
De meerkeuze speurneuszoektocht in St-Pieters 3 km 

We starten aan de De Dijk, cultuurcentrum + bib + buurtcentrum (omcirkel of zet een 

kruisje bij het goede antwoord) 

Welke soort hond is wel welkom in de bibliotheek? 

Blindegeleidehond Hulphond 

Assistentiehond Begeleidershond 

Hoe hoog is de Boekenberg van Rocio Bonillo, vanaf de grond gemeten? 

102 cm 122 cm 

112 cm 132 cm 

Stap nu richting de verkeerslichten van de Blankenbergse steenweg. 

Hoeveel kunstenaars hebben aan het kunstwerk 'De klaagmuur' meegewerkt? 

1 3 

2 4 

Steek de weg over, sla rechts af richting de St-Pietersgroenestraat en wandel links de fiets-en 

wandelhelling op. 

Wat is het hellingspercentage van deze helling? 

2,00% 3,00% 

2,50% 3,50% 

Fitnessoefening 'Springen tot steun' Hoeveel maal mag je deze oefening doen als je 'in het rood 

gaat'? 

5 x 15 x 

10 x 20 x 

Volg het pad verder naar rechts en daal de helling af naar links, naar het prieeltje. 

Hoeveel ramen telt het prieeltje zonder de deuropening mee te tellen? 

6 8 

7 9 



 

Volg nu de hoofdlaan naar links richting de Vaartstraat. 

Aan de vlaggenmast van het kasteeltje op je linkerkant zie je een vlag met de kleuren zwart, geel, 

groen, blauw en rood. Van welk land is die vlag? 

Namibië Zuid-Afrika 

Zambia Senegal 

Welke vorm heeft het blad van een eikeboom? 

  

  

Sla het wandelpaadje rechts in richting Vélotel. 

Naar welke berg zijn de assistentiewoningen hier vernoemd? 

Matterhorn Mont Blanc 

Jungfrau Ventoux 

Volg het paadje verder rechtdoor en hou het Vélotel aan je rechterhand. 

Welk medicament wint men uit de bast van de wilgenboom? 

Motilium Valium 

Aspirine Librium 

Op de rug van de schapen zie je soms een groene vlek. Wat betekent die vlek? 

Ik ben een braaf schaap Laat mij gerust 

Ik mag gedekt worden Ik ben al gedekt 

Wandel het parkje rond tot je terug aan de hoofdlaan komt, sla links af, ga onder het 

viaductje door, steek de straat over richting de Karel Ledeganckstraat. 

Wie was Karel Ledeganck? 

schrijver dichter 

zanger politicus 

Wat is de naam van dit Educatief centrum aan de rechterkant ? 

De Postzegel De Brief 

De Enveloppe De Stempel 



 

Stap tot de Blankenbergse Steenweg, steek die over en volg de Tempelhofstraat rechtdoor. 

Sla wat verder rechts in, richting de sportzaal Tempelhof. 

Wat is de naam van de hondenclub hier? 

De Wijze Hond Tempelhof 

De Brave Hond Drollenhof 

Op het volgende kruispuntje zie je een pétanquebaan. Wat is de naam van het kleine bolletje dat tot 

mikpunt dient bij het pétanquespel? 

Pikonet Choconet 

Pinochet Cochonet 

Welke oefenparcours of attribuut hoort niet thuis in een skatepark? 

halfpipe slope 

rollin duiker 

Sla links af en ga voor de spoorwegviaduct naar rechts. Hou de sportzaal aan je rechterkant. 

Welk symbool heeft de St-Vincentiusvereniging? 

  

  

Volg het kleine paadje rechts tussen het kerkhof en het cultureel centrum en zo kom je terug aan je startpunt. 

 

 

Dien deze zoektocht in bij Buurtcentrum De Dijk , Blankenbergse Steenweg 221 te 8000 Sint-

pieters (brievenbus staat vlak naast De Klaagmuur) en win een kortingsbon bij één van de Sint-

Pieterse horecazaken ! 

 

 

Naam : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Tel : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Email : ……………………………………………………………………………………………… 

 

 


