Fotowandelzoektocht 5
Start: Watermolen/Grote Netewoud in Meerhout

We vertrekken aan de Watermolen. We wandelen over het bruggetje en houden
links aan richting Lil. Draai links en steek voorzichtig de Molsebaan over. Aan de
overzijde van de straat volg je het nieuwe zandweggetje met het houten bordje
Monnikerhoef. Volg het pad, je ziet de hoeve links van het. Wandel de brug over,
volg de weg tot aan de volgende brug (Smissestraat). Steek ook deze brug over en
blijf de weg volgen. Volg tot knooppunt 95 en sla links af en volg 96. Bij de
eerstvolgende paal 96, ga je niet rechtdoor, maar sla je rechts het bos in.
Laat de kantine van de visclub links van je liggen en wandel verder. Draai links en
volg de rode pijl/knooppunt 35. Blijf volgen en loop verder over de schors tot je een
bruggetje passeert. Hier ga je rechts (34) en volg je tot (88). Na vijf meter draai je
links in langs het bordje 'Welkom Grote Nete'. Door de duinen wandel je tot aan de
zwarte kubus 'sjell' die je in de verte ziet liggen. Aan het bankje ga je links en volg je
de weg tot voor de vijver. Steek links het droge beekje over.
Tip: vanaf hier heb je (normaal gezien) al 8 foto's gevonden. Nog 10 te gaan.
Daarna volg je het pad naast de vijver tot op de brede zandweg. Draai links en ga
rechtdoor tot het tweede kruispunt, hier sla je links en volg je fietsknooppunt 54 tot
het overgaat in 43 (volg links) tot je een bruggetje ziet.
Wandel de brug over en houd links aan. Daarna volg je de groene pijlen tot je
opnieuw uit het bos bent en op de straat Gewad belandt. Steek de straat over en
volg zandweg 07. Op de weg draai je links en volg je zo'n 500 honderd meters tot
de Zoete Zonde.
Einde: De Zoete Zonde in Meerhout

Fotowandelzoektocht 5
In welke volgorde zie je de 18 foto's tijdens je fietstocht?
Deel de juiste combinatie op Vetexbart.be en win een cadeaucheque!
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