
Info Sint-Antonius fotozoektocht

1. Start en aankomst aan het Clubhuis "De Meiviskoppen"

2. Traject: zie biijlage 

2. Elkeen kan de wandeling op zelf te bepalen tijdstip en tempo doen

3. Het is de bedoeling om vanaf de startplaast de 24 foto's
in de juiste volgorde te plaatsen.

1 foto hoort echter niet in het rijtje thuis.

4. Bij een ex aequo zal de schifttingsvraag de winnaar bepalen.

5. Deponeer het antwoordformulier uiterlijk 17 januari om 17u
in de brievenbus van het Clubhuis "De Meiviskoppen"

6. De winnaar(s) zal (zullen) persoonlijk verwittigd worden.

Belangrijk: Gelieve de geldende Coronaregels strikt na te leven



Sint-Antonius Fotozoektocht 2021

Start : Clubhuis "De Meiviskoppen" Hardingplein

↑ Ga naar Herdersem-dorp richting Grote Baan

← Grote Baan dwarsen aan verkeerslichten en ga richting Aalst

← Neem zebrapad ter hoogte van Koekeroel en ga rechtdoor

↑ Rechts aanhouden

→ Vervolgens neem eerste veldweg en volg tot Kouterbaan

← Ga links af en volg Kouterbaan tot kruispunt met Broekstraat en 
Kapelleommegang.

→ Sla rechts af en volg Kapelleommegang tot eerste veldweg voorbij
Residentie Maalderij

→ Sla rechts af en volg veldweg tot kruispunt met Middenweg en 
Grote Baan.

← Grote Baan dwarsen en volg Grote Baan richting Aalst.

→ Vervolgens sla rechts af en volg Hof ter Hammestraat tot op kruispunt
Alfons De Cockstraat

↖ Alfons De Cockstraat dwarsen en onmiddellijk rechts afslaan

↑ Volg Oude Pastorijwegel tot kruispunt met Henri Moensstraat

← Sla links af en vervolg weg rond WZC Denderrust tot
Kruispunt met Alfons De Cockstraat

← Sla links af - rechts aanhouden

→ Vervolgens sla rechts af en volg meivisstraat tot kruispunt 
met Aartstraat

→ Ga rechts af en volg Aartstraat tot huisnr. 1

→ Ga rechts en volg veldweg tot kruising met Grote Baan



↑ Grote Baan dwarsen en volg landweg tot eerste kruispunt

→ Sla rechts af en vervolg weg langsterreinen van SK Herdersem

→ Rechts aanhouden en vervolgens langs bospad naar Hardingstraat

→ Sla rechts af en volg Hardingstraat tot aankomst
Clubhuis aan het het Hardingplein.
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Welke foto hoort niet thuis in de rij:

Schiftingsvraag

Hoeveel stappen had een delegatie van de dorpsraad nodig

om dit traject af te leggen :

Naam:

GSM:

Mail:

Antwoordformulier Sint-Antonius fotozoektocht 2021


