
De Silvester Wandeling*

* Het wordt aangeraden om het stripalbum De Kovekensmoord gelezen te hebben. 

 

Steek de rode fietsersbrug over 

(als het kan, neem de trappen, 

de schuine kant is voor fietsers). 

Let op voor Segways .

Je kan best starten vanaf de 

heirbrugmolen. 

(Heirbrugstraat 160)

Er is parking voorzien mocht je

met fiets of auto komen.

Ga naar links tot het eerste kruispunt.

Je ziet hier de woonplaats van Werner Bremen.

Rechtover dit gebouw zie je de poort die Silvester vakkundig om zeep heeft geholpen.

Sla de Ploegstraat in tot het einde en volg onze mooie Durme naar rechts.

 

Wat staat er vandaag 

op de teller?

Ga weg van deze

teller en volg de 

spoorweg.

Loop voorbij de

achteringang tot de

Groendreef.

Steek deze over en blijf 

de spoorweg volgen.

Loop voorbij deze graffiti en blijf 

de Eubergdreef volgen tot het 

Raemdonck park.



Wandel eens in en rond het park. Je zal daar de 3 

kunstwerken zien staan. Hoeveel betonblokken 

zijn er nu geplaatst?

Staat deze campingcar er 

vandaag?

Wandel nu terug langs de 

Eubergdreef, tot het einde 

en sla links af onder de 

spoorweg.

Op de heuvel 

stond het 

kasteel, kan je 

nog restanten 

vinden? Je 

hebt nu het 

blauwe traject 

afgelegd.

Ga verder via de Koophandelstraat tot aan de 

Durme. 

Je zal nu de inox hazen zien 

staan.

Ga het steegje in tussen het 

museum en de rijschool. En 

neem de eerste straat 

rechts. Het Torenstraatje.

Ga het Torenstraatje volledig af, voorbij de St-Laurentius kerk sla je rechtsaf. Steek de Markt over.

Ga voorbij het Stadhuis de Groentemarkt op, sla rechtsaf. Je ziet nu het politiekantoor voor je.

Sla nu dadelijk 2x rechtsaf, en volg de Durme.

Steek de brug over, en volg 

de Durme (2 x links dus) en 

volg tot de rode fietsersbrug 

die je terug mag oversteken.

Aan de Heirbrugstraat sla je linksaf, tot je terug aan de molen komt. 


