
Fotowandelzoektocht 2

Start: Vlessenhoeve, Gestel
 
Voor de start van deze tweede fotowandelzoektocht moeten we in het gehucht
Gestel zijn. We starten onze tocht vanaf de parking van de Vlessenhoeve op de
Oude Baan. Als we van de parking afkomen wandelen we rechts de
Hovesteenseweg op (in de richting van de Dreef dus en niet in de richting van de
Gestelsesteenweg). We gaan door tot de Lemmenshoefstraat waarna we enkele
meters verderop rechts een zandweg indraaien. We volgen die weg tot we op de
splitsing naar links gaan, voorbij een elektriciteitscabine. Aan je linkerzijde zie je een
bospad, daar gaan we in tot aan een T-punt. Hier slaan we rechts en volgen we de
bosweg tot we op de Lemmenshoefstraat komen.
 
Op de Lemmenshoefstraat draaien we links af voor een kort stukje tot we
vervolgens aan de rechterzijde Schepenenbroek indraaien. We wandelen een heel
stuk verder in deze straat tot we bij de Haagstraat zijn aangekomen. Hier gaan we
rechts en daarna onmiddellijk links de Bremstraat in.
 
We komen op de drukke Olmensebaan. Die steken we voorzichtig over waarna we
een stukje naar rechts wandelen totdat we bij de Weversstraat zijn. We wandelen
die betonnen straat ten einde en vervolgens draaien we links een nieuwe bosweg in
voor het laatste stuk van onze fotozoektocht.
 
We volgen de zandweg tot we op een splitsing komen. Wandel rechts verder tot je
een brug ziet over de Grote Nete. Steek de brug niet over, maar blijf wandelen tot je
op een nieuw T-punt komt. Hier ga je linksaf tot je de straat Rooiaarde bereikt. Je
draait rechts en volgt de weg tot je rechts de Hoogstraat inslaat. Voor het kerkplein
draai je links en daarna rechts. Je komt aan de voorkant van de kerk. Uiteindelijk
wandel je voorbij feestzaal De Kapel de Sint-Jozeflaan in tot op de Olmsebaan. Hier
steek je voorzichtig de straat over en draai je rechts. Wandel even verder tot je links
de straat Eindeke kan inslaan. Wat verderop zie je de Prinskensmolen, de finish van
deze zoektocht.
 

Einde: Prinskensmolen, Berg

In welke volgorde zie je de 14 foto's tijdens je wandeling?

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