
17/7 – Muzikale belevingsdag in de Merode  
PROGRAMMA 

 10.45 uur Sara Salverius (kerk Wolfsdonk)  
 13 uur Les Guitares Magiques (Kuypene Vijver)  
 15.30 uur Damast Duo (Langdonken schuur)  
 17:30 uur Siger (kerk Wolfsdonk)  
 Nadien: paella in zaal den Abt (Wolfsdonk) 

 

FIETSEN 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1aU5Ze9O9gUO0Sv9wvkTkOvXIjwPnqDg&usp=s
haring 

Van Kerk Wolfsdonk tot Kuypene Vijver (ong. 10 km) 

Je vertrekt van aan de kerk richting Testelt. Net voorbij café Le Loup Garou, sla je linksaf richting 
knooppunt 88, je fietst door Blauberg dorp en volgt verder knooppunt 17. Aan knooppunt 17 sla je 
linksaf richting Veerle Heide. Je volgt dan niet meer de knooppunten, maar gewoon de weg.   

Je bent dan op de straat Veerle-Heide, en volgt deze voor ongeveer 1 km, en als je links de kerk ziet, 
sla je 100 meter verder rechts af.  Dat is Kuypene Vijver.  Je rijdt deze straat uit tot op het einde, waar 
het onverhard wordt, en weer 100 meter verder vind je de concertlocatie aan het Ven.  

GPS: Kuypenevijver (zn) 2431 Laakdal. 

Van aan Kuypenevijver naar de Langdonken schuur (ong. 15 km) 

Je fietst terug zoals je kwam, en gaat Kuypene vijver uit, linksaf langs de kerk tot aan knooppunt 17. 
Je volgt naar 88 en slaat dan af naar 86 en volgt naar 87 naar 19 en verder naar 48.  

Als je op je rechterkant de oude hippodroom ziet, begint het even met opletten:  

- Je slaat de Ruitersstraat in 
- Linksaf de Welkensvenstraat  
- Bijna dadelijk rechtsaf de Klein Welkensvenstraat in 
- Rechtsaf de Blakerstraat tot aan WANDELknooppunt 62, daar ga je rechtsaf het pad op 

(misschien is het niet makkelijk fietsen, dan doe je een stukje te voet)  
- Je volgt het pad naar WANDELknooppunt 351 en komt op een verharde weg  
- Aan WANDELknooppunt 351 sla je rechtsaf richting WANDELknooppunt 65 (in de Donkstraat) 

je vindt op je linkerkant de schuur van Natuurpunt waar het einde is van de verharde weg.  

GPS: Donkstraat 52, 2230 Herselt 

Van Langdonken naar Kerk Wolfsdonk (ong. 8 km) 

- Je fietst van de schuur terug over de verharde weg richting WANDELknooppunt 351  
- Daar sla je linksaf richting WANDELknooppunt 62 (in de Donkstraat) en kom je op een 

overhard pad.  
- Aan WANDELknooppunt 62 fiets je richting WANDELknooppunt 61 waar je terug de 

fietsknooppunten terugvindt, en sla je linksaf richting FIETSknooppunt 19  
- Aan fietsknooppunt 19 volg je knooppunt 88 en leid je jezelf zo terug naar de kerk  



GPS: Wolfsdonk-dorp 7, 3201 Langdorp  

MET DE AUTO en PARKEREN 

Voor Kuypene Vijver: parkeer jezelf aan de kerk Sint-Jozef Werkman, Veerle-Heide, 2431 Laakdal. 
Met je rug naar de kerk, wandel je met de parking op je linkerkant weg van de kerk, en vind je 100 
meter verder op je rechter kant de straat Kuypene Vijver. Deze wandel je helemaal uit tot ze 
onverhard is, en daar 100 meter op je rechterkant vind je het Ven (ong. 800 m) 

Voor de Langdonken: het is niet mogelijk om te parkeren aan de schuur van Natuurpunt. Je rijdt met 
de auto best tot aan het duivenlokaal, Blakerstraat 12, 3201 Langdorp. Van daar kan je wandelen 
naar knooppunt 61 – 62 – 351 – 65 en passeer je de schuur (ong. 1,5 km).      

 

 

Veel plezier ! 

Noodnummer als je de weg kwijt bent: 0498 75 82 96  


