
#verhalen uit onze regio
Beerse Dochter maakt zelf fotozoektocht 

voor jarige moeder

Ook in coronatijden kan je origineel uit de hoek komen om iemands 
verjaardag te vieren. Voor haar jarige mama, die van fi etsen houdt, stak 
Yasmine Scheyltjens samen met haar vriend een leuke fotozoektocht 
in elkaar, met zo’n 40 vragen. Ook u kan nu deze fi etszoektocht maken.

“Of ik ervaring heb met het in elkaar steken van fotozoektochten? 
Helemaal niet, maar vorig jaar heb ik er samen met mijn vader zelf een 
gedaan. We vonden dat zo leuk dat we afgesproken hebben om dit jaar 
weer samen te gaan fi etsen en foto’s te zoeken. De coronacrisis heeft 
echter roet in het eten gegooid”, vertelt Yasmine.

Toen de verjaardag van haar moeder naderde, besloot Yasmine om 
haar te verrassen met een zelfgemaakte fotozoektocht. “Met mijn 
vriend ben ik er een aantal avonden met de fi ets op uit getrokken. 
We hebben onderweg zo’n 40 foto’s getrokken: van bijzondere gevels, 
opmerkelijke brievenbussen, speciale beeldjes,… Mijn ouders hebben 
er drie uur fi etsplezier aan overgehouden. Ze vonden het heel fi jn om 
te doen”, gaat Yasmine verder.

Goed doel
Verschillende mensen spraken Yasmines ouders onderweg aan omdat 
ze de fi etszoektocht ook wel wilden maken. Yasmine zette daarom een 
bericht op de Facebookpagina ‘Ge Zijt van Beers Als Ge…’. De tocht kan 
ook via onze website gedownload worden. 

Social distancing!
De fi etstocht zelf is zo’n 8,5 à 9 km lang, dus ook heel geschikt voor 
gezinnen met kinderen. Uiteraard kan u de tocht ook te voet doen. 
Yasmine Scheyltjens en Impuls rekenen erop dat u de regels rond 
Covid-19 respecteert. Doe deze fi etszoektocht niet in groep en zorg 
ervoor dat u met andere fi etsers of voetgangers voldoende afstand 
houdt. (nv)

FOTOZOEKTOCHT
Te starten bij Brasserie Flor (Pastoriestraat) 
1e straat links
Stijn Streuvelsstraat 1e straat rechts
Felix Timmermansstraat T punt rechts
Guido Gezellestraat T punt links
Pastoriestraat 3e straat rechts
Voorkensstraat splitsing links
Voorkensstraat T punt rechts
Rode Kruisstraat 1e straat rechts
Driesplein T punt links
Kapellekuilstraat rechtdoor door zandweg 
(voorzichtig-smalle doorgang)
Zandweg Kapellekuilstraat zandweg volgen
Bisschopslaan oversteken
 naar padje links van brandweer
Gemeentehuis weg volgen 
achter gemeentehuis en kruispunt oversteken
Stekelbaarsstraat splitsing links
Stekelbaarsstraat kruispunt rechtdoor
Kikkerstraat zandweg rechtdoor
Zandweg Park Echelpoel rechtdoor tot einde, 
T punt links
Brugstraat 3e straat rechts
Laakstraat T punt rechts
Sint Corneliusstraat 3e straat rechts
Vinkenpad rond punt 1e afslag
Merelstraat zandweg links in 1e bocht
Zandweg Speelplein splitsing links
Sijsjesstraat T punt links
Geelgorsstraat T punt links
Larenstraat T punt links
Houtseweg 1e straat uiterst rechts
Beekakkerstraat rij tot einde straat, 
neem bocht naar rechts en 1e straat links
Boudewijnstraat T punt links
Gasthuisstraat 1e straat rechts
Albertstraat T punt links
Vrijwilligersstraat 
rechtdoor rijden zodat je in Veldstraat komt
Veldstraat blijf rechtdoor tot aan aardbeiboer
Kattespoelsstraat bocht naar rechts, 
rechtdoor in steegje
Steegje T punt rechts
Paardebloemstraat 3e straat links
Anjerstraat T punt rechts
Seringenstraat T punt links
Klaproosstraat 1e straat links
Madeliefjesstraat T punt rechts
Violierstraat 1e straat rechts
Rozenstraat T punt links
Leemstraat T punt links
Steenovenstraat 1e straat rechts
Heibergstraat 2e straat rechts
Bremstraat 1e straat rechts
Schutsboomstraat kruispunt rechtdoor
Schutsboomstraat splitsing rechts
Pastoriestraat rechtdoor tot aan Markt

   

 Kattespoelsstraat Anjerstraat Beekakkerstraat 

 Boudewijnsstraat Kattespoelsstraat Sint Corneliusstraat 

 Bremstraat Veldstraat Kattespoelsstraat 

   

 Boudewijnstraat Anjerstraat Brugstraat 

 Steenovenstraat Paardebloemstraat Stekelbaarsstraat 

 Gasthuisstraat Beekakkersstraat Voorkensstraat 

   

 Zandweg park echelpoel Sint Corneliusstraat Kapellekuilstraat 

 Zandweg kapellekuilstraat Voorkensstraat Voorkensstraat 

 Driesplein Sijsjesstraat Stekelbaarsstraat 


