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Hellicht 2017
22.5 km

Vertrekpunt: gemeentehuis Rotselaar
Ga links de Pastorijstraat in.
Ga rechtdoor en neem de Beemdenstraat.
Aan de eerste splitsing links, volg het veldpad (De bimmen).
Neem voor het kapelletje het wegje links.
Ga op de Hellichtstraat naar links.
Neem het grindpad rechts (Vinnepadweg) en dan terug rechts
(Streekveld).
Neem de asfaltbaan rechts (Broekstraat).
Ga op het einde naar links (Hellichtstraat) en neem de eerstvolgende
geasfalteerde straat terug links (Boonhofstraat).
Ga hier op het einde naar rechts en neem na 50m links de
Hellichtstraat tot aan het Meanderspad (links). Neem dit pad.
Steek de Demer over en ga naar links.
Ga rechts op de Nieuwebaan tot aan de oversteekplaats voor fietsers
en voetgangers.
Steek hier over en neem het rode pad naar beneden.
Volg de asfaltweg tot aan het Kerkplein. Blijf links van dit plein lopen.
Verlaat het plein aan de ingang van de kerk. Neem de Sint-Jansstraat
naar links en ga direct Beverlaak in (rechts).
Neem de tweede straat rechts (ook Beverlaak) en volg deze (via
Hinderenberg) tot aan de Tremelobaan (containerpark).
Ga hier rechts en neem de eerste straat opnieuw rechts
(Rochusstraat).
Ga op het einde 100m naar links en neem rechts de Walstraat.
Neem links de Demerbroekstraat en steek voorzichtig de Nieuwebaan
over. Neem de Meulderskapelweg tot aan de eerste verharde weg.
Ga links en draai 100m verder aan een T-splitsing naar rechts
(Hoogland).
Ga links Bremberg in en ga voorbij huisnummer 16 opnieuw links.
Steek door naar Aspergeveld en neem het rood betegelde pad rechts.
Ga links en direct weer rechts naar Veerpont, steek de Demer over en
volg opnieuw het Meanderpad.
Steek voorzichtig de Vakenstraat over en ga direct richting Sportoase.
Na de parking nemen we de links tegenover de cafetaria het
Meanderpad. We vervolgen de weg achter de surfclub en de bareel tot
aan een splitsing die we links nemen tot voorbij een weide met herten.

25 We nemen nu rechts het Meerpad. Aan de verharde weg gaan we
rechtdoor tot aan de Schrikstraat. Die gaan we rechts in.
26 Op het einde van de straat ga je opnieuw naar rechts, je steekt over
aan het zebrapad en je gaat rechtdoor tot aan het huisnummer 8 in
de Gildenstraat. Ga hier naar links.
27 Aan Beversluis ga je rechts in.
28 Je neemt de Winkelveldbaan tot 150m voor het station.
29 Hier zie je een klein zandweggetje (Onder ’t Spoor) en zo kom je tot
aan de Langestraat, die vervolg je naar rechts.
30 Neem nu links de Olivierstraat en dan de Wolfakkerweg.
31 Blijf rechts achter de afsluiting op de Aarschotsesteenweg en steek
voorzichtig over naar de Kerzestraat.
32 Aan de splitsing ga je naar rechts de Kapellekensweg in en dan links
Tussenhagenweg.
33 Op het einde ga je naar rechts richting kerk. Je neemt het kleine padje
rechts aan de achterkant van de Parochiezaal en je gaat rond de kerk
in tegen uurwerkwijzerzin.
34 Aan de Dekenij, neem je de eerste baan rechts. Ga voorbij jeugdhuis
de ‘Floere Bloes’.
35 Je komt nu aan een wijk en je neemt de eerste straat rechts, op het
einde aan de splitsing links en dan de volgende opnieuw rechts. Ga
voorbij een speelpleintje richting Aarschotsesteenweg.
36 Steek voorzichtig de Aarschotsesteenweg over en ga schuin rechts de
Eektstraat in.
37 Neem de eerste straat rechts en 50m verderop links de Abdijlaan in.
38 Ga onder het spoor en volg de weg tot aan de Leuvensebaan.
39 Neem deze baan en volg deze tot je rechts het Kadodderpad
tegenkomt. Neem dit padje.
40 Steek de Torenstraat over. Neem hier een klein steegje, het Menapad.
41 Ga voorbij het politiebureau en het Frans Drijversplein tot aan de
Groenstraat. Links kom je opnieuw aan je startpunt.

Vergeet ook niet de schiftingsvraag in te vullen.

Heel veel plezier en veel succes!
Uitslag zaterdag 5 augustus om 16u, Broekstraat naast nr. 29 te
Rotselaar. Kinderanimatie voorzien vanaf 15u.

