Beste Stabbelaar,
In Hulshout zijn we te gast bij B&B Speypdonckhoeve, vlakbij de oevers van de Nete. Met bij aankomst een verfrissend (of opwarmend) drankje en een lekker
proevertje, belooft het een fantastische dag te worden… Om 14u30 kan u gratis mee genieten van een fantastische roofvogelshow.
Om zonder verdwalen de Stabbelwandeling af te leggen, volgt u de pijltjes ‘Op stap met Stabbel’ en de wandelknooppunten. Op de achterkant vindt u ook
een kaart met de aangeduide route, indien u even geen pijltjes zou zien hangen. Geniet ervan & tot straks!
WEGBESCHRIJVING
U vertrekt aan de parking, aan de voorkant van de hoeve. U wandelt weg van de hoeve, en gaat aan het einde van het pad rechtsaf. Deze weg volgt u
tot aan de eerste bomenrij. Hier gaat u vlak voor het bosje, rechtsaf de weide in.
Zo komt u aan een betonnen bruggetje over de Steenkensbeek. Ga nog niet richting de Nete, maar blijf de Steenkensbeek een tijdje volgen. Opgelet,
het pad is hier soms heel onduidelijk en smal. Hou de Stabbelpijlen goed in de gaten, maar geniet vooral van de prachtige omgeving!
Volg de Steenkensbeek nog een stukje. Hierna wordt het pad breder. Pas op, er zijn soms diepe sporen gemaakt in de weg. Houd uw ogen dus
voldoende op de weg gericht.
Het laatste deel van dit pad gaat in een rechte lijn. U komt nu vlakbij de dijk van de Nete aan knooppunt 53. Ga richting de dijk en sla daar rechtsaf.
(Let op: er zijn ook pijlen voor de deelnemers van de 5km die naar links wijzen – u moet hier echter naar rechts!)
Vanaf hier kan u de pijltjes en/of volgende wandelknooppunten volgen:
53 – 52 – 51 – 89 – 50 – 87 – 86 – 85 – 59 – 58 – 30 – 56 – 5 – 7 – 6 – 57 – 4 – 96 – 95
Aangekomen bij knooppunt 95 gaat u rechtdoor de Kouwbergstraat in. Aan het einde van de straat (aan de St. Anna kapel) gaat u rechtsaf, naast de
Provinciebaan (N15). Na +/- 100m kan u oversteken en gaat u de Oude Baan in. Let goed op bij het oversteken! U volgt de Oude Baan tot aan de
kruising met de Linieweg. Hier gaat u linksaf en dan hebt u de keuze:
- u kan de weg rechtdoor nemen. Dat is de weg die u gevolgd heeft bij aankomst.
- u kan de (mooiere) weg rechts langs het maïsveld nemen. Als u deze weg volgt, komt u aan de achterkant van de hoeve.

Noodnummer bij problemen: 0494/78.56.08 (Sander Ooms)

