
Ontdek onze Eekhoorntjespaden dwars door Laarne! 
 

Hoe volg je onze routes? 

1) Volg de groene (5km) of bruine eekhoorns (8km) afhankelijk van welke route je wilt volgen. Het gezicht van onze eekhoorn staat in de richting naar waar je moet stappen. 
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2) Je kan de uitgestippelde route ook volgen via de kaart die hierbij is gevoegd.  

3) Wens je een interactievere manier? Ook dat kan! Scan de QR-code met je smartphone en je wordt meteen verbonden met de route online.  

 

Tijdens de route kan je ook enkele vragen beantwoorden. Tussen haakjes kan je terugvinden voor welke route de vragen van toepassing zijn. Per kwartaal wordt er 1 winnaar 

getrokken uit de formulieren die alle vragen goed hebben beantwoord.  Geef je antwoorden af in de herberg. Succes & veel Nutzplezier!  

 

1) In de Termstraat kom je een Mariabeeldje (zie foto) tegen in een gevel. Ter hoogte van welk huisnummer is dit? (Groen + bruin) ____________________  

2) Wat is de naam van het asiel voor verwaarloosde paarden in de Mellestraat? (Groen + bruin) _______________________________________________________ 

3) Welk busnummer van De Lijn passeer je ter hoogte van de Eekhoekstraat? (Bruin) ________________________________________________________________ 

4) Welke kleuren heeft het logo van Exotic Plant?  (Bruin) ______________________________________________________________________________________ 

5) Onderweg kom je het bord van het Heksenpad tegen. Op welke datum stierf Janne Callens op de brandstapel? (Bruin) ___________________________________ 

6) Welk transportmiddel staat er afgebeeld naast het bedrijf Studio Gekko?  (Bruin) _________________________________________________________________ 

7) Loop naar het rode hekken aan het Kasteel van Laarne. In welk jaar werd het Kasteel beschermd als monument? (Groen) _________________________________ 

8) Welk oud spel voert het standbeeld (zie foto) in de Kasteeldreef uit? (Groen) _____________________________________________________________ 

9) Welke naam draagt de kerk van Laarne? (Groen + bruin) ______________________________________________________________________________ 

10) Hoe heet de zandbak in het Prullenbos? (Groen + bruin) ________________________________________________________________________________ 

 

Datum van uitvoeren: _________________ Naam:_________________________________ Mailadres:___________________________________________________ 
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