
Fotozoektocht

onze wandeling is deze keer 6km lang en vertrekt als je de pub buiten 
stapt en links de brug op gaat.  Hou de linkerzijde van de brug aan en 
volg na een tijdje het blauwe rechthoekje dat de ‘natuurpuntwandeling’ 
aanduidt, deze ga je voor het grootste deel van de zoektocht volgen. Na 
een klim en een leuke afdaling in het bos kom je al gauw aan de oude 
Mechelsebaan, let op bij het oversteken.  De wandeling brengt langs 
mooie bospaadjes die zich het grote deel in Wolfsdonk (ook wel de Bel 
Air van Aarschot genoemd) bevinden via wat smalle wegjes tot vlak 
voor de heimolen.  Vanaf hier moet je niet meer het blauwe rechthoekje
volgen, ga rechts het zandpadje langs de heimolen tot halfweg de 
molen en kies dan rechts het zandpadje tot aan de straat, steek hier 
over en volg het kleine holle pad dat even verderop in het bos als 
Molenweg of voetweg 151 wordt aangegeven.  Volg het pad tot aan de 
straat (alweer de oude Mechelsebaan) en steek over, hier volg je de 
Waverhoeveweg of voetweg 102bis die vlak aan de spoorlijn overgaat in 
de Wavreookweg of voetweg 152.  De weg buigt linksaf en je zal deze 
volgen tot je via een smal pad uitkomt aan de straat, dit is de 
weegstraat, ga naar rechts om zo via de brug terug aan onze pub uit te 
komen.  Zet de foto’s in de juiste volgorde en breng je formulier binnen 
in de pub of steek het in onze brievenbus…

Tip! Neem je picknick mee en geniet aan de heimolen van de prachtige 
omgeving!
Supertip! Proef bij aankomst onze heerlijke dagsoep of een croque uit 
het vuistje en ontdek onze bier en drankenkaart!
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