
WANDELZOEKTOCHT 
Kunstmo(nu)menten 

Tip: omcirkel de letter naast het juiste antwoord en vul die achteraan in het rooster in.

Starten doen we op de Grote Markt. 
Daar staat de schandpaal. Iemand die iets mispeuterd had, moest van de 
rechter als straf er een tijdje te kijk staan. Hij of zij kreeg een bord rond de nek 
zodat iedereen kon zien wat hij of zij had gedaan.

1. Wanneer werd deze schandpaal gemaakt?
R 1777
L  1888
U 1999

 

Een beetje verder op de Grote Markt staat een oude waterpomp uit de tijd dat 
er bij de mensen thuis nog geen water uit de kraan kwam.

2. Uit welk dier loopt het water?
   G  vis
 E  leeuw
 M  bever

Wandel naar de calvarieberg aan de achterkant van de kerk. Daar staat een 
kruisbeeld op een berg met daaronder het vagevuur. Wie gelovig is, weet dat 
de ziel van een brave mens na zijn dood naar de hemel gaat, die van een stoute 
naar de hel. Wie niet genoeg spijt heeft van zijn zonden kan naar het vagevuur. 

3. Hoeveel kopjes tel je in het vagevuur? 
 T  6
 E  7 
 K  9

Blijf langs deze kant van de N70 en steek de verkeerslichten over naar de G. Van 
Gervenstraat. In deze  fietsstraat staat het standbeeld van Stanislas Maczek.

4. Wat was deze meneer? 
 A  een zanger
 O  een voetballer
 E  een generaal



Volg de Van Gervenstraat verder tot aan de Kloosterstraat en zoek, rechts op 
het bredere stuk van deze straat, het grote beeld van Eximius Van de Velde. 
Hij was professor aan de universiteit van Leuven.

5. Wat houdt hij in ZIJN rechterhand?
 S  een veer
 Z  een papierrol
 O  niets

Steek eerst de Kloosterstraat over en daarna de N70. Neem de 
kleine brug in de Zwarte Dreef en volg rechts het pad. Net voor 
de heuvel, waar de oude ijskelder van Cortewalle onder ligt, ga je 
naar links en steek je het grasveld over. Na de hangbrug is er een 
kleine brug naar de ingang van het kasteel. Langs elke kant van 
die brug drijft op het water een waterlelieblad, gemaakt door Else 
Ringnalda. 

6. Wie zit daar op? 
 R  twee mevrouwen
 F  een meneer en een mevrouw
 L  een mevrouw en een kikker

Kijk ook even naar het beeldje boven de zware deur van het 
kasteel. 

7. Wie stelt het voor?
 N  de kerstman
 W  sinterklaas
 A  Sint-Maarten

Met het koetshuis voor je, neem je rechts nog maar eens 
een brug. Wandel voorbij het hondenhok en de bijentuin. 
Aan de paddenstoel ga je naar rechts en zie je in de verte de 
beeldengroep van Fons Van Meirvenne. 

8. Welke drie dieren zitten in dit kunstwerk?
 P  paard, tijger, hond
 B  paard, stier, hond
 E  paard, stier, veulen

Wie graag gedichten leest kan een kijkje nemen bij de poëziewand aan de 
muur van de moestuin. 

Verlaat het park via het grote hek aan de Zwarte Dreef, steek het bruggetje over 
en ga door het kunstwerk Poort naar CC Ter Vesten, maar los eerst een vraag op.
9. Welke drie materialen gebruikte kunstenaar Paul Gees?
 S  hout – steen – staal

G  staal – steen – glas
 P  papier – steen – staal   



In de foyer van Ter Vesten is het de moeite om rond te kijken. Begin maar hoog aan het plafond met 
de verlichting van Pieter De Decker en de tekeningen van Monique Reyniers boven de deur van 
het cultuurcafé. Aan de ingang naar de schouwburg (even nummers) hangt een kunstwerk van Wim 
Van Remortel. In de buurt van de balie zie je foto’s  van Margot Dieleman. Aan de lange muur daar 
tegenover is er altijd een kleine tentoonstelling. 
Naast de balie trekken Hellehonden van Ludo Giels de aandacht. Het beeld is gemaakt van 
onderdelen van een echte legertank. Buiten staat een bronzen kopie. 

10. Een doe-vraag. Leg de puzzelstukjes in twee groepjes van drie in de juiste volgorde.
  J  1-2-3 / 4-5-6
  H  3-5-2 / 1-6-4
  E  1-5-6 / 3-2-4

  

Als de bib open is, kan je binnen gaan kijken naar het grote glasraam van Gerda Dendooven. 
Misschien ken je haar wel als illustratrice van kinder- en jeugdboeken. Ga daarna via de parking naar 
de achterkant van het gebouw.
Is de bib gesloten dan ga je meteen rondom het gebouw 
naar de achterkant van de bib. Buiten is het een beetje 
moeilijker om de vraag op te lossen.

11. Op het glasraam staan boeken, mensen, planten maar 
ook dieren. Wat staat er niet op?

L  een vogel
R  een haas
T een slang

Hier kan je doorsteken naar de Lange Dreef. Wandel niet terug naar het kasteel maar ga naar rechts 
en steek een eind verder aan het zebrapad de Gravendreef over. Je komt dan op de Boerenmarkt, 
met rechts de vroegere sporthal van de school. Op de lange muur hangt een werkje van street art 
kunstenaar Chaos. Wandel verder naar de Stationsstraat.



Voor de volgende vraag kan je gaan zitten op het bankje voor het herdenkingsmonument van de 
oorlog.

12. Wat staat boven op het monument?
 

U V  W  

Een beetje verder is er het Sint-Lodewijksinstituut. 
In de voorgevel staat een beeld.

13. Wie staat op het gevelbeeld?
 E twee kinderen
 I een juf
 A H. Lodewijk 

Voor de volgende vraag is het een eindje wandelen. Via de 
Peperstraat en de Lijsterbessenlaan (eerste straat links), kom je 
voorbij het Walleke. Laat de toren links liggen en neem het pad 
naast de Centrumschool naar de Bosdamlaan. Kijk daar naar het 
kunstwerk van Georges Staes boven de deur van deze school.

14. Wat staat erop?
 G twee kinderen
 P  een meester
 C een wapenschild

Steek het zebrapad over en wandel via de Vuurkruisenlaan naar het ziekenhuis. 
Aan het plafond van het cafetaria hangt een groot kunstwerk. 
Het menselijk brein is gemaakt door een Japanse kunstenaar. 
Aan een muur in het cafetaria staat op een paneel wat meer uitleg.
(Op zaterdag-, zon- en feestdagen kan je er enkel tussen 14.30 
en 20 uur terecht. Gelukkig zijn er grote ramen.)

15. Welk materiaal gebruikte de kunstenaar?
 G  glas
 T hout
 Z metaal



Keer terug richting Vuurkruisenlaan. Net voorbij de slagboom van de parking neem je rechts het pad 
langs WZC Grootenbosch. Dat brengt je naar de Cretenborghlaan 
waar je een beetje verder aan de rechterkant een trage weg ziet. 
Volg die tot aan het kruispunt en houdt daar rechts aan. Je ziet 
nu kasteel Hof ter Welle. In de dreef kan je via de witte brug aan 
de linkerkant naar een kerkhofje.

16. Welk jaartal staat in de tekst onder het kruis?
 R  2017
 B 1929
 N 1848 

Via het grasveld kan je helemaal rondom kasteel Hof ter Welle gaan, tegenwoordig is het Erfgoedhuis 
Ter Welle (op woensdag- en zondagnamiddag is het open voor bezoekers). Voorbij de ingang van 
het kasteel zie je het poortgebouw. Ga er door en verlaat het domein via de oude brug. Kijk even 
achterom naar de madonna in de nis boven de poort. Aan de rechterkant ligt dagcentrum De Stroom. 
Zie je het kunstwerk De Stroom op het grasveld aan de ingang? 
Volg de Anna Piersdreef naar de N70 en steek die over aan het 
zebrapad. Voor de volgende vraag moet je heel eventjes links in 
de Bijlstraat gaan kijken naar de achterkant van residentie Albert 
Panis.

17. Welke dieren staan daar in het grasveld achter de haag?
 B  twee reeën
 P  drie schapen
 H vier kippen

Keer terug en steek aan het zebrapad over naar WZC De Notelaar. 
Ga opnieuw eventjes naar links en volg het brede pad (aan de 
wegwijzer: Sociale Dienst). Hier zie je de oude en de nieuwe 
gebouwen van de Notelaar. Aan de speeltuin en de achterkant van 
het nieuwe cafetaria staat De Engel, een standbeeld dat vroeger 
rechtover de kliniek stond.

18. Wat toont pastoor Cools aan burgemeester Everaert?
 Q een boek
 J een maquette
 C  een kelk

Je kan niet langs hier naar het cafetaria. Daarvoor moet je eerst naar de ingang van het 
woonzorgcentrum. Wandel daarom voorbij de petanquebaan en verder tussen de oude Notelaar en 
de serviceflats van Hof ter Noten (aan de rechterkant). Je blijft rechts houden (blokje rond) en komt 
dan aan de ingang van het woonzorgcentrum. Omdat je maar tot 17 uur binnen mag, stellen we hier 
geen vraag. Ben je vroeg genoeg dan moet je zeker naar de grote muur aan het cafetaria gaan kijken. 
Daar hangen schilderijen van Ciamberlani (ja, die van de Ciamberlanidreef ), maar het zijn de foto’s 
van Sarah Vanagt die heel speciaal zijn. Als je niks opvalt, moet je voor elke foto eens een stapje over 
en weer zetten.
Vergeet ook niet te kijken naar de rode vitrinekasten van Peter Weidenbaum.



Via de parking kan je naar de N70 tegenover het 
ziekenhuis. Wandel nu richting centrum. Aan 
de verkeerslichten sla je linksaf de Diederik Van 
Beverenlaan in en wandel je naar de burelen van de 
Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting.

19. Wat toont het kunstwerk?
 S   een gebouw
 H twee zwanen
 C  drie bouwvakkers

Blijf de Diederik Van Beverenlaan volgen en via Colruyt in de Donkvijverstraat kom je aan het 
Yzerhand. Hier moet je eventjes naar links want de volgende vraag heeft te maken met het Gildenhuis 
op de hoek van Yzerhand met Ciamberlanidreef. Om ze op te lossen, blijf je best aan de overkant 
staan. De witte balkonafsluitingen vormen samen het 
kunstwerk Satellite Building. Via de gaatjes tonen 
de kunstenaars stukjes van een luchtfoto van de 
omgeving van het Gildenhuis.

20. Hoeveel witte balkonafsluitingen met gaatjes 
tel je aan de gevel IN DE CIAMBERLANIDREEF 
boven café Gildenhuys?
 N 1
 S  8
 V 13

Keer terug en via de winkelstraat (Vrasenestraat) kom 
je automatisch aan Dageraad of zoals De Beverse Klok 
het beeld noemt, Ons Elske. 

21. Waarop zit Ons Elske?
 D  op een stoel
 R  op een rots
 C  op een wereldbol

Proficiat, je hebt alle vragen opgelost.
Schrijf nu de letters die je bij de antwoorden omcirkelde, in het juiste vakje in het rooster. 
De nummers duiden de vraag aan.

17 4 12 10 1 9 2 5 21 19 7 15 11 3 16 18 13 14 8 6 20


