Fotozoektocht “Het Laathof”
Deze zoektocht bestaat uit :
o
o
o

een kaart met de te volgen weg
een vragenlijst
3 bladen met in totaal 24 foto’s

De te volgen weg is aangeduid op de kaart.
OPGELET !

-

-

De foto’s staan niet in de juiste volgorde.
Kijk regelmatig eens rond zodat je bepaalde foto’s die vanuit een
andere hoek genomen zijn niet mist.
Om zeker te zijn dat je niets vergeet is het handig de foto’s die je al
opgespoord hebt aan te duiden.
Bij elke foto hoort een vraag. Meestal gaat het over een
huisnummer en de straat , maar soms kan ook bv. de naam van het
huis gevraagd worden.
Hingene is een rustige gemeente. Dit wil echter niet zeggen dat er
helemaal geen verkeer is en een paar straten kunnen zeer zeker
druk zijn. Daarom willen we er toch nog eens op wijzen steeds
VOORZICHTIG te zijn .

We verlaten het domein via de hoofdingang en komen in de Wolfgang d’Urselstraat.
- Foto nr.
Huisnr
Naam
- Foto nr.
Huisnr.
Naam
We maken een ommetje rechtsom rond de kerk en steken hier voorzichtig over. We zijn nu
in de Vleminckxstraat.
-

Foto nr.

Huisnr

We volgen de Vlemickxstraat tot aan de splitsing . Daar nemen we de Leopoldstraat (links).
- Foto nr. Huisnr
Naam
Op het eerste kruispunt slaan we rechts af. Deze straat wordt de Louis Segersstraat. Zoek
hier naar 2 foto’s.
- Foto nr.
Huisnr
- Foto nr.
Huisnr
Op het einde van deze straat komen we plots terug in de Vleminckxstraat (!)
-

Foto nr.

Huisnr

Naam

Links zie je nu twee wegen : De Notelaersdreef en de Kleine Akkerstraat. We nemen de meest
rechtse weg , dus de Kleine Akkerstraat. Houd hier goed rechts , want er komen soms snelle
auto’s.
- Foto nr.
Huisnr.
- Foto nr.
Huisnr.
Op het einde van deze straat komen we in de Baerdemaeckersstraat. Speur hier naar 3
foto’s.
-

Foto nr
Foto nr.
Foto nr.

Huisnr.
Huisnr.
Huisnr.

Naam :

We vervolgen onze weg door de Nattenhaasdonk. We passeren de eerste veldweg rechts.
Aan de splitsing met de pastoor Huveneersstraat gaan we nog even rechtdoor.
Foto nr.

-

Achter het huis met huisnr. 9 neem je de kleine landweg links. (aan de derde
verlichtingspaal)
Foto nr

-

We gaan rechtdoor en gaan rechts terug naar Nattenhaasdock. We vervolgen links onze weg.
Foto nr.
Foto nr.

-

Huisnr.
Naam :

Even verder slaan we de Polderdam in. Op het einde van deze weg gaan we rechts de
Muyshondtstraat in.
Foto nr.
Foto nr.

-

Huisnr.
Huisnr.

Om de weg te vervolgen zijn er nu 2 mogelijkheden:
Mogelijkheid 1 Op het einde van de Muyshondtstraat gaan we even naar rechts en slaan we
de landweg links in. We volgen de landweg tot in de Pieter Coomansstraat. Hier steken we
de straat over en we vervolgen onze weg door de Kleine Hinckstraat. (kan drassig liggen!)
Mogelijkheid 2 Op het einde van de Muyshondtstraat gaan we links de Pastoor
Huveneersstraat in om op het einde rechts de Koningin Astridlaan te nemen. De volgende
straat rechts is de Pieter Coomansstraat. Deze nemen tot aan het kruispunt met Kleine
Hinckstraat. Links inslaan en de zoektocht verder zetten.
- Foto nr.
Huisnr.
- Foto nr
Huisnr.
- Foto nr
Huisnr.
- Foto nr
We komen nu uit op de Koningin Astridlaan
De koningin Astridlaan is een zeer drukke baan dus opgelet !
- Foto nr.
Wat is het?
Hier zoeken we naar de laatste foto’s alvorens in het Laathof aan te komen.
De baan zeker NIET oversteken. Aan een ingang (met hek) van het park slaan we rechts af
het park in (we zien in de verte het kasteel al staan).
Op het einde van deze beukenlaan gaan we naar links tot op de parking. Dan gaan we, nog
altijd in het domein d’Ursel, naar rechts en zo terug naar het laathof
-

Veel succes

Foto nr.

Wat is het ?

