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WANDELZOEKTOCHT

Met
hoofdredactrice
Karen door
Mechelen
“Tot twee jaar geleden zaten we
met de Libelle-redactie in Mechelen,
vlak bij het station. Ik neem je mee op
kersttocht doorheen deze mooie stad,
langs historische highlights, feeërieke
pleintjes en leuke shoppingstraten; handig voor je kerstcadeaus. Geniet ervan!”
KAREN

MECHELEN
STA R T

De ingang van Visit Mechelen
vind je aan de achterzijde van het
Oud Schepenhuis (Vleeshouwersstraat 6). Je verlaat het gebouw aan
de andere zijde en dan ga je links
naar de brede IJzerenleen.

ZO N E 1

IJzerenleen

WANDELSCHOENEN
AAN? LEES DAN NOG
EERST EVEN DIT...
• Alle tekstvragen staan
in volgorde van het te
volgen traject. Na elke
tekstvraag vind je drie
mogelijke antwoorden
waarvan er telkens minstens één juist is; het
kunnen er ook meerdere zijn. Hoofdletters
of kleine letters spelen
geen rol bij het antwoord, de spelling wél.
• Langs het parcours
hebben we ook enkele
detailfoto’s genomen.
Die vind je aan de zijkant. Per zone moet
je twee foto’s zoeken.
Plaats bij elke foto in
welke zone je ’m vond.
• Op libelle.be/wandelzoektocht-mechelen
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vind je de antwoorden.
Neem ze mee op je
tocht of vergelijk ze
achteraf met de jouwe.
• Je start met deze
zoektocht in het Oud
Schepenhuis (Vleeshouwersstraat 6), op
15 minuten wandelen
van het station van Mechelen. Er is een ondergrondse parking vlakbij;
parkeerinfo vind je op
mechelen.be/parkeren.
• We vragen om de privacy van de bewoners
te respecteren en geen
privéterrein te betreden.
In verband met Covid 19
vragen we ook om de
maatregelen hieromtrent te respecteren.

“De favoriete wandelboulevard van de redactie.
De perfecte mix tussen hippe
adresjes en klassieke winkels”
KAREN

1

Boven ooghoogte op of aan
gevels vind je nog een aantal
oude benamingen van huizen.
Welke van volgende benamingen kun je hier lezen?
Het Paradijs
In den Blauwen Leeuw
In den Amerikaan
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Het antwoord op volgende
vraag vind je op een gedenksteen aan de gevel van een
huis aan de linkerzijde
van de IJzerenleen, tussen
huisnummers 31 en 55.
Welke functie staat op de
gedenksteen vermeld
na ‘Jef Denyn’?
Stadsdichter
Stadsbeiaardier
Stadsarchivaris
Aan het einde van de IJzerenleen sla je
net voor de brug rechtsaf: Nauwstraat.

ZO N E 2
Dijle

3

In de Nauwstraat ga je
dadelijk op zoek naar het
antwoord op de volgende
vraag. Eén van de horecazaken in deze korte straat
hee een art-nouveau
uitstalraam. Wat is de oude
benaming van het huis?
De bronzen nobel
De zilveren nobel
De gulden nobel

Even verderop kom je uit op de
Vismarkt, wellicht het gezelligste
plein van Mechelen met veel leuke
horecazaken. In het midden van het
plein neem je links de voetgangersbrug over de Dijle. Aan de overzijde
ga je naar rechts: Haverwerf. Net
voor de volgende brug zie je drie
historische huizen op een rijtje.
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Wat is de naam van het houten
gebouw? We geven alvast een
tip: zoek het antwoord in de
omgeving van de huizen.
Sint-Joseph
De Duiveltjes
Het Paradijs
Je stapt de brug over waardoor je
zone 2 verlaat. Na de brug sla je
rechtsaf: Persoonshoek. Je volgt de
bocht mee naar links en stapt dan
rechtdoor: Melaan. Hier blijf je het
wandelpad net langs het water volgen. Ter hoogte van huisnummer 2
stap je rechts de brug over en beland je in de Minderbroedersgang.

ZO N E 3

Cultuurcentrum

Links bemerk je de Cellekens, een
prachtig gerestaureerd armenhuis
met een schitterende tuin en erg
mooie beeldengroepen.
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Welke foto
hoort waar?
“Wandel de
Cellekens niet voorbij
zonder even door het ijzeren
hek te kijken. Niet alleen
het gebouw is prachtig,
ook de binnentuin is
een juweeltje.”
KAREN
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Naast de ingang hangt een
gedenksteen met een lijstje
‘weldoeners’. In welk jaar
is volgens de informatie op
deze gedenksteen iemand
met de familienaam
Morissens gestorven?
1858
1860
1867

Aan je rechterzijde loop je voorbij
de vroegere Minderbroederskerk,
die nu dienstdoet als Cultureel
Centrum. Aan het einde van het
gebouw sla je rechtsaf zodat je uitkomt op het Cultuurplein. Hier zie
je tegenover je de Mechelse Academie. Wandel verder naar de ingang van de Academie.
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Wat is de familienaam van de
man die volgende uitspraak
deed: ‘Doet wat ge doet’?
Rosiers
Rosier
Langbenh
Je verlaat nu het Cultuurplein en
vervolgt je weg langs de Minderbroedersgang. Rechts staat een
mooi gerestaureerd gebouw waarin
De Maan is gevestigd, een beeldsmederij of figurentheater voor
jongeren. In de gevel is een gedenksteen gemetseld met de vermelding
‘Bijzondere Weldoeners’.
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Aan het einde van de straat sla je
linksaf zodat je zone 3 verlaat en
even verderop in de Sint-Katelijnestraat belandt. Meteen na huisnummer 61 sla je linksaf de Nieuwe
Beggaardenstraat in.

ZONE .....

ZO N E 4
Begijnhof

“Vanuit het begijnhof
zie je brouwerij Het Anker,
bekend van haar Gouden
Carolus. Die smaakt heerlijk
straks na je wandeling.”

KAREN
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Wat was een andere naam
voor het Convent van de
‘Thien Gheboden’?
Aertsbischops convent
Aertsbisschops convent
Aartsbischops convent

Net voor de poort van brouwerij
Het Anker sla je rechtsaf de Krankenstraat in. Aan het einde van
dit steegje ga je opnieuw rechts.
Plots verrijst voor je de monumentale en pas gerestaureerde gevel
van de Begijnhofkerk met als blikvanger het levensgrote beeld van
de patroonheilige Catharina. Voorbij de kerk stap je links de Moreelstraat in. Hier ontdek je een spandoek met de afbeelding van een
aantal begijntjes.
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Wie was het laatste begijntje
in Mechelen?
Rosalia Geuens
Melanie Maria
Van Campenhout
Maria Vrancken
Voorbij de kerk aan de volgende
twee splitsingen links aanhouden,
met de kerk aan je linkerzijde. Intussen los je de volgende vraag op.
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Waaraan wordt hier door
pelgrims sinds 21 mei 1985 een
geneeskrachtige werking
toegeschreven?
Toiletwater
Bloemen
Kruiden

Je slaat nu rechts de Sint-Beggastraat in. Even verder verandert de
naam van de straat in Twaalf-Apostelenstraat. Je stapt de eerste straat
rechts in: Acht-Zalighedenstraat.
Die draait linksaf, maar je blijft hier
rechtdoor lopen waardoor je in de
Cellebroedersstraat terechtkomt.
Aan het einde van deze steeg verlaat je zone 4 en sla je rechtsaf:
Sint-Katelijnestraat.

ZO N E 5

Katelijne tot
Groen Waterke

“Het Groen Waterke is
een idyllisch plekje in de stad.
Neem even de tijd om het
prachtige gedicht van
Herman De Coninck te lezen”

KAREN
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In de Sint-Katelijnestraat ga
je dadelijk op zoek naar het
antwoord op volgende vraag.
In welk jaar is het huis met de
oude benaming ‘de gulden
clocke’ opgericht?
I577
I578
I579

Ter hoogte van huisnummer 81 steek
je de straat over en daarna stap je
rechtdoor waarbij je de Sint-Katelijnekerk aan je linkerzijde houdt. Aan
de zijgevel van de kerk bevindt zich
een gedenksteen.
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Door wie is hier in I833 een
‘eersten steen geleyd’?
Een pastoor
Een burgemeester
Een bisschop

Je slaat nu het eerste steegje rechts
in: Kerkstraatje. Aan het einde ga je
links: Kanunnik De Deckerstraat.
Tien meter verder wandel je rechts
de Schoutetstraat in. Helemaal aan
het begin van de Schoutetstraat zie
je rechts van een houten deur een
bronzen plaat met ‘G. de Wit’. Hier
bevinden zich de wereldberoemde
Ateliers de Wit waar wandtapijten
van over heel de wereld gerestaureerd worden. Als je geluk hebt
staat de deur open en kun je een
kijkje nemen in de prachtige binnentuin. Iets verder in de straat vind je
de toegang tot de Stiltetuin van het
Aartsbisschoppelijk Paleis, een oase
van rust middenin het historische
centrum van de stad. Ga aan het
einde van de straat rechts: Goswin
de Stassartstraat. Aan de rechterzijde van deze straat kom je aan
het Groen Waterke.

13

Wat vormt de groene laag
op het water?
Eendenkroos
Algen
Kikkerdril

Buig mee naar links waardoor je op
het Sint-Romboutskerkhof belandt.

ZO N E 6

Sint-Rombouts –
Margareta van Oostenrijk

Ga richting de zijgevel van de kathedraal
en volg het aarden voetpad waarbij je de
kerk links houdt. Iets verderop vind je
een imposant oorlogsmonument van
WO I en II. Hou voor het antwoord op
volgende vraag enkel rekening met de
lijst van gesneuvelden wiens namen in
goudkleurige letters zijn weergegeven
op de voorzijde van dit monument.
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Hoeveel op dit oorlogsmonument vermelde personen
hebben een familienaam die
begint met de leer ‘L’?
3
4
5

Aan het einde van het voetpad ga je
links zodat je voorbij de hoofdingang
van de Sint-Romboutskathedraal stapt.
Hier vind je ook de toegang tot de
toren. Je wandelt nu richting Grote
Markt. Op zaterdag heerst hier een
gezellige drukte door de wekelijkse
markt. Verlaat de Grote Markt vervolgens weer door aan ‘Neuhaus’ links de
Schoenmarkt op te stappen, een pleintje dat net voor het Oud Schepenhuis
ligt en waar ook het monumentale
standbeeld van Margareta Van Oostenrijk staat te pronken. Vanop dit
pleintje ga je op zoek naar het antwoord op de laatste vraag.

15

Wat is de benaming van het
huis dat hier in 1716 is
gebouwd?
In het suyckerhuys
In het suykerhuys
In het suykeren huys
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Welke familienaam staat op
deze gedenksteen links van
het jaartal 1849?
Chedeville
Putmans
Buelens

Hier neem je de eerste straat rechts:
Nonnenstraat. Even verder linksaf:
Conventstraat en daarna rechtsaf:
Hoviusstraat. In de Hoviusstraat ga
je op zoek naar het antwoord op de
volgende vraag.

16/10/2020 09:22

