Tussen de statige bomen in Kartelobos
Het gemeentehuis van Asse, uit nostalgie (ons gemeentehuis is dat van
Samson en Gert…). Gemeenteplein 1.
De lekkerste frietjes eet je in frituur ’t Duvelke (Bloklaan).

Aan de trappen van het gemeentehuis.

In Kartelobos zie je, met wat geluk, een reetje voorbij springen.

Onderweg op de Kruisborre-wandeling vind je een aantal
prachtexemplaren!

Boekfos in Asse.
De Land van Asse-fietsroute brengt je wel langs enkele mooie en
rustige plekjes.
.

Bij Tutti Gelati, op de Huinegem! Nomnomnom 😊

In de tuin van moeke en vake…

Het hoogste punt (verlengde paadje) van de dijk in De Haan (uitzicht
Zee en strand, windmolens, zelfs zicht tot in Oostende.)
Tramhuisje "De Haan aan Zee" dat verwijst naar alle andere gebouwen in Belle
Epoque-stijl aan zee
Frietkot aan de loskaai, rechttegenover tramhuisje

De stenen zitbanken langs het dijkpad.

De polders (schapen, vogels, eenden, reigers,....)

Normandiëlaan (zit je naast Einstein)

Het strand met piratenschip, de Potinière, het speelbos in de duinbossen

Langs de driftweg.

Ijs Renéé is gekend bij toeristen maar Superlekker is het ijs bij lokale boer De
Jerseyhoeve
Het Speelbos in de duinbossen.

In Egenhoven- of Heverleebos, het park van kasteel van Arenberg, als je door de Leuvense straten
flaneert en rondkijkt wat er allemaal veranderd is, in de kruidtuin (Kapucienenvoer), aan de vijvers
van Bellefroid (ingang langs de sportschuur in Wilsele)

Groot en klein Begijnhof in Leuven, de abdij van ’t Park in Heverlee, de Oude
Markt in Leuven
Het grotteke, Heilige Geeststraat 102 in Leuven. Frituur aan het
station van Heverlee.

Wij liepen met één been op de stoep en één been in de goot (en als je dat
niet doet, dan ben je morgen dood) 😊
In onze eigen tuin, in het bos

Arenbergpark

In Heverlee aan de Sint-Lambertuskerk, het Multimovepad in Meerdaalwoud,
het Speelbos Vossenhol in Bertem
Het beste: fietspad langs de Vuurkruisenlaan. Leukste: wegje langs ‘de
twee waters’

Op de boot langs de Vaart (Coupe Matadi) - Croccantino in Veltem en nICE!
aan de Zoete Waters
In het arboretum in Heverleebos – Naamsesteenweg,
iets voorbij restaurant 500 (het vroegere La Chasse)

Het houten voetgangersbruggetjes over de Dijle

De historische huisjes aan de Haverwerf

Korenmarkt

Hoogbrug, Fonteinbrug

Kruidtuin

Aan Kraanbrug

Aan zwembad Geerdegemvaart

Langs de Dijle, richting Muizen

Gauthier, Befferstraat

Vrijbroekpark

De prachtige Rozentuin in het Colomapark (meer dan 3000 verschillende
soorten)
Het kasteel en koetshuis van Coloma in het Colomapark

Frituur Vijfhoek in Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) op 5' wandelen van het
kasteel van Gaasbeek

Het kerkhofmuurtje van de Sint-Pieters-Kerk uit de 15de eeuw

Langs de vele wandel- en fietsknooppunten.Ook voor mountainbikers
zijn er routes beschikbaar. Doorheen het Pajottenland.
Overal in het Colomapark

Impeleer (Rink = centrum Sint-Pieters-Leeuw, vlakbij Colomapark)

Op de Brusselbaan.

Krijmerie van Gaasbeek

In het Colomapark

Kuieren en een terrasje op de Grote Markt terwijl ik in het boekje van
de zoektochten ‘Sint-Truiden gezien? Sint-Truiden gevonden!’ blader
Stadhuis op de Grote Markt

Frietkot 'Aan het park', begin van de Diesterstraat

Stadsvesten, verbinding Cl. Cartuyvelstraat en Abdijstraat.

Domein 't Speelhof

Stadspark Sint-Truiden

Domein Nieuwenhoven

Limburgs netwerk fietsknooppunten.

'Vica' in de Cl. Cartuyvelstraat en Limone op de Hasseltsesteenweg

Domein Nieuwenhove.

Fietsen en wandelen troef in het hart van de Vlaamse Ardennen met
de bekende Paddestraat, de Berendries, ...
Het Egmontkasteel

Frituur Happy

Archeologisch museum in Velzeke

Jan De Lichte pad in Velzeke

Mijnwerkerspad in deelgemeente Sint-Goriks-Oudenhove

Speelbos Droombergen in de deelgemeente Oombergen

Mijnwerkerspad in de deelgemeente Sint-Goriks-Oudenhove

Hoeve 't Alkeveld

Jan De Lichtepad in Velzeke

