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Gezinszoektocht van ongeveer 1,5 km

			

voor gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar.

			

Regelmatig onverharde stukken en bospaden.
Geschikt voor buggy’s en rolstoelen.
Goede wandelschoenen zijn aanbevolen.

			

Het parcours staat uitgepijld,
volg de zwarte pijlen.

Aard van de weg
Bewegwijzering

Vertrekpunt 		

			
			

De Groene Long, NEC Het Slot
Oudstrijderslaan 40, Kuurne
groene.long@kuurne.be

			

verrekijker is ook altijd leuk.

Meenemen 		Iets om te schrijven en een

Hoi, ik ben

...en ik maak van elke wandeling een superleuk
avontuur. Vandaag neem ik je mee met mijn vriendjes
Isidoor en Zoya, de Kuurnse ezels.

Wat kan je hier allemaal doen?
-

Aan de achterzijde vind je het plan met heel wat leuke weetjes
en spelletjes.
Doe ook de BINGO, leuk om onderweg op zoek te gaan.
Maak zeker jouw eigen Blobje en post hem met #mijnblob.
Pssst, kijk hiernaast voor wat meer info.

Hi-Aa, wij zijn..

Isidoor en Z oy
Wist je dAt...

ezels een ‘andreaskruis-tekening’ op hun rug hebben
de zwangerschap van ezels gemiddeld 362 dagen duurt (ezelsdracht)
Kuurne ook wel de ezelgemeente genoemd wordt
ezels oorspronkelijk uit het droge en warme Noord-Afrika afkomstig zijn
ezels nogal eigenzinnig kunnen zijn (een koppige ezel)
ezels helemaal niet dom of stout zijn (ezelsoren)
ezels erg moedig zijn en hun vijanden (bv luipaarden)
in het wild zelfs aanvallen
✓ ezels graag veel liefde en aandacht krijgen
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ontdek meer avonturen met Blob op
www.stadlandschapleieschelde.be
en op www.toerisme-leiestreek.be

... maak jouw eigen ‘fantastische’
wezentje uit gevonden spulletjes
uit de natuur

maak je eigen blob

Maak tijdens de wandeling (of thuis)
je eigen ‘Blob’, een grappig figuurtje met
allerlei gevonden spulletjes uit
de natuur. Neem tot slot een foto
van jouw ‘BLOB’ en mail de foto naar:
stadlandschapleieschelde@west-vlaanderen.be
of info@toerisme-leiestreek.be .

Zie hier, enkele van de leukste blob’jes
gespot op één van de Blob wandelingen

#Mijn Blob
Blob creatie

Aubergine Kenobi

Wij selecteren de leukste ‘Blobs’
en misschien kom jij ook wel in één
van onze brochures, zoals de mooie
creaties hiernaast.

ya

Blob creatie

Cindy Glorieux

Groen
beton

De Groene Long, een groen
‘eiland’ in een zee van beton en
asfalt, is een mooi voorbeeld van
wat ‘Natuur in de stad’ kan zijn.
De gronden waren bestemd om
woningen op te bouwen, maar de
gemeente Kuurne besliste om er
dit prachtige parkgebied van 7
hectare van te maken.
Knap toch? Genieten maar…

A uw! ik krijg buikpijn
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Isidoor en Zoya hebben soms een dik en pijnlijk buikje. Wat we alvast weten
is dat ‘te veel’ eten, niet goed voor hen is, net zoals bij ons. Al dat sappige gras
hier in de wei, is wel verleidelijk.
Wat echt erg gevaarlijk is, is Jacobskruiskruid. Dat is echt giftig voor hen,
hier kunnen ze zelfs van sterven.

Kan je hieronder nog iets vinden wat ze best niet eten?*
En weet je wat ze het allerlekkerste** vinden?
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1.
2.
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4.

Jong gras
Stro
Wortel
Water

5.
6.
7.
8.

Ijs
Melk
Vis
Kaka

9. Jacobskruiskruid
10. Hooi
11. Wilgentakken
12. Lolly

Gezond voor een ezel is: gras, hooi, stro en vers water, als snoepje (voeder)wortelen en bieten.
** Van (11) wilgentakken kunnen ze écht smullen.
* Giftig: Jacobskruiskruid
Niet zo gezond is: melk van andere dieren, ijsjes, snoep, vis, kaka en onbeperkt grazen
in een overvloedige weide

V.U.: Stijn Lombaert, Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries - Concept en creatie: PimPam.be

Bingo

met

ik zie ik zie ... Isidoor en Zoya kennen de omgeving hier als hun broekzak, maar
als jij goed kijkt, vind je beslist ook heel wat leuke dingen. Kijk goed rond tijdens de
wandeling en duid op de bingokaart aan welke dingen jij hebt gezien.
Als je 12 dingen kan vinden, ben je geslaagd in deze opdracht. Succes!

Vervallen
huis

Worm

Hooi
ruiters

Ezeltje

Kijkhut

Muisje

Lisdodde

Spin

Insectenhotel

Gedicht

Wilgen
afsluiting

Paal met
duimspijkers

Akker(tje)

Kikker

Dierenstal

Houtpulp

Jeneverbes

Zitbank

Kever

Houten weg

Ga mee op ontdekkingstocht
m e t Z o ya , I s i d o o r & B l o b
Wat kan je hier allemaal doen?

- 	Ontdek de 17 weetjes en spelletjes via dit plan
- Zoek zeker 12 foto’s van de BINGO die je vindt
op de achterzijde
- 	Maak jouw eigen Blob met spulletjes uit de natuur.
Kijk aan de achterzijde voor wat meer info
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START

het NatuurEducatie

Welkom aan Het Slot, he
Misschien is het wel open
Ga daarna naar het hoofd
De Groene Long en volg
gedurende de hele tocht.

17

Teletubbieberg
Hier kom je aan de grote speelheuvel.
Door het spiraalvormig pad te volgen,
kom je helemaal bovenaan terecht.
Kan je raden hoeveel meter de spiraal
lang is? *

16
15

Welkom in het speelbos.
Hier mag je van het pad, loop hier
eens lekker rond. Of heb je nog even
tijd? Laat dan je inspiratie de vrije
loop en maak het coolste kamp van
het ganse speelbos.
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Het pretbos en de Teletubbieberg

Joepie, hier kunnen we naar hartenlust spelen,
Rennen, springen, vallen en weer opstaan…
Onze 3 vrienden amuseren zich rot… Jij ook?

714 het grasland

Grappig, soms is het gras hier erg lang
‘Hier grazen en spelen wij niet’, Blob…
mensen oogsten het hooi in de zomer
wij mogen het opeten in de winter!’
De ezels balken van goesting!

Tikkertje boom
Je kan even uitrusten op de banken. Of kan je nog wat actie gebruiken?
Probeer zo snel mogelijk alle bomen op het pleintje te tikken. Let op! Je m
nooit een boom tikken die naast de boom staat die je net getikt hebt.
* 196,75 meter

3 Het fruitparadijs

2 De kabouterakkertjes

Bij deze kleine akkertjes likken Isidoor en Zoya
hun lippen af… Wat zien die groenten en kruiden
er lekker uit, Blob! Afblijven ezeltjes! Blob probeert
er enkele te herkennen, jij ook?

Mèèèè! Blob, wat vind je van onze boo
rassen van appel-, peren-, pruimen- e
Heerlijk!! Hier staat ook de Kuurnse
‘zoppeer’, een sappig
lekker peertje.

ef Centrum (NEC) Het Slot
et mooiste NEC van de streek!
n? Neem eens een kijkje…
dpad aan de ingang van
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712 Jenever

’hik’

bessen

‘Mooie prikkerige struiken en vreemde bessen’, gilt Blob!
Echte jeneverbesstruiken… De bessen… hik… geven
smaak aan… hik… jenever… hik…
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4 Praten met de ezeltjes?

omgaard met 35 oude
en kersenbomen?

Kuurnenaren zijn verzot
op ezeltjes. Misschien kom
je ze wel tegen?
Kan jij het geluid maken
van een ezel (balken)?
Probeer zo luid mogelijk
te balken!
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Het land van Rein
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Reinert de reiger leeft hier tus
dit domein rijk is. Kan je hem
een kikkervisje daar, … Rein
Let maar op, Blob!
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711 Water

Salamanders, kikkers, padden, libellen, vissen, watervogels, gekke
waterdiertjes en … muggenlarven! ‘Het water bruist van het leven’,
balkt Zoya trots. ‘Ik haat muggen!’ balkt Isidoor!

Auw ik krijg buikpi
Het lijkt of Zoya een ve
in haar buik heeft, maar
smult ze veel te veel! Wee
eten goed is voor ezels, en
eten ze het best niet tevee
Duid aan wat Zoya niet m
Kijk hiervoor even
de achterkant.

6
Blob, kan je binnen in de kijkhut?
Wie vindt de code van het cijferslot?

55 Het Ezelshuis

‘Hier wonen wij’, balken Isidoor en
Zoya trots! Zoya bloost als Blob vraagt
wanneer er kleintjes komen…
Hopelijk binnenkort…

Vind jij de geheime code van het c
Ai, de kijkhut is op slot! Kan jij de cod
Kijk goed naar het lijstje! Voor elk woord
een cijfer. Noteer telkens de letter die ove
het cijfer dat ervoor staat. (Bvb bij het eerst
noteer je de 4de letter= ’V’). Zo kan je de p
je de geheime code kan ontdekken. Als je de
geniet dan van deze mooie plek met het pra
Doe je dan daarna de luikjes en d
zeker weer op slot? *

V

* Shhhht! Weet je waarom de hut op slot is? Regelma
maar niet om naar de vogels te kijken. Ze vernielen soms
en flessen achter. Dat vinden onze drie vriendjes echt nie
rustig en proper blijft. DUS... de code is een écht geheim

ert

ssen de vele watertjes die
m vinden? Een visje hier,
nert eet het allemaal!

ijn
eulentje
r eigenlijk
et jij welk
n van welk
el smullen?
mag eten!
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77 Het bos in

Isidoor en Zoya mogen voor 1 keer met Blob door het
een paradijs is voor vogels, kleine dieren en planten! ‘
zegt Blob, ‘anders stamp je alles kapot…’
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Blob ber-de-blob
Blob vindt het altijd super als kinder
een vriendje voor hem maken. Wandel verder
ondertussen wat leuke spulletjes uit de natuur. Ma
een plekje waar je strakjes eventjes pauze
TIP: aan de achterzijde van de brochure vind je
uitleg over Blob en extra inspiratie.
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Zoya en Isidoor zoeken een
Er woonden al veel verschillende ezeltjes in d
Yvette, Zoya, Alidor en Isidoor. Zoya en Isid
van hun eigen veulen(tje)... Als er een nieu
hoe zou jij het dan noem

cijferslot?
de vinden?
d staat telkens
ereenkomt met
te woord: 4 graver,
plaats vinden waar
code hebt ontdekt,
rachtige uitzicht!!!!
de hut
*

ontdekpunt

atig komen hier mensen langs,
s dingen en laten afval zoals blikjes
et fijn. Zij hebben graag dat het hier
m! Niet verder vertellen dus!

bos en merken al snel dat dit
‘Wel op de paden blijven’,

ren
en sprokkel
aak je Blob op
e neemt.
nog wat meer
.

n naam...
de Groene Long: Yvonne,
door dromen al stilletjes
uw ezeltje zou komen,
men?
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ontdekpunt met spelletje
gezinszoektocht
speel- en/of kampzone
kijk eens rond
zitbank
weg geschikt voor
buggy’s en rolstoelen

