Turnkring Moedig en Vrij wandelzoektocht
Een stap in het verleden…
Welkom!

START

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!

Sta je aan de rotonde? Start de
wandeling richting de fietsenstalling.

Belangrijke informatie
De wandelzoektocht start aan de sporthal De Nekker
(Nekkerspoel-Borcht
19,
Mechelen),
waar
voldoende
parkeermogelijkheden zijn.
Je volgt de routebeschrijving, lost onderweg 10 meerkeuzevragen
op en zoekt de 10 foto’s die op het fotoblad staan. De
meerkeuzevragen staan op de juiste plek in de routebeschrijving.
De wandeling is opgedeeld in 5 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

Veel plezier!

ZONE A
Na de fietsenstalling volg je de bocht
naar links tot aan het kruispunt met de
N15. Je steekt over en vlak voor de
nieuwe brandweerkazerne (wit gebouw)
steek je de straat over naar links. Je
wandelt met de brandweerkazerne aan
je rechterkant de straat uit (volg de
bocht naar links), tot je in de
Mechelsbroekstraat uitkomt. Je ziet
sportzaal GYMNOPOLIS recht voor jou.

6,5 km
2u

Mechelen-Nekkerspoel

Aan
het
einde
van
de
Mechelsbroekstraat sla je rechtsaf de
Lakenmakersstraat in. Deze wandel je
helemaal uit tot aan de lichten.
Onderweg kom je een bord van Rommy,
de mascotte van Mechelen kinderstad,
tegen.

Aan de linkerkant van het gebouw
zie je verticale betonnen kolommen
in de olympische kleuren. Welke
kleur komt het minste voor?





Geel
Rood
Groen
Zwart

VRAAG 3.

Welk stuk speelgoed staat niet op
het bord van Rommy?

Welke dier staat hier geparkeerd?






Bal
Auto
Springtouw
Skateboard

ZONE B
Aan de lichten sla je rechtsaf naar de
Nekkerspoelstraat. Even verderop staat
de Libertuskerk. Loop even rond de
kerk. Je komt langs de tuin van
Parochiezaal Libertus.

WIST JE DAT…

… de deuren van deze turnzaal
officieel openden
op 18 september
2012 met een 24
uren durende turnen dansmarathon?

1

Je steekt de Nekkerspoelstraat over en
vervolgt de wandeling in de Zonnestraat
(volg de bocht naar links). Aan het einde
van deze straat sla je rechts de
Boerenkrijgstraat in. Even verderop kom
je dierenarts Dirk Louis tegen.

VRAAG 2.

VRAAG 1.

WIST JE DAT…

+-

De Rode Route

… hier al allerlei
activiteiten van de
turnkring werden
georganiseerd?
Van een 12-uur turnmarathon, SintMaartenfeesten, een ‘Spring is in the
air-party’ tot meer recent de
‘Pegasus party’ en onze jaarlijkse
BBQ op de dag van de kring.






Hond
Kat
Schildpad
Konijn

Je steekt hier de straat over zodat je de
Varenbosstraat inwandelt. Even verder ga
je linksaf: Papenhofdreef. In een van de
tuinen die je tegenkomt staat een
verzameling beelden. Aan het einde
wandel je rechts de Paardenkerkhofstraat
in.

VRAAG 4.
Wat staat in het midden van deze
tuin?





Kabouter
Boom
Emmer
Mand

ZONE C
In de Paardenkerkhofstraat wandel je
door tot je links de Kalverenstraat
tegenkomt.

VRAAG 5.
In de Paardenkerkhofstraat vind je
een brievenbus met een envelop
op. Wat is de som van de cijfers van
dit huisnummer?
(Voorbeeld: nr. 124 = 1 + 2 + 4 = 7)





VRAAG 6.

WIST JE DAT…

Welk symbool vind je niet terug op
de schoolgevel?

… op deze plaats vroeger het
tankstation Vermeulen-Van de
Werf stond?
Hier konden we ons materiaal
stockeren in de garageboxen en
organiseerden
we
jaarlijks een carwash.






Step
Gieter
Peer
Wereldbol

Pret verzekerd!

WIST JE DAT…

9
10
11
12

… deze school onze
reddende engel was
in 1959?

Je wandelt de Kalverenstraat in en
volgt deze tot het einde. Je slaat
rechtsaf de Nekkerspoelstraat in. Even
verderop kom je aan je rechterkant het
parochiecentrum Sint-Pieter (‘het
kranske’) tegen.

WIST JE DAT…
…
de turnkring
vroeger ‘Sint-Pieters
turnkring
van
’t
Kransken’ heette?
In deze zaal vonden vroeger
belangrijke vergaderingen, een
jaarlijks bal en zelf ons turnfeest
plaats. Tegenwoordig gebruiken we
deze zaal vooral voor ons jaarlijks
Mosselfestijn.

Wandel verder en sla rechtsaf de Grote
Nieuwedijkstraat in. Even verderop
kom je aan je rechterkant de SintPietersschool tegen.

Onze turnzaal en vergaderlokaal
brandde namelijk volledig uit. Als
noodoplossing mocht de turnkring
een
leegstaand
klaslokaal
gebruiken van de Sint Pietersschool.
Er ontstond een plan om
gezamenlijk een turnzaal te maken
en 6 maanden later was deze zaal
klaar. Tot 1989 hebben we deze zaal
kunnen gebruiken, waarna deze
afgebroken werd om een hele
nieuwe school te bouwen.

ZONE D
Steek de straat over en wandel de
Caputsteenstraat in. Vlak voor de brug
zie je aan de linkerkant een
appartementsgebouw (nr. 134).

Ga onder de brug door en wandel de
fietsostrade voorbij.

Wat is het 5de station dat je
tegenkomt wanneer je vanaf dit
punt over de fietsostrade tot in
Antwerpen fietst?
Kontich - Lint
Duffel
Hove
Mortsel – Oude God

Aan de Sint-Gommarusstraat sla je
linksaf. Aan het einde sla je opnieuw
linksaf naar de Jan Bolstraat. Wandel de
brug onderdoor en sla direct rechts het
‘speelgoedstraatje in’. Aan het begin van
dit straatje vind je een kleine speeltuin.

VRAAG 8.
Wat vind je hier 5 keer?





ZONE E
Steek de Nekkerspoelstraat over en
wandel langs de parking
de
Lakenmakersstraat in richting de Dijle.
Volg de bocht naar links en neem het
pad rechts dat langs het water gaat. Aan
je linkerkant kom je kasteel Borght en
een vervallen dienstwoning tegen.

VRAAG 9.

VRAAG 7.






Wandel het speelgoedstraatje uit tot
aan het station Mechelen-Nekkerspoel.

Paaltjes
Bollen
Vuilnisbakken
Bankjes

2

Vlak achter de oude dienstwoning
staat een verlichtingspaal. Welk
cijfer staat (subtiel) in deze paal
gegraveerd?





300
400
500
600

Net voor de brug aan je linkerkant zie je
de Nekkerhal.

WIST JE DAT…
… onze turnkring op 21 mei 1989
hier het 26ste juffersgouwfeest (een
soort van brevettendag op
nationaal niveau) organiseerde?
In 2014 traden onze
turners hier trouwens
ook op tijdens de
kerstjumping!

Wandel de brug onderdoor en ga
rechtdoor tot aan de Spuibeekstraat, hier
sla je linksaf. Wandel tot je weer aan de
rotonde van De Nekker komt. Onderweg
kom je nog een standbeeld tegen.

VRAAG 10.
Ter ere van hoeveel jaar België werd
dit standbeeld gezet door de stad
Mechelen?





50
100
150
200

WIST JE DAT…
… we met een groot
deel
van
onze
groepen in 1998 in de
Nekker zijn terecht
gekomen omdat we door het
stadsbestuur midden in een
turnseizoen uit onze zaal op
Nekkerspoel werden gezet? Sinds
2007 gaan ook onze jaarlijkse
turnfeesten hier door en niet meer
in Scheppers.

Je hebt de wandeling tot een goed einde
gebracht en bent terug aan het startpunt
aangekomen.
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…

2

ZONE …

ZONE …

ZONE …

ZONE …

5

ZONE …

Extra vraag

Extra vraag

Van wat is dit een close-up?

Welke kleur heeft de
garagepoort links van deze deur?

8

7

6

4

3

ZONE …

9

ZONE …

10

ZONE …

Extra vraag

Extra vraag

Extra vraag

Extra vraag

Van welk land vind je onder deze
foto een sticker?

Welke jongen heeft mee geholpen
aan dit kunstwerk?

Welk cijfer vind je op de deur
rechts van deze foto? (voluit)

Wat staat er op de hei?

3

ZONE …

ZONE …

… 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.

7

8

9

10

11

12

13

14

1ste letter van het antwoord op vraag 8
1ste letter van het antwoord op vraag 1
2de letter van het antwoord op de extra vraag bij foto 7
Laatste letter van het antwoord op de extra vraag bij foto 8
De zone waarin je foto 9 gevonden hebt
Laatste letter van het antwoord op vraag 2
4de letter van het antwoord op de extra vraag bij foto 4
3de letter van het antwoord op vraag 6
4de letter van het antwoord op de extra vraag bij foto 2
3de letter van het antwoord op de extra vraag bij foto 6
2de letter van het antwoord op vraag 4
3de laatste letter van het antwoord op vraag 7
De zone waarin je foto 5 gevonden hebt
3de letter van het antwoord op vraag 3

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)?

4

