Turnkring Moedig en Vrij wandelzoektocht
De Oranje Route
Een stap in het verleden…
Mechelen-Centrum
Welkom!
Wat fijn dat jij samen met ons deze stap(pen) wil zetten! Doorheen
de tocht kom je voorbij belangrijke plekken uit het verleden van onze
kring. Scan zeker de QR-codes voor een beetje sfeer van weleer!

START
Sta je aan de rotonde? Wandel dan
richting UGC Cinema tot aan het water.
Vanaf hier start de zoektocht.

Belangrijke informatie
De wandelzoektocht start aan de sporthal De Nekker (NekkerspoelBorcht 19, Mechelen), waar voldoende parkeermogelijkheden zijn.

ZONE A

Je volgt de routebeschrijving, lost onderweg 8 meerkeuzevragen op
en zoekt de 8 foto’s die op het fotoblad staan. De
meerkeuzevragen staan op de juiste plek in de routebeschrijving.

Aan het water (de Dijle) ga je naar rechts.
Je blijft het water volgen tot je aan een
parking komt. Deze wandel je voorbij tot
je aan het station MechelenNekkerspoel komt.

De wandeling is opgedeeld in 4 zones. Per zone moet je steeds twee
foto’s zoeken. Link elke foto met de zone waarin je deze bent
tegengekomen. Opgelet, sommige foto’s hebben nog een extra
vraag waarvan je het antwoord kan nodig hebben om het codewoord
te ontcijferen.
Respecteer ten allen tijde de privacy van de bewoners alsook de
maatregelen betreffende Covid-19 tijdens het wandelen.
Deelnemen aan de wedstrijd kan tot en met zaterdag 26 juni via
volgende link: www.moedigenvrij.be/wandelzoektocht

Aan het station vind je een blauw
infobord. Hoe vaak tel je het woord
‘via’? (in witte letters)
Vier
Vijf
Zes
Zeven

6km
2u

… dit gebouw een
stadsfeestzaal
is
geweest? Moedig en
Vrij organiseerde hier
menige fuif en zelfs turnfeesten! Het
gebouw wordt nu omgevormd tot
bioscoopzaal.






Peer
Meloen
Appel
Perzik

Je staat voor de veemarkt en slaat
rechtsaf zodat je langs de bushaltes en
het Sint-Romboutscollege wandelt.

WIST JE DAT…

Veel plezier!

+-

WIST JE DAT…

Menig medewerker van Moedig en
Vrij beleefde hier tijdens de
turnfeestweek al een fijne avond. Bij
welk fruitstuk halen we regelmatig
extra centjes om een drankske te
drinken?

ZONE B

VRAAG 1.






VRAAG 2.

Ga de brug onderdoor en steek
vervolgens de Nekkerspoelbrug (voor
voetgangers en fietsers) over. Aan de
lichten steek je over en wandelt het
centrum van Mechelen via de
Keizerstraat in. Aan je linkerkant kom je
café De Hanekeef tegen.
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… hier op de Veemarkt in 1907 door
Moedig en Vrij een
groot feest werd
ingericht? Het dwong
ieders bewondering
af en de foto’s zijn dan
ook magnifiek!

Je volgt de weg. Via Biest kom je tot op
de Merodestraat. Daar sla je linksaf.
Aan je linkerkant (Merodestraat 28) zie
je een groot gebouw.

Ter hoogte van deze ‘oude stadsfeestzaal’
sla je rechts het ‘Sint Janskerkhof’ in.
Houd de kerk aan je rechterkant en
wandel tot links in de hoek. Hier vind je
het 'Klapgat'

VRAAG 3.
Hier in de buurt wordt verwezen
naar een smakelijke tuin. We
bedoelen uiteraard het hofje van…?





Citroenen
Olijven
Mineola
Vijgen

Wandel door dit steegje en ga aan het
einde links, de Goswin de Stassartstraat
in. Wanneer de straat een bocht naar links
maakt, wandel je rechtdoor de Oude
Beggaardenstraat in. Aan het einde sla je
links de Sint-Katelijnestraat in. Even
verderop vind je aan je rechterkant het
Cultureel Centrum, wandel hier rechts de
Minderbroedersgang in.

Sla dan linksaf de Melaan in. Aan je rechterkant
kom je het Scheppersinstituut tegen.

WIST JE DAT…
… we hier jarenlang onze turnfeesten
georganiseerd hebben?
Toen de zaal te klein
werd, zijn we voor ons
jaarlijks
toonmoment
verhuisd naar de Nekker.

Wandel voorbij het Stedelijk Conservatorium
tot het einde van de Melaan.

VRAAG 4.
Kijk goed rond. Welk instrument zie
je hangen in de buurt?





Gitaar
Piano
Blokfluit
Viool

ZONE C
Aan het einde van de Melaan sla je links de
Drabstraat in. Volg dit straatje tot aan de
Vismarkt. Steek de vismarkt over tot je aan de
Ijzerenleen komt. Sla linksaf.

WIST JE DAT…
… we met de kring al vaak onze
kunsten getoond hebben in het
centrum van Mechelen? Recentelijk
vooral op de jaarlijkse
sportmarkten, maar
vroeger ook tijdens
carnavalsen
bloemenstoeten!

Wandel links door de stenen poort. Aan je
linkerkant zie je het Busleyden Atheneum –
Campus Pitzemburg.

VRAAG 5.
Ergens op de Ijzerenleen zie je een
groot gouden wapenschild van Spanje.
Welk dier hangt onderaan dit
wapenschild, waar ook wel naar
verwezen wordt wanneer men spreekt
over het ‘Gulden Vlies’?





WIST JE DAT…
… we vele jaren in
de turnzaal van
deze school geturnd
hebben?

Schaap
Wolf
Hond
Vos

Zo ook onze turners (+18), die hier
wekelijks de krachten verenigden
met de turners van de bevriende
turnvereniging KKMT.

Net voor het Schepenhuis sla je rechts de
Geitestraat in. Steek op het einde de Bruul over
en stap de Botermarkt op.

Wandel de kruidtuin in via het uiterst rechtse
padje, dat vlak naast De Dijle ligt. Aan
Reiscafé Via Via wandel je de steile berg
omhoog. Bovenaan zie je een oude
watermolen.

… hier vroeger een winkelcomplex
en een stadsfeestzaal stond? Ook in
deze stadsfeestzaal
durfde
Turnkring
Moedig en Vrij al eens
een feestje bouwen!

VRAAG 7.
In deze molen bewerkte men
vroeger lakens. Welke soort?





Aan het einde van de Botermarkt sla je rechts de
Leermarkt in. Op het einde van deze straat sla je
rechtsaf in de Hazestraat waarna je terug op de
Bruul uitkomt. Ga hier links en wandel tot net
voor de brug.

VRAAG 6.





Zijden
Katoenen
Linnen
Wollen

Steek de Zandpoortvest over en wandel langs
Campus De Ham, naast het water richting de
brug.

Hoe heet de brug die je voor je ziet?
Hoogbrug
Plaisancebrug
Fonteinbrug
Vredesbrug

WIST JE DAT…
… op de plaats van de Thomas More
hogeschool vroeger de ‘Groentehal’
stond?
Hier deden enkele
Moedig en Vrij –
leden mee aan het
‘Mechels kampioenschap’.
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VRAAG 8.
Als je hun woorden heel letterlijk
neemt, wanneer contacteer je het
RIS dan niet? In geval van een…





ZONE D

WIST JE DAT…

Je wandelt nu op het jaagpad en zal
vervolgens onder enkele bruggen wandelen.
Je komt uiteindelijk aan een sluis. Steek de
metalen brug over om aan de andere kant van
het water uit te komen. Vervolg je weg naar
rechts, richting de Nekker. Je komt voorbij
een tweede (grotere) sluis en pauzeert even
op de brug.

Probleem
Storing
Noodgeval
Calamiteit

Je zoektocht is geëindigd! Na de brug sla je
linksaf. Even verder kan je rechts de
Spuibeekstraat inwandelen om terug aan de
Nekker uit te komen.
Heel erg bedankt voor jullie deelname!
Hopelijk vonden jullie het fijn.

FOTOBLAD
Link de foto’s met de zone waarin je deze bent tegengekomen.

Let op!

1

Bij sommige foto’s hoort een extra vraag die je nodig hebt om het codewoord te ontcijferen…

3

2

ZONE …

4

ZONE …

ZONE …

ZONE …

Extra vraag

Extra vraag

Extra vraag

Welk symbool staat links van deze foto
onder ‘knock’ en omringd door muziek?

Welke zaak (naam) bevindt zich onderaan
dit gebouw?

Door wie werd het bijbehorende gebouw
gerestaureerd tussen 1992 en 2000?

6

5

ZONE …

8

7

ZONE …

ZONE …

ZONE …

Extra vraag

Extra vraag

Extra vraag

In de achtergrond zie je de Hanswijkbasiliek.
Welk symbool zie je aan het dak van de
basiliek: een bol, een haan en een…?

Van welk gebouw vinden we hier in de
achtergrond de restanten terug? (afkorting
niet meegerekend)

Dit burgerhuis is sinds 29-03-2019
bouwkundig erfgoed. Hoe heet dit huis? Tip:
kijk achter elke hoek
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… en dan nu de laatste stap!
Ontcijfer het codewoord
1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1ste letter van het antwoord op de extra vraag bij foto 6
2de letter van het antwoord op vraag 4
Laatste letter van het laatste woord van het antwoord op de extra vraag bij foto 8
De zone waarin je foto 5 gevonden hebt.
2de letter van het antwoord op de extra vraag bij foto 7
3de letter van het antwoord op vraag 1
2de letter van het antwoord op de extra vraag bij foto 1
Laatste letter van het antwoord op vraag 5
1ste letter van het antwoord op vraag 8
4de letter van het antwoord op vraag 2
7de letter van het antwoord op de extra vraag bij foto 3
8ste letter van het antwoord op vraag 6
2de letter van het antwoord op vraag 7
1ste letter van het antwoord op vraag 3
1ste letter van het antwoord op de extra vraag bij foto 4

Codewoord gevonden?
Surf dan naar www.moedigenvrij.be/wandelzoektocht (of scan onderstaande QR-code) en maak kans op een leuke prijs!
Bereid je zeker ook al voor op de schiftingsvraag: hoe lang deden makers Lauren en Ines
over de tocht van begin tot einde (inclusief foto’s nemen en vragen verzinnen)?
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