
Leuke paastocht  
Wandel ongeveer 4 km en passeer onderweg 7 paasborden. 

Scan de QR-code(s) en beluister het paasverhaal, ingesproken door Saartje Vandendriessche!  
Je kan deze wandeling alle dagen doen van 1 april tem 24 april 2022 
Deze wandeling is buggy toegankelijk Veel plezier! KWB BALEN -CENTRUM 

 
Vertrek: parking “ Café het Hoekske” Driehuizen 66 2490 Balen 
Plaats van de Paasborden zijn aangegeven met een  
 

 

 
1e bord; aan vertrek parking “café Het Hoekske” . Ga richting 1 Meilaan en volg Driehuizen tot 
kruispunt Gabrielsdijk. Links Krouwel volgen en  na 100 m vind je 2e bord, 
Kleinbeemden links  en dan afgepijlde pad door bos, hier vind je  3e bord  
Nu bospad volgen tot aan café het Hoekse hier naar rechts Driehuizen en na parking direct rechts 
Gompeldijk volgen,  Bospad links(volg pijlen) en  na 50 m vind je 4e bord 
Bospad blijven volgen volgens de aangeduide pijlen: 5e bord 
Bospad volgen tot asfaltweg, dit is  Kleine Heide hier rechts richting het kanaal, aan  jaagpad links 
en volgen tot 2e paadje links dit is  Wolfsvennen, na 50 m vind je 6e bord 
Wolfvennen blijven volgen en 2e straat rechts tot aan Veldweg, rechts vervolgen tot  
Heuvelweg links tot 1 Meilaan links en na 10 m vind je 7e bord 
1 Meilaan rechtdoor volgen tot de aankomst “café Het Hoekske” 
 
 
 
 
 



 Tijdens de wandeling deze pijlen volgen 
 

  
 
 
 
 
Gedurende de wandeling moet je ook uitkijken naar deze  PAASEIEREN 
 

 
Op sommige  Paaseieren die je tijdens de tocht tegenkomt staat een letter.  
Met deze 13  gevonden letters kan je een woord vormen dat iets te maken heeft met 75 
jaar kwb-Balen. 
 

Gelieve je gevonden 13-LETTERWOORD door te mailen naar erik.hens@telenet.be 
met onderwerp “woord Paashaas” 
Hiermee kan je nog iets leuks of lekkers winnen. 
 

Heb je een leuke foto van deze tocht? 
Post ‘m op onze sociale media!  

onze facebook pagina via volgende link:  

 https://facebook.com/kwbbalencentrum 
Fijne Paasgroetjes KWB Balen Centrum  

Kwb Balen Centrum is niet aansprakelijk voor mogelijke ongevallen. 
Hou het veilig en plezant! Heb je vragen? Je kan ons altijd bereiken:  

Erik Hens – 0487640395 /erik.hens@telenet.be 

http://kwbbalen.be 


