
 

 

 

 

De wandeling vertrekt aan het standbeeld van Kardinaal Cardijn, op het Cardijnplein (aan de rechterzijde 

van de Basiliek). Hier stellen we de eerste drie vragen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u van het standbeeld kijkt naar de Basiliek, gaat u links, richting 

Grote Markt (vraag 4). In de onmiddellijke omgeving van de Basiliek 

kan u de antwoorden vinden op vragen 5, 6 en 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vraag 1: 

Hoe noemt de beeld-

houwer die het stand-

beeld van Kardinaal 

Cardijn maakte ? 

We blijven op het 

Cardijnplein en zien 

dit beeld. 

Vraag 2: 

Van wie is deze 

afbeelding op dit 

beeldhouwwerk ? 

Het Oud-Jezuïetencollege. 

Vraag 3 

In welk jaar werd dit beschermd 

monument gebouwd ? 

Vraag 4 

Hoe wordt Kardinaal Cardijn 

vooral herinnerd ? 

               FOTOSPEURTOCHT 

       van 15 juli tot 15 augustus 

organisatie KWB St-Martinus & Buizingen 

Vraag 5: 

Wanneer werd deze 

kerk ingewijd ? 

Rechtover de toegang van de 

Basiliek staat het gebouw van 

Den Hert. 

Vraag 6: 

Welke belangrijke Europese 

heerser stierf hier op 27 april 

1404 ? 

We lopen richting stadhuis 

en zien rechts een klein 

straatje: de  Hoornstraat 

(Visserstrotje in de 

volksmond). 

Vraag 7: 

Waaraan heeft dit straatje 

zijn naam te danken. 



We stappen de Grote Markt over richting stadhuis (vraag 8). Rechts van het historisch stadhuis neemt u de 

Basiliekstraat (vraag 9). Volg deze gedurende 50 meter tot aan de Maandagmarkt en neem rechts tot u aan de 

Beestenmarkt komt (vraag 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het standbeeld van A. F. 

Servais, één van de bekendste 

Hallenaren uit de 19de eeuw. 

Vraag 8: 

Wanneer overleed hij ? 

 

Op de zijgevel staat er een 

hulde gebeiteld. 

Vraag 9: 

Over wie gaat het ? 

Op de hoek van de Beestenmarkt en 

de Maandagmarkt is er nu het 

restaurant Duo. Samen met het 

aanpalend huis vormden ze vroeger 

één grote winkel. 

Vraag 10: 

Welke goederen verkocht die winkel ? 

Vraag 11. 

Hoe heette de 

Volpestraat in de 

Middeleeuwen ? 

Aan de Paterskerk vinden we 

een opmerkelijk gedicht. 

Vraag 12: 

Wie was de auteur hiervan  ? 

Links, voor de Minderbroeders-

straat is er de Korte Veste 

Vraag 13: 

Waar haalt de Korte Veste haar 

naam vandaan ? 

Vraag 14: 

Aan huisnummer 69 is er iets 

bijzonders. Wat? 

Op de hoek met de 

Beertsestraat staat een 

monument. 

Vraag 15: 

Aan wie is dit monument 

opgedragen ? 

Vanop de Beestenmarkt neemt u de Volpestraat (vraag 11). U volgt 

hierbij even het  fietsknooppunt 90. Blijf de weg volgen. Deze gaat 

eerst over in de Minderbroedersstraat (vragen 12 en 13) en nadien 

in de Theunckensstraat. U komt op het kruispunt met de Bergense- 

steenweg. 

 

We lopen op het voetpad van de Bergensesteenweg aan de kant van de 

onpare nummers (vraag 14). Ter hoogte van de Groebegrachtstraat 

steken we de Bergensesteenweg (vraag 15) over en vervolgen we onze 

weg via de Beertsestraat (vraag 16) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Beertsestraat 

komen we een 

mooie muurkapel 

tegen. 

Vraag 16: 

Wanneer werd deze 

kapel opgericht ? 

Beertsestraat, huisnummer 

104. Hier zien we een 

ingewerkt beeldhouwwerk. 

Vraag 17 

Welke vogel is hier afgebeeld 

? 

Vraag 18: 

Wie is de kunstenaar van de 

piëta op het rondpunt van het 

ziekenhuis van Halle? 

Rechts van het wandepad is er 

een mooie weide. 

Vraag 19: 

Op deze weide lopen er veel 

beestjes. Noem er 2 op ? 

We zijn nu op een deel van de oude Weg-

om en zien de kapel van de Boerenbond 

uit 1938. 

Vraag 20: 

Welke 2 letters zijn in ijzersmeedwerk in 

elkaar gewerkt ? 

Iets verder ontdekken  we 

het oudste kapelletje van 

de weg-om. 

Vraag 21: 

Van wanneer dateert deze 

kapel ? 

Het eetcafé Lamme Gisj. 

Vraag 22: 

Hier schreef en verbleef 

schrijver Hendrik Conscience. 

Wanneer was dat ? 

U komt aan een grote steenweg: de 

August Demaeghtlaan. We steken die 

over op het zebrapad en blijven de 

Beertsestraat volgen (vraag 17).  

Na iets meer dan 100 meter neemt u 

rechts de voetweg (oude tram-

bedding) richting fietsknooppunt 64. 

Recht voor u heeft u een mooi zicht 

op het Algemeen Ziekenhuis Sint-

Maria van Halle (vraag 18). 

We blijven deze weg volgen, voorbij 

het ziekenhuis, tot aan het einde van 

de omheining van de parking en slaan 

links af, een wandelpad in, net 

voordat de Tramstraat begint. (vraag 

19). 

We volgen dit wandelpad tot het 

eindigt in de Elbeekstraat. Daar gaat u 

naar links. 

Tussen de huisnummers 66 en 68 

neemt u de voetweg rechts. Dit gaat 

even omhoog. (vragen 20 en 21) 

Op het einde van deze voetweg komt 

u op de Ninoofsesteenweg. Ga hier 

even naar links tot aan het eetcafé 

Lamme Gisj (vraag 22) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We staan voor de 

kapel van Hannecart 

Vraag 23: 

Waarom bouwde de 

heer Hannecart deze 

kapel in 1838 ? 

Aan de Emmaüskerk met zijn 

externe klokkentoren houden 

we halt. 

Vraag 24: 

Hoeveel klokken hangen in die 

toren ? 

Vraag 25: 

Wat staat er te lezen 

op de voorste klok ? 

Op de Cypraan Verhavert- 

straat ontbreekt een 

huisnummer 

Vraag 26: 

Welk huisnummer ontbreekt? 

de apotheek, op de hoek 

van de Vestingstraat. 

Vraag 27 

Wat is er zo bijzonder aan 

de gevel van de apotheek ? 

In het Mariahof zien 

we een arduinen 

kapel staan 

Vraag 28: 

Van wanneer dateert 

die kapel ? 

We blijven in het Mariahof, 

waar verschillende taferelen 

uit het leven van Jezus in 

keramieken beelden op de 

muren geplaatst zijn. 

Vraag 29: 

Welke tekst hoort bij dit 

beeld ? 

Keer nu op uw stappen terug en 

steek de Ninoofsesteenweg over op 

het zebrapad.  

U bent nu in de Groeningenstraat. 

Volg deze tot het einde aan het 

kruispunt met de Lenniksesteenweg 

(vraag 23). 

Hier gaat u naar rechts en volgt 

gewoon de Cypriaan 

Verhaevertstraat (vragen 24, 25, 26) 

tot u aan de verkeerslichten komt. 

We steken de August Demaeghtlaan 

over op het zebrapad en lopen 

rechtdoor de Ninoofsesteenweg af. 

Neem de eerste straat links: de 

Vestingstraat (vraag 27).  

Na 50 meter vindt u aan de 

rechterkant de toegang tot het 

Mariahof. Ga hier naar binnen 

(vragen 28 en 29). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We verlaten het Mariahof 

via de uitgang Dekenstraat. 

Schuin voor ons zien we de 

Dekenij staan. 

Vraag 30: 

Uit welke eeuw dateert dit 

gebouw ? 

Je kan ook uw oplossingen 

doorsturen aan Hans Carlier 

via zijn mailadres: 
 

hans.carlier@telenet.be 

Vergeet niet uw naam, adres, 

tel nr. en e-mailadres te 

vermelden !! 

We verlaten het Mariahof aan de andere zijde en 

komen in de Dekenstraat (vraag 30). 

We wandelen rechts de Dekenstraat af, tot we 

opnieuw aan de Ninoofsesteenweg komen. 

Neem hier naar links en na zo’n 30 meter bent u aan 

het eindpunt van de wandeling: Het Centrum 

O.L.Vrouw van Halle (Ninoofsesteenweg 7) 

U kan hier uw antwoordformulier 

deponeren in de brievenbus ‘Centrum 

OLV Halle’. 


