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vraag 1: wat is de naam van ‘usines’ uit ‘Tournai’ zoals die 
hier vermeld staat? 
Meura (op machine aan de kant van het hotel)

vraag 2: uit welk jaar dateert het ‘Grootmeesteressenhuis 
St. Alexius’?
1726 (aan gevel van een huis)

vraag 3: welk woord staat hier onder “VLIET”? Een tip: zoek 
het niet te hoog!
vuylgracht (op de grond)

vraag 4: op welk adres vind/vond je, volgens gegevens 
hier te vinden, ‘La Couvinoise’? Je noteert enkel het 
huisnummer en de straat.
107 Kathelynestraat (vermeld op een plaat aan een zijgevel 
in de Cellebroedersstraat) 

Vraag 5: wat is de eerste letter van de voornaam van de 
hier vermelde architect Mossoux?
F (onderaan gevel aan de linkerzijde van de straat)

Vraag 6: hoeveel maal vind je op een meertalig infobord 
rond deze gracht bedekt met eendekroos  de vermelding 
“GROEN WATERKE”?
5x = 2x in de Nederlandse versie – 2x in de Engelse versie – 1x 
op kleiner infobord

Vraag 7: welke familienaam staat in deze lijst net boven 
“LIEKENS”? 
De Buyzer én Lansloot (de naam Liekens is 2x vermeld en 
er staan 2 verschillende namen boven; beide namen moeten 
gegeven worden)

Vraag 8: hoeveel van volgende vijf namen zijn in deze lijst 
vermeld? Kies uit: 1 – 2 – 3 – 4 - 5 
“CAUWENBERGH” – “DE BACKER” – “DANCKAERS” – 
“DOMMICENT” – “CAUWENBERG”
4 (er staat ‘Dommisent’ en niet Dommicent)

Vraag 9: hoeveel familienamen komen in deze lijst meer 
dan 2 keer voor?
2x (= Cabuy én De Buyzer)

Vraag 10: hoeveel maal is het cijfer 4 vermeld op een 
gedenksteen met “NATIONALE FEDERATIE”?  
Kies uit: 3 – meer dan 3 
meer dan 3 (6x: in 1914/1940/1945, in het groot én op 
beeldje in het klein)

Vraag 11: hoeveel van volgende vijf jaartallen zijn hier te 
vinden op of aan gevels van gebouwen rond de Grote 
Markt (de schrijfwijze van het cijfer 1 speelt geen rol)? Kies 
uit: 1 – 2 – 3 – 4 – 5, 1735 – 1737 - 1773 - 1808 – 1855 
5 (ze zijn allemaal terug te vinden op gevels)

Vraag 12: wat is, volgens gegevens hier te vinden, de naam 
van de gemeente waar in 1592 de priorij van de Zusters 
van Leliëndael gevestigd was?
Hombeek (op een gedenkplaat aan de doorgang naar het 
binnenplein)

Vraag 13: noteer de familienaam van de beroemde 
Mechelse dichter die het gedicht ‘Zoals dit eiland van de 
meeuwen’ schreef.
De Coninck (op een plantenbak)

Vraag 14: noteer de familienaam van de persoon die, 
volgens gegevens hier te vinden, hier leefde en werkte van 
1939 tot 1952.
De Smedt (aan de gevel van een huis)

Vraag 15: uit welke gemeente vind je hier een refuge of 
refugium van een abdij?
Grimbergen (aan de gevel van een huis)

Vraag 16: je bemerkt aan de overzijde van de straat een 
groot monument met “GEBROEDERS” met daarop een 
aantal familienamen. Noteer de familienaam die eindigt op 
de letter ‘N’.
Feyten  én Verhaeghen (er staan op dit monument 
2 familienamen die eindigen op de letter ‘N’ – let op de 
schrijfwijze van Verhaeghen, met op het einde ‘gh’!)

Vraag 17: je vindt hier een gedenksteen met een tekst 
in het Latijn en in het Nederlands (eerste woord op deze 
gedenksteen: “HISCE”). Welke voornaam staat hier op deze 
gedenksteen net voor “SECUNDUS”?
 Iohannus én Johannes (let op de schrijfwijze: I is niet gelijk 
aan J en de ene voornaam eindigt op ‘US’ en de andere op 
‘ES’) 

Vraag 18: noteer het huisnummer en de straatnaam die 
hier vermeld staan onder “J. EN F. VAN DER STAPPEN”. (Niet 
op brievenbussen of deurbellen zoeken!) 
24.Blauwehondstraat (op glazuurtegel van een gevel)

Vraag 19: waar vergaderde de schippersgilde, volgens 
gegevens hier te vinden?
in De Goudbloem (op een bruin infobordje dichtbij de brug)

Vraag 20: vind je hier op een gedenkplaat aan een gevel 
van een gebouw de vermelding “AERTSBISSCHOPS 
CONVENT”? Kies uit: JA – NEEN
neen (op een gedenkplaat aan een gevel staat ‘aertsbischops 
convent’, met 1 ‘S’ bij bischop)

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

1: HUYGHEBAERT
2: DE GRANAATAPPEL 
3: FEREMANS
4: PAROCHIECENTRUM 
5: LEVENS 
6: VERSTEYLEN
7: HET HEMELRIJK 
8: HET PRINSEN HOF
9: RABAT 
10: DE AKELEI 
11: VILLERS
12: BEYAERT 

Josiane Verstraeten, medewerker Toerisme Mechelen zal zich 
in de loop van oktober vanuit het kantoor van ‘Toerisme en 
UiT in Mechelen’ te voet naar de infobalie van de Brouwerij 
Het Anker begeven waarbij ze het parcours zal volgen 
zoals dat beschreven staat in de routebeschrijving van de 
wandelzoektocht. In de brasserie van de Brouwerij zal ze een 
Gouden Carolus degusteren.

Noteer op je antwoordformulier de tijd die ze daarvoor nodig zal hebben, 
gerekend vanaf haar vertrek vanuit het kantoor van ‘Toerisme en UiT in 
Mechelen’ tot de laatste slok van de Gouden Carolus Classic in de brasserie van 
de Brouwerij, uitgedrukt in minuten en seconden. 

75 min en 23 seconden


