FOTOZOEKTOCHT
Download de foto’s hier.
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We vertrekken aan de ingang van het gemeentehuis en wandelen richting de kerk.
Voorbij de kerk wandelen we het park voor de pastorij en de bib door.
We volgen links de Driehoekstraat en blijven aan de linkerkant van de straat.
We passeren basisschool Kadrie en gaan links het paadje in (pijl richting Kalmthoutse
fotokring).
Op de parking van de school gaan we naar rechts richting Foxemaatstraat.
Daar gaan we opnieuw naar rechts en we steken meteen de Foxemaatstraat over.
Aan de overkant volgen we rechts.
Aan het kruispunt gaan we links de Heikantstraat in. Opletten voor de fietsers!
We volgen deze tot aan het Sportpark Heikant.
Tussen het atletiekveld en het eerste voetbalveld (kunstgras) steken we de Heikantstraat
over.
We nemen het pad tussen de twee sportvelden in.
Voorbij het eerste voetbalveld gaan we naar links.
Teneinde deze weg draaien we rechts het Pastoor Hensstraatje in.
We volgen het paadje richting Gom. Van Geelstraat.
In de Gom. Van Geelstraat. gaan we rechts.
We steken het kruispunt over en volgen verder de Gom. Van Geelstraat.
We gaan links de Hollekelderstraat in. Hier zoeken we de laatste foto van deel 1.

EINDE DEEL 1

BEGIN DEEL 2
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We beginnen in de Hollekelderstraat ter hoogte van de laatste foto van deel 1.
We wandelen deze straat helemaal ten einde tot aan de Beauvoislaan.
Daar gaan we naar rechts. We blijven op het voetpad aan de rechterkant.
We nemen de eerste straat rechts. Dit is de Koninglaan.
Aan het einde van deze straat gaan we naar links de Thillostraat in.
Aan het volgende kruispunt gaan we rechtsaf. Dit is de Rodeweg.
Aan het einde steken we de Kapellensteenweg over.
We gaan naar links en draaien de eerste straat rechtsaf. Dit is de Kon. Elisabethlaan.
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We beginnen op de hoek van de Kapellensteenweg en de Kon. Elisabethlaan.
We wandelen de Kon. Elisabethlaan ten einde.
Aan het einde van de straat ga je rechtsaf en volg je het pad naast het spoor tot je aan de
Bareelstraat komt.
We gaan rechtsaf de Bareelstraat in en blijven rechts lopen.
Aan de oversteekplaats voor fietsers steken we over en lopen we het doodlopende stuk van
de Bareelstraat in.
We volgen het pad rechts en komen in de Eikelstraat uit.
We nemen de eerste straat links (Tulpenlaan).
Dan gaan we rechts de Ganzendries in.
Aan het rondpunt gaan we rechts de Violetlaan in.
Aan het einde van de straat draaien we links de Eikelstraat weer in.
We nemen de volgende straat links (Anjelierenlaan).

EINDE DEEL 3

BEGIN DEEL 4
• We beginnen op de hoek van de Eikelstraat en de Anjelierenlaan.
• We wandelen door de Anjelierenlaan tot aan de Ganzendries.
• We gaan naar links.
• Halverwege de straat (nog voor het rond punt) gaan we rechts het paadje in.
• We komen nu aan de Valkendries en volgen deze rechtdoor
• Halverwege de Valkendries gaan we links het paadje in.
• Nu komen we weer in de Tulpenlaan terecht.
• Na de bocht gaan we rechts het paadje richting spoorweg in.
• We gaan naar rechts en lopen naast de spoorweg.
• Aan het einde van deze weg draaien we rechtsaf de Kijkuitstraat in.
• We nemen de eerste straat links: Kneuterlaan.
• Aan het einde van deze straat gaan we rechtsaf (Groenhof).
• Aan het einde van Groenhof nemen we het paadje links richting De Eendracht.
EINDE DEEL 4

BEGIN DEEL 5
• We beginnen op de hoek van De Eendracht en de Akkerlaan.
• We lopen rechtdoor de Akkerlaan in.
• Voorbij de speeltuin gaan we rechts de Fr. Greefslaan in.
• Voor het einde van deze doodlopende straat draaien we links het paadje richting
Vogelenzangstraat in.
• Op het einde gaan we rechts de Vogelenzangstraat in.
• We volgen de Vogelzangstraat tot aan de Kapellensteenweg.
• Die steken we over en dan gaan we naar rechts.
• We nemen de eerste straat links (Kerkendijk).
• Na ca 20 meter draaien we rechts het Kapellekespad in.
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•
•

Wanneer we aan de volgende straat komen wandelen we deze links in. Dit is Rozeneind.
Vervolgens nemen we de straat rechts en we wandelen de parking van de brandweerkazerne
op.
We bewonderen deze mooie kazerne en gaan dan rechts tussen het kerkhof en de oude
brandweerkazerne door naar de parking van het gemeentehuis.
We lopen door tot aan het paadje op de hoek van de parking naast de ingang van het oude
gemeentehuis (aan de rechterkant). Hier eindigt onze wandeling.

EINDE DEEL 5

