FOTOZOEKTOCHT 2021.

HAREN - EVERE - HAREN

- Vertrek: Kerk van Haren - We staan met onze rug naar de kerk en vertrekken richting
Parochie-en Verdunstraat.en rijden voorbij het oud gemeentehuis van Haren.
- Ter hoogte v.h. eerste kruispunt nemen we schuin L

Harenheide-

de Parochiestraat richting spoorwegbrug & kerkhof.

- Aan het kerkhof gekomen stoppen we even voor onze eerste opdracht (Foto 01)
Beschrijving & adres........................................................................................................................................
- We rijden verder tot aan het volgende kruispunt en nemen de Wilgeroosjesstraat
hinderpalen en de loslopende dieren!

-

R opgelet voor de

- Kruispunt Parochiestr. - Wilgeroosjesstraat.- Haachtsestwg. nemen we de Haachtsestwg. R
Basic Fit. Opdracht - foto: 02 Beschrijving & adres
..............................................................................................................
OPGELET We volgen nu de ROUTE 65 schuin naar L

tot aan

de St. St. Woluwestraat.

- We steken het kruispunt over Groenstr. - Vliegveldstr. A. Maesstraat.
- St. St. Woluwestraat verder volgen tot het volgende kruispunt: en route 65 volgen naar R
- Opdracht - foto 03 aan de rechter kant op +- 100 m. na de 2 de bocht.(R. )
Adres & beschrijving en wat is hun de taak:
..........................................................................................................................................
-Fietsroute 65 verder volgen tot voorbij de NATO de Leopold III L
- Aan de kasseien R

oversteken en terug L

Route 65 volgen maar opgelet hier vinden we opdracht & foto 04.

Adres & beschrijving..........................................................................................................................................
- Op het T stuk gekomen rijden we naar R

en volgen we de “niet bewegwijzerde route”.

- Op het rond punt gekomen - opdracht & foto 05 en we volgen nadien de route F.
Welke verlichtingspaal staat in de buurt en wat is het? N° verlichtingspaal vanwaar de foto werd genomen?:
.............................................................................................................................................
- We rijden langsheen de muur v.h. kerkhof van Brussel en komen aan het rond punt waar we t.h.v. de ingang
v.h. kerkhof stoppen.
Opdracht - foto 06 (Hoe laat is het op deze klok)
..............................................................................................................................................................................
Opdracht - foto 07 Hoeveel van deze ornamenten vinden wij hiervan terug op deze afsluiting?
..............................................................................................................................................................................

Wie ligt hier op het kerkhof van Brussel o.a. begraven en waarvoor staat het monument?
Foto 08 .....................................................................................................................................................
Foto 09: .....................................................................................................................................................
Foto10 : .....................................................................................................................................................
- We staan met onze rug naar het hek / ingang kerkhof en rijden naar R. We volgen de muur van het kerkhof
(Eenboomstraat) en komen zo aan de fiets en wandelroute 01 (kasseien)
volgen tot op het einde en dan naar L

en de eenboomstraat verder

. de Constant Permekelaan.

We rijden de eerste straat rechts in (aan het kunstwerk parallelle ruimten) Maak hiervan een foto 016
- We komen aan het kruispunt met de Leopold III laan en steken over

en nemen de eerste straat R

Wandelwegen(str.) ter hoogte v.h. huisnummer 16 gaan we naar L
We rijden nu de smalle spoorwegbrug over en we nemen

naar rechts de Louis Pierardlaan, aan het

eerste kruispunt deze straat naar links
- We nemen op het einde naar rechts
het kruispunt met de Oud kappelleke laan de J.B.
Bauwensstraat rijden we af tot aan
de Haachtsestwg. Opdracht & foto 11.Adres & beschrijving
gebouw::....................................................................................................................................
- We steken de Haachtsestwg

over en rijden de Guillaume Van Leeuwlaan af tot aan het (oud) kerkhof van

Evere. Opgelet halverwege de G. van Leeuwlaan vinden we foto en opdracht 12 Beschrijving & adres:
........................................................................................................................................................................
- Opdracht & foto 13 - ingang kerkhof.................................................................................................................
We nemen R

de kasseien / Rustplaatslaan en op het einde van deze straat nemen we L

F. Van Cutsemstraat richting L. Vandenhovenstraat.
- 30 meters voor de Laurent Vandenhovenstraat en voor de E. De Kosterstraat - Opdracht en foto 14 & 15
Adres & beschrijving:
.........................................................................................................................................................................
- We steken de L. Vandenhovenstraat over en rijden de Wipstraat af tot op het einde en nemen dan naar R
- Moervospad volgen tot volledig op het einde......opgelet kleine oversteek aan de Ransonstraat waar we even
naar L

moeten en 20 meters verder naar R.

We volgen deze weg langsheen de spoorweg tot op het einde en komen zo aan het kruispunt met de
Verdunstraat. Rechtdoor
de Joe Van Holsbeekstraat en op het einde naar L
over de spoorweg en we komen zo terug in het centrum van Haren.

.....fietsweg volgen
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Oplossingen van onderstaande foto’s dien je op je antwoordblad in te vullen.
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kunstwerk parallelle ruimten
via mail of facebook
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