
Fotowandelzoektocht 4

 Start: Standbeeld Mgr. Cruysberghs bibliotheek
 

Ga naar het pleintje met het standbeeld van Monseigneur Cruysberghs in de
hoek. Draai met je rug naar het standbeeld, wandel links daarna rechts. Volg

de weg naast het woon- en verzorgingstehuis en wandel verder tussen de
metalen paaltjes. Op het einde van de betonnen weg ga je rechts en meteen

weer rechts, naast Ter Kempen. Volg links tot aan de Smissestraat.
 

We draaien links richting Molenberg en we steken de straat over via het
zebrapad aan de busstop. Wandel verder in de Processiestraat en draai

rechts de Engstraat in. Enkele meters verder, vlak na het pleintje, volg je de
zandweg aan de linkerkant. Daarna wandel je rechts de Notenboomstraat in
terwijl je rechts aanhoudt. Wanneer je op de Meidoornstraat aankomt ga je

rechts. Steek via het zebrapad de Engstraat over en wandel aan dezelfde
kant verder over het voetpad van de Peerdstraat. Aangekomen op de

Jagersweg ga je links en daarna rechts de Kortestraat in tot aan het kruispunt
van Molenberg en Meiberg.

 
(tip: op dit moment zou je al 6 van de 13 foto’s moeten ontdekt hebben.)

 
Steek de straat voorzichtig over en wandel rechtdoor (let op: deze straat is
ook Meiberg) verder. We draaien rechts Lemmekensdries in. Via de straat

Palet (links) wandelen we rechts de Korenbloemstraat in tot we op Genepas
belanden. Draai rechts na een 300-tal meter ga je links een zandweg in die

lichtjes bergaf loopt tot aan een bruggetje.
 

Passeer de brug en houd links aan voor zo’n 500 meter. Op het T-punt draai
je rechts, waarna je de brede zandweg (Smissetraat) volgt tot aan een

bruggetje. Loop verder de Smissestraat door tot het kruispunt
Genepas/Gasthuisstraat. Loop rechtdoor en draai links na 25 meter. Wandel
voorbij de school tot op de parking achter de oude sporthal. Hier stopt onze

wandeling.

In welke volgorde zie je de 13 foto's tijdens je wandeling?

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