
Kapelwandeling  
Uitgezet door eet- en drinkcafé ’t Trefpunt i.s.m. visit Geijsteren. Duur: ongeveer 1.5 uur.
-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------

1. Vanaf café  “t Trefpunt”  gaat u  linksaf de St.  Wilbertsweg op.
2. Volg de St. Wilbertsweg  linksaf, richting huisnummers 22, 26 en 28. 

           U gaat dus niet over het bruggetje.
3. De asfaltweg gaat over in een zandpad.
4. Over het houten bruggetje gaat u rechtdoor tot bij de St. Willibrorduskapel.
5. Bij de kapel het pad links volgen, langs de houten afrastering. 
6. Aan het einde van dit pad gaat u rechtdoor, over de slagboom en verder tot bij de   

beek.
7. Voor de beek volgt u het pad naar rechts.  Hier staat ook een Pieterpadaanduiding 

(rood-wit blokje)
8. Dit pad volgen totdat u na ongeveer 500 meter bij een groot ven komt. U kunt nu 

links voor het ven langs naar de Rosmolen lopen. Maar achter het ven om is ook 
mogelijk. Volg dan het pad naar rechts en houdt het ven aan uw 
linkerhand.

9. Bij het boerderijtje (Rosmolen) de beek oversteken. Meteen na de brug linksaf en het 
paadje langs de beek op gaan.

 (Alternatieve route: na de beek het hoofdpad volgen tot het einde bij verharde 
weg.
            Dan verder gaan met punt 13).

10.Volg het paadje langs de beek. Achter het bruggetje van twee balken volgt u het                 
pad  rechts, van de beek weg, richting het sportpark. 

11.Voor het trainingsveld gaat u links over het bospaadje tot aan het hoofdveld bij de 
dug-out. Hier loopt u naar  de kleedaccommodatie.

12. U gaat hier rechts, achter de goal langs, naar de uitgang van het sportpark en de 
verharde weg.

13. Nu loopt u linksaf richting Geijsteren.

(Als u wilt, kunt u vanaf hier een extra  wandeling  lopen van p.m. 3 kwartier. Zie 
daarvoor de Boswachtersloop, punt 6.)

U loopt langs enkele fraaie, oude boerderijen.
Let ook op de zijkant van de kerk. Hier staat een mooie grafzerk uit p.m. 1570, van 
de Fam. Van Eyll.     

     14. Bij Café ‘t Trefpunt staat de koffie klaar na zo’n heerlijke wandeling.            
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