Vriendenkring EKE Dorp : ‘Groene’ wandelroute 5,2 km
Link = https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8744831/alle-routes/vred-groene-route-5-2-km
Via de link kan u de route raadplegen en door ‘Druk het roadbook af’ kan u de details van de route
afdrukken met detailkaartjes en kan u ook de QR code scannen voor op een mobiel apparaat.
QR Code =

Routebeschrijving en letters =
De route start aan CC De Brouwerij Stationsstraat 3 B tegenover de kerk in Eke. U start met de rug
naar ‘De Brouwerij’.
Zoek langsheen het parcours 11 tekeningen die verband houden met het thema ‘Kermis’.
Noteer telkens van het woord dat we zoeken de letter van het groen gekleurde vakje onderaan. Die
letters heb je nodig om de oplossing te vinden van ons nieuwe woord.
L Stationsstraat richting rond punt – L Brouwerijstraat – verlengde Dammekenswegel
L ’s Gravendreef – R Steenweg – L Kwaadstraat – L Plaanstraat – R Steenweg
Voorbij de ingangspoort van De Gemeentelijke Basisschool Eke ga je R het pad in
Kruis de Isidoor Van Kerrebroeckstraat – R Albert Claeysstraat
L Guilaume Delmeirelaan – R Cyriel Buyssestraat – R Johan Daisnestraat
L Gaston Martensstraat – Rechtdoor ‘Pad’ – verlengde ‘Parkwijk’
L ‘Parkwijk’ – R Nieuwe Bosstraat – L Bosstraat
Kruis de Stationsstraat ter hoogte van het station
Volg pad langs de spoorweg – 1ste L Noorderbiesten
Aan de rotonde RD Zuiderbiesten – 1ste L Zuiderbiesten
Over het beekje rechts het pad aanhouden parallel met de beek
Volg het pad tot het einde – Verlengde ‘Nederkouter’
1ste R ‘Kouter’ – L Zandstraat – R aanhouden De Lichterveldestraat
L Steenweg – Aan de rotonde R Stationsstraat
U komt bij het eindpunt. Proficiat!!

Oplossing letters =
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Met de verzamelde letters van onderweg kan je een woord vormen.
Vul het woord dat we zoeken hieronder in

Succes met de wedstrijd!
Antwoorden te deponeren uiterlijk op 19/5/21 in bus van firma Renoverbo, De Lichterveldestraat 4,
9810 EKE
Om de winnaar te kunnen verwittigen vragen we u om hieronder jouw contactgegevens in te
vullen:
Naam:
Voornaam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:

