
KORTE ROUTE (+/-5 km) 
Op elk postje staan 2 opdrachten met verschillende moeilijkheidsgraden. Volbreng 1 of beide 

opdrachten al wandelend naar het volgende postje. Veel plezier! 

Start en einde: Aan de chirolokalen (Gemeentehuisstraat 40, Meerbeke) 

Postje 1: Opdrachten hangen aan de poort aan de chirolokalen. 
 

Wandelen: Gemeentehuisstraat: Van aan de Chirolokalen richting café Moesj. 
                   Nieuwstraat: Aan café Moesj naar links de Nieuwstraat volgen richting   
                   basisschool de Wonderwijzer. 
                   Op het kruispunt rechtsaf langs de Kapellestraat. U passeert basisschool de   
                   Wonderwijzer en stapt rechtdoor tot aan het kapelletje (in de bocht).  
 

Postje 2:  Opdrachten hangen aan bankje in kapel. 
 

Wandelen:  Aan het kapelletje de straat verder volgen en overgaan in de Klapstraat.  
                   De Klapstraat doorwandelen en overgaan op Roesbeke. Roesbeke blijven volgen 
                   en op het kruispunt rechtsaf richting de Donkerstraat.  
                   De Donkerstraat volgen tot de basisschool Hartencollege vestiging  
                   Donkerstraat.  
 

Postje 3: Opdrachten hangen aan het hek van de school. 
 

Wandelen: Donkerstraat blijven volgen tot het volgende kruispunt.  
                  Rechts afslaan op Kruis. (! OPGELET: GEVAARLIJK KRUISPUNT!) 
       Kruis verder volgen tot splitsing met Hoendersveld. 
 

Postje 4: Opdrachten hangen aan verkeerspaal op splitsing. 
 

Wandelen: Hoendersveld volgen tot aan de Dokstraat. Daar linksaf richting Tenberg. 
       Sla rechts af op Tenberg. 
                  Volg Tenberg en sla de eerste straat linksaf de Walstraat in. 
       Stap de Walstraat door tot aan de kapel op de Halsesteenweg. 
 

Postje 5: Opdrachten hangen aan deur van kapel. 
 

Wandelen: Stap een klein stukje langs de Halsesteenweg richting Neigem op de 
                  kiezelsteentjes. Sla na ongeveer 2 huizen rechtsaf. Loop dit baantje door tot de    
                  splitsing. Sla op de splitsing rechtsaf. 
 

Postje 6 : Opdrachten hangen aan omheining van de wei in midden van baantje 
 

Wandelen: Stap het baantje uit. Sla rechtsaf op het Hemelrijk. Steek de Halsesteenweg over  
                   en loop langs de Nieuwstraat terug naar de chirolokalen. 
 

Einde van de wandeling. 
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