
aan de verschillende buurtavonturen 

en maak kans op een gloednieuwe fiets of andere 

leuke prijzen. Bij elk avontuur langs je gekozen route 

ontvang je een stempel voor je deelname. Verzamel 

alle stempels, vul de kaart in en laat ze achter in de 

box bij de infostand op de Meir. 
Veel succes!
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ZOEKTOCHT

Een zoektocht voor kids 
en fans
Quiz je door de stad met onze Zoektocht voor kids 
en fans! De route start op de Meirbrug en voert 
door de binnenstad. Je ontdekt onder meer waar 
de naam van de wijk ‘de Wilde Zee’ vandaan komt 
en wat een paggader is. En wie in hemelsnaam in 
Plantijn? Leerrijk maar vooral leuk! Wie waagt zich 
aan deze wandeling vol vragen én weetjes?

 Start op de Meirbrug 

Op de Meirbrug dringen en duwen mensen zich 
op een veel te kleine stoep om over te steken. Op 
werkdagen is het hier een enorme verkeerschaos. 
Maar gelukkig niet op een ‘autovrije zondag’. 

Ga naar de Wiegstraat

Vraag 1: Op nr.16 zie je ‘Het Peerd in de Wieghe’.  
Dit is:

 een speelgoedwinkel;

 een kaaswinkel;

 een restaurant/café.

Ga verder door deze straat

Op het pleintje kan je eens lekker ronddraaien en 
klimmen!

Deze wijk heet ‘DE WILDE ZEE’ 1
 

Een gekke naam voor een gezellige buurt vol smal-
le straatjes, oude huizen en toffe winkeltjes zou je 
denken. Maar niet als je dit weet: lang geleden 
was hier een brug. Onder de brug kwamen enkele 
kanaaltjes (ruien) en open riolen samen. En als het 
hard geregend had, kolkte al dat water door elkaar. 
Dan leek het wel “storm op zee”… en daar komt de 
naam vandaan.

Ga door de Lombardenvest en draai de eerste 
straat links in, de Lombardenstraat.

Vraag 2: Ga tot aan het einde van deze straat. Je 
ziet de zijkant van een torengebouw. Dit is:

 de Boerentoren;

 de toren van Braem;

 de toren van Pisa.

Ga nu naar rechts de Everdijstraat in.

Vraag 3: Op de hoek met de Kammenstraat is een 
grappige winkel. Kijk even in de etalage.

Welke drie kinder-T-shirts vind jij het leukst?






Ga nu naar links in de Kammenstraat. Op nr. 81 
staat een historisch gebouw.

De Sint-Augustinuskerk was ooit de kloosterkerk 
van de paters Augustijnen. Het klooster zelf was 
heel groot: het palmde het hele gebied tussen de 
Everdijstraat, de Kammenstraat en de Oudaan in. 
De kerk werd gebouwd door de hofarchitect van 
aartshertogen Albrecht en Isabella. En beroemde 
Antwerpse schilders maakten een altaarstuk speci-
aal voor deze kerk.

Vraag 4: Vandaag is de kerk een concertzaal gewor-
den waar vooral oude muziek gespeeld wordt.

Welk festival vindt hier plaats?

Steek in de Kammenstraat schuin over naar de  
Sint-Antoniusstraat.

2
 Vraag 5: Zie je het grote nieuwe gebouw aan de 

linkerkant van de straat? Dat is de “PULCINELLA”. 
En dat is:

 een meisjesschool;

 een hostel/jeugdherberg;

 een tehuis voor ouderen.

Ga nu schuin over het Bogaerdeplein naar de Bo-
gaardestraat nr 50

3
 Dit is het parkje van Lode. Toen de maatschap-

pij ‘De Goede Woning’ haar nieuw complex had ge-
bouwd aan de Bogaardestraat, bleef er een groen 
pleintje over dat de buurt algauw het Bogaarde-
parkje noemde. Maar omdat er al een Bogaarde-
plein is, heeft de stad een officiële naam bedacht: 
het LODE SEBREGTSPARKJE. Lode werd geboren 
in de Aalmoezenierstraat en was een kunstschilder.

Ga nu verder rechtdoor tot aan de Aalmoezenier-
straat, draai links de Nationalestraat in en steek 
over naar het Neuzenpleintje.

4
 Officieel bestaat ‘het Neuzenplein’ niet, maar 

iedereen noemt het zo omdat hier het beeldje van 
‘DE NEUS’ staat, van Frans ‘De Neus’ eigenlijk,  
een oude bekende uit deze wijk,  het Sint-Andries-
kwartier.

“Frans was een grote kerel die bang was van wer-
ken.  Hij was niet gehuwd en sliep steeds gekleed 
op wat zakkengoed.  Hij dacht er niet aan de han-
den uit de mouwen te steken als hij nog enkele 
franken op zak had.  De cafés in de buurt hadden 
aan hem een goede klant.  Frans leed namelijk aan 
chronische dorst. En als hij honger kreeg, kocht hij 
een pak frieten met Pickels en een worst.  Of hij 
haalde een gerookte haring die hij met vel en gra-
ten naar binnen slokte. Hij blijft in de herinnering 
uit het Sint-Andrieskwartier.” Bron: bib van Costa.

Vraag 6: Frans ‘De Neus’ werd voor altijd de held van 
‘De Poesje’ van Sint-Andries. En ‘De Poesje’ dat is:

 een theater met en voor poesjes;

 een marionettentheater;

 een danszaal.

‘De Neus’, ‘de Schele’, ‘den Bult’, ’Liezeke’ en co 
speelden hun laatste stuk in het kapelletje van de 
Lange Nieuwstraat. Daar beleefden ze tachtig jaar 
lang hun avonturen. Nu wordt het Kruitmagazijn 
in Lillo de nieuwe thuis van de poesjenellen. 

5
 SINT-ANDRIES

Er is geen wijk in Antwerpen die zoveel titels heeft: 
Sint-Andrieskwartier, de Luizenmarkt, de Parochie 
van Miserie, de Rode Burcht. Het eigenlijke Sint-An-
drieskwartier dankt zijn naam aan de vroegere in-
deling van Antwerpen in 32 kwartieren. Later, bij 
het indelen van de stad in wijken werd Sint-Andries 
administratief de vierde wijk. Nog steeds wordt 
hier van alles georganiseerd, onder andere de jaar-
lijkse Sint-Andriesrun. “Niet de grootste straten-
loop van ’t stad, maar wel de plezantste.”

Ga verder naar de Prekersstraat.

Vraag 7: In de verte zie je een groot art-decoge-
bouw. Kan jij het woord lezen dat op de muur ge-
schilderd is?

Vroeger was hier een stoomwasserij voor de buurt-
bewoners. Vandaag is het een ontmoetingsruim-

www.antwerpenautovrij.be

Van 10 tot 18 uur wordt het gebied tussen de Oude 
Leeuwenrui, Leien, Jan Van Gentstraat-Vlaamse-
kaai-Scheldestraat en Scheldekaaien afgesloten 
voor het autoverkeer. Ook de Kaaien zelf zijn groten-
deels autovrij. Op advies van de veiligheidsdiensten 
wordt dit jaar de autovrij zone verkleind. Zo kan de 
stad Antwerpen de veiligheid en bereikbaarheid van 
de buurtbewoners garanderen tijdens Antwerpen Au-
tovrij in combinatie met de wegenwerken.

OPGELET! Deze zone is wel toegankelijk voor het 
openbaar vervoer en taxi’s.

Antwerpen Autovrij

Zo zag je Antwerpen nog nooit.

4 routes, goed voor wel 1001 blikvangers in ‘t stad. 
Geef je ogen de kost, laat je voeten het werk doen. 
Of de tram.

Hoe ontstond de haven? Wat is er vandaag van het 
Falconplein? Slenter van het oude centrum naar 
het historische noorden, slinger tussen verleden en 
toekomst met de Flaneerroute.

De Op-en-af route is genieten van de stad vanuit de 
tram. Met af en toe een tussenstop om de beentjes te 
strekken. Maak je keuze uit tram 4 of tram 7 en laat je 
rondrijden terwijl de stad aan je voorbij glijdt. Start 
en eindpunt: de Groenplaats.

Fiets, rollerblades of step mee? Op Antwerpen 
Autovrij mag je zelfs spookfietsen! Onze Wieltjestoer 
telt 10 kilometer en 14 prachtige blikvangers. 

Quiz je door de stad met onze Zoektocht voor kids en 
fans! De route start op de Meirbrug. Wie waagt zich 
aan deze wandeling vol vragen én weetjes?

Routes

Een prangende vraag? Je bent steeds welkom op 
onze infopunten, op de uiteindes van de Meir. Je 
kunt bij hen terecht voor grondplannetjes en routes 
voor onze 4 routes. En je dropt er je stempelkaart, 
waarmee je kans maakt op een mooie prijs! (Zie ook: 
Buurtavonturen)

Centraal infopunt



te voor jongeren van tien tot achttien jaar. Waar 
vroeger de geur van zeepsop hing en je jezelf een 
weg moest banen langs mangels, wastrommels en 
droogrekken, vind je nu pingpongtafels en klimmu-
ren. Als de deur open staat, kan je naar de eerste 
verdieping, daar vind je oude foto’s van de vroege-
re wasplaats.

Recht tegenover het gebouw is de Pachtstraat. 
Ga zo naar de Sint-Andriesplaats. En klim gerust 
even in de spinnenkop.

Rechts op het einde van het plein is de Lange Rid-
derstraat.

Vraag 8: Vind je het buurtspeelpleintje met de 
kunstmuur van het Pagadderplein? Weet jij wat 
een pagadder is?

  Een Spaanse kruiwagen voor patatten. (Het 
komt van het woord ‘patatos’.)

  Een soort uitkijktoren in havensteden. De to-
rentjes werden bemand door soldaten die te 
klein waren om mee te gaan vechten. (Het 
komt van ‘pagadores’.)

  Een draagbaar tempeltje dat Chinezen mee-
nemen als ze op reis gaan. (Het komt van het 
woord ‘pagode’.)

Wandel verder door deze straat, maar sta even-
tjes stil op de hoek met de Sint-Andriesstraat. Hier 
kan je twee kerktorens tegelijkertijd bewonderen.

Vraag 9: Dat zijn de torens van de:

 Sint-Andrieskerk;

 Sint-Michielkerk;

 Sint-Joriskerk;

 Sint-Pauluskerk;

 Onze-Lieve-Vrouwkerk.

Ga via de publieke doorgang naar het Muntplein.

Vraag 10: Om ter eerste aan het draaimolentje aan 
het einde van het grasveld? Op het Muntplein…

  stond vroeger een snoepfabriek (want men 
maakte er onder andere muntjes);

 werd geld (munt) geslagen;

 woonde pastoor Munte. 

Draai links de Muntstraat in en steek over naar 
het Steegsken en ga via het Scheldeken naar 
Sint-Jansvliet.

6
 Wij kunnen hier nu staan, maar vroeger kon 

je hier alleen maar drijven. Waar nu het plein 
is, was vroeger water. Daarom heet dit plein de 
‘SINT-JANSVLIET’.

Een vliet is een soort waterstraat waar schepen 
konden binnenlopen bij hoogwater. 

Antwerpen was vroeger ook een echte waterstad. 
Maar toen er meer en meer mensen in de stad 
kwamen wonen, moest er ook ruimte zijn om hui-
zen op te bouwen. Toen werden alle waterstraten 
opgevuld met zand en stenen. Het water stroomt 
nu in riolen onder de grond.

Vraag 11: Kan er water stromen 

door een rui?  Ja -  Neen

door een gracht?  Ja -  Neen

door een vest?  Ja -  Neen

Steek over naar de Steenhouwersvest, en ga dan 
via het Vrijdagmarktstraatje naar de Vrijdag-
markt 22-23.

“Wie in hemelsnaam is PLANTIN?” 7

Christoffel Plantin was een Franse intellectueel 
met een neus voor zaken. Even voor 1550 komt hij 

in Antwerpen wonen. Vijf jaar later start hij hier 
een eigen zaak die hij uitbouwt tot de grootste ter 
wereld. Later wordt hij opgevolgd door zijn schoon-
zoon Moretus.

Vraag 12: In de schaduw van de Heilige Catharina 
vind je alle beroepen die Plantin uitoefende:

1) 

2) 

3) 

Loop over de Vrijdagmarkt richting Leeu-
wenstraat. Neem de Bergstraat en draai linksaf 
naar de Oude Koornmarkt.

Vraag 13: Op nr. 56 kan je jezelf eens lekker la-
ten verwennen. Welke massages kan je hier laten 
doen?

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Zoek de Tempelstraat en ga naar de Handschoen-
markt.

Vraag 14: Op het plein ligt een jongetje te slapen 
met zijn hond. Ken je het sprookje van Nello en 
Patrasche? Een mooi sprookje, heel lang geleden 
geschreven door Ouida, alias Marie-Louise de la 
Ramée.

De vraag: Wie is de jongen? Wie de hond?

NELLO is: 

PATRASCHE is: 

Vraag 15: Kijk even naar de mooie toren van de 
kathedraal. Hij is 123 meter hoog, de hoogste kerk-
toren in de Nederlanden.

Tegen de muur van de kathedraal staat het monu-
ment van ‘de kathedraalbouwers’.

Het werd gemaakt door:

 Pieter Appelmans;

 Jef Lambeaux;

 Jan Fabre.

Ga over de Suikerrui naar het Steenplein want…, 
wij gaan met het veer varen.

8
 Vanaf het ponton aan het Steen kan het veer ie-

dereen gratis overzetten naar Antwerpen-Linkeroe-
ver. De overzetboot heet ‘SCHELDE’ en er kunnen 
200 passagiers mee.

 

Oplossingen:
Antwoord 1: een restaurant/café
Antwoord 2: de toren van Braem
Antwoord 4: Festival van Vlaanderen
Antwoord 5: een hostel/jeugdherberg
Antwoord 6: een marionettentheater
Antwoord 7: Habbekrats
Antwoord 8: een soort uitkijktoren in havensteden
Antwoord 9:  Sint-Andries en Onze Lieve Vrouw (kathe-

draal)
Antwoord 10: hier werd geld (munten) geslagen
Antwoord 11: ja/ja/ja
Antwoord 12: drukker, uitgever, verkoper
Antwoord 13:  Balinese-, Sport-, Swedish-, Voet-, Thai-

massage
Antwoord 14:  Nello is een jongen, Patrasche is zijn hond
Antwoord 15: Jef Lambeaux

2

1

3

4

5 6

7

8


