ZomerKunst 2016
ZomerKunst Natuur wandelroute
Mechelen
(wandeling ca. 8 km) Deze route is grotendeels kinderwagenvriendelijk.
Let op: ZomerKunst locaties zijn variabel open. Zie website voor openingstijden van diverse
locaties! De deelnemende horecalocaties zijn vrij en zonder enige verplichting toegankelijk. Deze
wandeling start vanaf de parkeerplaats Heerenhofweg achter de kerk in Mechelen.

1. Vertrek vanaf de parkeerplaats (aan het einde van de Heerenhofweg, zijstraat
van de Hoofdstraat) achter de Sint Jan de Doperkerk van Mechelen. Loop terug
naar de Hoofdstraat.
2. Ga op de Hoofdstraat naar rechts, na ca. 250 m. aan de overzijde ZomerKunst
locatie Hotel Restaurant De Oude Brouwerij (Hoofdstraat 53) met binnen
kunst van:
a. Kaza Poorter: monoprints en schilderijtjes acryl op doek
b. René Packlé: schilderijen
c. Gabriëlle Kerkhoffs : schilderijen
3. Steek voorzichtig de weg over, volg de Hoofdstraat naar links, na ca. 150 m.
rechts een wandelpad in (Geulpad, bij kleine houten wegwijzer, volg Partij ). Loop
een aantal meters door en ga door een “klapdeur”, vervolg het pad in het weiland
rechtdoor (ca. 1,5 km).
4. Aangekomen in de bebouwde kom van Partij rechts aanhouden (Teventweg).
5. Vervolgens eerste straat rechts (Oude Heirbaan).
6. Op de T-splitsing naar links.
7. Partijerweg weg blijven vervolgen (oversteken en via fietspad richting
stoplichten lopen). Dit plaatsje heet Wittem.
8. Rijksweg overteken en vervolg Wittemer Allee. Allereerst ligt hier het
Redemptoristenklooster van Wittem (de bibliotheek is ook een bezoekje waard).

In Wittem worden van 2 t/m 25 september 2016 de Kunstdagen Wittem
georganiseerd (www.kunstdagenwittem.nl).
9. Voorbij het klooster de eerste straat naar rechts. ZomerKunst locatie St.
Gerarduswinkel (Van Plettenbergweg 3) met kunst van:
a. Titiana Senden: schilderkunst
10. Loop vervolgens via dezelfde route terug tot op het punt waar de bebouwde kom
van Partij begint (Teventweg).
11. Ga nu rechts (langs de voetbalvelden), steek de Geul over en neem vervolgens de
eerste straat Links (Hommerigerweg). Ga verrvolgens steeds rechtdoor,
(Overgeul) , weg blijven vervolgen tot op T-splitsing bij Hoeve De Plei.
12. Hier rechts, de weg oversteken en vervolgens aan de linkerkant ZomerKunst
locatie Restaurant De Geulhof (Eperweg 11) met binnen kunst van:
a. Maud Loop: beeldende kunst
13. Loop hier terug (rechts), steek de straat over en na ong. 800 meter is het
beginpunt de kerk van Mechelen de Sint Jan de Doperkerk, zeer zeker ook een
bezoekje waard.

