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Inleiding
Beste leerkracht,
Welkom in Turnhout.
Op deze wandeling willen we de leerlingen een afwisselend en uitgebreid beeld van Turnhout
tonen. Zo komen zowel geschiedenis, architectuur, kunst, cultuur, religie, … aan bod.
De leerlingen worden aangezet tot speurwerk om de antwoorden op de vragen te vinden,
maar tegelijkertijd ook om creatief te zijn en initiatief te tonen bij verschillende opdrachten.
Deze handleiding geeft de oplossingen op de vragen in de kijkwijzer, maar wil tegelijkertijd
ook extra informatie, verhalen en tips aanbrengen voor de leerkracht.
We wensen u en de leerlingen alvast een interessante en leerrijke wandeling toe!

1. Toelichting van de wandeling
De wandeling werd opgebouwd aan de hand van drie invalshoeken.
•

De eerste invalshoek is geschiedkundig. Turnhout herbergt heel wat mooie, geschiedkundige
plaatsen die je moeilijk kan overslaan als je de stad bezoekt. Zo is er het kasteel van de
hertogen van Brabant, het begijnhof, het paterspand, etc. Dit zijn stuk voor stuk voorbeelden
van belangrijke plaatsen in de geschiedenis van Turnhout. Bovendien zijn velen van deze
gebouwen ook architecturaal zeer interessant.

•

De tweede invalshoek is cultureel. De laatste jaren zet de stad extra in op het vlak van
cultuur. Zo vormt het culturele centrum de Warande een belangrijke schakel in dit proces.
Maar ook andere initiatieven kennen heel wat aanzien in Turnhout en ver daar buiten.
Bijvoorbeeld Open Doek (binnenkort de nieuwe naam MOOOV), een filmfestival met een
focus op de betere film en wereldcinema.
Bovendien is Turnhout de stad bij uitstek van de strips en speelkaarten. Deze culturele
producten vormen dan ook een rode draad doorheen de wandeling.

•

De derde invalshoek is sociaal. Hieronder plaatsen we echter een aantal benaderingen die
ook mee aan bod komen in de wandeling: inwoners van Turnhout, religie, economie
(drukkerijen), school, etc. Deze benaderingen vormen samen het leven zoals het is en
vroeger was in Turnhout.

2. Praktische informatie
Deze handleiding biedt de oplossingen voor de vragen en opdrachten. Daarnaast worden ook extra
informatie en verhalen meegegeven die de begeleider op zijn beurt aan de leerlingen kan vertellen.
We geven enkele tips mee die mogelijks nog interessant kunnen zijn voor meer informatie.
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2.1 Praktische regeling voor de wandeling
De klas wordt best opgedeeld in groepjes van acht personen. Dit is beter wandelbaar in de stad maar
toch nog voldoende voor de actieve opdrachten (improvisatieoefening en sketch battles).
Elke groep krijgt een eigen begeleider mee. Deze leerkracht kan de extra informatie verschaffen,
extra verhalen vertellen en de improvisatie en sketch battles begeleiden. Het is echter interessant
om de rondleiding te laten leiden door de leerlingen zelf. Zo kunnen zij de instructies opvolgen en
zelf de kaart van de stad lezen.
Er zijn 4 startplaatsen:
• Grote Markt (1)
• Paterspand (5)
• Begijnhof (6)
• Warande (8)
De wandeling gaat in een ronde dus elk groepje komt terug op de beginplaats uit.
De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur.
Mee te nemen per begeleider: krijt, fototoestel, kleine papiertjes

2.2 Symbolen
Adhemar is de hoofdgids in de kijkwijzer. Hij is belangrijk voor Turnhout. Waarom dit
zo is, komen de leerlingen halverwege de rondleiding te weten.
Turnhout is namelijk de stripstad bij uitstek, om de twee jaar wordt er een bronzen
Adhemar uitgereikt aan een striptekenaar. Bij de Warande staat zijn standbeeld.
Adhemar verschijnt in de kijkwijzer wanneer er iets geschiedkundig verteld wordt.
Deze vakken worden steeds door een leerling voorgelezen.
De wegbeschrijving wordt aangeduid met dit symbool.

Handige tips voor de opdrachten of vragen. We geven ook enkele tips mee voor musea
of extra informatie en verhalen bij de rondleiding.
Opdrachten die de leerlingen moeten uitvoeren.

Vragen die de leerlingen moeten beantwoorden door de omgeving te raadplegen.
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3. Wandeling
Opdracht op de wandeling: elke leerling krijgt in de bijlage een volledig kaartspel. Hiervan zijn er 16
kaarten leeg: de azen, boeren, dames en heren voor telkens de vier symbolen: harten, klaveren,
schoppen en ruiten.
De leerlingen moeten gedurende de volledige wandeling deze kaarten zelf vullen met tekeningen van
de stad.
Elk symbool heeft echter een betekenis waar zij mee rekening moeten houden.
• Harten: architectuur
• Schoppen: strips
• Klaveren: geschiedenis
• Ruiten: kunst
Op het einde van de wandeling kunnen zij alle kaarten uitknippen en hebben zij een volledig zelf
ontworpen kaartspel.
Deze opdracht kan best vooraf al besproken worden in de klas.

De wandeling
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Grote Markt
De bloemekensgang
Brepols-site
Heilig Grafinstituut
Paterspand
Begijnhof
Kasteel van de hertogen van Brabant
De Warande
Renier Sniedersstraat
De watertoren
Station van Turnhout
Heilig Hartkerk
Het Driezenstraatje
Het speelkaartenmuseum

Extra informatie: het verhaal van de Slag van Turnhout (bij de inleiding van de kijkwijzer)
De hervormingspolitiek van Jozef II had tot gevolg dat de bevolking in opstand kwam
tegen Oostenrijk. Tussen 1784 en 1786 werden processies en bedevaarten verboden. Kermissen
moesten in het hele land op dezelfde dag gevierd worden.
Er werd een leger gevormd van patriotten onder leiding van Jan Andries Van der Mersh en na de
afschaffing van de Blijde inkomsten op 18 juni 1789 weigerde Brabant nog om belastingen te betalen
aan het Oostenrijkse bewind.
Een leger van bijna 3000 slecht uitgeruste soldaten trok vanuit Breda België binnen. Na de inname
van Hoogstraten trok het patriottenleger de stad Turnhout in.
Van der Mersch wist dat een confrontatie in open veld met het Oostenrijkse leger bij voorbaat
verloren zou zijn. Daarom besloot hij zich in de stad terug te trekken. Hij liet barricades opwerpen in
de Gasthuisstraat en de reservetroepen verschansten zich achter de kerkhofmuur van de SintPieterskerk op de Grote Markt. De Turnhoutse bevolking brak delen van de straat op en brachten de
straatklinkers in hun huizen om de Oostenrijkers te bekogelen.
Het Oostenrijkse leger onder leiding van Generaal Schröder was die nacht vanuit Lier vertrokken. Het
was een korps dat bestond uit 4000 goedgetrainde soldaten en circa 300 ruiters.
Schröder maakte een zware fout door zijn leger Turnhout langs 3 zijden te laten binnenvallen. Wat hij
niet wist was dat deze straten alle drie samenkwamen aan den drenk (nu de zeshoek) en dus vlak
voor de barricades van de patriotten in de Gasthuisstraat. De slag zou vijf uren duren.
Na de overwinning in Turnhout werden Diest, Tienen, Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel bevrijd.
(bron: http://www.turnhout3d.be/Slag_van_Turnhout_1789.html)
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Welkom op de Grote Markt (1), ook wel “het salon van Turnhout” genoemd, vanwege de vele
bankjes en het gezellige parkje rondom de kerk.
Op deze plaats was vroeger het kruispunt van twee oude handelswegen in het Hertogdom
Brabant. Hier werd handel gedreven met goederen die vervoerd werden tussen Antwerpen
en Duitsland en tussen Brussel en ’s Hertogenbosch in Nederland.
De markt werd recent opnieuw aangelegd.
Dit was niet de eerste keer, in de loop der jaren is het uitzicht van de markt ingrijpend
veranderd.
Laten we kijken naar enkele foto’s uit de oude doos.

Kunnen jullie ontdekken welke veranderingen er zijn geweest?
- Oude stadhuis is verdwenen, dit stond vroeger voor de Herentalsstraat.
- Kiosk op het plein
- Moeilijk te zien op foto’s: aan de noordkant stonden er huizen tegen de kerk aan. Dit
vormde de Victor Van Halstraat.
- Heel wat andere oude huizen werden afgebroken.
Op de Grote Markt staan een aantal belangrijke gebouwen.
- Het Postgebouw, aan de oostkant, is opgetrokken in 1899.
- Het Stadhuis, aan de westkant.
o Wanneer werd het gebouwd? 1960
o Welke diensten bevinden zich nog in het gebouw? Politie, De Lijn
o Wie waren de architecten? Alexander Dumont en E. Patoux
-

Sint-Pieterskerk
Dit is de oudste kerk van Turnhout. De leerlingen beantwoorden binnen enkele vragen.
Wanneer werd de kerk gebouwd? 12e eeuw, maar er is geen volledige zekerheid over
de correcte datum.
De preekstoel is een merkwaardig stuk. Welke figuren kan jij herkennen?
We kunnen drie delen onderscheiden:
Onderaan: de wonderbare visvangst: daar ligt het bootje van Petrus aan de
oever van een meer van Gennesaret. Over een afgezaagde boomstam hangt
een visnet, vol kleinere vissen. In het bootje ligt de grote vangst: rog, pladijs,
kabeljauw, schelvis, …
In het bootje zit Andreas, de broer van Petrus. Petrus zelf is uitgestapt en
begeeft zich naar Jezus die vermanend zijn vinger opsteekt.
Midden: uit de zee rijst de rots omhoog, symbool van Petrus, steenrots der
Kerk. In de spleten groeien klimop en andere rotsplanten.
Bovenaan kondigen engelen met hun lange bazuinen het laatste oordeel aan.
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Wat wordt er bedoeld met de mythe van de muggenblussers?
De preekstoel, de glasramen, het orgel en de altaren, ooit leken ze in vlammen op te
gaan. De kerktoren leek te branden. Maar de brandhaard bleek echter een sterke
zwerm muggen in de zonneschijn te zijn. Zo kregen de Turnhoutenaren de bijnaam
'muggenblussers'.

We wandelen naar de oostkant van de markt en slaan af in de Bloemekensgang.

De Bloemekensgang (2) is een mooi middeleeuws steegje, ideaal om eens rustig door te
wandelen. Van hieruit kom je op het Tweetorentjesplein. Op deze plaats bevonden zich
vroeger de paardenstallen van een vooraanstaande familie uit 1889.

Let op de stripmuur aan de linkerkant wanneer je de bloemekensgang in wandelt.
In Turnhout vind je een heel aantal stripmuren terug en er komen er steeds meer bij.
Deze muur werd gerealiseerd door Ulf K., een gerenommeerde Duitse striptekenaar.
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Wanneer we uit de Bloemekensgang komen, wandelen we even naar rechts de Baron
Frans Du Fourstraat in. Aan de rechterkant bevindt zich de Brepols-site (3) met oude
fabriek.
Herkennen jullie de fabriek zoals op deze foto?
De fabriek is intussen sterk verouderd, verlaten en half afgebroken. Het gebouw met de witte
voorkant staat er nog maar ziet er heel wat anders uit dan op de foto uit de periode 1960-1970.

In 1795 trokken Pieter Corbeels en Philippus Jacobus Brepols naar Turnhout waar ze één van
de grootste drukkerijen ter wereld stichtten. In het begin drukten zij voornamelijk religieuze
werken en schoolboekjes maar na verloop van tijd kwamen daar ook speelkaarten bij.
Speelkaarten zijn zeer belangrijk voor Turnhout, want de stad is sinds 1970 wereldmarktleider
in de productie van speelkaarten.
Welk bedrijf drukt sinds 1970 de speelkaarten in Turnhout?
Cartamundi (Latijn voor kaarten voor de wereld).
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Welke kaartspelen ken je?
Bridge, duizenden, eenentwintigen, hartenjagen, patience, pesten, poker, presidenten, rikken, wiezen,
zwartepieten, ...

De fabriek staat nu volledig leeg en wordt stuk per stuk afgebroken. In plaats daarvan komt er
een gloednieuw complex: “Turnova”. Een multifunctioneel gebouw waarin plaats is voor
woongelegenheid, cultuur, shopping, etc.
Wat zou jij van deze fabriek maken als je de kans kreeg? Eigen mening leerling.
We wandelen een stukje terug en slaan rechts de Paterstraat in. Deze volgen we tot
nummer 26 aan onze rechterkant: het Heilig Grafinstituut (4).

Opdracht: vul de tekst aan
Na de inname van Jeruzalem door de kruisvaarders in 1099 stichtte Godfried Van Bouillon een
Kanunniken-kapittel voor de bediening van de Heilig Graf-Kerk.
De Heilig Grafschool is later ontstaan als een filiaal van deze Heilig Graf-Kerk.
De school bestaat al sinds de 17e eeuw. Dit merk je ook aan de neo-renaissance bouwstijl van
de gebouwen.
De school werd lang gebruikt als klooster.
Hoewel het uniform al enkele jaren niet meer verplicht is, staat de school nog steeds bekend
om de zogenaamde grafrok voor de meisjes.
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Vooraan op het plein staat een standbeeld van een bekende Turnhoutenaar.
Wie? Jan Renier Snieders (1812-1888)
Waarom was hij bekend in Turnhout? Renier Snieders was een letterkundige, arts en schrijver.
Hij schreef heel wat romans over het Kempische dorpsleven. Bovendien was hij ook voorzitter
van het Davidsfonds.

We wandelen rechtdoor, verder de Patersstraat in. Bij nummer 100 aan de rechterkant
houden we halt. Dit is het Paterspand (5).
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In de tweede helft van de 19e eeuw kreeg architect Taeymans de opdracht een klooster te
bouwen voor de Bruine Paters. De broeders ontfermden zich voornamelijk over de arbeiders
en de minderbegoeden. In 1986 verlieten de paters het klooster.
Daarna kreeg het klooster een volledig nieuwe invulling: enkele bedrijven namen hun intrek in
het gebouw, verder zijn er acht polyvalente zalen beschikbaar voor o.a. feesten, congressen,
seminaries, recepties enzovoort.

Volg rechts van het klooster het paadje en wandel even naar de achterkant van het klooster.

Hier zie je iets opmerkelijks aan het gebouw. Wat?
Tussen de klassieke oude gebouwen van het klooster in werd een overkoepelend glazen
gebouw gezet.
Wat vind je hier van?
Mening van de leerlingen.

We wandelen terug naar de straatkant en gaan verder naar rechts. We nemen de eerste
straat links: Koning Albertstraat. Op het einde van de straat steken we over, wandelen
door de Wouwerstraat en komen zo op het Sint-Beggaplein. Van hieruit kunnen we links
het begijnhof (6) binnen gaan.
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Welkom in het begijnhof, één van de mooiste en rustige plekjes van Turnhout.
Wanneer het begijnhof precies werd gebouwd is niet bekend, maar vermoed wordt dat het
rond de 13e eeuw werd opgericht. Het begijnhof werd gebouwd in het toenmalige park rond
het kasteel. Zoals elke stad, kende ook Turnhout perioden van bloei en op het hoogtepunt
verbleven er wel honderden begijnen in het begijnhof. Natuurlijk bleef het ook niet gespaard
van brandrampen, plunderingen of de pest. De begijnhofkerk uit 1665 werd wel goed bewaard
en kan je nog steeds bezoeken. In 1994 werd het begijnhof toegevoegd aan de lijst van
historisch werelderfgoed van Unesco.
In 2002 overleed de laatste begijn.

Opdracht: wandel even rond in het begijnhof en zoek een antwoord op volgende vragen.
•
•
•
•

Wie was de laatste begijn? Anna De Boer
In welke bouwstijl werd de begijnhofkerk gebouwd? Barok
Waaraan kan je dit zien? Ornamenten, tweezijdige symmetrie, veelvuldig gebruik van versieringen
Op de begijnhofpoort staat een beeld van de heilige Begga. Wie was deze vrouw? De heilige
Begga is de patrones van de begijnen. Na de dood van haar echtgenoot stichtte zij in 691 een
klooster in Andenne.
• Waarvoor staat Unesco? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
• Ken je nog werelderfgoed dat wordt beschermd door Unesco? Vb. historisch centrum van Brugge,
Grote Markt van Brussel, Groot Barrièrerif in Australië, historische centrum van Rome, Venetië,
Machu Picchu in Peru, …
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Begijnhofmuseum
In dit museum krijg je meer informatie over het begijnhof en over begijnen in het
algemeen. Je kan een huisje bezoeken dat nog authentiek is ingericht met de traditionele keuken,
slaapkamer, ziekenkamer etc. Het is zeker een interessant museum om extra informatie te
verkrijgen.
Praktisch: jonger dan 18 jaar: gratis, 18-65 jaar: 5 euro, rondleiding begijnhof + museum: 50 euro per
gids, vooraf reserveren via Toerisme en UiT.
We verlaten het Begijnhof door de hoofdpoort en gaan naar rechts de Begijnenstraat in.
Aan de rechterkant nemen we het eerste, kleine straatje. Let zeker ook op de stripmuur.
We wandelen verder en komen aan “het kasteeltje”: het Kasteel van de hertogen van
Brabant (7).
De tweede stripmuur op deze wandeling. Deze muur werd ontworpen door Reinhart.
Afgebeeld zijn de personages uit zijn strip “Hunker Bunker” die verschijnt in Libelle.

De geschiedenis van het kasteel van de hertogen van Brabant gaat terug tot in de 13e eeuw.
Omdat Turnhout nooit stadsmuren heeft gehad, deed het kasteel dienst als defensiehuis van
de stad. Daarnaast werd het ook gebruikt als jachtverblijf voor de Brabantse hertogen,
wanneer zij vlakbij in het Grotenhoutbos gingen jagen.
In de loop der eeuwen is het meermaals verbouwd geweest. Bijvoorbeeld in 1796 maakten de
Franse bezetters het kasteel tot gevangenis en rechtbank. Daarna kende het nog meer
uitlopende functies als stadsmagazijn, pompiershuis en weversschool.
Vandaag de dag is het gerechtshof er gehuisvest.

We wandelen verder over het plein, hier bevindt zich het cultuurcentrum de Warande (8).
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Vlak in het centrum bevindt zich de culturele ontmoetingsplaats van Turnhout. Het is naast
cultureel centrum ook de broedplaats van alles wat cultureel Turnhout te bieden heeft.
Verschillende lokale, culturele organisaties zoals Strip Turnhout, Kunst in Huis, Storm op
Komst, filmfestival MOOOV (het vroegere Open Doek) en het jong theatergezelschap de
'Kaaimannen' zijn ook gevestigd in deze cultuurtempel.
Een cultuurtempel met een bewogen en rijke geschiedenis. Het originele gebouw is in de jaren
'60 ontworpen door de architecten Vanhout, Wouters en Schoeters, met een plechtige
opening in 1972.
Het werd meteen duidelijk dat het nieuwe cultureel centrum een groot succes was, zo vonden
vele grote namen uit die tijd hun weg naar Turnhout en werd de schouwburg gelanceerd eind
jaren '70. Na deze bloeiperiode in de jaren '70, werd de Warande in de jaren '80
geconfronteerd met een mindere periode, onder andere door algemene bezuinigingen op vlak
van cultuur en de ontdekking van een asbestlaag in de schouwburg waardoor er naar een
alternatieve locatie gezocht diende te worden.
Desondanks slaagt De Warande er wel in om met succes zijn vijfentwintigste verjaardag te
vieren in 1997. Uiteindelijk wordt er in 1999 beslist om een tweede podium bij te bouwen in
de Warande, dit zal uiteindelijk leiden tot het ontstaan van 'De Kuub'.
Momenteel is De Warande opnieuw volop bezig met belangrijke vernieuwingen en
verbouwingen om het gebouw nog verder te moderniseren.
De Warande is dus een broeiende, boeiende en bloeiende cultuurtempel in Turnhout die zeker
niet stilstaat.

Opdracht: improvisatie
We staan aan het culturele centrum van Turnhout. Dit is de uitgelezen plek om creatief te zijn.
We delen de groep op in groepjes van vier leerlingen. Elk groepje verzint vijf willekeurige
kernwoorden en schrijft deze op een papiertje. Dit wordt doorgegeven aan de andere groep. Met
deze kernwoorden moet de groep een kleine scène spelen. Iedereen krijgt slechts vijf minuten om
iets voor te bereiden, nadien worden de improvisatie getoond aan de rest van de klas.
Leuk om camera mee te nemen en de scènes te filmen!
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Op dit plein komen we ook te weten waarom Adhemar zo belangrijk is voor Turnhout. Voor de
Warande staat zijn bronzen standbeeld.
Al sinds 1977 wordt er in Turnhout een stripfestival georganiseerd: vroeger noemde dit de
“Turnhoutse Stripgidsdagen”, nu eenvoudigweg “Strip Turnhout”. Het is het oudste
stripfestival van de Benelux.
Op het festival wordt tweejaarlijks de bronzen Adhemar uitgereikt, dit is de belangrijkste
onderscheiding op het vlak van het beeldverhaal in Vlaanderen. Sinds 2003 wordt hieraan de
Vlaamse Cultuurprijs voor Strips gekoppeld, ter waarde van 12.500 euro.
Enkele bekende laureaten: Kamagurka, Merho, Dick Matena.
Omwille van dit festival en deze prijs staat Turnhout bekend als stripstad.

Opdracht: Sketch Battle
Tijdens het stripfestival worden in Turnhout veel “Sketch Battles” georganiseerd. Dit zijn
tekenwedstrijden waarbij zo snel mogelijk een kleine striptekening moet gemaakt worden. De
winnaar wordt gekozen door het publiek. Laten we dit ook eens proberen.
Er worden twee teams van twee leerlingen gekozen. De overgebleven leerlingen selecteren een
bekend strippersonage en een grappige situatie (bijvoorbeeld: Lambik die zijn teen stoot.) De twee
teams tekenen zo snel mogelijk met stoepkrijt een kleine strip op de grond.
Nadien wordt er gestemd welke striptekening de beste is.
Ready? Set. Go!
Zoek een grote plaats waar op de grond kan worden getekend (dit is niet zo moeilijk, de hele
zone is autovrij.
Nodig: krijt
Leuk om de kunstwerken te vereeuwigen met een fototoestel!

We wandelen voorbij de Warande en slaan rechts af in de Warandestraat. We steken de
straat over en volgen de Gemeentestraat. Hier bevindt zich links de tekenacademie van
Turnhout. Op het einde van de straat komen we uit op de Renier Sniedersstraat.
In deze straat staat het voormalige woonhuis (nr. 13) van dokter Paul Janssen (9).
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Opdracht: beantwoord volgende vragen

• Wie was Paul Janssen? Arts en farmacoloog, hij ontwikkelde heel wat nieuwe medicijnen,
voornamelijk de zoektocht naar een geneesmiddel tegen aids hield hem sterk bezig.
• Welk bedrijf stichtte hij? Janssen pharmaceutica
• Het huis is gebouwd in een wel zeer herkenbare bouwstijl. Welke? Art Deco
• Het huis daarnaast, nr. 11, is gebouwd in een verwante stijl. Welke? Art Nouveau
• Wat is het belangrijkste verschil tussen deze twee stijlen?
Art nouveau: natuurlijke vormen
Art deco: gestroomlijnde en geometrische vormen

Benoem de kunststijl van onderstaande kunstwerken

Art nouveau

Art Deco
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We wandelen naar rechts, waar we op het einde van de straat de watertoren
tegenkomen.

De watertoren (10) is één van de centrale kenmerken van de stad. Deze is toren is 38m hoog
en mag zich vanaf 1987 een beschermd monument noemen. Vroeger fungeerde hij als
‘waterput’ waar de mensen massaal naartoe trokken om zich te voorzien van het nodige
water. Dit kunnen we ons vandaag de dag nog nauwelijks voorstellen vanwege de huidige luxe
van kraantjeswater.
Nu fungeert de Watertoren vooral als uniek kenmerk van de stad Turnhout waar ook af en toe
concerten plaatsvinden.

We gaan naar links de Stationsstraat in. Hier bevindt zich het station van Turnhout (11).

Herkennen jullie het station zoals op deze oude foto’s? De voorkant is nog dezelfde, deze werd
volledig gerestaureerd. Achteraan werd de overdekte spoorhal volledig afgebroken.
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We steken aan de rotonde de straat over en wandelen een stukje langs de spoorweg in de
Spoorwegstraat. We slaan onmiddellijk af naar links: de Molenstraat.
We slaan de tweede straat rechts in: Kruishuisstraat. En onmiddellijk daarna linksaf:
Corbeelstraat. We lopen nu recht op de Heilig Hartkerk (12).

Omdat de Sint-Pieterskerk op de Grote Markt te klein was geworden, besloot men in 1896 een
tweede kerk te bouwen:
de Heilig Hartkerk.
De kerk werd gebouwd door de architect Taeymans. Hij had maar één doel: de SintPieterskerk overtreffen. Dat deed hij uiteindelijk ook werkelijk door de toren 92 meter hoog te
maken, wel 30 meter meer dan de Sint-Pieterskerk. Dit paste bovendien perfect bij de
neogotische stijl waarin de kerk werd gebouwd, waarbij alles zoveel mogelijk naar de hemel
wordt gericht.

In de kerk kan je heel wat heiligenbeelden aanschouwen. Bij elke heilige wordt er informatie gegeven
over wanneer je hem/haar kan aanroepen en van wie hij/zij de patroonheilige is.

Opdracht: zoek volgende heiligen in de kerk en noteer het antwoord op de vragen.
• Heilige Petrus
Patroonheilige van: pausen, bakkers, slachters, bruggenbouwers, boetelingen,
metselaars, …
Waarvoor kan je hem aanroepen? loopproblemen, verlamming, kinkhoest
Welk attribuut heeft hij bij? haan, sleutel
• Heilige Antonius
Patroonheilige
van:
wevers,
slagers,
suikerbakkers,
mandenmakers,
begrafenisondernemers, zakkendragers, zwijnenhoeders, varkens en huisdieren
Waarvoor kan je hem aanroepen? tegen de pest, ziekten, vuur en veeziekten
Welk attribuut heeft zij bij? Varken
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• Heilige Rita
Patroonheilige van: hopeloze gevallen
Waarvoor kan je haar aanroepen? examenvrees en bij pokken
Welk attribuut heeft zij bij? kruis, wonde op hoofd

We nemen het straatje rechts van de kerk en draaien onmiddellijk naar links: de
Vianestraat. Deze volgen we steeds rechtdoor tot we in de Korte Gasthuisstraat uitkomen.
Hier nemen we het kleine steegje schuin tegenover: het Driezenstraatje (13).

Het Driezenstraatje was vroeger een smal steegje, de werkelijke breedte kan je nog zien aan
het aflopende fietspad, iets verderop.
Een “dries” is een grasveldje. Vroeger was hier een dergelijk grasveld waarop de vrouwen uit
de buurt hun wasgoed kwamen bleken.
Verder aan de linkerkant kan je een Christusbeeldje ontwaren tussen de planten. Dit is een
klein reliek dat tot doel had de duivel de toegang tot het huis te beletten.

Opdracht: Suske en Wiske
Het Suske en Wiske-album “De vonkende vuurman” speelt zich af in en rond Turnhout.
Het verhaal gaat over enkele plaatselijke legendes waaronder de legende van “Klein Peerke”.
De leerlingen krijgen een pagina van het verhaal. De eerste drie kaders staan in de juiste volgorde.
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De leerlingen proberen de twaalf kaders in de juiste volgorde te zetten en het verhaal te
reconstrueren.
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•
•

Waarover gaat deze legende?
Klein peerke verplaatst een grenspaal ten nadeel van zijn buurman. Hiervoor moet hij boeten
en blijft hij eeuwig met de grenspaal ronddolen en vlammen uitspuwen.
De leerkracht vertelt jullie de ware verhalen en legendes. Noteer deze ook.
Het verhaal van Suske en Wiske werd geïnspireerd op drie verschillende verhalen:
- Een man verzette ooit een grenspaal waardoor hij een stuk grond van zijn buurman
innam. Als straf moest hij eeuwig met de paal rondsjouwen.
- Een herder pleegde meineed nadat hij de geldbeurs van zijn baas vond en voor
zichzelf hield. Hij loog toen zijn baas hem vroeg of hij de beurs had gevonden en
zwoer: “Als ik de beurs gevonden heb, dan wil ik eeuwig branden als een hellevlam.”
- Klein Peerke (Petrus van Gorp) woonde in Turnhout en was volgens de verhalen
2m18 groot. Om die reden werd hij de “reus van Turnhout” genoemd.

Op het einde van het Driezenstraatje komen we uit op de Herentalsstraat. Hier gaan we
rechtsaf. We nemen de derde straat links: Druivenstraat. We wandelen nu langs het
Speelkaartenmuseum (14).

Extra informatie: de Chinezen waren de eersten die met kaarten speelden (al in de 10de
eeuw). Via de Islamitische landen, kwam het kaartspel uiteindelijk hier terecht.
Waarschijnlijk in 1377 met de kruisvaarders. In Europa werden prenten van koningen,
ridders en andere personen uit de hofhouding toegevoegd. Het waren uiteindelijk de Fransen die de
ruiten, harten, schoppen en klaveren iconen introduceerden.
Bij sommige kaartspelen had men nood aan een extra kaart, deze kaart werd ‘best bauer’ genoemd.
Het is pas later dat de joker die wij kennen op de voorgrond treedt.

Opdracht: speelkaarten
Vul het schema aan: hoe heten de 4 speelkaartensymbolen in verschillende talen?

Vlaanderen/Nederland

Harten

Ruiten

Klaveren

Schoppen

Engeland

Hearts

Diamonds

Clubs

Spades

Frankrijk

Cœurs

Carreaux

Trèfles

Piques

Duitsland

Herz

Karo

Kreuz

Pik

Italië

Cuori

Quadri

Fiori

Picche
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Speelkaartenmuseum: het museum is zeker een aanrader om te bezoeken. Hier kom je
alles te weten over de geschiedenis van de speelkaart in Turnhout. Bovendien krijg je ook
meer informatie over het drukproces. Zo worden er authentieke drukpersen, grafische apparatuur en
een gigantische stoommachine tentoongesteld.
Praktisch: jonger dan 18 jaar: gratis, 18-65 jaar: 5 euro, geopend van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10
tot 17 uur (http://www.speelkaartenmuseum.be)

We volgen de Beekstraat. Op het einde draaien we naar links, de Otterstraat in. Zo komen
we terug op ons beginpunt uit: de Grote Markt. Hier eindigt onze rondleiding.

24

4. VOETen
Met de wandeling willen we ook enkele vakoverschrijdende eindtermen bereiken (VOETen).
Belangrijk is bijvoorbeeld dat de leerlingen goed samenwerken, respect hebben voor elkaar en hun
verantwoordelijkheid opnemen wanneer zij op straat wandelen. Bovendien proberen we hen aan te
zetten tot creativiteit, kritisch denken, initiatief en doorzettingsvermogen met de verschillende
opdrachten en vragen.
Hieronder lijsten we de belangrijkste VOETen op.
Gemeenschappelijke stam
-

-

-

-

Communicatief vermogen
1. brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk;
Creativiteit
2. kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren;
Doorzettingsvermogen
4. blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven;
Esthetische bekwaamheid
6. kunnen schoonheid ervaren;
7. kunnen schoonheid creëren;
Exploreren
8. benutten leerkansen in diverse situaties
Initiatief
10. engageren zich spontaan;
Kritisch denken
11. kunnen gegevens, handelswijzen en redeneringen ter discussie stellen aan de hand van
relevante criteria;
13. kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken;
Respect
18. gedragen zich respectvol;
Samenwerken
19. dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen;
Verantwoordelijkheid
20. nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in
de samenleving.
Zorgvuldigheid
25. stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen.

Context 3: sociorelationele ontwikkeling
2. De leerlingen erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van
gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties
10. De leerlingen beargumenteren, in dialoog met anderen, de dynamiek in hun voorkeur voor
bepaalde cultuur- en kunstuitingen;
11. De leerlingen gebruiken cultuur- en kunstuitingen om begrip op te brengen voor de leefwereld
van anderen.
Context 4: omgeving en duurzame ontwikkeling
5. De leerlingen tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap en het
cultureel erfgoed.
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Context 7: socioculturele samenleving
1. De leerlingen beschrijven de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en
normen in eigen en andere sociale en culturele groepen;
6. De leerlingen gaan actief om met de cultuur en kunst die hen omringen;
7. De leerlingen illustreren de wederzijdse beïnvloeding van kunst, cultuur en techniek, politiek,
economie, wetenschappen en levensbeschouwing.
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