
SPEELSPEURTOCHT
OMGEVING SINT-PIETER

AFSTAND: 2,5 KILOMETER
DUUR: ONGEVEER 2 UUR
LEEFTIJD: VANAF 4 JAAR
START: BUSHOKJE NAAST
SINT-PIETERSKERK op De
PARKING PARKWIJK

LiLIANE & IGNACE

FIETSENSTALLING KERK

PARKING PARKWIJK

WWW.KUURNE.BE/SPEELSPEURTOCHT



aan de lijn... klaar...

We zijn twee Kuurnse ezels met IA in onze naam. We hopen in Kuurne Sint-Pieter heel veel dierenvrienden te ontmoeten.

Wil jij ons helpen zoeken?

Ben je klaar om op tocht te gaan in Kuurne?
Misschien ontdek je plekken die je nog niet kende? Volg de wegbeschrijving en ontdek dat er heel wat dieren in
Sint-Pieter verborgen zitten! 

Bovendien zijn er onderweg heel wat opdrachten en leuke quizvragen. Slaag je erin om alles goed uit te voeren?

Veel succes en hopelijk kom je onze dierenvrienden tegen.

Speur goed en geniet van deze tocht.

Groeten
IgnAce en LilIAne

WE starten aan dit bushokje 
op de parking naast de Sint-pieterskerk



QUIZVRAAG
Zie jij welke letter er staat 
boven 2.10.60?

Ken jij vier dieren die met deze
letter beginnen?

- 
- 
- 
-

WEGBESCHRIJVING
Sta met je rug naar het bushokje en volg het voetpad

 
een klein stukje naar 

Aan de eerste straat die je tegenkomt steek
je rechts het zebrapad over.
Volg daarna de weg verder richting zone 30. 

Steek  het zebrapad over en je komt aan dit 
kapelletje.

Sla rechts de Burgemeester DeCoenestraat in en neem daarna de eerste
straat (Gouden Akker) links (lynx). 

WEGBESCHRIJVING

?

QUIZVRAAG
Welke kleur heeft de pet van het ‘spelende kind’?

links, om dan het voetpad rechts te volgen.



OPDRACHT

Kan jij als een lenig aapje je 
evenwicht bewaren op dit  boordje? 
Wandel dan door  tot einde straat.

OPDRACHT
Op het einde van de straat staan
drie paaltjes. Kan jij haasje-over 
doen met deze paaltjes?

Neem het wandelpad tot aan
deze foto en ga dan naar 
rechts tot aan het 
speelpleintje.

Tijd voor een nieuwe opdracht!

WEGBESCHRIJVING

OPDRACHT
Speel katje verhoog! Opgelet:
je mag maar 1 keer op hetzelfde
verhoogje staan! 
(Ook gekend als tikkertje verhoog)



WEGBESCHRIJVING
Keer terug van waar je komt maar stap nu verder tot op het einde van de straat.
Ga naar links (lynx) tot aan de bushalte en steek over aan de drempel.
Sla lijsternest in.

OPDRACHT
Zeg in het passeren ‘Hallo” aan de ezel. Huppel nu van de ezel tot 
aan de bol. Trouwens, in deze straat kan je heel veel dieren vinden.
Welk dier hoort hier echter niet thuis?



WEGBESCHRIJVING
Op het einde van de straat wandel je verder tussen de 2 kleine paaltjes en dan
neem je het wandelpad naar rechts.

OPDRACHT
Slalom zo snel mogelijk tussen de bomenrij.

WEGBESCHRIJVING

OPDRACHT
Loop zo ver mogelijk op het speelveld terwijl
je in één adem I AAAAAAAAAA zegt.
Wie raakt het verst?

Op het einde van het pad ga je naar rechts tot op het speelveld.

WEGBESCHRIJVING
Keer terug en wandel verder over het pad. Even rechts volgen en dan sla je links
de nachtegaallaan in.

OPDRACHT
Herken je iets dat op het logo van Kuurne
lijkt?

IAAAAAAAAAAAAAAAA



WEGBESCHRIJVING
Op het einde van de straat ga je naar links.

QUIZVRAAG
Welke beroep oefenen deze mensen uit?

WEGBESCHRIJVING
Aan het bordje van het fietsknooppunt met nummer 61 stap je naar rechts.
Aan het volgende bordje 61, ga je rechtdoor en voor het hek ga je naar rechts 
tot aan het speelpleintje.

OPDRACHT
Ontdek jij waar deze foto
genomen is?



WEGBESCHRIJVING
Sla de straat links in. Steek over aan het zebrapad, stap naar links en daarna 
naar rechts de molenput in. Ga tussen de drie paaltjes.

QUIZVRAAG
Wie heeft het bord “Molenwijk” ontworpen?
Vind je het dier in zijn naam?

WEGBESCHRIJVING
Ga rechts de grasstraat in en sla wat verderop linksaf. Je wandelt verder over
het gras.

Je komt aan een rijtje bomen. Doe een
dier na tot aan de vijfde boom, enkele
voorbeelden ter inspiratie:
- konijnensprong
- krabbenpas
- zo snel als een luipaard
- zo blind als een mol
-...

OPDRACHT WEGBESCHRIJVING

Stap nu verder tot aan het
speelplein. Tijd voor een heel
actieve opdracht!

Doe nu het volgende parcours:
Glij van de glijbaan
Stap over de rode evenwichtsbalk
Ga over de liggende ladder zonder
iets blauws aan te raken.
Stap over het balkje (terwijl je balkt
als een echte ezel).
Doe haasje-over over de gele bol.
Draai 5 keer rond de groene bol.
Doe haasje-over over de rode bol.

OPDRACHT

Amai, twee sportieve opdrachten!
Misschien kan je best eventjes 
uitrusten op een bankje!



WEGBESCHRIJVING
Volg verder de grasstraat die verder gaat langs het verste voetbaldoel (zie foto).
Aan de groene vuilnisbak steek je over en je volgt verder de groene lantaarnpalen.
Volg het voetpad tot aan de molen.

WIST JE DAT?
Langs de Brugsesteenweg, wijk ‘t Hoge, staat de Stokerijmolen.
Een staakmolen opgericht op een kunstmatige molenwal.
Hij kwam daar rond 1796, toen de eerste eigenaar Louis Carpentier van Kortrijk naar Kuurne
kwam wonen. Hij verhuisde waarschijnlijk zijn molen, die vroeger opgesteld stond langs de
Gentsesteenweg te Kortrijk. Sedert 1959 is de molen eigendom van de gemeente Kuurne.
Hij werd in 1983 volledig gerestaureerd, zodat hij kan draaien maar niet maalvaardig is.



QUIZVRAAG
Welk jaartal kraste Mellaerts in één van de 

steunbalken van de molen?

WEGBESCHRIJVING
Keer terug van waar je gekomen bent: neem eerst het voetpad en daarna het
graspad. Aan de asfaltweg stap je naar rechts.

Kan jij hier een molentje draaien?

OPDRACHT

Vind jij in deze straat de volgende foto’s?

OPDRACHT

Hoeveel dieren zie je aan dit huis?



WEGBESCHRIJVING
Voor het appartementsgebouw ga je naar rechts. Volg deze straat en op het 
einde kom je aan een evenwijdig pad.

Bij dit pad is het ten strengste verboden
om op de lijntjes (tegelvoegen) te lopen.
Wie raakt het eerst aan de overkant?

OPDRACHT

WEGBESCHRIJVING
Kies een zebrapad en steek over. Voor de rode postbus sla je de straat links in 
richting Kind & Gezin. Volg deze foto en je komt terug bij de start van deze
zoektocht.

Dank je wel om te helpen zoeken. Wij hebben superveel nieuwe dierenvrienden
gevonden. Neem nog vlug een selfie en deel die op facebook, instagram,...
met de #zomerinkuurne of deel hem op www.facebook.com/jeugdkuurne 
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