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IN HET SPOOR VAN

DOE- EN WEETJESTOCHT VOOR  
GROTE EN KLEINE SPOORZOEKERS

Wist jij dat er luizen zitten in snoep? Dat kippen best wel 
intelligente dieren zijn? En dat olifantenmest voor allerlei 
dingen gebruikt kan worden? Ben jij zo lenig als een coole 
spin en kan je sneller lopen dan een kat?

Zoek de bordjes met sporen in en rondom het Patershof in 
Beernem. Voer de opdrachten uit en kom allerlei grappige en 
superslimme dingen te weten over dieren.

WEDSTRIJD 
Ontcijfer deze dierensporen  

en ontdek nog een te gek weetje!

Naam: ................................................................................................................................................

Leeftijd: ............................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................

Mailadres: .......................................................................................................................................

Telefoonnummer: ......................................................................................................................

Enkele afspraken 
 Respecteer de natuur en de rust van de bewoners  

in het domein. Afval hoort thuis in de vuilnisbak!

 Pluk niets op het Plukhofveld (tenzij je pluklid bent  
natuurlijk:). Meer info over de werking van de zelf– 
oogstboerderij vind je op www.plukhofbeernem.be

 Houd voldoende afstand van andere wandelaars en volg  
de geldende Coronamaatregelen strikt op.

Veel succes!

Echt waar?

CODE ONTCIJFERD? Deponeer dan je ingevulde formulier in de zwarte 
brievenbus aan de Zomerbarak. Misschien win jij wel een leuke prijs!
Feedback op deze tocht is altijd welkom via info@trefhof.be



WAT?
Doe- en weetjestocht van ongeveer 2 km voor  
gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar. De tocht  
is vrij toegankelijk van 21/12/20 tem 28/02/21.

AARD VAN DE WEG
Een groot deel van de tocht is onverhard en loopt doorheen het bos. 
Het parcours is bewandelbaar met een buggy met luchtbanden. Goede 
wandelschoenen zijn aanbevolen!

VERTREKPUNT
De tocht start aan de Zomerbarak op het domein Patershof. Parkeer je 
wagen op het grasplein aan Hoornstraat 18 in Beernem en wandel van 
daaruit via het pad naar de Zomerbarak. 

PARCOURS
Volg het parcours aangeduid op de kaart hiernaast. Zoek de bordjes met 
dierensporen (genummerd van 1  tem 12  ), lees de weetjes en voer de 
opdrachten uit. De sporen helpen je met het oplossen van de rebus op de 
achterzijde van dit formulier. 

MEENEMEN
Een balpen, een deelnameformulier en een smartphone zijn handig. 
Onderweg kom je enkele bordjes tegen waarbij je een QR-code kan scannen. 
Met een iphone kan je deze gewoon scannen met de camera. Bij andere types 
smartphones moet eerst de app ‘QR code reader’ geïnstalleerd worden.

 

 

 
 

Zin in nog meer weetjes?
Alle weetjes op de tocht komen uit dit 
boek met 321 verrassende weetjes 
over zoogdieren, vogels, vissen, 
insecten, amfibieën en reptielen. Je 
kan het lenen in de Beernemse bib of 
verkrijgen in de boekhandel.

KASTEELDREEF

START AAN DE ZOMERBARAK
Hier kan je ook je formulier indienen 
om deel te nemen aan de wedstrijd.
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Klaar? Start!
PARCOURS 

START


