
Muzikale wandelingen tijdens het Merodefestival 2018 

 

Beste,  

Je kocht een ticket voor één van de wandelingen tijdens het 
Merodefestival 2018.  Alvast dank voor het vertrouwen!  

In deze bundel enkele laatste afspraken en parkeerinfo. 

 

 
 Let op! Als je geen ticket op voorhand kocht, kan je niet mee.   We houden eraan om de 

wandelgroepen kleinschalig (30-40 personen) te houden, en verwachten dan ook dat mensen 
vooraf hun ticket kopen.  Bijna alle wandelingen zijn uitverkocht.  Vrienden meebrengen 
zonder ticket kan dus niet. 

 Sommige stukken wandelpad kunnen nog drassig zijn.  Draag dus goed schoeisel. 
 Er is altijd een drankstop voorzien.   Wij voorzien een streekbiertje of een fruitsapje.  We 

raden aan om zelf ook een flesje water mee te brengen. 
 De wandelingen zijn NIET toegankelijk met een buggy. Kinderen moeten dus een stevige 

wandeling aan kunnen. 
 De wandelingen zijn telkens ongeveer tussen de 6 en 8 km, en duren met muzikale stops & 

drankstop bij ongeveer 3 tot 4 uur.  Hou daar rekening mee bij de verdere planning van de 
dag. 

 Er zijn altijd sanitaire voorzieningen bij de start van de wandeling.  Onderweg kan het wel 
enige tijd duren vooraleer we een wc tegenkomen.  Neem evt. je voorzorgen door wc-papier 
mee te nemen. 

 Kom tijdig, zodat de wandelingen ook effectief op het startuur kunnen starten.  Hou dus 
rekening met de parkeer instructies of wegomleidingen zoals in deze bundel uitgelegd.  

Afspreekplaatsen en parkeerinfo. 

DONDERDAG 10 mei – DIEST & haar groene stadsrand 

Afspreekplaats:  aan het stationsgebouw van Diest    

Adres: Turnhoutsebaan 1 – 3290 Diest  

Parkeren kan ter hoogte van het station aan beide zijdes (tijdens een zon- of feestdag is er 
ruime parkeergelegenheid aan het station)  

VRIJDAG 11 MEI  - TONGERLO & De Beeltjens 

Afspreekplaats: voor de ingang van het zwembad van Westerlo. 

Adres: Kasteelpark 6, 2260 Westerlo 

Parkeren Er is ruime parkeermogelijkheid voorzien aan het Kasteelpark.   

Rij-instructies: 



 GPS kan een fout aanduiden, het is daarom aangeraden om naar het Kasteelpark te 
rijden via de Hollandse Dreef!  

 OMLEIDING: Komende van richting Aarschot, Leuven, Herselt: de N19 tussen Herselt 
en Westerlo is afgesloten, de omleiding volgen duurt +- 15 minuten extra, hou daar 
rekening mee!  

ZATERDAG 12 mei – EINDHOUT & de Laakvallei 

Afspreekplaats:  aan de kerk van Eindhout     

Adres: Eindhoutdorp 3 – 2430 Eindhout  

Parkeren kan telkens op ongeveer 100 meter van de kerk 

o ter hoogte van de kerk  
o ter hoogte van de straat links en rechts op de “Oude Tramlijn“ 
o ter hoogte van parking kinderopvang ’t Kakelnestje in de “Bertoutstraat”  

  

ZONDAG 13 MEI  - GIJMEL & de Langdonken 

Afspreekplaats: aan de kerk van Gijmel  

Adres: Oude Mechelsebaan , 3201 Langdorp (voor GPS misschien best ingeven, 
Hombergstraat 1 – 3201 Langdorp en dan zie je de kerk)  

Parkeren Er is ruime parkeermogelijkheid voorzien aan de kerk en de school, of de straten 
rondom de kerk. 

 

Te laat of de weg kwijt?  

Bel 0498 75 82 96 en we doen ons best om je tijdig op de juiste plek te krijgen. 


