
Onze paaseierenraap kan jammer genoeg niet doorgaan dit jaar. Maar we hebben een leuk
alternatief voor jullie. Doe mee aan onze zoektocht! Volg de route en kijk uit naar 10
paashazen. Sommige paashazen hebben paaseitjes bij zich. Tel deze goed want deze zijn
belangrijk om de kist te openen! De zoektocht kan van 5 april tot 18 april 2021. Veel plezier!

PaashaaszoektochtPaashaaszoektochtPaashaaszoektocht

Route: 1. Vertrek aan de bibliotheek (Tirse) - 2. Stap richting de Driehoekstraat - 3. Sla links af
naar het Zwalmnestje - 4. Stap door en sla nadien terug links af - 5. Stap richting de Rijdt - 6.
Sla het eerste wegje rechtsaf langs het water - 5. Let goed op in het grasveld (tip) - 6. Wandel
nadien richting de Meerbeekstraat - 7. Opgelet Jagersstraat oversteken - 8. Sla linksaf richting
Diggieweg - 9. Sla linksaf naar Leizemooie - 10. Opgelet Herreweg oversteken - 11. Sla rechtsaf 
richting WZC Najaarszon - 12. Ga links naar de Kasteelstraat - 13. Stap verder door de Hoog-
en Neerstraat - 14. Sla de Gauwstraat in - 15. Rechts van huisnr. 12 sla je het pad in. - 17. Via
de Vierschaar stap je terug naar het Marktplein - Einde: Toeristisch infokantoor
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De paashaas was verstopt op volgende plaatsen:

Tip: Er zijn maar 4 codes (aan de hand van paaseieren) te vinden. Bij het
cijferslot dien je ze op volgorde van de route te draaien. Daarna wacht er
een lekkere verrassing op jou!

Heb jij al een tekening gemaakt voor de paashaas? Op de website van
Brakel vind je enkele kleurplaten. Maak er iets mooi van en post ze in
onze brievenbus ( Dienst Toerisme). 

De vijf mooiste tekeningen winnen een prijs!


