WANDEL FOTOZOEKTOCHT 2022 (rolstoel geschikt)
Je kan deze zoektocht starten op 5 locaties (in de onderstaande tekst en op de kaart zijn deze
punten aangeduid, begin bij het cijfer waar u start):
1.
2.
3.
4.
5.

Volderke Weegbree
WZC Ter Kempen
WZC De Berk
Parking Eikenboomlaan
Volderke Molenberg

We vertrekken aan Volderke WEEGBREESTRAAT (1) Aan het einde van de straat gaan we
rechts LAAGLAND in (voetpad rechterkant van de straat), op het einde gaan we rechtsaf
GENEPAS. Aan het kruispunt met de SMISSESTRAAT gaan we rechtsaf en blijven de op het
voetpad aan de rechterkant van de straat. Ter hoogte van TER KEMPEN gaan we linksaf over
het zebrapad. We gaan hier rechtdoor tot aan TER KEMPEN (2) , we vervolgen onze weg tussen
de garageboxen door, waarna we voor de bejaardenwoningen rechtsaf gaan. De weg slingert links
tussen DE BERK en de bejaardenwoningen door, na de bejaardenwoningen gaan we rechts over
de parking van DE BERK (3) naar de GASTHUISSTRAAT. We slaan rechtsaf de
GASTHUISSTRAAT in tot aan MARKT waar we het zebrapad oversteken. Op het marktplein
wandelen we verder via de kiosk tot aan de waterput waar we linksafgaan en ter hoogte van De
Kroon het zebrapad oversteken. We gaan verder linksaf de VELDSTRAAT in (voetpad
rechterkant van de straat). Na de vroegere Mera gaan we rechtsaf het MISPAD in. Aan de parking
op de EIKENBOOMLAAN gaan we rechtsaf richting kerk. (4) We nemen het paadje tussen de
kerk en de KBC bank om terug voor de kerk op het marktplein te komen. We gaan langs de
vroegere brasserie De Met richting Belfius om zo aan de rode lichten op de MARKT te komen.
We steken de BEERSTRAAT aan het rode licht over en volgen verder het PASTOOR VAN
HAECHTPLEIN (voetpad linkerzijde van de straat) dat verder overgaat in MOLENBERG. Aan
het parkje gaan we de eerstvolgende straat schuin links PROCESSIESTRAAT. Aan de
ENGSTRAAT gaan we rechtsaf, PROCESSIESTRAAT, die we aan de linkerzijde volgen tot we
terug aan de MOLENBERG komen. We volgen MOLENBERG linksaf (voetpad linkerzijde van
de straat) en passeren het Volderke MOLENBERG (5) . Verderop volgen we aan de splitsing
links JAGERSWEG (voetpad linkerzijde van de straat) tot aan de KORTESTRAAT waar we
rechtsaf gaan. Op het einde steken we de MOLENBERG aan het zebrapad over en komen zo in
MEIBERG. Daarna nemen we de eerste straat rechts, LAAGLAND om zo terug aan te komen
aan de WEEGBREESTRAAT.
We hopen dat U genoten heeft van de tocht en hopen jullie terug te zien op een of andere activiteit.
Je kan de antwoorden ingeven op onze website www.kwbzittaart.be of bezorgen via een van onze
wijkmeesters.

