ZomerKunst 2016
ZomerKunst wandelpreuverij Epen
(ca. 8,3 km)
Wandeling in en rond Epen met preuverijtjes op vier ZomerKunst locaties
(Hotel & Appartementen Ons Krijtland, Hotel Restaurant Preuverij De 4 Jaargetijden, Hotel
Herberg & Apartementen De Smidse, Hotel Creusen).
Kosten: € 19,95 per persoon. Er kan dagelijks vanaf 10.00 uur gestart worden bij Hotel Ons
Krijtland (Julianastraat 22, Epen). Laatste stop uiterlijk om 16.00 uur. Groepen (max. 25
personen) vanaf 4 personen graag reserveren via 043-4551557 of info@krijtland.nl.
Deze route is ook te wandelen zonder de preuverijtjes.

1. Na de ontvangst met koffie/thee en huisgemaakte Limburgse vlaai bij
ZomerKunst locatie Hotel & Appartementen Ons Krijtland start u met de
wandeling vanaf de parkeerplaats aan de achterzijde van het hotel.
a.

Lieke Bessems: fotografie

b. Richard Lemmens: schilderijen
c.

Annerie Breuer: schilderijen

d. Albert Plusquin: schilderijen
e.

Hermien Hautmans-Glatzhofer: bronzen beeldjes (vaste kunstenares)

2. Volg de zwarte paaltjes route (langs de appartementen) via de holle weg naar
beneden. Blijf dit pad volgen tot aan de verharde weg, hier rechtsaf Kapelaan
Houbenstraat.
3. Loop dan de 1e straat rechts omhoog, de Boeienstraat in.
4. Straat oversteken, langs het gebouw met pinautomaat en postbus, links
aanhouden, de Krekelstraat naar beneden.
5. Krekelstraat uitlopen, rechtsaf de Wilhelminastraat op en oversteken. Daar ligt
meteen de 2e ZomerKunst locatie Hotel Restaurant Preuverij De 4
Jaargetijden.
a. Jenny Maas-Gubbels: schilderijen
6. Na het genot van de 2e preuverij gaat u rechtsaf bij De 4 Jaargetijden en dan
meteen weer rechts, het Bovenpad in. Dit is een verharde, typisch Limburgse
holle weg.
7. Op het einde van dit pad linksaf, de Molenweg in.

8. Na ongeveer 200 meter rechtsaf het weiland in, hier staan rode en blauwe
paaltjes.
9. Loop de wei uit, volg het pad dat hierop uitkomt tot aan de verharde weg. Steek
de weg over en ga linksaf, de brug over, aan het begin van de brug en aan het
einde staan 2 wegkruisen.
10. Ga de 1e weg rechts (dit is de weg naar het voetbalveld van Epen) en neem
vervolgens het linker voetpad (links langs het bankje).
11. Loop het pad uit dat in de weilanden uitkomt en houdt dan rechts aan richting de
Volmolen. Bij de Volmolen aangekomen, rechtdoor langs de oprijlaan, richting de
Plaatweg.
12. Hier aangekomen rechts aanhouden en meteen weer rechtsaf, de weilanden in.
Hier staan blauwe en gele paaltjes.
13. Aan het einde van deze wei aan de overkant van de weg bevindt zich ZomerKunst
locatie Hotel Herberg & Appartementen de Smidse.
a.

Wilma Hensels

14. Na heerlijk gegeten te hebben bij Herberg de Smidse, de weg terug oversteken
en hetzelfde weiland weer inlopen.
15. Het weiland uitlopen tot aan de verharde weg, rechtsaf, de Plaatweg in.
16. Aan het einde linksaf, de Terzieterweg in.
17. Voor Hotel Inkelshoes rechtsaf, de Diependalsweg in. Na ongeveer 100 meter
rechtsaf, het zandpad op.
18. Het zandpad uitlopen tot aan de bosrand. Daarna linksaf.
19. Vervolgens het volgende pad links naar beneden. Bij de verharde weg weer naar
links, dit is weer de Diependalsweg, de blauwe paaltjes volgen.
20. De blauwe paaltjes gaan op een gegeven moment linksaf, de weilanden in, deze
volgen.
21. De weilanden doorlopen. Deze komen uit op een pad, blijf dit volgen tot de
kruising van zandpaden (3-sprong). Ga hier rechtsaf, naar beneden.
22. Het pad volgen tot aan de verharde weg. Linksaf de Terzieterweg op.
23. Links aanhouden de Wilheminastraat in. Na 300 meter bevindt zich aan de
linkerzijde ZomerKunst locatie Hotel Creusen.
a.

Jetty van Campenhout

24. Na de zalige zoete proeverij van Hotel Creusen weer linksaf, de
Wilhelminastraat in.
25. De 1e straat linksaf de Heerstraat. Deze doodlopende straat uitlopen. Het
wandelpad op en dit uitlopen tot aan Hotel & Appartementen Ons Krijtland, het
startpunt van de ZomerKunst wandelpreuverij.

