Codewoord

Vul hier het codewoord in en stuur het door via
www.provincieantwerpen.be/50jaarhooibeekhoeve of
scan de QR-code op het bord aan de Hooibeekhoeve op het
einde van de wandeling en stuur het onmiddellijk door.

Hooibeekhoeve blaast
50 kaarsjes uit
Dat moeten we vieren!

QR-code scannen? Open je camera op je smartphone en richt
deze op de QR-code. Onderaan je scherm verschijnt er een link,
klik hierop om naar het juiste filmpje te gaan.

V.U.: Ilse Van den Broeck, Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel

Elke maand trekken we een winnaar die een leuke prijs ontvangt!
Volg zeker onze Facebookpagina voor de prijsuitreiking.

Kom wandelen langs de Hooibeekhoeve en onze velden en ontdek
onze werking. Tijdens deze wandeling passeer je verschillende
velden met voedergewassen, krijg je uitleg over de koeien en
kalfjes en kom je meer te weten over landbouweducatie.
Langs de wandeling kom je verschillende infoborden tegen.
Op deze borden vind je een woordje uitleg en een QR-code naar een
informatiefilmpje. In elk filmpje zitten één of twee letters verstopt.
Verzamel de 10 letters, vorm het codewoord en win iets leuks.

STARTPLAATS: Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel

PROVINCIAAL
GROENDOMEIN
PRINSENPARK

• Start bij Hooibeekhoeve 1 , je wandelt weg van de straat Heide
(en laat de Hooibeekhoeve links liggen).

Gertyvijver

• Bij de eerste splitsing ga je naar rechts (op de Koningshoefsedijk).
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• Voor de koningshoeve sla je rechtsaf, de kasseienweg op.
2

ga je rechtdoor de Grotekievit in.

• Bij de T-splitsing sla je rechtsaf (dit is ook Grotekievit)
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• Bij de T-splitsing, met een onverharde weg, sla je linksaf
wandelt verder tot Wandelknooppunt 134. 5
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• Volg de bewegwijzering naar achtereenvolgens
Wandelknooppunten 3 6 – 4 7 – 130 – 6.
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• Bij de eerste T-splitsing sla je rechtsaf (Koningshoefsedijk)
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Kleine
Hooibeekvijver

• Bij Wandelknooppunt 6 sla je rechtsaf, de St.-Willebrordushoeve
in 8 (dit is richting knooppunt 52, maar je wandelt niet tot
knooppunt 52).

• Bij de splitsing 9 sla je rechtsaf en kom je terug aan bij
Hooibeekhoeve.
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• Aan het kruispunt
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