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Wegbeschrijving wandeling zomerfeesten 18 juli.

Stap richting put van Weerde en neem de linkerkant van de vijver.
Neem het eerste wegje links en ga op het betonwegje (Galgenberg) naar rechts'
Ga onder de spoorwegbrug onderdoor en ga rechtsaf.
Stap

tot aan het bosje voor de E19 en neem daar naar links.

Volg het paadje , ga op de Zennedijk en ga naar links.
Ga het talud op en volg de spoorlijn naar links. Vervolg de straat en ga onderdoor de spoorwegbrug.

Neem hier naar rechts en neem daarna de fiets o strade naar rechts. Blijf deze volgen.
Stap de bocht naar rechts tot aan de Zemstsesteenweg. Ga hier linksaf.
Na de spoorwegbrug het betonwegje naar rechts en vervolg de weg en de veldweg langsheen de
Zenne.
Stap

tot aan de spoorl'rjn en ga naar links. Ga het brugie van de Barebeek over en vervolg de weg.

Ga op de straat rechtdoor en op de Tervuursesteenweg naar rechts.

Volg de steenweg voorbij het oude zwembad en neem daarna de eerste straat naar rechts.
Op het einde naar links en daarna naar rechts.
Aan het bord van "natuurpunt" stap je het gebied in en volg het paadje. Volg hier de aanduiding met
de groene ruit.
Bij het uitkomen van dit mooi stukje natuur steek je de baan over en neem het kleine wegje

rechtdoor.
Volg dit wegje, neem de bocht en vervolg de straat. Juist voor de spoorweg linksaf.
Ga over de Barebeek en ga iets verderop het Vriezenbroek in. Volg het pad naar rechts, volg mee
naar links en sla linksaf de Distelvinkbrugvoetweg in. Ga hier steeds rechtdoor.
Als je het Vriezenbroek uitkomt is het op het betonwegje naar rechts. Neem iets verderop links de

Sennebroekweg.

Voor de E19 is het naar links , blijf dit wegje volgen tot aan de Broekstraat en neem hier tweemaal
naar rechts.
Stap over de E19 , daarna zie je rechts terug de weide van de zomerfeesten.
Bedankt voor je deelname en geniet van een drankje, de gezelligheid van de weide en een pakje frit.

