Marathonwandeling zaterdag 08 april 2017
Vertrekplaats : MPI De 3 Master Pater Damiaanstraat 10 Kasterlee
Vertrekuren : Vanaf 07.00 uur tot 15.00
Afstanden : 4-6-10-15-20-25-30-42 km
De marathonwandeling start in MPI de 3 master ( MPI De Mast) is gelegen in Kasterlee.
We hebben een lus ter plaatse van ongeveer 10 km voor de grote afstanden. Nadien stappen
we met alle afstanden richting provinciaal domein de Hoge Mouw en gaan daar al rap een
splitsing met de kleinere door de Koningsbossen naar Goor waar zich een rustpost bevindt.
De langere afstanden gaan door de Rulheide richting Hoge Rielen waar we langs de
Rielenkapel naar de volgende rustpost stappen. Na de rust maken de langere afstanden in de
omgeving van de Lage Rielen en Kleine winkel eerst een lus. Daarna stappen we met de
overige afstanden door het Rielenbroek en langs de Para’s en door de Koningsbossen naar de
rustpost in Goor. Daar is voor de lange afstand nog een lus voorzien. Hierna vatten we met zijn
allen de terugtocht aan door de mooie omgeving van de Hoge Mouw om zo terug te komen aan
het vertrek
Keeses Molen, Kasterlee, aan de Geelsebaan, werd in 1853 gebouwd in Heist-op-den-Berg,
maar was afkomstig van Antwerpen, waar hij rond 1650 werd gebouwd. Momenteel is de molen
nog steeds in restauratie waardoor hij volledig ontmanteld is en voor de rest ingepakt.

Kabouterberg is een bos waar er zandduinen met luchtwortels zijn. Hier kunnen kinderen
naar hartenlust klimmen, kruipen en in het zand spelen. Kabouterberg is vrij toegankelijk van
zonsopgang tot zonsondergang.
Balderij en Rielens Broek Waar Grote- en Kleine Kaliebeek samenvloeien ontstond een
uitgestrekt moerasgebied dat in vele aspecten grote gelijkenis vertoont met de Tikkebroeken.
Het leeuwenaandeel neemt de Tielense Balderij voor haar rekening met haar prachtige
vijvers. Het Rielens Gebroekt in Lichtaart paalt zuid-oostelijk aan de Balderij
Een goed humeur en mooi weer zijn enkele troeven die je zeker niet mag vergeten
Voor de wandelaars die met de trein komen wordt er de mogelijkheid geboden
Afhalen station om 8:40 -9:40 -10:40 uur. Terug 14.30 -15.30 -16.30
De Lijnbus 305 -490

