
AVONDVIERDAAGSE EERSEL 2021 
 

2,5 KM – BLAUW 
 

Mocht je bijzonderheden tegenkomen tijdens het lopen van de route die relevant zijn voor ons als organisatie 

laat het ons dan even weten op info@a4deersel.nl. 

 

Locatie start/finish:  Dolium, bankjes tegenover ingang Apotheek 

 

 

Let op !  

- Je loopt mee op eigen risico.  

- Neem de verkeersregels in acht, kijk goed uit met oversteken. 

- Neem de geldende COVID-restricties in acht, houdt gepaste afstand van anderen en      

vorm geen grote groepen. 

- Neem afval gewoon mee naar huis en veroorzaak geen overlast voor de omgeving tijdens 

het wandelen. 

 

    Veel Wandelplezier gewenst ! 

 

 

 

  

mailto:info@a4deersel.nl


AVONDVIERDAAGSE EERSEL 2021 
 

2,5 KM – BLAUW 
 

Mocht je bijzonderheden tegenkomen tijdens het lopen van de route die relevant zijn voor ons als organisatie 

laat het ons dan even weten op info@a4deersel.nl. 

 

Routebeschrijving: 

Start:  Dolium, bankjes tegenover ingang Apotheek  

1. Parkeren bij het Dolium (apotheek/dokterspost). 

2. Ga met je rug naar de ingang van het Dolium (Apotheek) staan en loop rechtdoor de Vuursteen 

in. 

3. Je loopt de Vuursteen af met het gebouw van zorginstelling Oktober aan je rechterkant. 

4. Einde straat bij huisnummer 8, rechtsaf met de bocht mee (Vuursteen). 

5. Bij bordje Gebint 104 t/m 147 (ondergrondse glasbak aan linkerkant) rechtsaf tussen de de 

appartementen door naar het Atrium (zilveren paaltje). 

6. Bij de entree van het Atrium (links) bevindt zich aan de zijkant een stenen trapje met 

brievenbussen. Klim naar boven, wandel rustig door de galerij en kom via de andere kant weer 

naar beneden. 

Met een kinderwagen of rolstoel kun je de Vuursteen volgen, dan na het gebouw naar rechts en 

meteen naar rechts. Dan kom je op het eind van het gebouw weer op de route. 

7. Einde stenen trap rechtsaf. Meteen rechts straat in tot aan bordje Gebint 104 t/m 107. Ga dan 

linksaf. 

8. Wandel langs kapper, Vital fysiotherapie tot aan seniorencafé ’t Stökske. 

9. Na ’t Stökske linksaf (Gebint) tot einde van de straat. 

10. Ga links af (De Poten). Blijf links lopen. 

11. Bij het honderd jarigen “bos” (zie paaltjes bij de bomen) rechtsaf Klokstaart in. 

12. Klokstraat in en blijf rechts lopen. Op einde met de bocht mee naar rechts. 

13. Dan linksaf Kerkloop in. Deze straat gaat door een in aanbouw van een nieuwe wijk. 

14. Steek einde Kerkloop Hoogstraat over en loop tussen de twee wegversperringen (betonblokken) 

door naar een al gerealiseerde nieuwe wijk. Loop een cirkel rond het grasveldje. Dit is de 

Boonstraat. 

15. Verlaat deze nieuwe wijk weer via de Boonstraat (tussen de wegversperringen door) en sla 

linksaf de Hoogstraat op en blijf rechts lopen. 

16. Sla bij het zandpad (Tinteltuin) rechtsaf. Dit is de Houtwal. 

17. Sla eerste pad/ doorsteek rechts in, Waterkuil. Ga links lopen op voetpad 

18. Ga 1e weg links de Spieker in. 

19. Sla eerste straat links in (Maalsteen). 

20. Loop via de doorsteek/pad einde hofje weer naar de Houtwal (zandpad). 

21. Bij Houtwal (zandpad) rechtsaf tot aan Buurtboerderij. 

22. Loop links via het verharde pad om de Buurtboerderij heen. 

23. Bij einde verharde pad linksaf, Houtwal vervolgen. 

24. Einde Houtwal rechtsaf, Bergeijksedijk. Blijf aan Dolium kant. Let op fietsers!! 

25. Weg oversteken en dan rechts af het voetpad op (Vuursteen). 

26. Loop rechtdoor naar ingang Dolium. 

27. Weer terug naar de parkeerplaats.       

Finish:  Dolium, tegenover ingang Apotheek 
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