
Rond de St-Pietersplas              zoektocht 4,5 km         2020 

 

Start aan het centrum De 

Dijk. 

Ga hier op zoek naar de 

namen van de 2 kunstenaars 

van deze 'klaagmuur'? 

Antwoord: 

 

Volg het paadje 

rechtdoor langs de 

bibliotheek De Dijk 

Ga naar rechts het 

kerkhof op. 

Respecteer hier de rust en stilte 

aub 

 Zoek het graf van Joseph 

Ryelandt. Hij is een 

Belgisch componist en 

muziekpedagoog en wordt 

dit jaar 2020 gehuldigd 

omdat hij 150 jaar geleden 

hier in Brugge werd 

geboren. 

Wat is zijn adellijke titel? 

Antwoord: 

   

Keer nu op je stappen terug en 

volg het paadje aan de achterkant 

van het Tempelhof naar rechts. 

Huize Fotini biedt hoop en 

voedselpakketten aan 

noodlijdenden. 

Los eerst de skatevraag op en 

ga daarna hier rechtsaf het 

spoorwegtunneltje door. 

   

Hou het skatepark vrij van drugs, 

drank, glas afval en ... 

Van wat nog? 

Hoeveel vlakjes, zowel witte 

als zwarte, tel je in de bal 

van Daring Brugge? 

Cryptisch: dit is 

'de woonplaats van een edele'. 

De naam? 



   

Ga hier rechtsaf 

richting 

de St-Pietersplas 

Ga verder 

rechtsaf 

Nogmaals 

rechtsaf 

 Hoeveel vlinders zie je op 

het overzichtsbord van de 

volkstuintjes? 

Antwoord: 

 

 

 

 

 

 

Steek de straat over, door het 

poortje en linksaf 

Ga rechtsaf 

aan paaltje3 

Welke sport kun 

je hier beoefenen? 

Antwoord: 

 De tennisclub die je voor je ziet 

verwijst naar 

'een kleurrijke steltloper'. 

Wat is de naam? 

Antwoord: 

 Volg het paadje links van het 

bord en wandel verder tot 

paaltje 6. 

Welke vogels kun je hier 

spotten? 

 

 Tot welke familie behoort 

dit fluitenkruid? De naam 

ervan verwijst naar zijn 

vorm. 

Antwoord: 

Volg het paadje verder rond de plas 

naar rechts en richting dit cafeetje. 

Wat is de naam ervan? 

Antwoord: 

 Wandel verder rechts van het 

terras en langs de plas. 



 Wat betekent het symbool 

op het dak van dit gebouw? 

Antwoord: 

Ga verder op de kade en langs 

het boothuis. 

  Blijf hier rechtdoor 

gaan. 

Uit welk ver land komt deze soort 

ganzen oorspronkelijk? 

Tip: 

Wek type boot met 2 

rompen zie je hier? 

Hoe wordt de waterkwaliteit 

van deze vijver hier 

beoordeeld? 

Antwoord: Antwoord: 

 

Antwoord: 

  

 

 

 

Op welke website kun je 

meer informatie krijgen over 

de activiteiten op deze plas? 

 

Wandel hier naartoe.  Steek hier de straat over en ga 

rechtdoor. 

 Ter hoogte 

van welk 

huisnummer 

vind je dit 

beeldje? 

 

De Blankenbergse Dijk of Gentele 

was de eerste (lage) dijk in de 

Vlaamse polders en werd 

aangelegd rond het jaar 1000. 

Ga hier rechtsaf onder het 

viaduct door. 

Wat is de naam 

van dit huis? 

 

 

 

 

 

Is huisnummer 233 een 

beschermd monument? 

Wat is de naam 

van de vrouw die 

hier haar lekker 

gebak verkoopt? 

   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen


 

En hiermee zijn jullie aan het einde gekomen van deze zoektocht en sta je terug aan De Dijk. 

 

Als jullie dit formulier indienen in Buurtcentrum De Dijk , 

Blankenbergse Steenweg 221 te 8000 Sint-Pieters dan kan je 

een prijs (bonnen lokale handel) winnen. 

 Vermeld hier jullie naam, adres en mailadres :  
 

 

 

 

 

Concept : ‘Groetjes uit Sint-Pieters’ / buurtwerk Sint-Pieters, zoektocht gemaakt door Bart 

Neyrinck  en Marleen Azou  


