1. U vertrekt vanaf Plexat. Als u Plexat
verlaat gaat u rechtsaf.
2. Boven de deur van het tegenwoordige
‘Thomashuis’, Kerkstraat 24, staat: “Maria
Assumpta” wat betekent: “Maria ten
Hemelopneming”. Voorheen was dit een
klooster.
3. Vervolg de Kerkstraat welke overgaat in
een zandweg en u komt uit bij “De Put”.

6. Ter hoogte van het “vissteigertje”

4. Hier aangekomen neemt u links het
voetpad en volgt dit tot het einde.

Een wandeling door een Wagenbergs stuk
natuurgebied.

5. Wandelend langs de put houdt u – rechts
van u – steeds zicht op de ranke NeoGotisch toren van de parochiekerk.
De Sint-Gummaruskerk is een grote
driebeukige kruisbasiliek in neogotische
stijl met een toren van 67 meter hoogte.

Gaat u links en direct weer links.
U kunt er hier ook voor kiezen recht
door te lopen om vervolgens nogmaals
geheel rondom “de Put” te wandelen. Dit
een pad
deelgaat
van u“de
route
7.betekent
Aan hetwel
einddat
vanu het
rechts
volgt tot u weer bij dit steigertje uitkomt.

7. Aan het eind van dit pad gaat u rechts af.
U wandelt nu tussen enkele kwekerijen
door.

12. U passeert nog de parochiekerk waarop
u tijdens uw wandeling rond “de Put”
steeds uitzicht had.

8. Neem de eerste weg links.

13. Nadat u de kerk gepasseerd bent gaat u
rechts af en komt weer bij “Plexat”.
Hier kunt u even uitrusten en even wat
drinken.

9 Aan het eind van de weg gaat u rechts af.
10. Na ± 200 m. moet u rechts aanhouden
(het fietspad nemen – dit gaat over in de
weg).
Aan uw rechterhand ziet u enkele oude
boerderijen.
11. Aan het eind van de weg links af en
direct weer rechts af.
Wilt u eens een nachtje in Wagenberg
blijven logeren dan kunt u terecht in dit
Bed en Breakfast “’d Ouwe Grutter”.

Dorpsstraat 41.

