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Smul het gedicht in Sterksel
Start bij de SPAR en volg de aangegeven wandelknooppunten
door Sterksel. Op de achterzijde vind je meer over de bijzondere
meesterwerken die je onderweg tegenkomt. Bijvoorbeeld
meerdere gedichtentafels, een smalspoorlijntje en een permanente
kunstroute.

Startpunt: SPAR Sterksel,
		
Pastoor Thijssenlaan 1, 6029 RL Sterksel
Afstand:
10,3 kilometer
Knooppunten:
12

16

14

13

18

11

19

17

12

MEESTERLIJKE
WANDELROUTE

Sterksel

12

Smul het gedicht in Sterksel
DE ROUTE IN HET KORT
Combineer natuur met cultuur en culinair genieten tijdens deze unieke poëtische wandeltocht. Deze mooie wandeling door Sterksel biedt
“Ruimte voor Meesterwerken” te midden van prachtige natuur. De dorpskern straalt gezelligheid en historie uit en is toebedeeld met leuke
terrasjes en meesterlijke restaurants. Ga voor uitgebreide informatie naar www.vvvheezeleende.nl
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Smul het gedicht
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De start van Sterksel

Samen Sterk(sel)
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