
 

 

Groetjes uit Sint-Pieters  !  

Wandelzoektocht aangeboden door basisschool Sint-Leocollege. De zoektocht gaat naar de Brugse 

binnenstad. Via het volgen van de foto’s … vind je het wandeltraject !  

In bijlage tref je een hele reeks foto’s aan die genummerd zijn. Met behulp van de foto’s kan je de te 
volgen weg vinden. Je start bij foto 1 en deze toont de weg naar het volgende punt.  Met de vragenlijst kan 
je vragen over gebouwen, plekjes, standbeelden en verborgen parels die onze stad rijk is, proberen te 
beantwoorden. Ook worden er enkele leuke weetjes ten gepaste tijden meegeven.   
De foto’s kan je afprinten of opslaan op je gsm om zo te weg te vinden.  
 

 

 

Foto 1 Op de hoek van de Sint-Jansstraat met  het Sint-Jansplein zien we een museum. 
Geef de naam van het museum: 

Antwoord  

 Weetje: ooit kwamen kinderen op straat om te demonstreren omdat de prijs voor 
dit product duurder werd. 

Foto 2 Wat was het nut van het monument op het plein? 

Antwoord  

 Weetje: vorige maand werden er hier nog opgravingen gedaan rond het 
monument en men vond oude resten van de oude Sint-janskerk en kapel die er 
vroeger nog hebben gestaan. 

Foto 6 Welk gebouw bevindt er zich rechts van de doorgang? 

Antwoord  

 Weetje: de Blinde-Ezelstraat werd genoemd naar de ezels die geblinddoekt in de 
tredmolen van de mouterij moesten stappen. Zo werden ze niet duizelig! 

Foto 7 Wanneer werd de eerste steen van het nieuw Huidevettershuis gelegd en welke 
ambacht werd hier vroeger uitgeoefend?   

Antwoord   

 Weetje: later werd dit plein gebruikt om vis te verkopen (kleine vismarkt). Hier 
werd goedkope vis verkocht voor de gewone volksmensen. De duurdere vis werd 
verkocht op de Vismarkt. 

Foto 8 Op de brug aan begin van de Dyver staat een patroonheilige afgebeeld? Welke? 

Antwoord  

 Weetje: het beeld werd ooit in de Reien gegooid! 

Foto 10 Welk jaartal staat er op deze brug? En welk kleinste object kan je zien van op 
deze brug? 

Antwoord   

 Weetje: De naam van deze brug is het Bonifaciusbrugje. Over het kleinste object is 
er momenteel een discussie omdat er in de Langestraat een nog kleiner exemplaar 
zou gevonden zijn. 

Foto 13/14 Welk gebouw stond er hier vroeger? Vooral de mensen die hier hebben gewerkt, 
konden vandaag de dag zeer belangrijk zijn! 

Antwoord  

 Weetje: de gebouwen hebben nu andere functies gekregen: oa. tentoonstellingen, 
museum Hans Memling,… 

Foto 21 Van welk natuur- en wiskundige persoon is dit standbeeld? 

Antwoord  



 Weetje: Wist je dat deze man de uitvinder was van wiskundige breuken. Waarvoor 
de meeste leerlingen van de lagere school hem niet zo dankbaar zijn! 

Foto 23 Welke 2 personen staan er op de Markt? Deze 2 personen speelden een 
belangrijke rol in de Guldensporenslag op 11 juli 1302. 

Antwoord  

 Weetje: Op de Markt kan je op de grond verschillende koperen nagels zien die een 
lijn (middaglijn) vormen. En bovenop een hoekhuis kan je misschien een goudgele 
bol zien (middagwijzer). Wanneer de schaduw van de bol precies op de lijn valt, is 
het exact 12.00 uur plaatselijke zonnetijd. 

Foto 28 Geef de naam van deze kunstschilder: 

Antwoord  

 Weetje: op dit plein was ooit de oude haven van Brugge waar goederen werden 
geladen en gelost.  

 


