Gezinsbond Heule
Lentewandeling met fotozoektocht
De wandelzoektocht start aan de parking bij het kerkhof van Heule, op de hoek van Mellestraat en Hof
Ter Melle. Vertrek in de richting van de Ring. Steek aan de rode lichten vóór de R8 de Mellestraat over.
Volg het fietspad links naast de R8 tot aan de Steenstraat.
Steek de Steenstraat over en daarna rechts de R8. Let goed op de verkeerslichten, je moet drie keer
groen licht afwachten! Ga over de R8 rechtdoor in de Steenstraat tot je op je linkerkant de
Vlasrootstraat ziet. Ga deze in en volg mee in de bocht naar rechts. Aan het bord dat aangeeft dat je het
woonerf verlaat, ga je links Achterland in.
Volg Achterland tot je uitkomt in Roeselaarstuk. Ga links en je komt wat verder uit in de
Roeselaarsestraat. Ga hier rechtsaf tot aan een T-splitsing. Draai links De Knok in en volg in de bocht
mee naar rechts tot je uitkomt in Pijplap. Ga rechtsaf en neem het baantje schuin rechts achter de
huizen (ter hoogte van brievenbus nr 51).
Aan de groene poort volg je het pad rechts van de haag. Na een bocht van 90° naar links kom je terug
op een asfaltweg. Ga rechts en volg de Hoge Voetweg mee. Je passeert de Natuurhoeve waar je in de
automaat hoeveproducten kan kopen (ijsjes, fruitsap, chocomousse..).
Op het einde van de Hoge Voetweg kom je in Zevenkaven. Steek de straat over, ga kort naar rechts en
onmiddellijk terug links in Zevenkaven. Neem waar de weg versmalt het pad links en volg rechtdoor mee
tot in Dreef Ter Winkel. Steek voorzichtig de dwarsbaan over en ga rechtdoor tot je aan de Heulebeek
komt. Neem het pad langs de beek links tot in de Beekstraat.
Steek over op het zebrapad en volg het rode pad langs de Heulebeek. Je komt uit in de Heulestraat en
gaat linksaf. De Heulestraat gaat over in de Gullegemsestraat en vlak vóór de R8 neem je de asfaltweg
links (niet het fietspad). De weg versmalt en vlak na hoeve 'Laagweide' ga je tussen de paaltjes rechts
naar Hoogweide.
Ga in Hoogweide links tot aan de T-splitsing waar je rechtsaf gaat. Ga verder rechtdoor en neem de
derde straat rechts. Je komt aan het fietspad naast de R8. Ga hier links en steek aan de lichten de
Steenstraat over. Volg het fietspad verder.
Steek aan de verkeerslichten de Mellestraat over en ga rechtsaf over de Ring. Je komt terug bij je
vertrekpunt.

Deelname fotozoektocht: (tot 30/4/21)
Naam & adres: .............................................................................................
Telefoon of mailadres: .................................................................................

Volgorde van de foto's:

Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden zullen wij op 30 april ontvangen hebben? ..............
Stuur je antwoord naar miriam.deschuytter@gmail.com of geef het af in Kortrijksestraat 103, Heule.

