Rondje Streekdranken 2022

Hierna vind je de beschrijving van het ‘Rondje Streekdranken’ als je vertrekt bij de Oude
Pastorij te Olmen.
Het vertrekuur is vrij te kiezen. De verschillende terrassen van de streekdrankproducenten zijn
elke zondag in augustus geopend tussen 14u00 en 20u00.
•
•

•
•

Neem de kanaaldijk richting Balen en volg knooppunten 57 – 62.
Op weg naar knooppunt 62 volg je de G. Woutersstraat ipv links af te slaan naar het
Molenveld.

Op de hoek van de G. Woutersstraat en de Sint-Andreasstraat
ben je toegekomen bij het terras van Selia & Scob.

De sierlijke blaadjes van de theeplant Camellia sinensis, alias Selia, en de stoere gistcultuur
Scoby, alias Scob, hebben elkaar eeuwen geleden ontmoet in het verre Oosten. Sinds kort
hebben ze zich terug verenigd in de oude pastorij van Balen en hebben zo een nieuwe en
verrassende drank gecreëerd, genaamd Selia & Scob. Probeer zeker eens één van de smaken uit!
Vergeet de prijsvraag niet op te lossen.
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•
•
•
•
•
•

Neem bij Selia&Scob de Sint-Andreasstraat.
Sla vervolgens linksaf in de Fabiolalaan en daarna linksaf in de
Vredelaan.
Bij het tweede kruispunt sla je rechts af naar het Molenveld en ben
je terug op het knooppuntennetwerk richting knooppunt 62.
Volg de knooppunten 62 – 58 – 61.
Bij knooppunt 61 volg je 200m de Postelweg richting knooppunt 10.
Op de hoek van de Postelweg en de Zilverberkdreef vind je bierfirma
NoordSter.

Geniet op het tuinterras bij NoordSter van de verrassend lekkere bieren. Je kan kiezen voor
een blonde Norman, een bruine Lusja of het zomerbier Wijze Gijs. Vergeet ook de prijsvraag
niet op te lossen.
•
•
•
•

Volg bij NoordSter volg je de Zilverberkdreef.
Bij het eerste kruispunt kom je op het knooppuntennetwerk.
Volg knooppunten 53 – 52 – 55 – 56 -19.
Op weg naar knooppunt 36 blijf je bij de afsplitsing naar de straat Gooreersels op de
betonweg (volg wandelknooppunt 03).

•
•
•

Bij het volgende kruispunt, sla je linksaf en volg je de straat Grees.
Op het einde van Grees, sla je linksaf Graanstraat.
300 m verder kom je bij ‘Verlooy Winery’.

Hier kan je een bezoek brengen aan het degustatieterras bij Verlooy Winery. Proef zeker een
appel of druivenwijntje, een ‘Chappel’, een fruitsapje, mocktail of cocktail uit deze Balense
wijngaard. Vergeet ook de prijsvraag niet op te lossen.
•
•
•

•
•

Neem de Graanstraat richting Grees.
Rij na 300m rechterdoor in de Leemkuilenweg.
Als de Leemkuilenweg een bocht van +/- 180° maakt, neem je rechtdoor de halfverharde
weg.

Aan het einde van de halfverharde weg, sla je rechtsaf op de St-Hubertuslaan en volg je
terug het knooppuntennetwerk naar knooppunt 35.
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•
•
•

Sla bij knooppunt 35, links af naar ‘Straalmolen’, blijf de straat ‘Straal’ steeds volgen tot de
Meerhoutsebaan. (NIET links afslaan in de Vloedbeemdenstraat!)
Sla linksaf, steek de brug over naar Olmen.
Je bent hier terug op het knooppuntennetwerk en volg knooppunt 33. Nabij knooppunt 33
is je “Rondje Streekdranken” rond en kan je nog nagenieten bij de Oude Pastorij te Olmen.

Prijsvragen
Hieronder vind je 6 foto’s. Deze foto’s zijn gemaakt bij de deelnemende zaken van Rondje
Streekdranken (NoordSter, Verlooy Winery en Selia&Scob).
-

Bij welke deelnemende zaak is deze foto genomen? (kruis de juiste optie aan)
Beantwoord de vraag bij de foto.

Steek uw antwoord in de ‘Rondje Streekdranken’-doos bij één van de deelnemende zaken.
Begin september zullen we onder de deelnemers met correcte antwoorden een
geschenkverpakking verloten. Iedere deelnemer kan slechts 1x deelnemen.
Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6
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Win een geschenkverpakking!
Beantwoord 2 vragen per foto, die op het einde van de routebeschrijving zijn weergegeven:
-

Bij welke streekdrankproducent is deze foto genomen? (kruis de juiste optie aan)
Wat staat er op de foto? Geef een korte beschrijving. Bv. “Huisnummer op de brievenbus”.

Steek uw antwoord in de ‘Rondje Streekdranken’-doos bij één van de deelnemende zaken. Begin
september zullen we onder de deelnemers met correcte antwoorden een geschenkverpakking
verloten.
Iedere deelnemer kan slechts 1x deelnemen en het deelname formulier moet afgestempeld zijn bij elk
van de 3 streekdrankproducenten.

Naam: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoon: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Emailadres: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wens in de toekomst geïnformeerd te worden over andere activiteiten van ‘Rondje Streekdranken’.
JA / NEEN (schrappen wat niet past)
NoordSter

Verlooy Winery

Selia & Scob

Foto 1:
1. Deze foto is genomen bij ꙱ NoordSter

꙱ Verlooy Winery

꙱ Selia & Scob

2. Wat is er te zien op deze foto: (bv. Huisnummer op de brievenbus)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foto 2:
1. Deze foto is genomen bij ꙱ NoordSter

꙱ Verlooy Winery

꙱ Selia & Scob

2. Waar staat deze tekening op afgebeeld?
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Foto 3:
1. Deze foto is genomen bij ꙱ NoordSter

꙱ Verlooy Winery

꙱ Selia & Scob

2. Wat zit er achter dit slot?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foto 4:
1. Deze foto is genomen bij ꙱ NoordSter

꙱ Verlooy Winery

꙱ Selia & Scob

2. Wat is er te zien op deze foto? (bv. Huisnummer op de brievenbus)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foto 5:
1. Deze foto is genomen bij ꙱ NoordSter

꙱ Verlooy Winery

꙱ Selia & Scob

2. Wat was de naam van de eerste pastoor op deze locatie?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foto 6:
1. Deze foto is genomen bij ꙱ NoordSter

꙱ Verlooy Winery

꙱ Selia & Scob

2. Waar staat deze letter op afgebeeld?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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