Sportgroep Vaste Vuist
Lauwe vzw: SPEURTOCHT
door Lauwe
Een leuke speurtocht voor kinderen en
ouders in tijden van corona, met enkele
eenvoudige vragen en een aangename
kennismaking met een stukje van het
Preshoekbos.
Hou je aan de (corona)-regels!
Startplaats: Vrijheidsboomplaats Lauwe (De Statie Lauwe). In goede tijden omsloten door
enkele gezellige horecazaken: Bistro Royal, De Living en café Baskuul en ook nog een
feestzaal De Statie.
Wie met de fiets komt: maak die goed vast!

We vertrekken over de spoorweg direct Rechts waar we langs het spoor nog wat resten van
vroegere activiteiten kunnen zien.
Aan de overkant van het spoor ligt een waardevol natuurgebiedje, dat niet vrij toegankelijk
is. Je kan het regelmatig via een of andere organisatie en met gids bezoeken. Zeker de
moeite.
Vraag 1: Ken je de naam van dit gebiedje? Het is in beheer bij Natuurpunt en de laatste
vier letters zijn een insect.
We laten de bebouwing achter ons en weldra stappen we tussen veld en weide. Zo gaan we
verder tot voorbij het eerstvolgende huis. Daar sla je Links af, zorg dat je op het
wandeltraject bent. Maar voor we daar zijn is er nog een opdracht.
Vraag 2: Hoeveel fruitbomen staan er in de rij, dicht bij de afsluiting, tot waar je afslaat?
Vraag 3: Welk heldhaftig (coronatijd hé) beroep heeft een bewoner van het huis dat je pas
voorbijkwam?
Intussen stappen we langs een van de vele nieuwe paden die er gekomen zijn rond het
Preshoekbos. Links bomen, rechts velden. Blijf rechtdoor gaan tot je bij een bank aankomt,

waar je Links verder moet. Maar eerst even naar rechts speuren, daar zie je de top van een
monument.
Vraag 4: Ken je de naam van dit monument?
Nu kom je voorbij een speciale aanplanting: het geboortebos.
Vraag 5: in welke jaren zijn die aanplantingen gebeurd?
Volg de wandelweg Links, Rechts, Rechts en je loopt langs het bos en komt bij een brugje
uit. Langs de beek staat een hele rij wilgen.
Vraag 6 Hoeveel wilgen tel je?
Wanneer je de autobaan bereikt kan je via een trapje de Lauwestraat dwarsen en direct aan
de overkant het bos weer in. Draai Rechts en loop verder langs een ligusterhaag, even rechts
meedraaien en je komt hier aan:

Links verder doen en je komt bij een picknickplaats.
Vraag 7: Hoeveel gelijke planken bevat dit picknickmeubel?

Verlaat dit stukje bos via een geasfalteerd wegje en je komt in de Preisbergstraat, een oud
gehuchtje waar er ferm gerenoveerd wordt. Zoek dit beest en loop in dezelfde richting
verder.

Volg de slingerende straat tot je op een T
komt. Merk de aanduidingen van
meerdere fietsroutes op.

Ga hier Links, richting Lauwe, maar ga dit bord niet voorbij.

Neem vooraf de afslag Links terug het bos in. Even verder heb je keuze uit 3 wandelpaden.
Neem het middelste, vergeet de snelweg en geniet van de stilte en de zingende vogeltjes.
Wat verder kom je voorbij een stuk naaldbos, een van de weinige plaatsen waar men
naaldbomen gepland heeft in het Preshoekbos (trekt andere vogelsoorten aan).
Vraag 8: Wie kent de naam van die ene naaldboom die iedere winter zijn naalden verliest?
Als alles goed is kom je aan een verharde weg waar je terug 3 keuzes hebt. Neem noord.
Vraag 9: Hoeveel klapluikjes heeft het witte huisje dat je voorbijloopt?
Je komt op het Kortewagenpad. Draai niet mee naar links maar naar Rechts, loop door tot
voorbij een zitbank. We naderen vlug ons beginpunt maar eerst nog even Links door het bos.
Waar een verharde weg het bos snijdt, volg je Links de verharding. Zo kom je nog even langs
een water. Sst…Misschien broedt hier iets!

Je bereikt wat verder de Dronckaertstraat en loopt de brug over de spoorweg over.
En vertrouw ons, Links, langs een carwash bereik je het eindpunt: Vrijheidsboomplaats.
Veel plezier!
Met dank aan Annie Seurynck, verantwoordelijke wandelclub Vaste Vuist Lauwe vzw

Antwoordformulier
1

Ken je de naam van dit gebiedje? Beheerd door
Natuurpunt, waarvan de naam eindigt op een insect.

2

Hoeveel fruitbomen staan er in de rij, dichtbij de
afsluiting, tot waar je afslaat?

3

Welk heldhaftig beroep heeft een bewoner van het
huis dat je pas voorbijkwam?

4

Ken je de naam van dit monument?

5

In welke jaren zijn die aanplantingen gebeurd?

6

Hoeveel wilgen tel je?

7

Hoeveel gelijke planken bevat dit picknickmeubel?

8

Wie kent de naam van die ene naaldboom die iedere
winter zijn naalden verliest?

9

Hoeveel klapluikjes heeft het witte huisje dat je
voorbijloopt?

Gegevens
Naam + Voornaam
Adres
Telefoonnummer
Emailadres

Te winnen
Onder de correcte antwoorden loten wij 10 winnaars. Zij winnen een fles
Buzzebier (Vaste Vuist Bier) van 75cl. Deelnemen kan tot 17 mei 2020.
Ingevulde deelnameformulieren mag je deponeren in de brievenbus van
feestzaal “De Statie” , Vrijheidsboomplaats 2 Lauwe.

