Puzzelwandeltocht LSM in Gilze 2021
Vertrek bij Villa Mol:
Vraag 1: Bij welke gelegenheid is dit
monument geplaatst?
Loop de Kerkstraat in en vervolg de weg
tot het Patronaat en loop die in.
Vraag 2: Hoeveel grote beelden
staan er buiten de grot?
Voor het grote gebouw (st Franciscus)
linksaf en bij de kiosk rechtsaf.
Bij de Kerkstraat de weg oversteken en
in de Alphensebaan de weg vervolgen.
Vraag 3: Van welk jaar is het Maria beeld?

Vraag 4: Hoe noemen ze deze schuur?

Vraag 5: Hoeveel sponsors hebben dit
gebouw mogelijk gemaakt?
Bij gebouw (foto) linksaf slaan en bij de
Hooikar linksaf de Alphenseweg in gaan.

Vraag 6: Welk bedrijf is er nu in de
oude huishoudschool gevestigd?

Vraag 7: Wanneer is deze waterput onthuld?
Einde weg rechts de Aalstraat in gaan,
daarna Koolhof ingaan.
Linksaf Heuvelstraat in en eerste
voetpad rechts ingaan.
Bij Lange Wagenstraat slaan we linksaf.

Vraag 8: Wat heeft hier gestaan?

Hippelpad ingaan en daarna
Burgemeester Molstraat inlopen
Vraag 9: Wat heeft er in dit
pandje gezeten vroeger?

Boslaan inlopen en einde onverharde
pad linksaf gaan.
Vraag 10: Wat is de naam van de scouting?
Bij de kruising recht de Waranda inlopen.

Vraag 11: Wat was vroeger de naam
van dit gebouw?

Vraag 12: Wat is de naam van dit water?

Haakbus inlopen, Jachtveld oversteken en
Arendsnest inlopen.
Einde links en Wildschut inlopen.
Hubertusveld inlopen en bij beeld (foto) linksaf.
Vraag 13: Wat is de naam van deze
buurtvereniging?

Bij kruising oversteken en Jagilstraat inlopen en rechts Wevershof inlopen.
Schoenmakerspad ingaan, bij korte Wagenstraat oversteken en Schoenmakerspad
vervolgen.
Einde route bij Villa Mol.

Antwoorden Puzzelwandeltocht Gilze 2021 LSM
Inleveren voor 1 mei 2021 via mail of postbus:
e-mail: activiteiten@mantelzorggilzerijen.nl
postbus: Lange Wagenstraat 55p in Gilze
postbus: Rembrandtlaan 50 in Rijen
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Naam:
Adres:
Woonplaats:
e-mailadres:
telefoonnummer:
Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de prijsuitslag

