Herfstwandeling met fotozoektocht gezinsbond Heule
Je start op de Watermolenwal met je gezicht naar de Sint-Godelievekerk. Ga linksaf en volg de
groene voetjes in de bocht naar rechts. Je passeert langs de basisschool en het bedrijf Verilin. Volg
aan de splitsing het brede pad en wandel rechtdoor langs het kerkhof en de Schapershoeve. De weg
versmalt en je komt wat verder uit in de Hoge Dreef.
Steek over op het zebrapad, ga even naar links en onmiddellijk rechts verder in de Kromme Olm. Ga
aan de splitsing links om wat verder uit te komen in het Arke van Noëpad. Neem de aardeweg
rechtsaf en volg mee tot je ter hoogte van het speelplein bent. Neem het pad rechts tussen de
achtertuinen. Dit draait af naar links en je komt uit in de Meelbesdreef. Ga rechtsaf en wat verder
terug rechts het Mezennestje in.
Aan de wegverbreding op het einde neem je links tussen 2 paaltjes de doorsteek naar de
Izegemsestraat. Ga hier rechts tot vlak voor het ronde punt. Steek het zebrapad links over naar de
ingang van de Warande. Volg het betonpad tot je ter hoogte van een fietsenstalling komt. Neem het
pad rechts van je tussen de tuintjes en de speelheuvel. Op het centrale plein ga je rechtdoor. Volg
het pad tussen de bomen, draai ter hoogte van lokaal 4 mee naar links om wat verder rechts uit te
komen aan de ingang in de Heirweg.
Steek over op het zebrapad en ga rechts verder. Je passeert de parking van het Ringshopping op je
linkerkant en gaat vlak voor de huizen linksaf. Waar de parking naar beneden gaat zie je op je
rechterkant een wandelpad tussen de Heulebeek en de achtertuinen van de huizen in de Heirweg.
Volg dit graspad tot je weer uitkomt in de Heirweg. Ga verder linksaf.
Op het eind van de Heirweg ga je linksaf in de Izegemsestraat. Net over het brugje, neem je links het
Heulebekepad. Volg het pad dat in een boog met de Heulebeek meedraait. Je komt voorbij het
Ringshopping en wat verder gaat het asfaltpad over in natuurdomein. Ga het natuurdomein in en
neem het pad rechts naar de Iepersestraat.
In de Iepersestraat ga je rechtsaf. *Wat verder links tussen de voormalige fabriek Mewaf en huis
nummer 38 neem je de Kleine Iepersestraat. Het eerste deel van dit pad is toegankelijk met een fiets
of een smalle buggy. Op het einde van de Kleine Iepersestraat kom je terug in de Izegemsestraat.
* Wandel je met een brede buggy of rolstoel, volg dan gewoon de Iepersestraat tot op het einde.
Ga linksaf in de Izegemsestraat tot je op je rechterkant de Weverstraat ziet. Ga de Weverstraat in
om even verder rechtsaf het Stadepad te nemen. Wandel tussen de voetbalpleinen tot aan de
Molenstraat. Ga een stukje naar links tot je 2 oranje paaltjes ziet op je rechterkant.
Neem hier het Blauwpoortpad en je komt uit in Blauwpoort. Ga rechtsaf en wat verder in de bocht
de Pastoor Dewittestraat in. Loop door tot in de Sint Godelievestraat en sla links af. Steek de
Bozestraat over op het zebrapad en ga verder in de Sint-Godelievestraat tot aan het houten brugje.
Steek de Heulebeek over en wandel terug naar de kerk.
Deelname fotozoektocht: (tot 11/12/20)
Naam & adres: .............................................................................................
Telefoon of mailadres: .................................................................................
Volgorde van de foto's:
Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden zullen wij op 11 december ontvangen hebben? ..............
Stuur je antwoord naar miriam.deschuytter@gmail.com of geef het af in Kortrijksestraat 103, Heule.
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