Wegbeschrijving Fotozoektocht Hellicht 2018
Afstand: 15.3 km
Geschikt voor: fietsers – wandelaars – kinderwagens
Geen drankgelegenheden onderweg.
Start en einde: parking Sportoase Ter heide (zwembad)
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Als je voor het zwembad staat, vertrek je richting het meer.
Voor de ingang van het meer, neem je het wegje rechts tot aan een brug.
Ga over het brugje en dan rechts tot aan de geasfalteerde Terheidelaan.
Ga hier naar links en neem links het straatje langs de ‘Donjon Ter Heide’.
Volg nu het Abeno pad, ga over het brugje van de Winge en neem het
wegje rechts langsheen het meer van Rotselaar.
Voorbij de visserszone (clubhuis) ga je naar rechts tot aan een betonbaan
(Steenweg op Wezemaal). De drukkere Steenweg op Wezemaal is fotovrij!
Steek over op het zebrapad, ga naar links en neem rechts de Gildenstraat.
Sla rechts de Ambachtstraat in, en aan het einde weer rechts (Beversluis).
Voorbij het containerpark neem je links het zandweggetje ‘Over ’t Wad'.
Je volgt dit tot het einde en komt in de Lostingstraat uit.
Ga hier naar links (Abdijlaan) en ga de spoorlijn onderdoor.
Blijf links op de Abdijlaan en ga op het einde terug links de Vleugtweg in.
Volg deze tot aan de Langestraat (= fotovrij), ga deze links in.
Neem de tweede straat rechts (Olivierstraat). Na 1,5 km klim je links de
Galgenweg op.
Sla de eerste straat links in. Volg die Beatrijslaan tot het einde. (Bergaf!)
Sla links de Panoramalaan in en dan rechtdoor via de Paternosterstraat tot
aan de Langestraat.
Ga rechts de Langestraat (= fotovrij) in, steek de spoorweg over ga
onmiddellijk rechts de Bessenlaan in.
Neem de eerste straat links: Hertshaag.
Op het einde schuin naar rechts, het aarden pad: Berkenlaan.
Aan de derde kruising sla je links de Olmendreef in.
Volg die tot aan de Beukenlaan. Kruis dus de Bosbessen- en Dennenlaan.
Sla links af. Na ongeveer 1 km sla je net voor de Steenweg op Gelrode
links de Regastraat in.
Volg de Regastraat.Aan de achterzijde van de lagere school ga je links.
Tegenover de Holleweg neem je rechts een klein zandweggetje naar de
Kerkhofstraat. Sla daar opnieuw rechtsaf.
Steek de Schoolstraat over en neem dan de eerste straat links. Ga naar
De Waterhoek.
Aan de splitsing voorbij de herten van De Waterhoek sla je rechtsaf..
Sla wat verder links af. Langs het meer bereik je terug het vertrekpunt.

Heel veel plezier en veel succes!
Vul jouw gegevens en jouw definitieve antwoorden goed leesbaar in op het
antwoordformulier. Vergeet niet om ook de schiftingsvraag te beantwoorden.
Drop je antwoordformulier dan tijd in de bus van Patrick Van Nerum,
Hellichtstraat 74 te Rotselaar.

Uitslag tijdens Hellichtkermis (www.hellicht.be) op
zaterdag 4 augustus om 16.00 u
Tent - Broekstraat naast nr. 29 te Rotselaar.
Kinderanimatie voorzien vanaf 15u.

