Beste Wandelaar,
Hartelijk welkom bij deze 39e Scout-Walk.
Voordat u op pad gaat vragen wij u eerst even de hieronder staande punten door te lezen. Wij
wensen iedereen veel wandelplezier toe.
Evenementencommissie
Scouting Boekel
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Er mag pas vanaf 9.30 uur gestart worden met wandelen nadat het startschot
voor de Scout-Walk is gegeven.U loopt anders het risico dat de route nog
niet helemaal is uitgezet of dat de stempel-post nog niet aanwezig is.
Alle versnaperingen tijdens de tocht zijn inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Wilt u minder dan 25 kilometer lopen dan kunt het beste stoppen op de 5 Km, 10 Km
(koffiepost), 15 Km (soeppost) of de 20 kilometerpost en wachten tot de bezemwagen
u op komt halen.
De wandelroute is aangegeven met gele, witte en rode bordjes. U vindt deze voor de
situatie, die u in moet gaan. Deze routebeschrijving dient dan ook als een leidraad voor
de te wandelen route.
Het gebruik van de kleuren is als volgt:

•

*

•

geel

linksaf

rood

rechtsaf

wit

rechtdoor

Als een bij een situatie niets aangegeven wordt dan loop je rechtdoor. Doodlopende
wegen en inritten tellen niet mee, behalve als het in de routebeschrijving aangegeven
is.
Behalve de leden van Scouting Boekel die met de leiding meelopen, wandelt elke
deelnemer op eigen verantwoording mee en kan de organisatie nergens
verantwoordelijk voor gesteld worden.
Het telefoonnummer van de persoon op blokhut "Den Perekker" is: 06 13 44 35 11

Scout-Walk 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.

voor de brug linksaf langs de vijver
op splitsing wandelpaden rechtdoor
rechtsaf de betonnen brug over en volg grindpad
bij ingang trimbossen linksaf de brug over, Langs de slagboom, rechtdoor het rode fietspad volgen
rechtdoor de verharde weg (Peelstraat) oversteken (LET OP) en het rode fietspad blijven volgen
rechtdoor de verharde weg (Bezuidenhout) oversteken (LET OP) en het rode fietspad blijven
volgen dat langs de motorcrossbaan loopt
7. Na slagboom einde rode pad rechtsaf
POST 1 (slagboom einde rode pad)
8. Na post 1 op splitsing rechtdoor
9. Op de T-splitsing ,bij het huis, rechtsaf (bij een rood paaltje).
10. Op de 3-sprong tussen de huizen ga je linksaf en houdt links aan.
11. Op de 3-sprong. Daar ga je rechtsaf.
12. Blijf dit brede bospad volgen totdat je bij een asfaltweg uit komt. Steek deze over (LET OP).
13. Volg het brede zandpad. Ga aan het einde rechtsaf.
14. Blijf deze weg volgen (gaat over in verharde weg).
15. Aan het einde van de weg steek je de grote weg over (LET OP)
POST 2 Boekelseweg/Kranerijt (tevens oversteekpost)
16. Verharde weg rechtdoor volgen (De Wind).
17. einde weg rechtsaf
18. einde weg linksaf en verharde weg volgen tot Kokse Hoeve.
19. Bij Kokse Hoeve rechtsaf het fietspad op en bij brug oversteken
POST 3 Koksedijk/brug Aa (tevens oversteekpost)
20. Deze weg gaat over in Gemertsedijk.
21. Bij paaltje 8,8 (net voor het bos) ga je linksaf.
22. Blijf het brede bospad volgen.
23. Einde zandpad rechtsaf (dit is een verharde weg).
24. Blijf deze weg volgen (LET OP passerende auto’s)

POST 4 (Dagbesteding Ut Hurkske / Thomas huis)
25. Ga de 1e weg rechtsaf (Meerbosweg). Deze gaat over in een zandweg.
26. 2e zandpad linksaf.
27. Voor kruising rechtsaf het kleine bruggetje over het smalle pad in
28. Op splitsing zandpad linksaf.
29. Einde rechts
30. Eerste Links
31. Voorbij Maisveld (akker) rechts langs slagboom tot verharde weg
32. Einde pad linksaf het fietspad op (LET OP: STEEK hier NIET OVER!!!).
POST 5 Hoek/Kempkesweg (tevens oversteekpost)
33. 1e weg linksaf (Hoek).
34. Deze weg gaat over in Boterweg.
35. Even verderop loop je Erp binnen.
36. Vlak voor het einde van de weg ga je rechtsaf voor de veevoederfabriek van Franssen
(Watermolenweg).
37. Ga linksaf het fietspad in vlak voor de tennisbanen.
38. Je loopt over een brug en gaat aan het einde van het pad rechtsaf.
39. Houdt rechts aan en je komt o.a. langs de sporthal Ter Aa (rechts van de weg).
40. Bij Garage Bijvelds steek je over (LET OP) en ga rechtsaf het fietspad op.
41. 2e weg linksaf (Vaansingel).
42. 1e weg rechtsaf (Groothees)
POST 6 GROOTHEES (huis nr. 7)
43. Einde weg linksaf (Looieind).
44. Tussen de huizen nrs. 13 en 9 ga je rechtsaf een zandpad in (bij spongebob electro huisje).
45. 1e zandpad linksaf.
46. Aan het einde van dit pad kom je bij een bocht op een asfaltweg uit ga hier rechtsaf.
47. Volg de asfaltweg (er zitten een paar bochten in)
POST 7
48. Linksaf. (Boterhurken)
49. In bocht naar links, rechts het zandpad in bij slagboom.
50. weg oeversteken (zandpad, Ventieren).
51. Aan het einde van dit zandpad steek je de verharde weg over (LET OP).
POST 8 Boekelseweg (tevens oversteekpost)
52. Je gaat rechtdoor de verharde weg in (Veluwe).
53. Blijf deze weg volgen (bocht naar links) en ga aan het einde rechtsaf (De Aa).
54. Blijf deze weg volgen (bocht naar links) en onder de hoogspanningsmasten ga je rechtdoor
(Kiesbeemd).
55. Einde weg rechtsaf (Zandhoek).

POST 9
56. Bij huisnummer 3 linksaf de verharde weg in (Zandhoek).
57. Eerste zandpad ga je rechtsaf.
58. Aan het einde van het pad steek je de verharde weg over (LET OP oversteek post) en ga je
rechtdoor het grindpad in tussen de paaltjes door.
59. Het grindpad gaat over in een klinkerweg (Nachtegaallaan).
60. Einde weg rechtsaf.
61. In de bocht naar links ga je rechtdoor in de richting van het fietsroutenetwerk.
62. Volg in de bocht de verharde weg naar links (Mezenlaan 12-22).
63. De weg gaat over in een onverharde weg.
64. Bij brug rechtsaf. Je bent nu weer bij de blokhut.
POST 10: FINISH

Laat uw controlekaart afstempelen in de blokhut en geniet nog even na in de blokhut onder
het genot van een consumptie. Wij hopen dat u veel wandelplezier heeft beleefd aan deze
Scout-Walk en zien u graag volgend jaar terug bij de 36e Scout-Walk.
Evenementencommissie
Scouting Boekel

