KUMULUS
Kom in beweging en STA STIL

SPEURTOCHT

De Kumulus Kriebel is een klein pluizig
wezentje dat dol is op dans, theater
en muziek. Tekenen vindt hij ook leuk,
maar soms ook een beetje moeilijk.
Hij woont bij Kumulus, in zijn kleine
kriebelhuisje. Daar geniet hij elke dag
van heerlijke, bruisende creativiteit.

In deze coronatijd staan we
allemaal soms stil...
het bruist niet meer.

MEENEMEN

Maar er is helemaal niks mis met een
beetje stilstaan. Kriebel heeft veel
vriendjes die stilstaan. Leuk, want
dan kan hij altijd op bezoek gaan.
Kom mee en ontdek alle vriendjes
van Kriebel! Tegelijkertijd maak je
kans op een leuk prijzenpakket.

Wat heb je nodig?

Hoe ga je te werk?
Volg de route en geef antwoord op de
vragen. Vul de juiste letters in binnen
de juiste vakjes. Deze letters vormen
samen een superhint!

Heb je de superhint?
Ontdek dan bij wie Kriebel
uiteindelijk op visite is gegaan en
- STA STIL & SAY KRIEBEL maak een leuke foto met hem.
De 5 leukste inzendingen krijgen
een knallend Kriebelpakket met
o.a. een tof leesboek, een leuke
knuffel en nog veel meer!

Vul een Kriebelknapzak met:

O deze uitgeprinte speurtocht (het kriebelpapier)
O een potlood
O een camera
O een telefoon
O stoepkrijtjes
Nog iets?
Deze speurtocht is 3 kilometer lang en
duurt ongeveer 1,5 uur. Het startpunt is
het Vrijthof in Maastricht. Geschikt voor
kinderen van 4 tot 12 jaar. Een volwassen
speurder mag natuurlijk altijd meelopen.

VOLG DE ROUTE

4 Sommige vriendjes van Kriebel houden goed

afstand en zijn voor de zekerheid wat hoger gaan
zitten. Kijk maar eens omhoog langs de muren van de
gebouwen. We noemen dit gevelstenen. Kriebel zegt
altijd goedendag tegen het beeld dat je vindt op de
gevelsteen bij nummer 21.

Tip: Op de route
kun je soms zelf kleine
voetafdrukjes vinden
van Kriebel!

Welk gouden ding zie je op deze gevelsteen?
Schrijf de naam hieronder op:

1

2

3

4

5

Zet de letter uit het gele vakje op vakje 6 van de superhint.

5

Startpunt: Vrijthof, Maastricht.

Kriebel is zijn reis begonnen op het Vrijthof. Hij is dol op
muziek. Op het Vrijthof is er altijd een band aan het spelen.
Maar deze muzikanten maken geen muziek. Waarom niet?
Het zijn:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Zet de letter uit het gele vakje in nummer 10 van de superhint.

Kriebel is dol op raadsels. Raad jij welke schaduw de
schaduw is van de kerk op dit plein?

A

B

C

D

E

Zet de letter van het juiste antwoord in vakje 11 van de superhint!

Het is helaas al een hele tijd behoorlijk rustig bij het theater.
Kun jij daar verandering in brengen? Kom in beweging en doe
je beste act op het ‘open podium’ voor de entree. In de naam
‘Theater aan het Vrijthof’ komt slechts één letter 2 keer voor.
Welke letter is dat?
Zet deze letter van het juiste antwoord in vakje 12 van de superhint.

>> Loop verder door de Grote Staat en stop bij
de 2e winkel rechts vóór het Vijfharingenstraatje.

Kriebel is altijd bezig! Hij gaat daarom vaak naar
een kantoor in de Grote Staat waar ze alles weten over
leuke dingen doen en bezoeken. Aan de voorkant van dit
kantoor zit een trap. Links en rechts zit een verschillend
aantal treden. Welk aantal is het hoogst? Schrijf dit getal
hieronder op (in letters):

1

2

3

Zet de gele letter op vakje 8 van de superhint!

>> Ga bovenop de trap staan en kijk in de
richting van de Bijenkorf. Zoek een gang met
bogen. Daar moet je naartoe! Loop helemaal
onder bogen door. Let op: je maakt een bocht
naar links!

Je komt uit op een pleintje. Op het pleintje staat nog een
beeldje. Dit is het favoriete standbeeld van Kriebel. Hoe heet
dit beeld? Tip: zoek op de grond naar de naam. Schrijf de naam
hieronder op:
Welk instrument is het? Schrijf de naam hieronder op:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
13

14

15

16

Zet de letter in het gele vakje op vakje 5 van de superhint.

>> Loop nu over de oude brug naar Kumulus
Muziekschool, St. Maartenspoort 2. Kijk nog even
aan de andere kant van de kade terug naar de
oude brug.

2

3

4

5

Zet de letter uit het gele vakje op vakje 8 van de superhint.

>> Loop nu vanuit Kumulus Muziekschool
naar Centre Céramique op Plein 1992.

Kriebel houdt van tekenen maar vindt het ook erg
lastig. Hier heeft hij een beestje getekend maar dat is
maar half af…

De oude brug van Maastricht heeft bogen. Welke vorm
hebben deze bogen? Schrijf het antwoord hieronder op:

1

2

3

4

Zet de letter uit het gele vakje op vakje 3 van de superhint.

>> Loop nu naar de voorkant van Kumulus
Muziekschool.

Kriebel heeft een favoriet instrument. Hij heeft dit per
ongeluk ergens laten liggen op een vensterbank van een raam
bij de Muziekschool van Kumulus. Zie jij het liggen op een van
de vensterbanken? >>

Als je door het grote raam van Centre Céramique kijkt
kun je zien wat het moest worden. Maak jij de tekening
af? Schrijf hieronder de naam van het dier:

1

2

3

4

5

6

7

Zet de letter in het gele vakje op vakje 1 van de superhint.

>> Pak de stoepkrijtjes uit je Kriebelknapzak.
Je gaat nu zelf aan de slag met het maken van een
kunstwerk!
Kriebel heeft op Plein 1992 geoefend met tekenen. De
lijst zit er al omheen. Kijk maar eens op de grond voor Centre
Céramique. Pak je stoepkrijt en ga zelf aan de slag met het
maken van een kunstwerk. Extra leuk als je je naam erbij zet!
Je mag zelf weten wat je maakt, iedereen mag meedoen. Want
de leukste dingen doe je …..

1

2

3

4

DIT IS DE
SUPERHINT!
1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

9

5

Zet de letter uit het gele vakje in vakje 4 van de superhint.

Onder aan de brug kijk je aan tegen de stadsmuur.
Hiervoor staan vijf grote, oude voorwerpen. Wat zijn dit?
Schrijf de naam van de voorwerpen hieronder op:

1

2

3

4

5

6

7

8

Zet de letter uit het gele vakje in vakje 2 van de superhint.

>> Loop nu langs de Helpoort naar café Sjiek in de
Sint Pieterstraat. Ga rechtsaf de Sint Pieterstraat
in en steek vervolgens links een piepklein straatje
in (Lang Grachtje).

We gaan weer op zoek naar een gevelsteen! Zoek het
bootje op de muur. Welke kleur heeft het zeil? Schrijf de kleur
hieronder op:

1

2

3

4

Zet de letter uit het gele vakje in vakje 7 van de superhint.

BIJ WIE EN WAAR IS KRIEBEL
OP BEZOEK GEGAAN?
Kijk nu naar de Superhint. Weet je waar? Ga erheen en ga op
de foto met de Kriebel! De leukste foto’s winnen een supertof
Knallend Kriebelpakket!
Tip: Ken je de woorden niet? Zoek ze even op met de telefoon.

kumulus.nl

MAAK EEN FOTO
Stuur je foto naar:
kumuluskriebel@maastricht.nl en wie
weet winnen jullie wel het knallende
Kriebelpakket!
De winnaars worden bekend gemaakt op 6 januari.
Wij nemen contact op via mail met de winnaars over
het afhalen van de prijzen.

