Itineraris
Als U van Namur/Namen of Brussel komt :
- Op A 411, Brussel - Namur : uitrit n°9 Corroy-le-Grand
- Dan richting RN 25 Charleroi-Nivelles
- Op de RN25 : uitrit Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert, precies na km
27. Voorzichtig, er zijn verschillende uitritten Court-St-Etienne en verschillende
uitritten Mont-St-Guibert, alleen maar één met de twee namen.
- Beneden de uitgang, neemt links directie Mont-Saint-Guibert / Beaurieux (U
gaat dus onder de RN25)
- Na enkele “ralentisseurs”, neem naar rechts (na de boekhandel) directie
Beaurieux, Clos de l’Orme, Mellery
- Na enkele meer “ralentisseurs”, op de “Y” neemt naar rechts directie Mellery.
De straat noemdt Vital Casse , en U hebt nog meer “ralentisseurs” met
bloemen erin.
- Boven die straat, nog rechtdoor door de bos, dan komt U bij een draaien punt
met bossen, in het midden van de velden
- Op het draaien punt, rechtdoor, vóór een grote radio antenna
- U gaat door een dorpje noemt Haute-Heuval, U gaat rechtdoor en U bent
1900m ver van Mellery
- U komt in Mellery door rue Adjudant Kumps, en we zijn op n°19, aan het recht
kant, vóór dat U bij de kerk komt.
Als U van Mons/Bergen of Paris of Brussel – Tournai/Doornik – Lille/Rijsel
komt :
- Op de A 42, Brussel - Charleroi - Mons- Paris: uitrit n° 19 Nivelles SUD
- Neemt richting Wavre, naar rechts
- Na enkele draaien punten, neemt RN25 Wavre - Brussels
- Op de RN25 : uitrit Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert, precies na km
28. Voorzichtig, er zijn verschillende uitritten Court-St-Etienne en verschillende
uitritten Mont-St-Guibert, alleen maar één met de twee namen.
- Beneden de uitgang, neemt rechts directie Mont-Saint-Guibert / Beaurieux (U
gaat dus onder de RN25)
- Na enkele “ralentisseurs”, neem naar rechts (na de boekhandel) directie
Beaurieux, Clos de l’Orme, Mellery
- Na enkele meer “ralentisseurs”, op de “Y” neem naar rechts directie Mellery.
De straat noemt Vital Casse , en U hebt nog meer “ralentisseurs” met
bloemen erin.
- Boven die straat, nog rechtdoor door de bos, dan komt U bij een draaien punt
met bossen, in het midden van de velden
- Op het draaien punt, recht door, vóór een grote radio antenna
- U gaat door een dorpje noemt Haute-Heuval, U gaat rechtdoor en U bent
1900m ver van Mellery
- U komt in Mellery door rue Adjudant Kumps, en we zijn op n°19, aan het recht
kant, vóór dat U bij de kerk komt.
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