FOTOZOEKTOCHT
KORTE ROUTE LAUWE
Start: aan parkje achter de kerk op Lauweplaats.

VRAAG 1
Hoeveel garages tel je aan de
achterkant van dit gebouw?
A) 4
B) 5
C) 6
Ga uit het park, passeer daarvoor het appartementsgebouw en kom uit in de Schoolstraat.
Steek de straat over en ga links in de Hospitaalstraat. Volg de Hospitaalstraat tot aan de
splitsing. Sla links af en volg verder de Hospitaalstraat tot aan de woonzorgcentrum Ceres.

VRAAG 2
Hoeveel fietsenrekken tel je
voor het woonzorgcentrum?
A) 10
B) 11
C) 12
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Ga steeds rechtdoor tot je in de Deken Darrasstraat komt. Aan huisnummer 28 sla je
rechts in. Het is een doodlopende straat voor voertuigen. Je volgt tot op de kapel en ga
dan naar links.
Je volgt het klein straatje tot je aan de splitsing komt, daar start de Koning Boudewijnstraat. Je gaat de straat uit tot op de splitsing. Sla links af om opnieuw in de Koning Boudewijnstraat te komen.
Ga steeds rechtdoor tot aan kapper Philip. Sla rechts in en ga de Tuinwijk in.

VRAAG 3
Wie trok in 2019 de foto van
het kappelletje?
A) Michel Werbrouck
B) Sonny Ghesquiere
C) Luc Degieter
Volg de tuinwijk tot aan huisnummer 52. Ga naar het speelpleintje.

VRAAG 4

Hoeveel houten latten tel je in
de bovenste rij?
A) 11
B) 12
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C) 14

FOTOZOEKTOCHT
KORTE ROUTE LAUWE
Volg nu het kleine straatje langs het speeltuintje, en passeer het Verrijzenis kerkje. Je kom
uit in de spoorwegstraat.
Volg een heel eindje de spoorwegstraat tot aan de Lauwbergstraat. Aan de frituur Sjamanee steek je de straat over. Je komt nu in de Schonekeerstraat.
Ga rechtdoor tot aan het graspleintje.

VRAAG 5
Vraag 5: Hoe worden zo’n
poppetjes genoemd?
A) Lucky dolls
B) Matroesjka’s
C) Grapat Houten nins
Juist voor het graspleintje, heb je op de linkerkant de Kranebroeklaan. Ga daar in.
Ga steeds rechtdoor, op het einde van de weg ga je naar rechts. De Kersenlarenlaan in.

VRAAG 6

Hoeveel senioren woningen
van !Mpuls tel je op dit pleintje?

A) 6
B) 8
C) 9
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Einde: Loop de Kersenlarenlaan uit en op de splitsing ga je naar links, de Lendakkerlaan in.
Ga tot aan het rondpuntje en volg mee naar links.
Ter hoogte van huisnummer 27, ga je links Opstal in. Blijf steeds volgen tot je uitkomt in de
Brugstraat.
Blijf links volgen, nu zit je in de Brugstraat. Ga door tot de Lauwbergstraat.
Aan de splitsing, ga je rechts en wandel je tot aan Lauweplaats.
Aan Paulien en Paulette steek je over en kom je terug in de Schoolstraat.
Voila, je hebt 3,2 km gestapt ! Proficiat!

Klaar?
Bezorg jouw ingevulde fotozoektocht ten laatste op 30 september 2021 bij Woonmaatschappij !Mpuls en maak kans op een cadeaubon ‘Shop Beleef’ ter waarde van €25.

Naam: ................................................................ Adres: ....................................................................
Telefoonnummer: .............................................. E-mailadres: ..........................................................
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