschijnen, even verder
aan uw linkerhand is Restaurant De Geulhof (kribke).
22. Vervolg de Eperweg en neem vervolgens het eerste voetpad links (Grontertvoetpad).
23. Dit voetpad voert u door het weiland, over de Geul.
24.Na de oversteek van de Geul links (Hurpeschvoetpad).
25.Dit voetpad eindigt aan de Meester Beukenweg.
26. Loop hier rechtdoor tot aan het parkeerplein (Dr. Janssenplein).

