
K-DOLLS-ZOEKTOCHT 
EXPO LEUVEN

        RECTOR DE SOMERPLEIN - BONDGENOTENLAAN
Vertrek op de Grote Markt en wandel de Bondgenotenlaan in tot aan de hoek met de Vanderkelenstraat. Werp een blik 
in het lage gedeelte van de Vanderkelenstraat. Wandel vervolgens naar boven richting het Ladeuzeplein. Keer over het 
Ladeuzeplein langs de Jan Stasstraat terug naar de Bondgenotenlaan. Wandel de Bondgenotenlaan verder af tot aan de 
Kinepolis.

De familienaam van de kunstenaar wiens K-doll bij juwelier George staat.
De voornaam van de kunstenaar die de grote blauwe K-doll creëerde op  
het Rector De Somerplein.
De handelszaak in de Vanderkelenstraat waar de K-doll van Dominique 
Salmon staat.
Welke chocolatier in de Vanderkelenstraat heeft een K-doll in de etalage?
De K-doll van Cynthia staat niet in Roemenië maar wel in deze  
boekenwinkel.
De voornaam van de kunstenaar wiens K-doll bij Immo Jan Stas staat.
We zoeken de achternaam van de kunstenaar van de grote gele K-doll met 
rood hartje die in de Bondgenotenlaan staat.
Achternaam van de kunstenaar die naast een grote regenboogkleurige 
K-doll in de Bondgenotenlaan ook de kleine K-doll bij Sango Art Gallery in 
de Vanderkelenstraat beschilderde.

        DIESTSESTRAAT 
Ga door de Kinepolis naar de Dieststestraat. Wandel door de Diestestraat richting centrum tot aan de Sint-Pieterskerk.

In 2 etalages in de Dieststestraat vind je een  K-doll van kunstenares Bex. 
Wat is haar voornaam?  
Hoe heet de winkel (van deze 2) met het laagste huisnummer?

ontdek meer op achterzijde

Ontdek de unieke kleine en grote k-dolls 
in de stad aan de hand van deze zoektocht 
en maak kans op een mooie prijs.

DE WINNAAR VAN DE ZOEKTOCHT 
WINT EEN UNIEKE KLEINE K-DOLL, 
TE KIEZEN UIT DE BESCHIKBARE 
COLLECTIE.



SC
HIFTINGSVRAAG 

K-DOLLS-FOTOZOEKTOCHT 
EXPO LEUVEN

        PARIJSSTRAAT  
Loop rond de Sint-Pieterskerk naar de Oude Markt. Ga via de Drie Engelenberg naar de Parijsstraat en zet je zoek-
tocht verder. Wandel door de Parijsstraat tot aan de Brusselsestraat.

Wie creëerde de K-doll die in de Parijsstraat bij Sax te vinden is?

Naam van de juwelenwinkel waar de K-doll van Ester BUSCHEMI staat.

Welke naam staat bij de K-doll in de etalage van Designed for kids?

        VAN BRUSSELSESTRAAT NAAR SCHRIJNMAKERSSTRAAT 
Wandel vanaf de Brusselsestraat via de Pensstraat naar de Schrijnmakersstraat.

Hoe heet de pralinewinkel in de Brusselsestraat waar een K-doll staat?

De K-doll Horizon Couleurs 10 staat niet bij Jeroen Meus maar wel iets 
verder in dezelfde straat bij ....?

        MECHELSESTRAAT 
Keer terug naar de Mechelsestraat en verken de straat tot aan de Vismarkt.

Wat wordt verkocht in de winkel waar de K-doll van Martin Saive staat?

Achternaam van de kunstenaar van de K-doll in de etalage van Tenue 
Préferée.

Voornaam van de kunstenaar wiens K-doll in de etalage van Mixte staat.

Hoeveel brillenwinkels zijn er in het wandelgedeelte van de Mechelse-
straat (tussen Stoffen Pauli en de Vismarkt)?

Naam van de winkel waar de K-doll van Paula Goossens staat.

Wat stellen elk van de 7 K-dolls op de vensterbank bij Stoffen Pauli in 
de Mechelsestraat voor?

1. Hoeveel K-dolls staan er in totaal vanop straat 
zichtbaar opgesteld in de Leuvense binnenstad?

2. Hoeveel weegt de kleine K-doll die bij Olleke 
Bolleke in de Tiensestraat 3 staat? 
(In gram tot 2 cijfers na de komma.)

Geef dit ingevulde formulier af aan de receptie van 
hotel The Fourth op de Grote Markt of verstuur het 
naar bestuur@kiwanisleuven.be 
Uiterste indieningsdatum: zondag 15 januari 2023

voornaam: 

naam:

e-mail:

telefoon: 

Meer info over het K-dollsproject ten 
voordele van projecten 

rond kinderkansarmoede: 
WWW.KIWANISLEUVEN.BE


