
De Kerstwandeling van de 25! 
Trek je beste wandelschoenen aan, laat je verrassen door unieke beelden van 
toen en ontdek allerlei verrassende anekdotes en nieuwtjes. De wandeling 
duurt ongeveer 1u30 maar we schatten met alle opdrachtjes dat je toch een 
mooie 3 uur kan vullen. 

START HIER! 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sint-Catharinaplein 
Opdracht= Verzin een takkreet met je bubbel, liefst in kerstthema! 

2. Kiel plein (plein achter den Tir) 
Opdracht= Het nieuwe jaar is bijna aangebroken, en daar hebben traditiegetrouw 
goede voornemens bij! Welke belofte maak jij een jezelf of aan de mensen in je 
bubbel? 

3. Het Nest 
Opdracht = Nu je voornemen voor 2021 gemaakt is, is er geen beter moment om 
eens na te denken over het voorbije jaar. Als je zoals mij bent, ben je je voornemens 
van vorig jaar al lang vergeten. Je mag daarom nu gewoon iets bedenken van het 
voorbije jaar, waarover je trots bent op jezelf. 

 

 

 

 

 

 



4. Jules de Geyterstraat 
In deze straat waren er 13 bombardementen in 1944! De V2-inslag veroorzaakte 43 
doden en 93 gewonden. Vandaag staat er een gedenkplaat op het gebouw. 

 

 
 

Kan jij dit gebouw vinden in deze straat? 

5. Beerschotstadion 

The walk of fame 
 
In 1920 mocht Antwerpen de Olympische Spelen organiseren. Al 100 jaar draagt onze 
stad met trots de titel van olympische stad, die wereldwijd slechts 23 steden 
toebehoort. 
 
Het Olympisch Stadion - nu beter gekend als het Beerschotstadion - speelde een 
centrale rol in heel het gebeuren. Het was ook de eerste keer dat DE Olympische vlag 
werd gebruikt, maar ook gestolen... Probeer daarom de vlag na te maken en stuur je 
creatie door naar het email adres (corona.de25@gmail.com). 

Je kan de exclusieve Walk of Fame wandeling hieronder vinden, deze kan je als 

extraatje doen 😉   

 



 

6. Marathonstraat 
De marathon is een hardloopwedstrijd over een afstand van 42,195 km. Ze dankt 
haar naam aan een veldslag uit de Oudheid. In 490 v Chr. speelt de ‘slag bij 
Marathon’ zich af,  een veldslag tussen de Grieken en de Perzen. 
Brr… heb jij het ook zo koud tijdens deze winterwandeling? Wij hebben de perfecte 
oplossing.  Doe samen met je bubbel een sprintje om ter snelste aan de finish en 
stuur je fotofinish of het filmpje door naar het corona-emailadres. 

 

 Wil je meer info over de straten? Surf dan zeker naar deze website 
https://www.antwerpen.be/info/5ec5296e901c1fc2f77b1d1c 

  

7. Kristus Koning Kerk 
Deze kerk werd gebouwd voor de wereldtentoonstelling van 1930 op het Kiel, als 
onderdeel van het tijdelijke Museum voor de Vlaamse kunst. Daarna werd ze 
parochiekerk. 

Opdracht = Zoek onderstaande foto’s. 

 

 

 

Hoort dus niet bij 

onze wandeling 

https://www.antwerpen.be/info/5ec5296e901c1fc2f77b1d1c
https://www.antwerpen.be/info/5ec5296e901c1fc2f77b1d1c


 

  

 

 

 

 

 

 

 

8. Wilrijkse pleinen 
Het kiel was recent opnieuw gastheer van een internationaal sport event (doen we 
goed zeg!), ditmaal het EK hockey. We behaalden zelfs goud!  
Als wat verder richting Antwerp Expo zou gaan, dan kom je onderweg aan je 
linkerkant een tank tegen. In 1944 werd Antwerpen bevrijd van de Duitse bezetting 
door de Britten. De tank reed via de Jan van Rijswijcklaan het Stadcentrum binnen. 
Later werd deze tank geschonken aan Antwerpen als herdenking.  

 



9. Mastvest 
Opdracht = In deze vijver wonen verschillende watervogels. Hoeveel kan jij er 
terugvinden? 

 

  

 

 

Eend Meerkoet Waterhoen Gans Nijlgans 

 

10. Speeltuin Floris 
Opdracht = Beeld een gezellig kersttafereel uit (zoals een pakje opendoen) en stuur 
ons je foto!  

 

 

 

 

 

 

 

11. Camille Huysmanslaan 
Opdracht = Camille Huysmans’ standbeeld kan je aan het einde van deze straat 
terugvinden. Deze grote meneer was net voor en net na de Tweede Wereldoorlog 
burgemeester van Antwerpen. Voor de kinderen: wie is er nu burgemeester van 
Antwerpen? En voor de volwassenen: Hoeveel burgemeesters van Antwerpen kan jij 
nog opsommen? Tip: denk nog eens aan grote straten in de Stad (zoals in vraag 8) 
en je vindt er al heus wat. 

 



12. Kielpark 
Opdracht = Om af te sluiten, de laatste opdracht is: Baken het territorium af met een 
mooie kersttekening met takjes en zand.  

 

Dit is het einde!  
Dat hebben jullie fantastisch gedaan. Hopelijk hebben jullie een aangename 

wandeling achter de rug, en nu snel een warme chocomelk thuis drinken 😊  

Tot slot, fijne feestdagen iedereen!  

Groetjes de 25 

  

 


