60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Ter hoogte van clubgebouw JES “Het venster”, rechtsaf pad om voetbalvelden
volgen.
Pad gaat over in klinkerweg (Heikneuter).
Einde weg linksaf (Zanddelweg).
Op Y-splitsing links aanhouden (Zanddelweg).
In de bocht, links aanhouden (Schepersdijk).
Op kruising met Voskuilenweg rechtdoor (Schepersdijk).
Bij ingang “De Voskuilenheuvel” rechtsaf, wandelroute rechtsom volgen.
Bij graspad schuin omhoog richting rood paaltje.
Door hekje naar visvijver, deze rechtsom volgen, het water is aan uw linkerhand.
Bij uitgang park linksaf op de verharde weg.

POST 8
70.
71.
72.
73.

Einde weg rechtsaf (Schepersdijk).
Tweede weg linksaf, onverhard pad in.
Einde pad rechtsaf (Zijp).
Eerste weg linksaf (Waterval).

POST 9
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Eerste pad rechtsaf (Burgtsepad) en asfaltpad blijven volgen.
Voor het bruggetje linksaf de wijk in, en vervolgens direct rechtsaf.
In bocht rechtdoor (bij rood paaltje).
Eerste weg linksaf (voor de volkstuintjes), fietspad blijven volgen.
Einde pad weg oversteken (let op!), direct links/rechts pad volgen.
Rechtdoor (Middenveld).
Na huisnummer 28 rechtsaf asfaltpaadje in.
Op fietspad (Arendstraat) linksaf richting oversteekplaats.
Oversteken bij oversteekplaats (let op!), grindpad in.
Pad volgen om de visvijver, het water is aan uw linkerhand.
Over de houten brug, ingang blokhut.

POST 10 (BLOKHUT ‘DEN PEREKKER’)
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Beste wandelaar,
Hartelijk welkom bij deze 42e Scoutwalk! Graag onderstaande punten doorlezen voordat u
op pad gaat. Wij wensen U veel wandelplezier toe!
Evenementencommissie Scouting Boekel

 Er kan gestart worden tussen 9.30 en 10.30 uur. Eerder starten is niet mogelijk in verband met
het uitzetten van de route en bemannen van de stempelposten.
 De wandelroute is aangegeven met gele, witte en rode bordjes. U vindt deze voor de situatie
die u in moet gaan. Deze routebeschrijving dient als een leidraad voor de te wandelen route.
Het gebruik van de kleuren is als volgt:
- geel: linksaf
- wit: rechtdoor
- rood: rechtsaf
 Als bij een situatie niets is aangegeven, loopt U rechtdoor. Doodlopende wegen en inritten
tellen niet mee, behalve als het in de routebeschrijving aangegeven is.
 De route bevat tien stempelposten. Op post 4 (10 kilometer, koffiepost) en post 6 (15
kilometer, soeppost) is een toilet aanwezig.
 Het is mogelijk te stoppen op post 4 en post 6 en op de post te wachten op de bezemwagen.
Houd hierbij rekening met een wachttijd.
 Alle versnaperingen tijdens de Scoutwalk zijn inbegrepen bij het inschrijfgeld.
 Behalve de leden van Scouting Boekel die met de leiding meelopen, wandelt elke deelnemer op
eigen verantwoording mee. De organisatie kan nergens aansprakelijk voor gesteld worden.
 Leden van Scouting Boekel worden verzocht zich altijd af te melden in blokhut “Den Perekker”
na beëindiging van de wandeling, leden krijgen dan hun sponsorkaarten retour.
 Het telefoonnummer van de contactpersoon in blokhut ‘Den Perekker’ is 06 1346 2228.

Deze scoutwalk is mede mogelijk gemaakt door:
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START (BLOKHUT ‘DEN PEREKKER’)

29.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

11.

Vanaf de blokhut voor de houten brug linksaf, grindpad langs vijver volgen.
Over het bruggetje rechtsaf en vervolgens het grindpad volgen.
Voorbij de slagboom, over de sloot en door slagboom/poort bij ingang (trim)bossen.
Eerste pad schuin rechtsaf.
Paden schuin rechtsaf aanhouden.
Rechtsaf bij hekwerk/dierenweide.
Na de bocht naar links, het eerste pad rechtsaf.
Verharde weg oversteken (let op!) en verder rechtdoor.
Bij hekwerk linksaf, vervolgens op rode gravelpad rechtsaf.
Bij sluisje rechtdoor verharde weg oversteken (let op!), verder rechtdoor door
sluisje en rode fietspad blijven volgen dat langs de motorcrossbaan loopt.
Aan het einde van het rode fietspad (bij slagboom) rechtsaf.

POST 1
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rechtdoor (dood lopende weg, Strijboscheweg).
Rechtsaf, achter de huizen langs.
Eerste pad linksaf weer het bos in, groen/gele pijlen van
wandelknooppuntennetwerk volgen.
Rechts aanhouden.
Verharde weg oversteken (let op!) en verder rechtdoor.
Einde pad linksaf en doorlopen tot de post (let op met oversteken!).

POST 2
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Bij post 2 rechtdoor de onverharde weg in (Bremweg).
Eerste weg rechtsaf, bij wit/oranje paaltjes.
Vlak voor grote weg linksaf zandpad in.
Ter hoogte van de rotonde, doorsteken naar het betonnen fietspad. Op het fietspad
linksaf (richting Elsendorp).
Tweede weg linksaf, bij bord Peelrust.
Einde van het pad linksaf (smal pad bij de ingang van Peelrust).
Einde pad rechtsaf.
Eerste pad linksaf, groen/gele pijlen wandelknooppuntennetwerk volgen
Einde pad rechtsaf (bij tennisbanen).

POST 3
27.
28.

Bij post rechtsaf, wandelstrook langs verharde weg (Haveltweg).
Eerste weg rechtsaf, ingang Rooye Plas.
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Bij de slagboom rechtsaf de wandelroute langs het water volgen, et water is aan uw
linkerhand.
Vlak voor verharde weg het pad blijven volgen tussen het water en de weg.
Bij het einde van de plas (bij oranje en blauw paaltje), schuin rechtsaf naar de weg.
Op de verharde weg (Grintweg) linksaf en direct rechtsaf (Haveltweg).
Eerste weg linksaf (Dompthoorn).
Eerste weg rechtsaf, doodlopende weg.
Na slagboom eerste pad linksaf.

POST 4
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Op post 4 rechtsaf (voor de midgetgolfbaan) en het pad blijven volgen.
Einde pad linksaf (Kapelweg).
Eerste pad rechtsaf.
Einde pad rechtsaf (Heereveldseweg).
Tweede weg linksaf (bij lichtmast met nummer 7).
Het zandpad met de bocht mee naar rechts en vervolgens naar links volgen.
Linksaf door het sluisje naast de grote poort.
Linksaf op de verharde weg.
Einde weg rechtsaf.
De bordjes richting de uitgang volgen.
Einde weg linksaf (Kluisstraat) en meteen rechtsaf (Heiderik), let op met oversteken!

POST 5
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Eerste weg linksaf,het pad rechts van het hekwerk volgen.
Einde pad rechtsaf.
Eerste weg linksaf (verharde weg).
Einde weg rechtsaf (Dennenmark).
Op de kruising linksaf (De Bunders).
Eerste zandpad rechtsaf (zandpad tegenover “eigen weg Bunders 4/4a”).

POST 6
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Na de post het pad volgen.
Einde weg linksaf (Hoekstraat).
Statenweg oversteken (let op!), Vale Peelweg in.
Eerste weg rechtsaf.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, onverhard pad gaat over in asfaltweg.
Op drempel linksaf (Voskuilenweg).
Eerste weg rechtsaf, ingang sportpark.

POST 7
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