Hallo ,
Wij , enkele leerlingen van het 6e leerjaar van Basisschool Temse-Velle ,hebben een fotozoektocht voor
jullie gemaakt.
We trokken zelf de foto’s , maakten zelf de wegbeschrijving en ontwierpen het antwoordenblad.
Onze tocht is net geen 5 km lang. Niet buggyproof… en bij
regenweer kan je best schoenen aandoen die vuil mogen
worden !
Je vindt na de wegbeschrijving 16 foto’s die je in de juiste
volgorde moet plaatsen. De antwoorden noteer je op het
antwoordenblad en kan je na de wandeling in de brievenbus van
onze school posten.
Veel succes , maar vooral veel plezier !

WEGBESCHRIJVING :START : aan de kerk van de Velle
1. Als je met je rug naar de kerk staat dan start je naar rechts richting de frituur.
2. Je blijft dan rechtdoor gaan richting de Falcon.
3. Ga verder tot de Falcon en dan rechtdoor naar schoenenwinkel Van Loon en stap verder tot voorbij
de grote bocht.
4. Aan huisnummer 66 ga je rechts het weggetje (nr. 57) in.
5. Op het T- kruispunt op het einde van het weggetje ga je naar links, een beetje verder zie je rechts
weer een weggetje daar loop je in. Je loopt langs het schapenhek en vervolgt je weg langs de
paardenwei.
6. Op het einde van dit weggetje ga je naar links de Luiseekstraat in.
7. Aan de Krekel steek je de straat over .. de wandelweg in.
8. Als je aan de rand van het bos ( en een uitgedroogde beek ) komt ,ga je linksaf en loop je verder langs
de haag.
9. Je volgt deze wegel tot aan taverne ’t BOS . Daar steek je de straat over richting de Beeldstraat. ( De
meest veilige weg om over te steken ,gaat volgens ons langs de parking van taverne ’t BOS. )
10.
In de Beeldstraat sla je de eerste straat linksaf; zo kom je in de Jef De Pauwstraat.
11.
Je blijft rechtdoor wandelen , zo kom je in de Heistraat.
12.
Op het einde van de Heistraat sla je rechtsaf terug richting de kerk.
13.
Hier eindigt onze wandeling.
14.
Je kan het antwoordenblad in de brievenbus van onze school posten. Noteer zeker je naam –
voornaam en klas .
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