
 

De fotospeurtocht is een wandeling doorheen de binnenstad, die voor iedereen toegankelijk is, ook 

rolstoelgebruikers. 

REISROUTE 

 

We vertrekken aan het Mariahof, gelegen in de Dekenstraat. 

Als u met de rug naar het Mariahof staat, stapt u rechtdoor de Zwaanstraat in, tot aan de Basiliek. 

Aan de Basiliek kom je aan een zij-ingang van de Basiliek, het kroningsportaal. (vraag 1) 

Ga naar rechts richting Grote Markt. (vraag 2) 

 

 

 

 

 

U komt nu aan de hoofdingang van de Basiliek. (vraag 3)  Neem, rechts van de hoofdingang, de 

Kardinaal Cardijnstraat en stap verder rond de Basiliek. 

Helemaal aan de achterzijde van de Basiliek vind je een kruisbeeld (vraag 4) Ga verder rond de 

Basiliek tot je opnieuw aan de voorzijde komt. 

Neem nu het klein straatje rechtover de hoofdingang. Dit is de Hoornstraat (Vissestrotje). 

Stap verder tot u op een gezellig plein komt, de Beestenmarkt. Op dit plein zal je aan je linkerkant 

een klein standbeeldje zien staan. (vraag 5) Op dit plein vind je ook de volgende vragen. (vraag 6, 7) 

 

 

 

 

 

Vraag 1.  Waarom wordt dit 

het Kroningsportaal genoemd? 
Vraag 2.  Wanneer werd de 

lantaarn teruggeplaatst op de 

Belvedère van de Basiliek  ? 

Vraag 3.  Uit welk jaar 

dateert dit beeldhouwwerk 

? 

Vraag 4: Wie beeldhouwde 

deze beeldengroep ? 
Vraag 5: Wie maakte onze 

kleine Vaantjesboer ? 

Vraag 6: Wat staat er 

geschreven in de mooie gevel 

met bloementafereel. 

Vraag 7:  We zijn nog altijd op de Beestenmarkt. Maar waarom deze 

naam ? 
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Als je met je rug naar de Basiliek gekeerd staat, vervolg je nu je weg naar rechts, via de 

Ninoofsesteenweg, naar boven.  Neem de 2de straat rechts, de Vestingstraat. (vraag 8) In deze straat 

houden we halt aan een klein kapelletje (in een nis), gelegen aan uw linkerzijde (vraag 9) Blijf de 

Vestingstraat verder volgen naar beneden. 

Je vindt hier, aan uw rechterzijde en verborgen onder struiken, nog een restant van de Middeleeuwse 

vestingsmuur rond Halle. Vervolg je weg tot op het einde van de Vestingstraat tot aan de Mgr. 

Senciestraat. (vragen 10, 11 12 en 13) 
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Vraag 8: De Vestingsstraat is 

gebouwd op de stadswallen. 

Wanneer werden die afgebroken? 

Vraag 9: Uit welk jaar dateert 

deze kapelnis ? 

Vraag 10: Voor ons ligt de Mgr 

Senciestraat. Aan welke 

stadspoort is die gelegen ? 

Vraag 11: Ter ere van welke 

helden vindt men een plakaat 

op de hoek van de straat ? 

Vraag 12: Waarvoor is Mgr 

Sencie bekend ? 
Vraag 13: Welk heiligenbeeld 

staat er boven de ingang van 

het klooster ? 

 

Vervolg je weg tot op het einde 

van de Vestingstraat.  

 

Steek hier de straat over en volg 

verder de Mgr. Senciestraat en 

stap tot aan het rondpunt. (vraag 

14) 

 

Vervolg je weg via de Leide 

(vraag 15) 

 

Vraag 14: Ter ere van wie werd 

dit monument opgericht ? 

Vraag 15: Van waar komt de 

benaming: Leide ? 



Komende vanuit de Mgr. Senciestraat is dit eigenlijk rechtdoor, maar steek in elk geval over via de 

zebrapaden. Halverwege de Leide kom je links het Zennepad tegen. (vraag 16) . Stap verder tot u op 

een klein plein komt, net voor het Albertpark, ter hoogte van het OLV College.(vraag 17) Vervolg nu 

je weg via het Albertpark.(vragen 18,19,20 en 21)  Blijf het park volgen tot u recht tegenover de 

bibliotheek komt. 

 

 

 

 

 

 

Steek de straat over tot net voor het pleintje aan de bibliotheek. (vraag22). Vervolg nu uw weg via 

het pad links van de bibliotheek. Opgelet: dit is ook een fietspad. Ga nu het Elisabethpark in, gelegen 

achter de bibliotheek. (vraag 23 & 24) Je vindt hier een leuke speeltuin, een perfect intermezzo voor 

de kleinsten onder ons. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 16: Hoeveel witte ronde 

stenen zijn er geplaatst vanaf 

de straat tot het platform ? 

Vraag 17: De straat noemt 

Vondel, maar waar is dit van 

afgeleid ? 

Vraag 18: Welke kunstenaar 

beeldhouwde het werk ‘de 

jeugd’ 

Vraag 19: Welke oorlogen 

worden op dit herdenking-

sperk herdacht ? 

Vraag 20: Voor welke koning 

werd dit standbeeld opgericht ?  

Vraag 21: Het omstreden 

beeld van Leopold II. Welke 

tekst staat er naast de 

beeltenis van Congo ? 

Vraag 24: In welk jaar werd 

het St-Elisabethpark 

aangelegd? 

Vraag 22: Van wie is het 

standbeeld vooraan in het 

Elisabethpark aan de bib? 

Vraag 23: Over welk soort 

grasveld hebben we het hier ? 



Bij het verlaten van het park, ga je even naar links en slaat dan na ongeveer 30 meter rechts de 

Molenborre in.(vraag 25) Ga meteen, na het gebouw van Woonpunt Zennevallei, naar rechts. Er staat 

wel aangeduid dat dit een private weg is, maar het is geen probleem om toch even binnen te stappen. 

(Vraag 26) 

Keer nu op uw stappen terug naar Molenborre, maar ga nu verder naar rechts. Neem dan de eerste 

straat links. Je komt op een kruispunt met de Bergensesteenweg en de Korte Vest. Ga rechtdoor via 

de Korte Vest. Neem links de Van Ruycheveltstraat. Je komt op het Oudstrijdersplein, ook wel 

gekend als het Leeuwenplein. Recht voor u ziet u het nieuw stadhuis. Stap tot aan de voordeur. 

(vraag 27) 

 

 

 

Ga naar rechts en neem de Slachthuisstraat ter hoogte van Café De Lantaarn. (vraag 28) 

Ga rechtdoor en neem St-Katharinavest. (vragen 29 & 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga rechtdoor en neem St-Katharinavest. Hier eindigt deze fotozoektocht. 

Hopelijk heeft u ervan genoten. 

 

U kan uw antwoorden deponeren in de brievenbus van het OLV-Centrum, 

Ninoofsesteenweg 7.  Hiervoor stapt u aan het einde van de St-

Katharinavest naar rechts. U bent dan op de Ninoofsesteenweg. Na een 

kleine 100 meter kan u dan uw antwoorden deponeren in de brievenbus. 

 

U kan uw antwoorden ook via mail bezorgen aan hans.carlier@telenet.be.   

Vraag 25: Welk huisnummer 

heeft Woonpunt Zennevallei ? 

Vraag 26: Wie verhuurde de 

Molens van de Molenborre ? 
Vraag 27: Aan het Stadhuis 

staat een beeldengroep, 

welke vereniging richtte dit op 

Vraag 28: Waarom noemt deze 

straat de ‘Slachthuisstraat,? 

Vraag 29: Welke stadspoort was 

er vroeger aan deze straat ? 

Vraag 30: In deze straat is er het 

geboortehuis van Jan Boon. Welk 

huisnummer heeft het ? 



ANTWOORDLIJST FOTOSPEURTOCHT KWB 2022 

VRAAG NR ONZE VRAAG UW ANTWOORD 

1 Waarom wordt dit het Kroningsportaal genoemd? 

 
 

2 Wanneer werd de lantaarn teruggeplaatst op de 
Belvedère van de Basiliek  ? 

 

3 Uit welk jaar dateert dit beeldhouwwerk ? 
 

 

4 Wie beeldhouwde deze beeldengroep ? 
 

 

5 Wie maakte onze kleine Vaantjesboer ? 
 

 

6 Wat staat er geschreven in de mooie gevel met 
bloementafereel. 

 

7 We zijn nog altijd op de Beestenmarkt. Maar 
waarom deze naam ? 

 

8 De Vestingsstraat is gebouwd op de 
stadswallen. Wanneer werden die afgebroken? 

 

9 Uit welk jaar dateert deze kapelnis ? 
 

 

10 Voor ons ligt de Mgr Senciestraat. Aan welke 
stadspoort is die gelegen ? 

 

11 Ter ere van welke helden vindt men een plakaat 
op de hoek van de straat ? 

 

12 Waarvoor is Mgr Sencie bekend ? 
 

 

13 Welk heiligenbeeld staat er boven de ingang 
van het klooster ? 

 

14 Ter ere van wie werd dit monument opgericht ? 
 

 

15 Van waar komt de benaming: Leide ? 
 

 

16 Hoeveel witte ronde stenen zijn er geplaatst 
vanaf de straat tot en met het platform ? 

 

17 De straat noemt Vondel, maar waar is dit van 
afgeleid ? 

 

18 Welke kunstenaar beeldhouwde het werk ‘de 
jeugd’ 

 

19 Welke oorlogen worden op dit herdenkingsperk 
herdacht ? 

 

20 Voor welke koning werd dit standbeeld 
opgericht ? 

 

21 Het omstreden beeld van Leopold II. Welke 
tekst staat er naast de beeltenis van Congo ? 

 

22 Van wie is het standbeeld vooraan in het 
Elisabethpark aan de bib? 

 

23 Over welk soort grasveld hebben we het hier ? 
 

 

24 In welk jaar werd het St-Elisabethpark 
aangelegd? 

 



25 Welk huisnummer heeft Woonpunt Zennevallei 
? 

 

26 Wie verhuurde de Molens van de Molenborre ? 
 

 

27 Aan het Stadhuis staat een beeldengroep, welke 
vereniging richtte dit op ? 

 

28 Waarom noemt deze straat de 
‘Slachthuisstraat,? 

 

29 Welke stadspoort was er vroeger aan deze 
straat ? 

 

30 In deze straat is er het geboortehuis van Jan 
Boon. Welk huisnummer heeft het ? 

 

SCHIFTINGSVRAAG: 
HOEVEEL JUISTE ANTWOORDEN ZULLEN WE ONTVANGEN ? 

 

UW GEGEVENS 

Naam:  

E-mail adres:  

Tel Nummer:  

 

NOTEER: 

Reserveer nu al zaterdag 20 augustus om 15u ! 

 

In het Centrum OLV van Halle, Ninoofsesteeenweg 7,  worden alle winnaars 

bekendgemaakt en de prijzen uitgereikt. 

 

Om uw prijs te bekomen is uw aanwezigheid vereist ! 


