
Fotowandelzoektocht 1

Start: De dikke Pomp, Weversberg
 
We beginnen onze wandeling aan de pomp op de Berg. Ga met je rug naar de
voorkant van de pomp staan. Steek voorzichtig de straat Weversberg over en
wandel direct het smalle steegje in. Ga rechtdoor via Hageland tot aan de
Boerenkrijglaan. 
 
Steek de straat over en draai rechts de Kapellestraat in met een klein parkje aan je
rechterzijde. Op het kruispunt met de Bergstraat wandel je links de velden in. Na
enkele tientallen meters houd je rechts aan. Wandel door tot je een knooppunt-paal
Antwerpse Kempen ziet en volg route 46 tot aan de Schoolstraat.
 
Steek de Schoolstraat voorzichtig over en wandel verder rechtdoor, voorbij
knooppunt-paal Antwerpse Kempen route 45 naar de Oude-Vorstsebaan. Op het
T-punt wandel je rechts richting het kapelletje. Eenmaal voor de kapel volg je de
Lieve Vrouweweg richting het nieuwe kerkhof. Loop het kerkhof voorbij tot aan de
Bevrijdingslaan.
 
Let goed op, want de Bevrijdingslaan is een drukke weg. Steek hem over en wandel
enkele meters langs de Speeltuinstraat tot je rechts van je de eerste smalle bospad
ziet (route 60). Wandel door de bossen tot je op de grotere bosweg Kleine
Engstraat komt, hier sla je rechtsaf. Wandel enkele tientallen meters verder en sla
linksaf (route 61). Wandel voorbij de kantine en volg de weg naast het pony-
parcours tot aan bosweg Engstraat. Hier ga je rechts en volg je de zandweg tot de
betonnen baan.
 
Op het kruispunt wandel je de Begionialaan in. Ter hoogte van huisnummer 25 vind
je een paadje, waarna je een plein oversteekt tot aan Echelsven. Loop door de
straat (houd links) tot je de Jagersweg bereikt. Sla rechts af tot de Molenberg.
 
Steek de Molenberg over en wandel links de Smissestraat in. Na enkele meters kom
je aan de ingang van de Meerhoutse zorgcentra (huisnummer 8). Draai deze straat
in en volg de weg tot je een smal paadje ziet met zowel links als rechts enkele
garageboxen. Wandel door het paadje, draai rechts en wandel verder tot op het
einde van deze zoektocht, vlak voor de ingang van WZC De Berk.
 

Einde: WZC De Berk, Gasthuisstraat

In welke volgorde zie je de 15 foto's tijdens je wandeling?

Deel de juiste combinatie op Vetexbart.be en win een cadeaucheque!
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