
Ramenzoektocht Broederlijk Delen - Rijkevorsel. 

Vertrekpunt: Sint- Willibrorduskerk.   4.7 km 

Doelenpad in gaan. 

Einde Doelenpad rechts Kasteelweg in gaan.  In de Kasteelweg vind je een bordje met opdracht.  

Weg vervolgen en links Middelstede in gaan.  Ook in deze straat vind je een bordje met opdracht.  

Aan het einde van de Middelstede, kom je in de Markweg. Sla linksaf. 

In de Markweg links de Achterstede in gaan.  Zoek het bordje met opdracht.  

Weg vervolgen en op einde rechts doorsteek nemen naar Eekhofstraat.  

Einde doorsteek links Eekhofstraat in gaan.  Kijk goed uit naar een bordje met opdracht.  

Einde Eekhofstraat, rechts Kasteelweg in gaan richting Bavelstraat. 

Van de Bavelstraat kom je in de Bremstraat.  

Weg vervolgen en voor “Den Brem” rechts paadje in gaan richting Kleine Markweg. 

Kleine Markweg af gaan.  Geen bordjes gevonden op het laatste stuk? Kijk dan goed uit in deze straat. Het 

zal niet lang duren vooraleer je een bordje met opdracht tegenkomt.  

Einde Kleine Markweg, links de straat Wouwer in gaan. 

Aan het einde van de Wouwer, links gaan op Koekhoven. 

Op Koekhoven, rechts Otterdaelstraat in gaan.  

Scheen de zon niet in je ogen? Heb je in de Otterdaelstraat een bordje gevonden? Goed zo! 

Einde Otterdaelstraat steken we de Hoogstraatsesteenweg over en we  gaan de Vonderstraat in. Kijk goed 

uit bij het oversteken maar ook in de straat waarin je nu verder wandelt. 

Dit is de Vonderstraat.   

 

Weg vervolgen en aan het einde van de Vonderstraat, komen we in de Molenstraat. 

In de Molenstraat gaan we even naar links tot aan de trage weg “Oude Molenpad”. 

Oude Molenpad in gaan en zo kom je in de Banmolenweg.  Hier mag je zeker je ogen goed opendoen want 

in deze straat zijn er twee bordjes met een opdracht. Gevonden? 

Ga dan de Korte Molenweg in richting Molenstraat. De Molenstraat rechts in gaan en zo komen we aan ons 

eindpunt van de wandeling. 

 

 


