Wandelzoektocht 1 mei 2021
Mechelen kids

Wandelbingo

START WANDELING
De wandelzoektocht start aan het kantoor van De VoorZorg. Ga richting
stadhuis en sla rechtsaf naar de Zakstraat.
In deze straat staat er een auto getekend op een garagepoort. Vind jij de
poort?
Welke kleur heeft de auto?

Op het einde van de Zakstraat sla je rechtsaf (Rik Woutersstraat).
We wandelen verder langs de Huidevettersstraat.
Ergens op dit gebouw staan de koppen van een stier en van een koe. Vind je
ze?
Kan jij een koe of een stier nadoen?
Aan het einde van de straat steken we schuin over (Kapelstraat). Op het
einde van de straat slaan we rechtsaf in de Lange Ridderstraat.
Aan de grote poort is een parcours uitgetekend. Loop jij er snel over?
We wandelen verder tot aan de Leermarkt, daar slaan we rechtsaf.
We steken de Botermarkt over en komen opnieuw in de
Désiré Boucherystraat.
Vind jij het hinkelpad?

We volgen rechtdoor, door het Reuzenstraatje en gaan dan terug rechtsaf
langs de Befferstraat.
Kijk eens naar boven naar de glazen gang met vogeltjes.
Blijf rechtdoor gaan en stap dan aan de rechterkant de Rik Wouterstuin in.
Kies een paal en wiebel maar.
Wandel over het brugje en verlaat de tuin langs de achterkant, sla linksaf en
op het einde van de straat rechtsaf. Je loopt nu richting Veemarkt. Steek deze
over en ga langs de Biest naar de Frederik De Merodestraat. Steek de straat
over richting Sint-Jansstraat en stap even binnen in de tuin van het
Hof van Busleyden.
Links zie je grote stenen blokken, het lijkt wel een podium. Spring er maar op
en zing een lied of doe een dansje.
Wandel verder via de Sint-Jansstraat tot voorbij de kerk. Als je achter de kerk
doorstapt, kom je aan een klein steegje, het Klapgat.
In dit straatje werden er praatjes verteld. Ken jij een gek verhaaltje of mopje?
Fluister het dan snel in iemand zijn oor.
Loop door het steegje en steek de straat over. Je komt uit aan het ‘Groen
Waterke’.
Kijk eens in het water. Is dit een normale kleur voor een watertje?
Ga verder naar rechts en sla dan onmiddellijk links af naar de Schoutetstraat.
Aan het einde van de Schoutetstraat gaan we naar links in de Kanunnik
De Deckerstraat.

Op het einde steken we de straat over en lopen we rechtdoor in de Nieuwe
Beggaardenstraat.

Zoek de diertjes in deze straat

We slaan linksaf in de Thaborstraat. Op het einde van de Thaborstraat gaan
we opnieuw linksaf en we lopen tot op het einde van de Melaan. In de
Sint-Katelijnestraat gaan we rechtsaf.
Deze 3 gekke dieren staan achter het raam. Heb jij ze gevonden?

Van hieruit heb je een mooi zicht op onze Sint-Romboutstoren.
Links op de Wollemarkt ligt de grote gele Opsinjoor. Klim er maar eens op en
glij terug naar beneden.
Hier kan je kiezen voor een kortere route. Ga dan rechtdoor tot voorbij de
bocht. Je komt aan de rechterkant het Vrijzinnig Centrum ‘De Schakel’ (het
V.O.C) tegen en kan daar een drankje (takeaway) nuttigen.

Voor de volledige wandeling, ga je schuin tegenover de toren de
Minderbroedersgang in.
Op het pleintje staan 4 houten popjes. Kan jij net zoals de popjes staan?
Aan linkerkant passeer je het cultuurcentrum, de Koninklijke Academie en
figurentheater ‘De Maan’. Aan de rechterkant vind je ‘de Cellekens’.
Als je door het poortje kijkt zie je de dansende beelden staan. Geef elkaar een
hand en dans net zoals de meisjes in een rondje.
Aan het einde van de straat komen we terug op de Melaan. We gaan linksaf
en lopen langs één van de mooie Mechelse vlieten. Aan het einde van de
Melaan neem je het straatje aan de rechterkant (Persoonshoek). Wandel
vervolgens over het oude houten bruggetje.
Ga over de brug naar links richting Haverwerf.
Aan één van de huisjes staan popjes en diertjes. Ga eens kijken of je de oma
met het geitje vindt.

Wandel verder naar links langs de Dijle tot aan de Lamotsite en de
voetgangersbrug.
Iemand houdt een gouden roos achter zijn rug ... Wie zou het zijn?
We steken de voetgangersbrug over tot op de Vismarkt.
Kijk omhoog, de vissen vliegen in het rond!

We gaan verder langs de Nauwstraat en daarna naar links richting
IJzerenleen. Voor ons zien we het oud schepenhuis.
Aan de linkerkant zijn we aangekomen aan het Vrijzinnig Centrum
‘De Schakel’ (het V.O.C.), wat tevens onze eindhalte is.
Geniet van een drankje (takeaway) en maak er nog een mooie dag van.

