
Fotowandelzoektocht 3

Start: Kapelletje Engstraat
 

We starten aan het kapelletje Onze Lieve Vrouw met de Druiventros in de
Engstraat. Ga voor de kapel staan met je aangezicht en wandel links verder tot je
knooppunt 39 ziet en links een bosweg kan indraaien. Wandel verder tot je op de

Nieuwstraat aankomt. Ga een stukje rechts en dan meteen links de straat Schans in.
Als je op de Bevrijdingslaan komt draai je rechts tot aan het zebrapad. Steek over

en ga het steegje rechtdoor tot je uiteindelijk de Lindestraat bereikt. Hier wandel je
rechts verder voor een heel eind, tot aan straat Kiezel.

 
Steek voorzichtig de Kiezel over, ga een stukje links en draai vervolgens de

Groenstraat in. Blijf de Groenstraat doorwandelen tot je knooppunt 25 kan volgen
naar links. Je wandelt een stukje voorbij een afgemaakte weide met dieren. Blijf

knooppunt 25 nog even bergaf volgen. Vervolgens wandel je links via knooppunt
23 tot op het jaagpad. Ook hier gaan we naar links en blijven we ongeveer 1,9

kilometer rechtdoor wandelen. Geniet van je tocht langs ’t kanaal, maar vergeet ook
niet dat hier enkele foto’s te vinden zijn.

 
Wandel voorbij de oude brug die op het jaagpad ligt en ga een paar honderd meter

verder naar links (knooppunt 15).
 

(tip: op dit moment zou je al 7 van de 14 foto’s moeten ontdekt hebben.)
 

Wandel voorbij de elektriciteitsmasten aan Langvoordbeemden die je aan je
linkerkant ziet en sla uiteindelijk links de veldweg in bij knooppunt 18. Passeer het

houten bruggetje en volg tot je rechts de straat De Donken kan opwandelen.
 

Na een tijdje volg je links (volg knooppunt 40) tot je aankomt op Genebroek. Steek
de straat over, ga links voor een 70-tal meter en wandel rechts het mooie

Genebroeksveld in tot je aankomt op het T-punt aan de Oude Molenstraat. Draai
links af, wandel een stuk verder en ga links bij knooppunt 38 de zandweg op. Na
zo’n 250 meter sla je rechts een pad in (knooppunt 39) tot op het eindpunt: de

prachtige Haenvense Molen.
 

Einde: Molen in Zittaart

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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