
PIETENSPEURTOCHT VC FH NIJLEN 

Tijd om een frisse neus te halen, jong en minder jong kunnen aan de slag met een zoek –en/of 

speurtocht, een gezinsuitstap met je eigen bubbel in deze bijzondere tijden. Veel plezier! 

Locatie :   Domein Tibourschrans, Tibourstraat 10, 2560 Nijlen. Er is een ruime auto- en fietsparking             

Wanneer :  vanaf 20/11 tem zondag 06/12 

Enkele Spelregels :  

 De Pietenspeurtocht vindt plaats binnen het domein dus binnen de poorten (toegangspoort 

Tiboursschrans, poort parking  & Herenthoutsesteenweg)  

 Er zijn géén Pieten of opdrachten verstopt over het bruggetje van de kunstacademie  

 Als je een VolleyPiet gevonden hebt, noteer je de juiste kleur bij het overeenstemmende 

nummer 

 Laat aub de tekeningen hangen voor de anderen, zo verdelen we het plezier 

 Respect voor mens en natuur, en we houden ons aan alle geldende coronamaatregelen ! 

SPEL: Op zoek naar de Volley Pieten  

Wie zoekt, die vindt:  10 Pieten, 10 kleuren.  Elke volleyballende Piet heeft een ander truitje. Welke 

kleur hoort bij welke VolleyPiet? 

PIET 1 : PIET 6 :  

PIET 2 : PIET 7 : 

PIET 3 : PIET 8 : 

PIET 4 : PIET 9:  

PIET 5 :  PIET 10 : 

 

Alle Volley Pieten gevonden? Mail dan je oplossing voor zondag 06/12, 17u00 met je naam, 

geboortedatum en adres naar secretariaat@FHnijlen.be.   Zondag 06 december rond 18u00 verloten 

we via een onschuldige hand enkele lekkere attenties onder de juiste antwoorden. 

 

Doe ook mee aan de zoektocht!  Mail je oplossingen voor zondag 06/12 om 17u00 met je naam (per 

gezin), geboortedatum en adres naar secretariaat@FHnijlen.be .  Zondag 6 december rond 18u00 

verloten we 5 exclusieve FH Nijlen Fluovestjes onder de juiste antwoorden.   
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SPEL: De Sinterklaaszoektocht:  

Zoek op de parking, rond en binnen het domein naar de antwoorden op deze vragen (in 

willekeurige volgorde): 

1. Hoeveel paaltjes (zwart met 2 rode fluobanden) tel je langs de weg tussen de 

autoparking en de toegangspoort? 

2. Vul in:  “……in je buurt? Ook hier mag het”. Wat precies mag je hier ook?  

3. Je kunt ook petanquen in het park, op hoeveel banen kan dit? 

4. Welke jaartal staat op het nestkastje van foto 1 (zie bijlage) 

5. Wie het park binnenkomt, krijgt meteen een waarschuwing. Voor wat moet je 

oppassen bij een bezoek? 

6. Welke vuilverzamelende dieren vind je in de speeltuin? 

7. Hoe lang is het Tibourpad?  

8. Foto 2: Deze bomen hebben een nummer, welke 3 nummers kan je aflezen? 

9. Nijlen, Jour Tibour, Festival van Hier, een festival vol plezier, Cool. Wie schreef dit 

gedicht? 

10. Foto 3: Op zoek naar sterk hekwerk? Welk gsm nummer moet je daarvoor bellen? 

11. Een belangrijke boodschap voor bezoekers aan het park: wat lees je op foto 5?  

12. Op elke blauwe vuilbak in en rond het park plakt een nummer. Onder vuilbak 0178 

kleeft een bekend jeugdidool? Welk idool? 

13. Waarnaar verwijst de bovenste pijl op foto 4? 

14. Als je wil deelnemen aan een proefles of inschrijven voor de academie dan kan dat 

tot het einde van een bepaalde maand. Welke maand? 

15. Foto 6: Op dit paaltje staan 2 nummers, welke nummers van links naar rechts?  

16. Foto 7: Op deze plek kan je een belangrijke datum lezen, welke datum? 

17. Foto 8: Waarvoor wordt hier gewaarschuwd? 

18. Aan de academie zie je 5 popjes, onder hen en boven het water staat een woord, we 

zoeken dat woord 

Antwoorden  

1/ 10/ 

2/ 11/ 

3/ 12/ 

4/ 13/ 

5/ 14/ 

6/ 15/ 

7/ 16/ 

8/ 17/ 

9/ 18/ 
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