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ZOMout gezien?
Turnht gevonden!

n 2017

Update va

Turnhou

Trek jouw
wandelschoenen
maar aan
Ontdek Turnhout op
een andere manier

Zoektochtregels

Zie je een icoontje met een
vergrootglas? Op deze plaats kan je
een vraag vinden voor de Kids versie.

Neem, voor je enthousiast van start gaat, nog even heel aandachtig volgende
afspraken door.
1. Een tekst tussen aanhalingstekens moet je langs het traject kunnen terugvinden
zoals deze geschreven staat in je opgave. Hoofdletters of kleine letters hebben geen
belang, wel de spelling.
Voorbeeld: “KERKSTRAAT” is niet gelijk aan “KERKSSTRAAT”.
2. Wanneer gevraagd wordt om een tekst, naam of woord te noteren, schrijf deze
dan juist en volledig over. Hoofdletters of kleine letters hebben geen belang, wel de
spelling.
Voorbeeld: zie punt 1.
3. Je moet er vanuit gaan dat er in de tekst geen tikfouten voorkomen.

Bescherm uzelf en uw omgeving.

4. Gegevens op affiches, vlaggen of achter glas tellen niet mee tenzij duidelijk
vermeld in de vraag of opgave.
5. Een in het enkelvoud gestelde vraag kan meerdere oplossingen hebben.
6. Als je op zoek moet naar namen, dan moet je nooit op brievenbussen of
deurbellen zoeken.
7. Als er in de opgave staat: ‘Kies uit’ dan moet je kiezen voor één van de mogelijke
antwoorden.
8. Als bij een vraag ‘Vul aan’ vermeld staat, dan moet je enkel het ontbrekende
woord/de ontbrekende woorden op je antwoordformulier noteren.

Startpunt: infokantoor Toerisme Turnhout, Grote Markt 44
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Vergeet ook niet onmiddellijk de fotovraag door te nemen!
Deze staat op de laatste pagina.

Vragen

Antwoorden

Je verlaat het infokantoor voor Toerisme en je neemt rechts. Ter hoogte van huisnr. 28
steek je voorzichtig de straat over en aan de overkant volg je het wandelpad langs de
kerk. Je loopt helemaal rond de kerk en intussen kijk je uit naar het antwoord op de
(foto)vragen.
Vraag 1:
Noteer de voornaam en familienaam van de maakster van het beeld met de naam
“SYNERGIE”.

Rechts van de ingang van de kerk staat een infobord met “SINT-PIETERSKERK”.
Vraag 2:
Hoeveel keer vind je de vermelding “SINT-PIETERSKERK” op dit infobord?
Vraag 3:
Vul aan: “DE SONNE DIE MAGH NIET ONDERGAEN OVER UWEN …”.
Vraag 4:
Wat is de familienaam van de Britse luitenant die in WOII op de dag van de
bevrijding van Turnhout sneuvelde?
Ter hoogte van huisnr. 28 steek je opnieuw de straat over en daar vervolg je je weg. Je
verlaat de Grote Markt door rechts naast “CONNECTIONS” de Patersstraat in te slaan.
Na het huis met huisnummer 26 verken je rechts een pleintje.
Vraag 5:
Welk getal staat hier na “XIX”?

Je verlaat het pleintje en je vervolgt je weg door rechts de Patersstraat verder in te
stappen.
Vraag 6:
Vul aan: “DEN … OSCH”
Aan het huis met huisnummer 73, links afslaan maar je kijkt hier aan het begin van de
straat nog even rond.
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Vraag 7:
Hoeveel minuten heb je, volgens gegevens hier te vinden, nodig om vanaf dit punt
met de fiets tot aan het kanaal te rijden?

Aan het einde van deze straat beland je op een pleintje voor de ingang van het
prachtige Turnhouts Begijnhof.
Je stapt door het poorthuis.
Vraag 8:
Welke adellijke titel droeg, volgens gegevens hier te vinden, de ‘Heylige Begga’?
Kies uit: “HERTOGINNE” – “GRAVINNE” – BARONESSE”
Vraag 9:
Welk jaartal staat hier vermeld na “DECEMBER” ?

Je verkent het Begijnhof waarbij je volgende route neemt: je wandeling start langs
de linkerzijde vanaf het huisje met huisnummer 2. Ter hoogte van lantaarnpaal met
nummer “5294” neem je rechts de doorsteek achter de kerk zodat je uitkomt aan
het huis met huisnr. 56. Daar neem je rechts, je stapt dus terug richting poorthuis. De
vragen zijn in volgorde van dit parcours opgesteld.
Vraag 10:
Welk jaartal staat er na ‘Woningen J. Taeymans,’?
Vraag 11:
In welke rivier werd, volgens gegevens hier te vinden, in 1393 de heilige Jan van
Nepomuk geworpen?

Vraag 12:
In welk jaar overleed de laatste begijn van Turnhout?

Vraag 13:
Vul aan: “HIJ IS DE VADER VAN DE … EN DE GOD ALLER VERTROOSTING”
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Je verlaat het Begijnhof en je stapt nu rechts de Begijnenstraat in.
Even verder vind je aan je linkerzijde het Taxandriamuseum. In dit museum vind je
alles over de geschiedenis van Turnhout en de Kempen, dus zeker een bezoek waard!
Voor het antwoord op volgende vraag verken je de omgeving van dit museum waarbij
je zoektocht start vanaf de straat en loopt tot in de tuin achter het gebouw.
Vraag 14:
Hoeveel maal vind je op deze korte wandeling de vermelding “HUIS METTEN
THOREN”. Kies uit: 4 – 5 - 6
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Je verlaat het domein en vervolgt je weg door links de Begijnenstraat verder in te
stappen.
Vraag 15:
Noteer de voornaam en de familienaam van de zesde stadstekenaar van Turnhout.
Aan het einde van de Begijnenstraat rechts, Warandestraat.
Na het huis met huisnummer 15 verken je links een pleintje, Jacobsmarkt.
Vraag 16:
Aan de linkerzijde van dit pleintje, bemerk je een oude machine die volgens het
infobordje ernaast een ‘Kalander’ wordt genoemd. Welke letter staat hier op deze
machine net boven “INTERNATIONAL” ?
Je keert terug en je steekt rechtdoor de straat over, Kasteelplein.
Je volgt hier het wandelpad dat rechts van de slotgracht van het kasteel van de
hertogen van Brabant loopt.

Aan het einde van het wandelpad links en dus het water aan je linkerzijde houden.
Vraag 17:
Hoeveel van volgende 3 vermeldingen bemerk je hier aan de gevels van huizen?
“ZONNEBLOEM” – “EDELWEIS” – “HEIDEBLOEM”
Kies uit 1 - 2 – 3
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Aan het einde van dit wandelpad bemerk je rechts een schoolgebouw. Je loopt hier
naar de ingang van de school.
Vraag 18:
Noteer de voornaam en de familienaam van een hier vermelde persoon die in 1923
in Turnhout geboren werd en stierf in 2000.

Je vervolgt je weg door, met je rug naar de ingang van de school, rechtdoor te stappen.
Aan je rechterzijde bemerk je het bekende cultureel centrum ‘De Warande’.
Aan het einde van het voetpad steek je de straat over waardoor je in de Sint
Antoniusstraat belandt.
De 1ste straat links inslaan, Leopoldstraat.

Aan het einde (aan het T-punt) links nemen waardoor je de Gasthuisstraat volgt, de
meest bekende winkelstraat van Turnhout. Het kan hier druk zijn, daarom hoef je hier
niet op zoek naar antwoorden op (foto)vragen.
Deze straat geeft uit op de Grote Markt waar je rechtdoor langs de huizen blijft lopen
en de eerste straat rechts inslaat, Herentalsstraat.

Na het huis met huisnummer 82 bevind je je in de Graatakker. Hier vind je op
huisnummer 11 het Natuurpunt Museum. Je verkent hier de achterliggende tuin die je
bereikt door links van het gebouw te stappen

Vraag 19:
Welke datum is vermeld onder “PAUL DIERCKX.”? Noteer dag, maand en jaar.
Vraag 20:
Je bemerkt hier in de tuin een aantal infoborden met foto’s. Hoeveel van die foto’s
zijn gemaakt door Wim Veraghtert? Kies uit: 1 – 2 – meer dan 2
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Je verlaat de tuin langs dezelfde weg en aan de straat neem je rechts, dus even terug
in de richting van waar je gekomen bent.
Je neemt nu de 2de straat rechts: Druivenstraat.
Deze straat leidt je naar het Nationaal Museum van de Speelkaart, dé nijverheid
waarvoor Turnhout internationaal bekend staat.
Je loopt langs de muur waarop een lang stipverhaal is afgebeeld. Aan het einde van
het stripverhaal en dus aan het einde van de muur neem je links en wandel je tussen
twee parkings. Voorbij de parkings blijf je rechtdoor aanhouden, Beekstraat.
Aan het einde (aan het T-punt) links, Otterstraat.

Zo beland je opnieuw op de Grote Markt en dus aan het eindpunt van de route: het
infokantoor voor Toerisme.
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Fotovraag

Schrijf jouw antwoord in de oranje balkjes.

Over het hele parcours hebben
we in willekeurige volgorde een
aantal foto’s genomen. Bedoeling
is deze foto’s te verbinden met
een vermelding (woord, naam - zie
de onderstaande lijst) die je in de
onmiddellijke omgeving van de
detailfoto kan vinden.
MERMANS
GOUWBLOM
MODERN
PATRIOTTEN
SELS
BAEKEN
VAN DER VEKEN
HET ROOSKE
CORBEELS
ACHILLES
IN DEN DRAAK
DEN SWERTEN HOET
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