Baal
Wild-wandel-zoektocht - 4,5 km – 1 tot 15 juli 2020
Je leest het goed: wild.
Wild omdat je door een stukje wilde natuur zal stappen en wild omdat - met een beetje geluk ook levend wild: ree, fazant … je pad kan kruisen.
Lange broek gewenst: er zijn smalle paadjes bij met netels en bramen in de berm.
Onderweg kom je ‘litenatuurtjes’ van Geert De Kockere tegen: korte gedichtjes met een knipoog
naar natuur en taal.
In elk gedichtje vind je twee gemarkeerde letters. Noteer alle 18 letterduo’s van de litenatuurtjes.
De letters in éénzelfde litenatuurtje horen in die volgorde bij elkaar.
Door deze letterduo’s in de juiste volgorde na elkaar te puzzelen, ontdek je de plaats waar we op
woensdag 15 juli om 19 uur met de fiets samenkomen, als corona dat toelaat.
Breng op 15 juli een mondmasker en festivalattribuut mee.
Wij zorgen voor een gidsbeurt voor maximaal 20 mensen.

Start: gemeentelijke loods van Baal-Tremelo
Vertrek via voetweg 63 (Geestvondelweg): een bosje, een veld oversteken,
houten brugje over, naast een beekje naar links tot aan een kiezelweg.
De kiezelweg gaan we NIET volgen, wel onmiddellijk links naast een weide (die
dan rechts blijft liggen).
Na ongeveer 250 m ga je over een gemetst oud bruggetje.
Meteen na de brug naar links.
Amper 25 m verder aan splitsing rechtsaf: een 'groen' pad doorheen het bos.
Pad rechtdoor (niet het paadje naar links), ongeveer 200 m volgen tot je aan een
weide komt (soms staan er schapen).
Rechtsaf, je komt aan het riviertje de Laak.
Meedraaien naar links en de Laak volgen tot je aan een straat komt.
Straat schuinrechts oversteken (opletten!) en verder via Laakweg.
Aan asfalt rechts.
Je komt aan een verkeersspiegel. Linksaf.
Tot net voor een bord met ‘spelende kinderen’.
Rechtsaf: Vier Bunderpad.
Na ongeveer 400 m ligt er een hele hoop verdwaalde stenen. Vlak daarachter mee
naar links afdraaien (dus zeker niet rechtdoor lopen).
Je komt aan een weide.
Volg het pad rondom de weide tot aan T-kruispunt van aardewegen.
Neem links en na ongeveer 100 m opnieuw links: kiezelweg met bord 'uitgezonderd
plaatselijk verkeer’.
Kiezelweg blijven volgen tot juist over de nieuwe brug.
Na de brug meteen linksaf, padje staat aangeduid met een groene pijl.
Na ongeveer 150 m ben je terug aan het startpunt.
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