De Vrienden van Eigenbilzen: Wandeling 8 Km
Vertrek (Sporthalstraat) aan de sporthal cafetaria “ ’t
Spwür “ richting centrum.
Na 100m Rechts over het
spoor en dan in de
Schaaienbosstraat naar
links.
Rechtdoor blijven volgen en aan het kruispunt met de
Vossenkuilstraat deze recht oversteken richting Kerkhoflaan. Ook het kruispunt
met de Lochtstraat recht oversteken tot aan de scherpe bocht naar rechts. Links
naast de kerkhofmuur het pad volgen tot beneden, het spoor oversteken en het
pad terug omhoog blijven volgen tot aan de Hartenberg. Daar rechts afslaan en
onmiddellijk nadien terug rechts op het pad genaamd “Peerput”. Dit paadje
steeds blijven volgen naar het Kattekoët en vervolgens recht oversteken door het
Brielbos naar de Braamstraat. (Hier staan banken)
Aan de Braamstraat links afslaan tot aan uw
rechterkant aan het paadje genaamd “ Pakeslaan ”
en dit paadje inslaan. Blijven volgen tot aan de
Beekomstraat. Deze schuin rechts oversteken tot
in het paadje genaamd “Het Piepelenstraatje”.
Altijd maar rechtdoor het Bergpaadje in waar
rechts halverwege zich een dassenburcht
bevindt. Blijf het paadje verder volgen tot aan de
Bergstraat en daar naar links richting naar de
Dorpsstraat. De Dorpsstraat recht oversteken en
dan onmiddellijk links de Grote Mereweg in.
Altijd maar rechtdoor. U passeert daar de
Fonskeskapel waar St. Hubertus wordt vereerd.
Verder volgen en dan schuin rechts de Kleine Mereweg in. Aan het kruispunt met
de Winkelomstraat staat links op de hoek het K.S.A kapelletje van de Koningin der
Armen. Links afslaan in de Winkelomstraat om dan na 50m rechts de Koestraat in
te slaan. Deze gedurende 300 meter blijven volgen en dan links afslaan (Hier
staat een bord met rood deksel en cijfers 65) en verder volgen over het spoor.

Dan rechts langs een slagboom het paadje blijven volgen tot aan het Taludpad.
Daar staan zowel boven als beneden enkele
banken om eventueel even te rusten. Het
Taludpad naar beneden en blijven volgen.

U passeert aan uw
linkerkant het
monument van de Engelse gevallen vliegeniers.
Het Taludpad blijven volgen tot aan de
Vossekuilstraat. Deze recht oversteken langs het
voetbalveld tot aan de Haenenstraat.
Schuin links oversteken naast de bakkerij en
daar het paadje volgen naar de Lentelaan.
Vooraan rechts via het Wolsbergske naar de
Lochtstraat , daar rechts en na 100m links tot
aan de Fietenstraat. Deze links opwandelen.
Na 200m links het Cannesbergpad in slaan. U
komt voorbij de locatie waar het Keltisch vorstengraf werd ontdekt in 1871.
Van de Cannesberg naar de Molendries en daar links naar de Lochtstraat en
vervolgens aan de kapel naar rechts. Deze kapel
is toegewijd aan O.L.V. van Rust. Achter de kapel
het Kèrkwèègske in naar de Kerkhoflaan. Daar
naar links en zo terug via de Schaaienbosstraat
over de brug van “treg aon de breg” rechts het
spoor over en in de Sporthalstraat links tot aan
de sporthal.

Wij wensen u een aangename en ontspannende wandeling.
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