Wegbeschrijving Kerstwandeling
De totale afstand van de wandeling bedraagt 5 km. Indien de afstand te lang is, kan je de wandeling
ook in 2 lussen wandelen van ongeveer 3 km. Je hebt een lus via het Valkenhof en een lus langs het
centrum. Je kan de wandeling starten op elk punt van het parcours.
Je kan de wandeling doen met je gezin of met maximum 4 personen (kinderen -12 jaar niet
meegerekend). Volledig coronaproof dus!
Respecteer de wegcode en de coronaregels. Hou voldoende afstand en draag je mondmasker waar
nodig. Als je ’s avonds wandelt, zorg dan voor een fluo hesje en een zaklamp.
Tijdens de wandeling kan je deelnemen aan een wedstrijd. Volwassenen zoeken 12 zinnen die samen
een kerstlied vormen. Kinderen zoeken onderweg de juiste afbeeldingen. Als je je deelnameformulier
tijdig indient, kan je er nog een leuke attentie mee winnen. Je vindt de wedstrijdformulieren in
bijlage of op onze website www.fermberlaar.be.
Ferm-leden en hun gezin zijn verzekerd via hun lidmaatschap.

Wegbeschrijving 5 km
-

Vertrek Sollevelden vanaf ingang WZC Kloosterhof richting Itegembaan
2de straat RA – Pastoor Haemelsstraat
Einde RD – Schoolstraat
RA aan zebrapad - Schoolstraat volgen richting centrum
Einde LA en RA richting kerk
Links naast kerk en LA richting Kinderland
Voor Kinderland LA fiets/wandelweg volgen naar Dokter Van der Borghtstraat
Einde voor WZC Sint-Augustinus LA terug naar centrum
Oversteken aan zebrapad en langs grote kerstboom dorpsplein oversteken
RA richting Smidstraat
1ste LA – Winterhof
Na 50 m splitsing RA en weg vervolgen tussen 2 gebouwen aan linkerzijde
Einde schuin links smal padje over gras volgen en einde LA – J.B. Coomansstraat
Einde weg oversteken aan zebrapad en RA volgen
1ste LA – Ebroek
LA verbindingspadje naar Valkenhof
Splitsing RA volgen en einde RA richting Itegembaan
Einde RD – Sollevelden
1ste LA – Dokter Van Hoofstraat volgen tot einde en terugkeren naar Sollevelden
LA weg vervolgen in Sollevelden
1ste RA – Constant Verhulststraat
In 1ste bocht LA en weg vervolgen via trage weg
Na ongeveer 150 m LA door poortje naar parking WZC Kloosterhof
Rechts achteraan parking rechtdoor betonnen wandelweg volgen langs Troostplek Ferm en
verder stappen richting Sollevelden

Wegbeschrijving lus via centrum
-

Vertrek Sollevelden vanaf ingang WZC Kloosterhof richting Itegembaan
2de straat RA – Pastoor Haemelsstraat
Einde RD – Schoolstraat
RA aan zebrapad - Schoolstraat volgen richting centrum
Einde LA en RA richting kerk
Links naast kerk en LA richting Kinderland
Voor Kinderland LA fiets/wandelweg volgen naar Dokter Van der Borghtstraat
Einde voor WZC Sint-Augustinus LA terug naar centrum
Oversteken aan zebrapad en langs grote kerstboom dorpsplein oversteken
RA richting Smidstraat
1ste LA – Winterhof
Na 50 m splitsing RA en weg vervolgen tussen 2 gebouwen aan linkerzijde
Einde schuin links smal padje over gras volgen en einde LA – J.B. Coomansstraat
Einde weg oversteken aan zebrapad en LA volgen terug door Schoolstraat richting
Itegembaan
RD terug door Pastoor Haemelsstraat naar Sollevelden

Wegbeschrijving lus via Valkenhof
-

Vertrek Sollevelden vanaf ingang WZC Kloosterhof richting Itegembaan
2de straat RA – Pastoor Haemelsstraat
Einde RD – Schoolstraat
LA volgen
1ste LA – Ebroek
LA verbindingspadje naar Valkenhof
Splitsing RA volgen en einde RA richting Itegembaan
Einde RD – Sollevelden
1ste LA – Dokter Van Hoofstraat volgen tot einde en terugkeren naar Sollevelden
LA weg vervolgen in Sollevelden
1ste RA – Constant Verhulststraat
In 1ste bocht LA en weg vervolgen via trage weg
Na ongeveer 150 m LA door poortje naar parking WZC Kloosterhof
Rechts achteraan parking rechtdoor betonnen wandelweg volgen langs Troostplek Ferm en
verder stappen richting Sollevelden

RD = rechtdoor
RA = rechtsaf
LA = linksaf

Wij wensen je een veilige wandeling!

