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TEKSTBESCHRIJVING
De tekst vanaf referentienummer 9 ‘Bel (stad Geel)’ p.29 tot aan referentienummer 10 ‘Hulsen (gem.
Balen)’ p.30 vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)
3,4 KM BEL (stad Geel) (9)

BUITEN GR
650 m Dorpscentrum Bel
 Bel Kerk 15c (nf, we) 307 (nf, we)  
De zware laatgotische toren van de kerk dateert van rond 1500, de rest van de kerk is veel
jonger
De Hoogstraat naar links volgen
We lopen verder in dezelfde oostelijke richting. Even voordat de brede zandweg een bocht naar links
maakt, gaan we rechts. Op het volgend kruispunt gaan we links en volgen de brede zandweg tot even
voorbij een grote bocht naar links. Hier gaan we naar rechts, even verder rechts, dan weer links.
Even voorbij enkele open plekken in het bos komen we op een ingewikkeld kruispunt. Wij nemen de
duidelijke bosweg naar links. Deze volgen wij door bossen en weiden over ongeveer 1 km. Zo komen
we op de Molse baan, de weg Tessenderlo-Mol (N110), op de plaats die bekend staat als het
Verloren Schaap.
 Grees 20 (nf, we) 
Onze route steekt de verkeersweg over en volgt de asfaltweg aan de overkant. Na zowat 700m gaat
het tegenover het huis nr. 104 linksaf in de Karrestraat, die welkdra weer een zandweg wordt. Op
een T-splitsing rechtsaf ( wat verder ). We slaan de eerste straat rechts in, het Greesveld. Deze
maakt een bocht naar rechts en naar links en we blijven deze weg volgen.
We komen in de woonwijk Grees en steken een straat over. Op de volgende wegsplitsing, voor een
hoge tuinafsluiting zijn wij dicht bij het dorp
5,3 KM HULSEN (gem. Balen) (10)
Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids.
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