
Beste dorpsgenoten,

We geven er alvast eentje weg: de middelste foto is foto 14.

Wij wensen jullie een goede gezondheid en veel plezier!!

Mail uiterlijk 31 mei 2020 uw ingevulde blad naar davy.van.de.pol@telenet.be

Jullie zijn het vast ook al beu om steeds doelloos hetzelfde rondje te wandelen in deze gekke 

tijden. Daarom hebben wij, ZVC De Easyboys, een leuke bezigheid voor jullie bedacht!

Uiteraard vragen we jullie tijdens de wandeling

de geldende corona-maatregelen te respecteren.

Na 50 m steek de Tilburgseweg over en loop door naar de Trier. Wandel deze straat uit en sla 

links de Pastorijstraat in. Na 150 m sla rechtsaf en wandel achter het kerkhof door naar het 

Grouwelstraatje. 

Steek de straat over en sla de Vond in. Sla aan het einde linksaf en wandel de Krommendijk 

helemaal af tot aan de kiosk.

En...alle 25 foto’s gevonden?!

Uit de correcte inzendingen wordt de winnaar van een leuke prijs getrokken, die in het teken 

staat van onze Beach Party op 14 en 15 augustus 2020 !

Dit is een wandeltocht van ongeveer 4,5 km. Op deze route hebben wij 25 foto’s gemaakt. Het is 

de bedoeling dat jullie onderweg deze afbeeldingen vinden en op het invulblad in de juiste 

volgorde noteren. 

Routebeschrijving

Start de route aan de kiosk. Wandel langs de winkel van Guy van Akeren links de ruilverkaveling 

in. Wandel door tot aan de paardenweide en sla daarna linksaf, door het smalle 

verbindingspaadje naar de Beekseweg. Ga dan rechts richting Hilvarenbeek en ga de 2e straat 

links(Poppelsemolenweg). 

Volg de bocht naar links(De Meerkens). Loop deze straat uit, om vervolgens links de 

Tilburgseweg in te slaan. (Tilburgseweg zijn geen foto's). Sla na ongeveer 150 m links het 

voetpaadje richting de Wilders in. Wandel langs ontmoetingscentrum De Wilders, houdt rechts 

aan en sla rechts de Zandkuilstraat in.

mailto:davy.van.de.pol@telenet.be


1. 2.

3.

4. 5.



6. 7.

8.

9. 10.



11. 12.

13.

14. 15.



16. 17.

18.

19. 20.



21. 22.

23.

24. 25.



1 14

2 15

3 16

4 17

5 18

6 19

7 20

8 21

9 22

10 23

11 24

12 25

13 FOTO 14

INVULBLAD


