
Wees steeds voorzichtig bij het volgen van de route en het zoeken naar
antwoorden
Hou rekening met de verkeersregels en uiteraard ook met de andere
weggebruikers.
Respecteer ten allen tijden de privacy van de buurtbewoners en
betreed zeker geen privédomeinen. Daar zal u logischerwijze ook geen
antwoorden vinden.

Welkom op onze eerste Malinwa Wandelzoektocht!

Het doel van deze zoektocht van ongeveer 5.5 km is heel simpel: wandel
langs bekende en minder bekende plekjes in de mooie Mechelse
binnenstad, hou even halte bij een aantal plaatsen die mee de
geschiedenis van de Malinwa hebben gekleurd en probeer intussen
aandachtig te zijn om de foto- en andere vragen op te lossen.

Vooraleer wij nog een aantal zaken verduidelijken, willen wij eerst toch de
aandacht vestigen op enkele belangrijke regels:

Veel speurplezier!

Wandelzoektocht
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Fotovragen

Neem meteen na je vertrek de fotovragen erbij (op blz 14). Zoek tijdens de
wandeling naar de 25 detailfoto’s die je op die pagina’s vindt.

Deze foto’s staan in dezelfde volgorde als de te volgen route. Wanneer je
vertrekt van aan de hoofdingang van het AFAS-stadion kom je dus eerst
foto 1 tegen, dan foto 2 en zo verder.

Kom je m.a.w. bijvoorbeeld foto 4 tegen en had je foto 3 nog niet ontdekt,
keer je best even op je stappen terug.

Je hebt een foto gevonden? Prima, in de onmiddellijke omgeving zal je één
van de begrippen (in vorm van tekst - bijvoorbeeld “roest” moet u dus in
woordvorm zien staan, het gaat niet over een verroest stuk metaal)
onderaan bladzijde 14 ontdekken. Noteer de juiste vermelding bij de juiste
foto en dat punt is alvast binnen.

Voor sommige foto’s kan het uitzicht in de realiteit licht gewijzigd zijn,
maar ze blijven voldoende herkenbaar.

Tip! Kijk niet alleen links, rechts, omhoog en omlaag; ook eens
achteromkijken kan helpen.
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Hotspotvragen

Op 5 plaatsen – die beschreven staan in het tekstgedeelte van de te volgen
route – vragen we je om even halt te houden. Elk van deze locaties is
namelijk gerelateerd met de oude en/of recente geschiedenis van “de club
van Geel en Rood”.

Hierover stellen we steeds 2 vragen: Het antwoord op sommige vragen kan
je op de bewuste locatie terugvinden, met andere vragen willen we je
“Malinwa” kennis testen. Geen nood, hulpmiddelen zijn hierbij toegestaan
indien nodig. Besef wel dat dit je level van “Kakker” kan beïnvloeden.

De beschrijving van de hotspots en bijkomende vragen, vind je op de
aparte bijlagen.
Vergeet ook niet de antwoorden op deze vragen in te vullen op het
antwoordblad.

VUL ZEKER OOK JE PERSOONLIJKE GEGEVENS IN OM KANS TE MAKEN OP
EEN VAN DE MOOIE PRIJZEN; EN VERGEET OOK DE SCHIFTINGSVRAAG
NIET!

Veel plezier en succes!
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Route
Volg onze aanwijzingen of bekijk de route via volgende QR-code:

Met de rug naar de hoofdingang van het AFAS-stadion begin je aan de
wandeling door rechts af te slaan in de Kleine Nieuwedijkstraat. Hou best
meteen je aandacht erbij, dat doe je trouwens best gedurende het hele
traject.

Aan het einde linksaf de Caputsteenstraat in. Hier wandel je voorbij het
Kasteel Caputsteen en draai je daarna de 1e straat rechts in, de Sint-
Gommarusstraat. Ook deze volg je tot op het einde om links de Jan
Bolstraat in te slaan. Wanneer je de spoorwegbrug onderdoor bent, bevind
je je intussen in de Sint-Rumoldusstraat.

Aan het kruispunt met de Nekkerspoelstraat sla je rechts af richting
stadscentrum.

Via de voetgangersbrug over de Dijle ga je de Keizerstraat in en kan je best
het voetpad langs de rechterzijde gebruiken. Wandel voorbij het Margareta
Van Oostenrijkplein, de Stadsschouwburg (het vroegere Paleis van
Margareta van York) en volg de bocht rechts aan de St. Pieter &
Pauluskerk. Zo kom je stilaan bij onze eerste hotspot (zie bijlage) op de
Veemarkt.
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Route
Keer het college nu de rug toe en steek de straat over aan de bushaltes.

Vooraleer je de Befferstraat instapt op weg naar de Grote Markt, vergeet je
best niet alle hoekjes van de Veemarkt even te bekijken. Hou nadien best
rechts aan in de Befferstraat.

Op de Grote Markt tref je al meteen onze tweede hotspot (zie bijlage) aan.

Ook voor degene die onze mooie Grote Markt al frequent bezocht hebben,
loont het zeker de moeite om deze nog eens te verkennen. Neem dus
gerust even tijd om de vele mooie historische gevels te
bekijken.

Wanneer je de markt rond bent, sla je de Bruul in tussen “De Keizerin” en
“Philip’s Biscuits". Blijf goed uitkijken (vergeet onze tip niet) naar
antwoorden op de fotovragen, en wees even aandachtig om de
juiste weg in te slaan.

Tussen de handelszaken “Flying Tiger Copenhagen” en “Modehuis Adriano”
moet je namelijk rechts een klein straatje in, met de wat misleidende naam
“Het Lekkernijstraatje”. Echt veel valt er namelijk niet te ontdekken, of
toch?

Op het einde hiervan, ga je rechts de Lange Schipstraat in. Hou rechts aan
en hou het “Sociaal Huis” in de gaten. Een beetje verder (aan huisnummer
25) kan je immers de ingang vinden naar één van de verborgen parels van
de Mechelse binnenstad, de Sint-Mette Tuin. 
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Route
Ga hier zeker ook eens rond en verlaat ze dan via dezelfde weg om rechtsaf
de Lange Schipstraat verder te volgen.

Aan het einde linksaf om via de Grootbrug en de Guldenstraat op de
Korenmarkt uit te komen.

Rechts op de hoek met de Adegemstraat arriveer je zo bij onze derde
hotspot, café Antverpia. (zie bijlage)

Hier kan je ook even een korte pauze nemen en een drankje bestellen zoals
je bij het inschrijven hebt meegekregen.

In de Adegemstraat neem je het 2e straatje rechts, de Stoofstraat om uit te
komen op de Haverwerf.

De Haverwerf is namelijk niet alleen de meest frequente locatie van het
jeneverkraampje van ons supportersorgaan Malinwa tijdens de kerstmarkt,
maar ook de locatie van onze vierde, en voorlaatste hotspot. (zie bijlage)

Wandel vervolgens de Lamot(tige) Brug over naar de Vismarkt en sla
rechts af de Nauwstraat in, richting Ijzerenleen.

Op de Ijzerenleen hou je rechts aan om te arriveren bij de laatste maar
wellicht belangrijkste hotspot. (zie bijlage)

De 5 hotspots heb je nu gehad, maar uiteraard zijn er nog meerdere foto’s
te ontdekken op het rest van de wandeltocht.

6/16



Route
Je kan nu de Ijzeren Leen best aan de linkerzijde vervolgen om via de
Schoenmarkt links af te buigen via de “Steenweg”. Hier zie je op nummer
26 nog het vroegere café van ex-speler Staf Sels (overleden in 2007) dat
jammer genoeg de Corona-lockdown niet heeft overleefd.

Via “Onder Den Toren” kom je voorbij de imposante Sint-Romboutstoren
en hoofdingang van de Sint-Romboutskathedraal. Sla hier meteen rechts
het aarden wandelpad in, het Sint-Romboutskerkhof.

Je volgt de bocht mee naar links, de Wollemarkt en dan naar rechts, de
Goswin de Stassartstraat in.

Blijf aandachtig rondom je kijken en mis ook de smalle ingang op de
rechterkant niet naar het Klapgat.

Zo loop je recht op de Sint-Janskerk die je links voorbijgaat (de kerk dus
aan je rechterzijde) om in de Sint-Jansstraat rechts te nemen. Stap de
ingangspoort van het Museum Hof Van Busleyden voorbij, richting
Frederik De Merodestraat. Sla deze links in helemaal tot aan de
verkeerslichten. Steek het kruispunt veilig en legaal over (“zo hoef je niet
naar de gevangenis”) en neem op de Lierse Steenweg aan de eerste lichten
rechts, de Caputsteenstraat in.

Links af de Kleine Nieuwedijkstraat in en zo arriveer je terug aan het Afas-
Stadion.
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Route
Je bent nu helemaal rond. Hopelijk heb je alle (of toch een flink aantal)
foto’s kunnen terugvinden en vragen op de Malinwa Hotspots kunnen
beantwoorden.

We hopen vooral dat je het een leuke en leerrijke wandeling vond!

Alvast van harte bedankt voor je deelname.

Vergeet je zeker het antwoordblad niet in te vullen en af te geven!

Om meer kans te maken op een prijs kan je best nog een gok wagen op
onze schiftingsvraag:
Op maandag 8 augustus hebben wij, ook te voet uiteraard, het parcours
van onze Malinwa Wandelzoektocht afgelegd.

Enerzijds om de vragen te controleren die we al gevonden hadden,
anderzijds om de laatste hand te leggen aan nog een aantal andere vragen.

Heb je er een idee van hoeveel tijd we nodig hebben gehad om toen het
traject rond te gaan?
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Hotspot 1
Het Sint-Romboutscollege - Veemarkt 56

Onze eerste halte is bij het Sint-Romboutscollege.

Studenten van dit katholiek bisschoppelijk college voor lager en
middelbaar onderwijs stonden in 1904 namelijk mee aan de basis van de
oprichting van FC Malinois, samen met Mechelse collega-studenten van de
Katholieke Universiteit Leuven en van het Sint-Victorinternaat Alsemberg.
Leerling of student aan het Sint-Romboutscollege, dan was het logisch dat
je een “kakker” werd.

1) Voor welk clubicoon was dit ook vanzelfsprekend zoals bleek uit een
interview in De Tijd van 3 juli 2013? Hij was 72 jaar op het moment van het
interview.

“Ik ging naar school in het Sint-Romboutscollege in Mechelen. Dat was de
katholieke school, dan moest je wel voor KV kiezen”.
…………………… studeerde er Grieks-Latijn. “Een goede school, maar de
priesters waren er ongelooflijk streng.”

2) Wat is de voormalige naam van het barokke gebouw waar het Sint-
Romboutscollege onderdak vond?
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Hotspot 2
Café .......... - Bij Torreke Lemberechts - Grote Markt 12

In 2020 liet de familie van Torreke Lemberechts hun populaire volkscafé
over en daarmee kwam een einde aan 72 jaar familiegeschiedenis.

Wie was Victor “Torreke” Lemberechts, mocht het je toch echt ontgaan
zijn?

“Hij was de beste rechtsbuiten die ooit op het voetbalveld heeft
geschitterd”, werd eens geopperd en geldt bij uitstek als het gezicht van
het “Gouden Malinois” tijdens de periode 1942-1956.

Zijn statistieken onderstrepen dit enkel maar: 3x landskampioen, 128
doelpunten in 346 clubwedstrijden, 14 doelpunten in 42 interlands.

1) Nog meer eer kwam hem toe toen hij in 1947 als enige Belg werd
geselecteerd om met een Europese selectie te spelen tegen Groot-
Brittannië. Weet je in welke stad deze wedstrijd plaatsvond op 10 mei
1947?

2) Torreke was goed bevriend met Bert De Cleyn de andere grote ster uit
de toenmalige kampioenenploeg. Hoeveel doelpunten scoorde deze
laatste in het seizoen 1945-1946 en is daarmee houder van een naoorlogs
record dat nog steeds niet werd geëvenaard?
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Hotspot 3
Café Antverpia - Korenmarkt 2

“Volkscafé, ankerplaats en toevluchtsoord sinds 1923. Hier komt de
Maneblusser en de student, de toerist, de bouwvakker en de man-met-de-
plastron. “

Aanvankelijk was het een café waar vooral Racingers (supportersclub
“Hoger Streven”) naartoe kwamen; maar stilaan is den Antverpia
geëvolueerd naar een Malinwacafé. Zo heeft supportersclub “Ons
Vermaak” hier nog steeds haar clublokaal. Iedereen, dus ook de Racingers,
bleven nog steeds welkom. Zo werden stevige discussies gevoerd aan de
toog over koning voetbal.

Zeker naar aanleiding van een derby moest een schuimende pint vaak de
gemoederen bedaren.

1) “Ons Vermaak” is één van de oudste supportersverenigingen die onze
club rijk is. In 2013 werd duchtig gevierd ter gelegenheid van hun
hoeveelste verjaardag?

2) Op de zijgevel van het café kan je een mooie muurschildering
bewonderen, die deel uitmaakt van het Street- Art-project van Gijs
Vanhee. Je kwam trouwens ook al een ander werk tegen in het
Lekkernijstraatje. (zeker ook eens een wandeling waard – voor meer
info: zie op https://visit.mechelen.be/mechelenmuurt)

 Weet je ook welke naam dit werk draagt?
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Hotspot 4
Lamot congres- en erfgoedcentrum - Van Beethovenstraat/Haverwerf

1) Het industriële erfgoed van de voormalige brouwerij was al tweemaal
het decor voor een jubileumviering van de winst van de Europabeker der
Bekerwinnaars; één van de absolute hoogtepunten uit onze
clubgeschiedenis.
De laatste viering vond plaats op 11 mei 2018. Weet je ook in welk jaar de
eerste viering in het Lamot-centrum plaatsvond?

2) Ludwig van Beethoven is zelf waarschijnlijk nooit in Mechelen geweest,
maar zijn roots liggen alvast wel in onze stad. Hij noemt zijn grootvader –
Mechelaar van geboorte - Lodewijk (ook Louis genoemd), als zijn grote
voorbeeld. Nochtans heeft hij zijn opa maar kortstondig gekend. Weet je
hoeveel jaar?
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Hotspot 5
Cave de Munich (nu Coffice / Le Pain Quotidien) - Ijzerenleen 33-35

Op deze plaats stond de herberg “Cave De Munich” waar tijdens een
vergadering in oktober 1904 plechtig besloten werd om de “Football Club
Malinois” op te richten. Het toenmalige gebouw staat er al lang niet meer –
zowat wat de ganse linkerkant van de Ijzerenleen werd platgebombardeerd
tijdens WO I - en jammer genoeg (toch wel een kleine schande vinden wij
persoonlijk) is er ook geen herdenkingsplaat aanwezig op deze voor ons
Kakkers historische “bedevaartplaats”.

1) Tijdens de oprichtingsvergadering werden naast de gekende clubkleuren
(geel-rood naar de stadskleuren) ook de clubleuze gekozen.
Kan u deze verder correct aanvullen?
“Quo … ……..”

2) Welk “dier” kan je ontdekken op het pand waar je “coffee, bagels &
more” kan verkrijgen?
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GULDEN SLEUTEL - MEUBELFABRIKANTEN - MICHAEL ROEST
MALINWA - WATERPOMP - PANNEKOEKEN - LOUNGE

CLASSICISTISCH - 1662-1670 - HERSTELLIN - ROCOCO 1772
PLOEG - WOLLEBRANDTSTRAATJE - BEECK - BEZOEKERS
TOEGANGSPOORT - SAMENLEVEN - ADELE - BROUWERIJ

SECRET INGREDIENT - KANAAL VAN WESSEM - HAZART - CHARCUTERIE
STERFELIJKHEID
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Foto 1  

Foto 2  

Foto 3  

Foto 4  

Foto 5  

Foto 6  

Foto 7  

Foto 8  

Foto 9  

Foto 10  

Foto 11  

Foto 12  

Foto 13  

Foto 14  

Foto 15  

Foto 16  

Foto 17  

Foto 18  

Foto 19  

Foto 20  

Foto 21  

Foto 22  

Foto 23  

Foto 24  

Foto 25  

Totaalscore ..../25

Antwoordblad - Fotovragen
Naam en voornaam: ...............................................................................
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1 - Vraag 1  

1 - Vraag 2  

2 - Vraag 1  

2 - Vraag 2  

3 - Vraag 1  

3 - Vraag 2  

4 - Vraag 1  

4 - Vraag 2  

5 - Vraag 1  

5 - Vraag 2  

Totaalscore ..../10

Antwoordblad - Hotspots
Naam en voornaam: ...............................................................................

Schiftingsvraag: ....Uur / ....Minuten / .... Seconden

Mailadres:......................................................................

Postcode woonplaats:.................................................

Algemene totaalscore: ..../35

Aangezien dit onze eerste Malinwa Wandelzoektocht was, horen we graag
van je wat je ervan vond. Laat dus gerust weten wat je er geslaagd maar
zeker ook minder geslaagd aan vond. Bedankt!

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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