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LiLIANE & IGNACE

FIETSENSTALLING ZWEMBAD

PARKING NIEUWENHUYSE
PARKING BOOMGAARDSTRAAT

www.kuurne.Be/speelspeurtocht



aan de lijn... klaar...

Ben je klaar om op tocht te gaan in Ezelgem? Euhm Kuurne bedoelen we natuurlijk!

Misschien ontdek je plekken die je nog niet kende? Volg de wegbeschrijving of kijk op het plannetje.
Vergeet je speurneus niet want er komt wel wat zoekwerk aan te pas om de quizvragen en fotozoektocht op te lossen.
Hou alvast je ogen open vanaf de vertrekplaats aan het zwembad!

Heel veel speur- en speelplezier!
Liliane & Ignace

We starten onze speelspeurtocht aan het 
zwembad in Kuurne.



KAN JIJ DE FOTO’S verbinden met de juiste oplossing?

STALLINGEN HOEVE VANDE WALLE

OPRIT VRIJETIJDSDIENST

MERELHOEK

BEUKENLAAN

SPEELTOESTEL BLOEMENHOF

TER GROENEN BOOMGAARD

SPEELHUISJE ZANDBAK 
SPEELPLEIN BOOMGAARDSTRAAT

BEEKLAAN

speelplein elfde julilaan



QUIZVRAAG
Hoeveel parkeerplaatsen voor 
mensen met een beperking 
tel je aan het zwembad?

WEGBESCHRIJVING

Sta met je rug naar de inkomdeur van
het zwembad.

Wandel rechtdoor richting lantaarnpaal
met nummer 621 en ga naar rechts op
het asfaltwegje.

Wat verder zie je op je rechterkant een
brugje over de wal. Ga die richting uit
en hou even halt aan het speelpleintje.

Hier kan je al eventjes genieten van
één van de vele speelpleintjes in onze
gemeente Kuurne. 

Of je kan meteen doorgaan naar de 
volgende pagina en verder speuren.

WIST JE DAT?
Het Kuurnse zwembad iedere
eerste zaterdag van de maand
van 14u tot 16u bezoek krijgt 
van Pol de Octopus?
Het zwembad is dan een
speelparadijs voor alle kinderen!



WEGBESCHRIJVING

PDRACHT

OPDRACHT

Speel op het speelpleintje “tikkertje verhoog”! 
Je zoekt dus telkens een nieuw plaatsje uit om op te klimmen, 
zorg dat de tikker je niet te pakken krijgt! Je kan alleen getikt 
worden als je op de grond staat!
Je mag natuurlijk nog wat extra spelen, of je stapt vlug door...
Je komt nog heel wat leuke speelplekjes tegen tijdens deze tocht!

Ga richting de brug, misschien zwemt er net 
een dier voorbij?
Teken hier naast een dier dat je in het water 
kan zien.
Je mag altijd een foto nemen van je kunstwerk 
en delen op sociale media!  

Tel het aantal vloerplanken van de brug. Zijn er meer dan 80 planken?
Keer dan terug tot aan de cafetaria van het zwembad.
Zijn er minder dan 80 planken? Ga dan verder over de brug richting
Hoeve Vande Walle.



QUIZVRAAG
Welke van de volgende plaatsen vind je 
niet op de Hoeve Vande Walle?
- Cunstcaemere
- Stallingen
- Hoeveschuur
- Vertelzolder
- Poorthuys
- Wagenhuis

WEGBESCHRIJVING
Verlaat de Hoeve Vande Walle door 
deze grote poort:

Ga richting Boomgaardstraat ... maar 
vergeet de opdracht hiernaast niet!

WIST JE DAT?
De site Hoeve Vande Walle was al in 1405 bekend als het leengoed 
‘Ten Driessche’ of ook ‘Coppenols goed’. Het is één van de oudste 
gekende hoeves van Kuurne. De boerderij was na 1752 bewoond 
door Joseph Demasure, die “Burgemeester” van Cuerne was van 1748 tot 1793. 
Het gehele gemeentelijke domein, waartoe Hoeve Vande Walle nu behoort, heeft een 
oppervlakte van ongeveer 14 hectare. De gronden ervan behoorden vroeger toe aan 
verscheidene eigenaars, maar de laatste gekende eigenaar van de hoeve zelf was 
Dekien-Georges Ide, nijveraar uit Kortrijk. 

Hij verkocht deze eigendom in 1956 aan de gemeente. 
Omdat de kinderen Vande Walle de laatste bewoners waren, kreeg het goed de naam 
Hoeve Vande Walle. Na de aankoop door de gemeente werd de hoeve volledig 
gerestaureerd en op vandaag wordt ze gebruikt voor socio-culturele activiteiten.

OPDRACHT
Probeer in zo weinig mogelijk 
stappen van de poort van de 
Hoeve tot aan de groene poort 
van de Boomgaardstraat te 
geraken. 
Wie van jullie heeft hiervoor de
minste stappen nodig?



WEGBESCHRIJVING
Ga naar rechts en sla de eerste straat links in. Wandel rechtdoor in de Elfde
Julilaan. Op je linkerkant zie je de straat met de meest romantische straatnaam
van Kuurne, vooral als je de naam op zijn Engels zou uitspreken!

Sla hier niet in maar wandel verder tot op het graspleintje met de bomen.

OPDRACHT
Om in de romantische sfeer te blijven: geef elke boom op het pleintje
een hele dikke knu�el!
Zijn jullie met meer dan één knu�elaar, dan kan je dit om het eerst doen.



WEGBESCHRIJVING

OPDRACHT

WEGBESCHRIJVING

Stap verder en sla links de Bosbessenlaan in.
Steek de straat over en ga rechts de Mimosalaan in.
Ga op het einde even naar links en dan onmiddellijk jnaar rechts.
Daar zie je een pingpongtafel en een zit/sta rek.
Het is tijd voor een nieuwe opdracht!

Hoeveel seconden kan jij op de onderste buis van het zit/sta rek staan?
Zonder je vast te houden natuurlijk!

Ga rechtdoor tot op het einde van de Merelhoek en ga het Heulebeekdomein in.
Opgelet dit is een stukje natuurgebied, dus dit wil zeggen dat je zeker op de paden 
moet blijven wandelen.
Alvast bedankt om dit prachtig stukje natuur in ere te houden!



QUIZVRAAG
Hoe heet deze hond?

Hij/zij speelt de hoofdrol in het 
stripverhaal
 “............................en de sanitaire stop”

WEGBESCHRIJVING
Neem het wandelpad naar links. We blijven op het pad en genieten van de
natuur in onze gemeente. Wat verderop kom je aan een bank. Tijd om even te 
rusten! Maak het even stil en probeer zoveel mogelijk verschillende geluiden 
te herkennen.

WIST JE DAT?
De Heulebeek is een zijrivier van de Leie. Ze loopt grofweg van het
westen naar het oosten. De sterk meanderende (ze maakt veel
bochten) Heulebeek ontspringt in Beselare en mondt uit in de Leie in Kuurne.
De Heule- en Gaverbeek vormen samen de twee grootste beken in Zuid-West-Vlaanderen.

Over de oorsprong van de naam bestaat geen zekerheid. Volgens sommigen zou de beek 
naar het dorp Heule, waar ze doorloopt, genoemd zijn (hoewel ze die naam al draagt lang
voordat er sprake was van grondgebieden), anderen beweren dat het een verbastering is van
geul of geule, de greppel waarin een beek loopt. Het dorp Heule zou dan volgens hen de
de naam van de beek gekregen hebben.

Dit terrein heeft een oppervlakte van om en bij de 2ha en is een restant van vochtige 
valleigronden die sinds mensenheugenis in gebruik werden genomen als wei- en hooiland.
Het domein is eigendom van de gemeente Kuurne. Gezien de sterke verstedelijking in onze 
regio is het merkwaardig dat het Heulebeekdomein als restant van de oorspronkelijke
valleibiotoop bewaard is gebleven. Vooral het zeggeveld en de omgeving van de twee
poelen hebben een grote biologische waarde. Het domein doet ook dienst als 
overstromingsgebied voor de Heulebeek, waardoor het ‘s winters periodiek  moeilijker 
toegankelijk kan zijn.



WEGBESCHRIJVING
Stap verder over het kronkelende paadje. Na een tijdje stappen gaat het pad
bergop. Als je boven komt, ga je rechtdoor tot op de straat. Sla hier links af.

Aan bovenstaande foto sla je rechts het paadje in en je stapt verder tot op het 
speelpleintje van het Bloemenhof.

QUIZVRAAG
Voor de banken zie je een infobord.
Op dit bord kan je verschillende
vlindersoorten ontdekken.
Er zijn twee vlinders die in hun naam
nog een ander dier verstopt hebben.
Weet jij welke vlinders we zoeken?



OPDRACHT
Doe het volgende parcours zo goed mogelijk:
1. Klim op de glijbaan en glij naar beneden.
2. Ga zitten op de draaischijf en draai 5 toertjes.
3. Neem het parcours van links naar rechts zonder de grond te raken.

Kan je dit parcours ook in omgekeerde volgorde doen? Of met 1 oog dicht?
Of op je één been? Of met je tong uit je mond? Of alles tegelijk?

WEGBESCHRIJVING
Wandel rechtdoor tot aan het
kruispunt. Aan de bakker sla je
linksaf. 

Aan het kruispunt stap je naar 
rechts, de Beukenlaan in. 
Wat verderop ga je rechtsaf 
zodat je op het grasplein met 
de heuveltjes komt. 

Loop op de kam van de 
heuvels tot je aan het 
middelpunt komt.

Dan sta je nu op de plaats
van de foto hiernaast!

Ideaal voor de volgende 
opdracht!



OPDRACHT
Dit is de ideale plek om verstoppertje Kiekeboe te spelen. Heb je zin?
Speluitleg:
Je speelt eigenlijk gewoon verstoppertje maar de teller mag zich niet 
verplaatsen. Hij begint de eerste keer (zonder te kijken!) te tellen van 20 tot 0.
Ondertussen moet de rest van de groep zich verstoppen. Eens hij aan nul is
gekomen mag hij terug kijken. Nu moet hij proberen iemand te zoeken zonder
van zijn plaats te komen. Ziet hij niemand meer dan begint hij opnieuw zonder 
te kijken af te tellen. Maar deze keer beginnend vanaf 19. Ondertussen moeten de 
anderen de teller komen tikken terwijl hij aan het aftellen is. Na iedere zoekbeurt
is de teltijd korter en korter (van 20 tot 0, 19 tot 0, 18 tot 0, 17 tot 0 enzoverder).
De deelnemers hebben dus telkens minder tijd om zich te verstoppen en de teller
zou dan dus ook makkelijker de verstopte deelnemers moeten vinden.
Dit blijf je spelen tot er 1 winnaar overblijft.

Veel speelplezier!
Heb je zin in nog een spelletje?
De eerste die gezien werd, is de nieuwe teller!
Ps: je kan het ook moeilijker maken. 
Dan krijgt de teller per zoekbeurt maximum 3 stappen om zich te verplaatsen.

WEGBESCHRIJVING
Stap onder dit afdak door (zie foto)
en ga dan naar links. 
Je komt aan de Boomgaardstraat 
en gaat links tot aan het zebrapad. 
Steek over en volg in de richting 
van de Vrijetijdsdienst. 
Aan de witte poorten ga je naar 
links en je komt op het speelplein
terecht!



OPDRACHT
Je bent nu op het grootste speelplein van Kuurne!
Veel speelplezier!

WEGBESCHRIJVING
Vervolg je weg langs het wandelpad en je komt terug aan het zwembad.
Proficiat! Je hebt de hele speelspeurtocht gestapt!

OPDRACHT
Heb je een smartphone mee? Neem dan een selfie en post die op 
www.facebook.com/jeugdkuurne of deel hem met de #zomerinkuurne op
twitter, facebook, instagram,...

LiLIANE & IGNACE

19 / 16 / 5 / 21 /18 

RAADSEL
Jij bent een echt...

(Tip: 1 = A, 2 = B, 3 = C ,...)

Groetjes,

Wil je iets kwijt over deze zoektocht?
Of heb je opmerkingen?
Laat het ons weten: vrijetijdsdienst@kuurne.be
056 36 20 50 ............
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