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OKRA – FOTO – WANDELING

/ MAART - APRIL / Humbeek

Lente…tijd om op stap te gaan en om het nog aangenamer te maken, hebben we er wat
opdrachten aan verbonden. Achteraan dit blad vind je 15 genummerde foto’s. Ze staan in de
staprichting van het parcours (soms rechts, soms links) en ze geven een detail van of rond een
woning of een gebouw. Respecteer de privacy van de bewoners. Schrijf het huisnummer in het
voorziene vak. Goed kijken dus.
Vertrek aan het POC Meiskensbeekstraat Humbeek. Stap richting Kerkstraat (RVT Den
Bogaet), steek over en stap naar rechts en even verder naar links (Dorpstraat). Laat de kerk
links liggen en café ’t Goe Gedacht rechts. Je komt in Holbroek. Voorbij het kerkhof sla je
links af naar de Slikkestraat. Die volg je en geniet van het groene Humbeek. Je komt nu in de
Benedestraat. Die steek je over, even naar rechts en weer links. (veldweg richting vaart). Dan
neem je links en je volgt de Westvaartdijk, je gaat de brug voorbij. 150 m verder naar links,
de dreef in, met aan het einde een mooi zicht op het kasteel. Nu naar links het Langstraatje in
tot aan de Warandestraat. Die steek je over, je stapt naar links en weer naar rechts (Baron
Lundenlaan). Zo kom je in de Meiskensbeekstraat, naar rechts en die volg je tot aan het
startpunt.
Let op: je stapt op eigen verantwoordelijkheid! Je volgt de coronamaatregelen.
Wees dus voorzichtig, vooral bij het oversteken!!!
Veel succes! Geniet van het prachtige Humbeek!
Foto 5: hoekje omgaan en linker nummer schrijven.
Foto 9: huisnummer tegenover noteren.
Foto 12: huisnummer linkerwoning noteren.
Naam en voornaam: _____________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________
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Schrijf hierboven de huisnummers op de juiste plaats. Maak de som van al die huisnummers.

som
Bezorg dit blad vóór 1 mei bij Gaston Bosmans, Lusweg 12, 1851 Humbeek. Vul zeker je naam
en adres in!

