
Wandelroute
  START GROTE MARKT BEESEL

We staan met de rug naar Herberg de Bongerd. 
1. RD - naar voetpad langs de Markt  
2. LA - naar Ruys van Splintersingel 
3. RD - Ruys van Splintersingel, links blijven lopen
4. RD - kruispunt, voorzichtig oversteken
5. RD - voetpad, links negeren

 A. In welk jaar vindt het volgende Draaksteken plaats?

6. LA - smal bospaadje volgen
7. RD - bospaadje blijven volgen
8. LA - bij splitsing, bospaadje volgen en
9. RA - bij de volgende splitsing

 B. Wij lopen nu over het drakenterrein. Hoe heet de man die de 
 draak verslagen heeft?

10. RD - bij het kruispunt en pad blijven volgen tot einde
11. RA - brede weg volgen
12. RA - (bij dikke boomstam) en zandweg volgen
13. LA - asfaltweg Bakheide volgen
14. RA - eerste weg na weide (knooppunt paaltje)
15. RD - kruispunt oversteken en KPN 68 volgen
16. RD - bij Bakhei’s kapelke, zandweg volgen

 C. Je bent hier bij de Maria- kapel. Vul de volgende zinnen aan:
 Maria wil bij mensen wonen
 Heel dicht bij u en mij
 Niet enkel in………………..
 Maar ook hier in………………..

17. LA - veldweg volgen, KPN 63
18. LA - bospad blijven volgen (KPN paaltje)
19. RD - Burg.Janssenstraat voorzichtig oversteken
20. RA - fietspad volgen
21. LA - bij KPN paaltje

Beesel | 6 km
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RD  = rechtdoor  RA  = rechtsaf

LA  = linksaf    KPN  = knooppunten route
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22. LA - zandweg (Caeffertweg) blijven volgen 
23. RA - met bocht mee lopen
24. RD - bij KPN 60, veldweg rechts negeren
25. RA - smal veldpaadje volgen
26. RA - bij splitsing bospaadje blijven volgen
27. RA - bij volgende splitsing en meteen
28. LA - bospaadje blijven volgen

 D. Wat betekent de naam “Solberg”?

29. RD - bij kruispunt, paadje volgen tot einde
30. RD - op brede zandweg (Bovenste Solbergweg)
31. RD - bij KPN paaltje en weg volgen
32. LA - weg langs kersenboomgaard volgen
33. RD - Sint Antoniusstraat voorzichtig oversteken

 E. Aan de linkerkant staat een kapel. Boven de ingang van de kapel hangt  
 een schild. Hierop staan de letters B V O. Wat betekenen deze letters?

34. RD - Zandkuilweg weg volgen tot einde
35. LA - en meteen weer 
36. RA - de dijk op en aan het einde dijk
37. RA - Ervenweg volgen
38. RA - naar Ouddorp
39. RD - weg links negeren

 F.  Hoe hoog stond hier het water in januari 1799?

40. LA - naar vismarkt
41. RA - dan oversteken en door poort van kerkhof
42. RD - weg volgen, de trappen af en dan
43. LA - kerkhof verlaten en
44. RD - Kerkpad volgen
45. RD - weg links negeren
46. RD - kruispunt oversteken
47. LA - Kerkplein op
48. RA - langs de kerk
49. LA - langs de kerk

 G. Rechts staan 4 keramieken, wat stelt de  
 tweede keramiek voor?

50.  RD - Kerkstraat oversteken
51.  RA - 2 x zebrapad voorzichtig oversteken
52.  LA - FINISH Markt  

Deze route wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting 
Wandelvierdaagse Beesel.
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Plattegrond


