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FAMILIE SPEURTOCHT

Van 11 april tot 4 mei 2011

PRIJSUITREIKING op HALLO HEIHOEK - 7 mei 2011 om 16u00

Vrije wandeling en vertrek, de beschrijving start aan dienstencentrum "Den Deigem"

in de Karmelietenstraat nr 13 en eindigt er ook.

Het is een eenvoudige zoektocht zonder strikvragen, de vragen staan in volgorde van de wandeling.

Kijk rustig rond maar let voor je eigen veiligheid heel goed op de weg en andere weggebruikers. 

De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen.

Iedereen kan deelnemen, de ingevulde antwoordstrook bezorg je ten laatste op 4 mei 16u in Den Deigem.

Noteer het juiste antwoord of kies uit de keuzeantwoorden en schrijf over op de antwoordstrook achteraan.

1) Vanaf Den Deigem, Karmelietenstraat 13, slagen we LINKS af naar de LANGE PENNINCSTRAAT.

Aan huis nr. 25 zitten 2 mooie vogels op een takje aan het raam.

Zijn dat: 1A) merels 1B) toekans 1C) wilde duiven

2) Wie was de gevelbezetter? 2) ………………………………

3) Verder in de straat staat de naam "KLERKX" op een gevel.

In welk jaar is die gevelbezetting uitgevoerd? 3) ………………………………

4) Aan het eind van de straat gaan we links de VELUWESTRAAT in, 

we passeren de GANZENDRIES en komen aan de HOOGSTRAAT.

Recht voor ons zien we slagerij DOCKX.

Was dit huis vroeger een:

4A) ééngezinswoning 4B) tweegezinswoning 4c) driegezinswoning

5) Tussen Brusselpoort en Guldenstraat worden straten en pleinen heraangelegd in 3 fasen.

Geef de juiste volgorde:

5A) Hoogstraat, Ganzendries, Korenmarkt

5B) Ganzendries, Korenmarkt, Hoogstraat

5C) Korenmarkt, Hoogstraat, Ganzendries

6) We vervolgen de HOOGSTRAAT richting centrum, weg van de Brusselpoort.

Ter hoogte van de handelszaak op nr 7 zie je op de vitrine geschreven "V.S. 't Kaders"

Waavoor kan je hier terecht ? 

6A) …………………… 6B) …………………… 6C) ……………………

7) Welke 2 handelszaken aan de LINKERKANT van de Hoogstraat zijn de scheiding tussen

Hoogstraat en Korenmarkt?

7A) ………………………… en 7B) ………………………………

8) Het gebouw op nr. 36 werd gebouwd in 1727. Welke zaak is het nu?

8) …………………………….
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9A) de naam: …………………………….. 9B) de bouwstijl: ……………………………..

10) Zie je aan welk hooghuis de balans in evenwicht hangt? Welke functie of ambt beeldt dit uit?

10A) Advocaat 10B) Rechter 10C) Notaris

11 In de buurt HEIHOEK zijn er 3 belangrijke hotels.

Er is het MARTIN'S PATERSHOF (Kerkhotel) in de buurt van Den Deigem, er is het NOVOTEL op de Lamotsite

maar wat is de naam van het hotel op de Korenmarkt?

11) ………………………………

12) In de voorgevel van het hotel prijkt een symbolische vogel, over welke vogel gaat het?

12A) een gier 12B) een haan 12C) een arend

13) Welk restaurant is hier echt wel op zijn plaats? 13) …………………………………….……

14) Welke huisspecialiteit kan je in dit restaurant krijgen op donderdagavond?

14) ………………………………

15) De Martinique is gevestigd in een beschermd monument.

Wat is de naam 15A) …………………………………….

Wat is de bouwstijl 15B) …………………………………….

Wat is het bouwjaar 15C) ……………

16) Ergens springt er op de Korenmarkt een naakte madame door het venster,

da's zot he, mijn gedacht.

Geef de naam van dit klasserestaurant 16A) ………………………………

Hoeveel Michelin sterren kreeg deze zaak? 16B) ………………………………

17) Ook de Monte laat van zich horen. Wat is de leuze van de Monte?

17) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18) En waar hangt de klepel? In huis nr. 6 natuurlijk, genaamd "De Clippel".

Het werd opgetrokken in late Barok anno 1680 en is nog steeds een actieve vakmanszaak.

In welke twee zaken is men gespecialiseerd:

18A) ………………………………………….en 18B) ………………………………

19) Wat is de huidige benaming van het huis? 19) …………………………………

20) De mooie voorgevel van de Slegte, 't Voske anno 1773, is opgetrokken in een Lodewijkstijl.

20) Lodewijk .….. stijl.

21) Hoeveel postbussen hangen aan de ingang van "Theater Korenmarkt"?

21) ……………postbussen
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Dit was vroeger het Hof van Sint Joris, daarna het Hof van Schoofs.

Vele Mechelaars zullen zich hier nog ijzerhandel Hertsens herinneren.

Maar welke gilde had destijds hier zijn thuis?

Dat kan je nog zien aan het wapen.

Dit was het gildenhuis van de: 22) …………………………………………………

We vervolgen onze weg , steken op het zebrapad over en we zijn nu in de Guldenstraat.

23) We kijken uit naar het eerste eet-, drank- en cultuurhuis dat we nu tegenkomen.

Wat is de naam van deze zaak? 23) …………………………………

We nemen de eerste straat links, dat is de Van Beethovenstraat, genoemd naar de Mechelse voorouders

die hier woonden van een beroemd man namelijk Ludwig van Beethoven (1770-1827)

24) Ludwig van Beethoven was een beroemd:

24A) schrijver 24B) componist 24C) dichter

25) De Pekton stond vroeger in de Steenstraat, die nu Van Beethovenstraat noemt,

maar dit mooie gebouw werd in 1946 afgebroken. In 1953 werd het weer opgetrokken op de hoek

van het Zwaanstraatje en gebruikt als exclusief restaurant.

Later werd het de fameuse "Beethovenkelder" waar vele Mechelaars jeugdherinneringen aan over houden.

Dat gebouw werd een tweede maal afgebroken en is nu weer opgebouwd in:

25A) Guldenstraat 25B) Van Beethovenstraat 25C) Stoofstraat

van Beethoven

 <-- Pekton

We wandelen verder en bewonderen de "drie gratiën",

de godinnen die Venus vergezellen.

26) Aan de Kraanbrug bewonderen we drie exclusieve huisgevels.

Geef de namen in volgorde van links naar rechts.

26A) Sint Jozef - De duiveltjes - Het Paradijske

26B) De duiveltjes - Het Paradijske - Sint Jozef 

26C) Het Paradijske - Sint Jozef - De duiveltjes

27) Via de oever van de binnen Dijle gaat onze wandeling verder en we komen

voorbij het magazijn van de kringloopwinkel waar je overbodig geworden spullen mag binnenbrengen.

Weet je ook waar de Kringloop WINKEL zich in onze wijk bevindt?

27A) Hoogstraat 27B) Ganzendries 27C) Korenmarkt

28) We slaan links de Keerbergstraat in.

De woning op nr. 4 valt onmiddellijk op door de mooie verbouwing.

Zoek de naam van de bouwheer en zoek het bouwjaar:

bouwheer 28A) ………………………… bouwjaar 28B) ………………………………
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29) In de glazen voordeur is een boot gegraveerd, geef de juiste benaming:

29A) mosselboot 29B) zeilboot 29C) aak

30) In de 2de helft van de Keerbergstraat komen we voorbij een feestzaal, wat is de naam?

30) ………………………

Aan het kruispunt steken we over naar de Kroonstraat.

OPGEPAST, wees heel voorzichtig, dit is een drukke rijbaan.

31) Ter hoogte van de Karmelietentuin aan woning nr. 54 zien we op de gevel de naam van de bezetter

Klerkx & Fils Malines staan. In welk jaar zijn deze bezettingswerken uitgevoerd?

31) ………….

32) We zijn aangekomen aan de Karmelietentuin, waar je het hele jaar door kan genieten

van deze prachtige stadstuin. Geef de juiste openingsuren.

32A) van 1 maart tot 31 oktober van ..... u tot ……u

32B) van 1 november tot 28 februari van ..... u tot ……u

Was het een leuke voetzoekocht?

Tof dat je hebt meegedaan. Tot slot dan nog de onvermijdelijke schiftingsvraag: 

Hoeveel brievenbussen vind je in de Kroonstraat ?

SCHIFTINGSVRAAG: …….. BRIEVENBUSSEN in de Kroonstraat

Nu snel je antwoorden overschrijven op de antwoordstrook en in de bus gaan steken

op één van de twee adressen.

1) in de urne in dienstencentrum Den Deigem in de Karmelietenstraat

of

2) in de brievenbus van Leo Monchy in de Spiegelstraat 8 bus 201

En dit TEN LAATSTE op WOENSDAG 4 MEI tot 16u.
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Antwoordstrook familiespeurtocht Hallo Heihoek 2011

Van 11 april tot 4 mei 2011

PRIJSUITREIKING op HALLO HEIHOEK - 7 mei 2011 om 16u00

De ingevulde antwoordstrook bezorg je ten laatste op 4 mei 16u in Den Deigem.

Naam: ………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

TEL: ……………….. Emailadres: …………………….…….……………………………@...................................

Antwoorden: OMCIRKEL, DOORSTREEP of VUL IN.

Vraag 1) 1A) merels 1B) toekans 1C) wilde duiven

Vraag 2) 2) ……………………………… Vraag 3) 3) ………………………………

Vraag 4) 4A) ééngezinswoning 4B) tweegezinswoning 4c) driegezinswoning

Vraag 5) 5A) Hoogstraat, Ganzendries, Korenmarkt

5B) Ganzendries, Korenmarkt, Hoogstraat

5C) Korenmarkt, Hoogstraat, Ganzendries

Vraag 6) 6A) …………………… 6B) …………………… 6C) ……………………

Vraag 7) 7A) ………………………… en 7B) ………………………………

Vraag 8) 8) …………………………….

Vraag 9) 9A) de naam: …………………………….. 9B) de bouwstijl: ……………………………..

Vraag 10) 10A) Advocaat 10B) Rechter 10C) Notaris

Vraag 11) 11) ………………………………

Vraag 12) 12A) een gier 12B) een haan 12C) een arend

Vraag 13) 13) ……………………………… Vraag 14) 14) ………………………………

Vraag 15) Wat is de naam 15A) …………………………………….

Wat is de bouwstijl 15B) …………………………………….

Wat is het bouwjaar 15C) ……………

Vraag 16) Geef de naam van dit klasserestaurant 16A) ………………………………

Hoeveel Michelin sterren kreeg deze zaak? 16B) ………………………………

Vraag 17) 17) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 18) 18A) ………………………………………….en 18B) ………………………………
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Vraag 19) 19) ………………………………… Vraag 20) 20) Lodewijk .….. stijl.

Vraag 21) 21) ……………postbussen

Vraag 22) Dit was het gildenhuis van de: 22) …………………………………………………

Vraag 23) 23) …………………………………

Vraag 24) 24A) schrijver 24B) componist 24C) dichter

Vraag 25) 25A) Guldenstraat 25B) Van Beethovenstraat 25C) Stoofstraat

Vraag 26) 26A) Sint Jozef - De duiveltjes - Het Paradijske

26B) De duiveltjes - Het Paradijske - Sint Jozef 

26C) Het Paradijske - Sint Jozef - De duiveltjes

Vraag 27) 27A) Hoogstraat 27B) Ganzendries 27C) Korenmarkt

Vraag 28) bouwheer 28A) ………………………… bouwjaar 28B) ………………………………

Vraag 29) 29A) mosselboot 29B) zeilboot 293C) aak

Vraag 30) 30) ……………………… Vraag 31) 31) ………….

Vraag 32) 32A) van 1 maart tot 31 oktober van ..... u tot ……u

32B) van 1 november tot 28 februari van ..... u tot ……u

SCHIFTINGSVRAAG: …….. BRIEVENBUSSEN in de Kroonstraat


