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FOTOZOEKTOCHT
LANGE ROUTE LAUWE

VRAAG 1
Hoeveel vlaggen telt dit ge-
bouw?

Het eerste graf die je ziet op 
de rechterkant, in welk jaar is 
Meneer gestorven?

A) 4

B) 6

C) 8

A) 1979

B) 2000

C) 2011

VRAAG 2

Sta met je rug naar het OC Het Applaus en loop rechts verder op de Koning Astridlaan. 

Aan het vroegere sociale oord, sla je linksaf. 

Ga verder tot aan de splitsing van Menenstraat en Rekkemstraat. Sla aan restaurant Daef-

nis af naar links richting Lauweplaats. 

Voor het huisnummer 32 steek je de straat over en ga je het klein straatje in richting kerk-

hof.  Fietsers stappen hier beter even af.

Start: OC Het Applaus Koning Astridlaan 44  Lauwe
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FOTOZOEKTOCHT
KORTE ROUTE LAUWE

VRAAG 3
Hoe noemt dit straatje?

Welk nummer heeft de 6de 
garage ?

A) Piloriewegel

B) Klaphoek wegel

C) Steenland wegel

A) 905

B) 906

C) 910

VRAAG 4

Als je voor het kerkhof staat, sla dan rechts af en loop rond het kerkhof tot het einde. Kort 
even op het gras door het poortje en je staat op de parking. Volg mee rechts richting Leo-
pold Sabbestraat. 
Ga in de Leopold Sabbestraat en volg tot op het einde. Ga op de splitsing naar links rich-
ting Larstraat.

Aan de Larstraat gekomen ga je terug links. Aan huisnummer 93 sla je in het kleine straatje 
richting voetbalvelden.

Juist voor de voetbalvelden sla je rechtsaf. Ga tussen de 2 voetbalvelden door zodat je 

uitkomt aan de Grote Molenstraat. Ga naar rechts in de Grote Molenstraat. Ter hoogte 

van huisnummer 142 ga je in de Violettenstraat. Sla rechtsaf aan de garages.
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FOTOZOEKTOCHT
KORTE ROUTE LAUWE

VRAAG 5
Hoeveel woningen telt de 
Vlasbloemstraat?

Welk huisnummer heeft deze 
woning?

A) 15

B) 18

C) 19

A) 32

B) 34

C) 36

VRAAG 6

Volg de garages tot aan het einde en neem het kleine straatje naar links om terug uit te 

komen aan de Violettenstraat. Ga links richting Vlasbloemstraat. Wist je dat de woningen 

in de Vlasbloemstraat voorbehouden zijn voor 65+?

Op het einde van de Vlasbloemstraat ga je naar rechts en loop je nu in de Koning Boude-

wijnstraat. 

Ter hoogte van het straatbord ‘Koning Boudewijnstraat 88 – 118’ sla je in naar rechts.

Volg deze weg even. Op het einde kom je volgende woning tegen:
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FOTOZOEKTOCHT
KORTE ROUTE LAUWE

VRAAG 7
Wie trok in 2019 de foto van 
het kappelletje?

Hoeveel houten latten tel je in 
de bovenste rij?

A) Michel Werbrouck

B) Sonny Ghesquiere

C) Luc Degieter

A) 11

B) 12

C) 14

VRAAG 8

Je volgt de weg tot aan de Hugo Verrieststraat en komt dan terug uit in de Koning Boude-

wijnstraat. 

Ga naar rechts in de Koning Boudewijnstraat, richting Tuinwijk.

Aan kapper Philip sla je rechts in. Ga de Tuinwijk in.

Volg de Tuinwijk tot aan huisnummer 52. Ga naar het speelpleintje.
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FOTOZOEKTOCHT
KORTE ROUTE LAUWE

VRAAG 9
Hoe worden zo’n poppetjes 
genoemd?

Wanneer werden deze wo-
ningen ingehuldigd?

A) Lucky dolls

B) Matroesjka’s

C) Grapat Houten nins

A) 27 mei 2011

B) 28 mei 2011

C) 27 mei 2012

VRAAG 10

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 Sjama-
nee steek je de straat over. Je komt nu in de Schonekeerstraat. 
Ga rechtdoor tot aan het graspleintje.

Ter hoogte van het graspleintje ga je naar rechts, de waterhoenstraat in.
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FOTOZOEKTOCHT
KORTE ROUTE LAUWE

VRAAG 11
Hoe heet dit pad?

A) Korte klaphoekweg

B) Korte wagenpad

C) Bosbolletra

Ter hoogte van huisnummer 42, sla je het kleine straatje links in. 
Je steekt de Schonekeerstraat over ter hoogte van het kapsalon. 
Voorzichtig, een gevaarlijks straat. 
Je neemt het straatje naast het grasveld. Loop over het grasveld naar de parking voor 
Chiro Parido. Aan Hoeve de l’Art neem je het kleine straatje. Je komt uit op een paadje.
Volg het hele paadje, sla linksaf en wandel het paadje uit tot aan de Weggevoerdenlaan.

Aan de Weggevoerdenlaan ga je naar rechts richting de Leie. Juist voor huisnummer 16 
ga je links de Langekeerstraat in. Je gaat aan het rondpunt rechtdoor en slaat rechts aan 
huisnummer 11 de Kortekeerstraat in.  

Je gaat door tot op het einde en komt uit in de Schonkeerstraat. Ga linksaf tot aan de 
Wevelgemstraat. Ga tot aan het zebrapad voor bakkerij Frank en steek over.

Opletten gevaarlijke weg !

Nu wandel je in de Leiestraat steeds rechtdoor tot aan het OC Het Applaus.
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FOTOZOEKTOCHT
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Welk straatje, die richting de 
Leie gaat,  zie je hier op de foto?

A) Oversteekstraat

B) Overbeeksestraat

C) Schonekeerstraat

VRAAG 12

Ter hoogte van huisnummer 42, sla je het kleine straatje links in. 

Je steekt de Schonekeerstraat over ter hoogte van het kapsalon. 

Voorzichtig, een gevaarlijks straat. 

Je neemt het straatje naast het grasveld. Loop over het grasveld naar de parking voor 

Chiro Parido. Aan Hoeve de l’Art neem je het kleine straatje. Je komt uit op een paadje.

Volg het hele paadje, sla linksaf en wandel het paadje uit tot aan de Weggevoerdenlaan.

Voilà!
Je bent er geraakt, Proficiat!

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

Naam: ................................................................ Adres: ....................................................................Naam: ................................................................ Adres: ....................................................................

Telefoonnummer: .............................................. E-mailadres: ..........................................................Telefoonnummer: .............................................. E-mailadres: ..........................................................


