
Wandelen met AV-LGD in de Peel 

Op zondag 9 oktober 2022 organiseert AV-LGD vanaf startlocatie  

Hotel/Eetcafé D’ Ouwe Peel, Oude Peelstraat 2 5759 PC Helenaveen een mooie wandeltocht door de 

Peel met 5 verschillende  afstanden. 

Vanaf 8.00 uur is de bovengenoemde startlocatie geopend. 

Inschrijven uitsluitend bij de start Hotel/Eetcafé D’ Ouwe Peel.  

L ede n  v an AV- L GD k ri j g e n  1 0 % k o rti ng  op  de  i ns chri j f k os te n e n  k i nde re n  

t/ m 1 2  j aar mog e n g rati s  de e l ne me n,  onde r be g e l e i di ng  v an e e n  v o l was s e ne .  

De te lopen afstanden variëren van 5 t/m 30 km.  

 

Starttijden: 

30 km.  

8.00 – 10.00 uur 

 

20 km. 

 8.00 – 12.00 uur 

 

15 km.  

8.00 – 12.00 uur 

 

10 en 5 km.  

8.00 – 14.00 uur 

 

Alle afstanden gaan richting het Broemeerbos, in de volksmond de visvijver genoemd, de 5 km gaat 

linksom weer terug naar Helenaveen. 

Overige afstanden gaan richting de Mariapeel. 

Bij De Lindehoeve in de Mariapeel, is een rustplek, waar op adem kan gekomen kan worden, waarna 

de tocht vervolgd wordt. De 10 km  gaat terug langs de Helenavaart naar D’Ouwe Peel, de langere 

afstanden vervolgen hun tocht langs de schaapskooi, over de Kerkkuilenweg en steken de 

Helenaveenseweg over, de 15 km  gaat hier terug naar de startlocatie. 

Voor de langere afstanden is er een rust bij camping  de Peelweide. 

De 30 km maakt vervolgens  een lus door de Belgenhoek met een rust bij Theetuin  In de 7e Hemel,  

daarna samen met 20 km richting het Zinkske en via de Lagebrugweg terug naar Helenaveen. 

U bent van harte welkom van jong tot oud(er). 

Wandelcommissie AV-LGD 


