Wijzigingen/aanvullingen Mini-pelgrimage rondom Vessem dd. 23
september 2021
Website: www.pelgrimsherberg.nl
Email: info@pelgrimsherberg.nl,
Opmerkingen over de tekst svp ter attentie van Lidy van Lie Peters of
Mirjam Latjes

1.

Merenroute

Punt 1. Let op! Bij wandelknooppunt (wkp.) 86: niet de wkp.-pijlen
volgen richting wkp. 78 (pad is afgesloten), maar linksaf de asfaltweg
op (Driehuizen). Zie verder boekje “Mini-pelgrimage rondom Vessem”.

2.

Heideroute

Punt 2. Vervang door:
Bij wkp.34 rechtsaf langs de KB lopen. Let op! Bij wkp. 83 rechtdoor
langs de Kleine Beerze blijven lopen (370 m.!). Daarna bij het
eerstvolgende bruggetje linksaf Kleine Beerze oversteken richting wkp.
82. Bij de asfaltweg rechtsaf richting wkp. 33 (Ellenbroek). De
voorrangsweg oversteken en bij wkp. 33 rechtdoor richting wkp. 32
(via Achterste Donk). Bij wkp. 32 rechtsaf het wandelpad in, blijf dit
pad 200 meter volgen. Bijna aan het einde van dit pad bij splitsing
rechts aanhouden (min of meer parallel aan drukke weg). Loop door
tot de T-splitsing. Hier linksaf en na 25 meter rechtsaf over het
fietspad langs de weg van Vessem naar Middelbeers. Dit fietspad 1,5
km blijven volgen. (Bij de kruising van Stroomkesberg en Meerven
vind je op 25 m. naar rechts een monument voor de in WOII
omgekomen vliegers).
Punt 3. Vervang door:
Vóór de inrit van “NatuurRijk de Kempenzoom”, met terras en eetcafé
“Parkzicht” (voorheen: Het “Beerse Boshuis”), rechtsaf een zandpad
in. Bij de slagboom linksaf, achter de camping langs, richting wkp. 01.
De gele pijlen blijven volgen tot een pad scherp naar rechts afbuigt.
Let op: dit is vóór wkp. 75! Volg hier het logo van de Pelgrimsherberg,
dus rechtsaf, en na 100 m. 1e. zandpad linksaf. Dit pad komt weer uit
bij de Kleine Beerze. Deze oversteken en naar links, het pad met de
KB aan de linkerzijde blijven volgen. Steek de klinkerweg (Hillestraat)
over en blijf het pad met de KB een de linkerzijde volgen richting wkp.
78.

Punt 5. Let op: De rood-witte markering van het Pelgrimspad is hier
leidend (zie ook pg. 18) met uitzondering van: bij wkp. 83 hier
rechtdoor en via wkp. 74 rechtsaf naar wkp. 82 (=de
uitkijktoren)! Zie verder het boekje.
Punt 8. Vervang door:
Volg dit pad (Landschot) en steek de kruising met de eerste asfaltweg
rechtdoor over. Zandpad blijven volgen. Bij de volgende (dus 2de)
kruising met asfaltweg linksaf deze asfaltweg op. Na 300 meter
rechtsaf (=de Lantie).Blijf de Lantie volgen: eerst flauwe bocht naar
rechts, dan ná flauwe bocht naar links het eerstvolgende pad linksaf
(=Speulhof). Let op: Blijf rood-witte tekens in principe rechtdoor
volgen tot aan de 2de asfaltweg (Ellenbroek). Op de
Hoogeloonseweg linksaf tegenover huisnummer 2 over sluisje in de
KB.
Je loopt Vessem weer binnen: langs de Jacobushoeve (zie inleiding),
rechtdoor over het (Toren-)pad, langs de kerk terug naar de
Pelgrimsherberg.

3.

Stroom- en Bosroute

Punt 1 Let op: Niet het Kabouterbos inlopen! Je ziet het
rechts in de verte en laat het rechts liggen.
Punt 4 De schuilhut is afgebrand.

4.

Verstillingsroute 2021-2022.

Door werkzaamheden bij de Grote Beerze is een deel van het gebied van
de oude Verstillingsroute op dit moment niet toegankelijk. We lopen nu
tijdelijk een alternatieve route via Netersel om de werkzaamheden heen.
In de Pelgrimsherberg ligt de tijdelijke route klaar.

