
 

   

Deze zoektocht van ongeveer 3 uur start op de parking van de oude Carrefour 

Mechelen Noord gelegen aan Begijnenweide in Mechelen.  Deze ruime parking die 

gratis is kan je oprijden langs de kant van Tom & co (Begijnenweide 10) of via 

Maurits Sabbestraat. 

Voila, en we zijn vertrokken  

We laten de parkeerplaats achter ons, gaan richting De Dijle (de bomen op de 

eerste foto) naar de straat Begijnenweide en slaan links af zodat we aan de 

Katelijnebrug komen die over de Dijle gaat.  

 

 

 

 

 

 

 Welke andere stad heeft deze rivier de Dijle al 

aangedaan voor ze doorheen Mechelen stroomt? 

Omcirkel het juiste antwoord.  
 

Lier – Leuven – Aarschot – Brussel – Antwerpen 

 

Wandel deze brug over, steek over aan de lichten en 

volg de Sint Katelijnestraat.  

 
 

 Je passeert één van de vlietjes. Hoeveel 

bezienswaardigheden staan er vermeld op het 

historisch kaartje dat bij de foto hoort?  

………………………………………………………………………………… 

We wandelen verder tot je volgende foto ziet.  



 

   

 

 Dit labyrinth bevindt zich voor de St. 

Katelijnekerk die zeker ook de moeite is om binnen 

te bekijken.  

Voor welke leeftijd is deze spelprikkel opgesteld?  

……………………………………………………………………………………… 

Wandel verder door naar de volgende foto. Maak hier een leuke groepsfoto!  

Dit is de mascotte van Mechelen “Opsinjoor” 

genaamd. Je vindt dit terug op het St. 

Romboutskerkhof.  

 

 Hoe wordt dit St. Romboutskerkhof in de 

volksmond genoemd?  

………………………………………………………………………… 

We volgen de Wollemarkt achter het restaurant Il Cardinale, lopen verder in  de 

bocht langs het Bisschoppelijk Paleis dat we links laten liggen en dit tot we 

volgend steegje zien. Ga dit Klapgat door en je komt aan het Hofje van Olijven!  

 

 

 Wat behield het Hofje van Olijven ondanks al de vele 

vernielingen? 

……………………………………………………………………………………………. 

Laat de prachtige kerk over het Hofje links liggen na 

binnen eens te gaan kijken. Zeker de moeite! Stap over het 

St. Janskerkhof (rechts van de kerk)  naar de Frederik 

Merodestraat en sla links af. 

 



 

   

 

 Hoe heet dit huis? Het bood vroeger onderdak aan?  

1. …………………………………………………………………………………… 

2  ……………………………………………………………………………………  

Welke weg nu ?  Geen paniek, na in de tuin te loeren van het 

Hof van Busleyden, stappen we voort in de St Jansstraat 

tot de Goswin De Stassaertstraat waar we rechts afslaan. 

Wandel richting  de cirkel die je in de 

verte ziet en dit tot het volgende 

gebouw “Het Predikheren” genaamd. 

Stap hier zeker eens binnen want dit 

is een pareltje van een bibliotheek. Je 

kan eventueel op het binnenplein iets 

drinken.  

 

 

 Welke straat bevindt zich rechts voor de ingang? Naar welk museum verwijst 

die straat?  Dit museum is verderop gelegen.  

1. …………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………. 

Wandel de straat in van je antwoord en stap deze ten einde 

en daar neem je rechts tot je de straat ziet op deze foto. 

Neem deze straat en aan het einde op het T-kruispunt neem 

je rechts en zo kom je dan op de Veemarkt.  

 

 

 



 

   

 Geen “SPAM” maar wel 4 andere 

letters vind je ergens terug op de 

Veemarkt ? Wie (goed) zoekt, die 

vindt… 

Welke letters vind je en waar staan ze 

op geschreven?   

1. ………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………… 

 

Zoek richting Grote markt de 

volgende foto-wegwijzer. Neem 

de ingang van dit prachtig tuintje. 

Je komt dan uiteindelijk in de Rik 

Wouterstraat. Hier neem je 

rechts, blijf rechtdoor volgen tot 

je de poort op de foto passeert. 

 

Aan het einde van de 

Huidevetterstraat, sla 

je rechts af. Je 

wandelt vervolgens niet 

naar de INNO maar wel 

naar deze poort.  Dit is 

de ingang van de 

Kruidtuin.  

 In de kruidtuin vind je een beeld van een wezen ? Welk? Omcirkel.  

eenhoorn – centaurus – draak – demon – weerwolf  



 

   

Je verlaat het park door 

het pad langs dit beeld te 

nemen. Je ziet een school 

rechts. Uit het park 

gekomen, sla je links af en 

zoek je de trap van de foto. 

We nemen deze trap om 

langs het water te 

wandelen.  

 Je passeert het volgende gebouw aan de overkant. 

Welk grote dieren zie je in dit gebouw en het gebouw 

ernaast?  

1 .……………………………… 

  

2 ………………………………… 

 

 

Je wandelt langs het water tot je dit kantoor ziet in de straat.   

Ga naar boven in de straat genaamd Zoutwerf.  

 Als je met je rug naar het kantoor 

staat, welk historisch gebouw zie je in de 

verte?  

 

……………………………………………………………………….. 

 

Loop de straat uit tot aan de brug. We zoeken de volgende winkel voor de volgende 

vraag.  



 

   

 Voor deze winkel ligt een zebrapad. 

Welke kleur is niet aanwezig in dit zebrapad? 

Omcirkel.  

1. Paars   5. Oranje 

2. Blauw  6. Rood 

3. Groen  7. Wit  

4. Geel   8. Roos 

 

Neem de straat links achter de Zeeman en zoek op het 

plein de volgende foto.  

 Het is geen viswinkel maar wat is het wel? Laat 

je alvast verleiden!  

……………………………………………………………………………………………… 

Neem de Drabstraat en ga de Melaan op op 

zoek naar deze viool.  

 Hoe noemt de eigenares van dit 

gebouw? 

…………………………………………………………………………… 

Neem de straat achter dit huis en aan het 

einde van dit T-punt neem je rechts. 

Je wandelt tot je de volgende straat herkent 

van de foto.  

 

 

 

 

 



 

   

Loop door deze straat en ergens in het midden vind 

je de volgende afbeelding. Hierbij tevens de laatste 

vraag.   

 Van wat is dit het logo? Wat maken ze daar?  

1 …………………………………………………… 

2 …………………………………………………… 

Je stapt verder tot je rechts de Krommestraat kan nemen, vervolgens wandel je 

links door de twaalf Apostelenstraat. Je neemt rechts de Schrijnstraat. Aan het 

einde neem je links de St. Katelijnestraat. Je gaat dan de ring en de Katelijnebrug 

over om dan direct links terug via de Begijnenweide aan de parking te komen. 

 

Vul hieronder je gegevens in zodat we bij ontvangst van je invulformulier jou 

een beloning kunnen bezorgen (zolang de voorraad strekt). 

Gegevens deelnemer: 

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

Voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Postcode en gemeente : ………………………………………………………………………………………..………… 

Mail dit invulformulier naar antwerpen @s-sportrecreas.be of stuur het naar  

S-Sport //Recreas, St. Bernardsesteenweg 200,2020 Antwerpen 

 

vzw S-Sport //Recreas neemt uw privacy ernstig. U kan onze uitgebreide privacyverklaring terugvinden 

op www.s-sportrecreas.be  of contact opnemen met info@s-sportrecreas.be  voor meer informatie. 

 

http://www.s-sportrecreas.be/
mailto:info@s-sportrecreas.be

