
Molse dorpszichten 
- Jeugdwandeling 2,8 km -

Mijne beste groetenissen 

vanuit Moll!

- Jeugdwandeling 2,8 km -
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Philomena en haar vrienden nemen je mee naar Mol anno 1900. Tijdens deze wandeling 
ontmoet je Philomena’s vrienden en hun favoriete prentkaarten van Mol die ze versturen naar 
familie en vrienden. Scan de QR-codes en de kaartschrijvers komen tot leven. Los de vragen 
op, vorm met de letters het juiste 10-letterwoord en ontvang een leuk aandenken. Veel plezier!

Tip: Houd je smartphone horizontaal bij het scannen, zo komen de personages beter tot 
hun recht. Moeilijke vraag? Misschien kan je slimme telefoon een handje helpen. Gratis 
parkeren: Parking Nete, Rivierstraat en Parking Den Uyt, Rode-Kruislaan. Deze wandeling 
is geschikt voor rolstoelen en buggy’s. Start: Rivierstaat, steegje naast de kinderopvang.

Start je wandeling aan de slagboom aan het steegje. Wandel tot op het einde van het steegje 
en stop aan de Molderdijk en kijk naar rechts. Mia zal je hier haar verhaal vertellen.
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1.  Molderdijk – Mia 

2.  Huidenvetterij aan de Nete – Karel Van Iersel

Vraag 1: Welke vissoort kon men in 1905 aan de haak slaan in de Nete?
0 Rietvoorn (R) 0 Karper (F) 0 Goudvis (G)

Steek het zebrapad over en zet je wandeling verder langs de Wandelweg. Stap tot aan 
het wolwashuisje langs de Nete en kijk naar de kerktoren. Hier wacht Karel je op.

Molderdijk – Mia 

WIE?
Mia
WAAR?
Molderdijk tegenover 

huisnummer 5

Liefste Cole� e. Heeft Louisa jou de Molse zichten 
gezonden? Indien niet, dan vraag 

ik om ze jou te bezorgen. Hoe gaat 
het met jou, Coco? Amuseer jij je? 

Het zicht dat ik jou heb gestuurd is 
de geliefkoosde wandeling van vele 
Mollenaren, het is een prachtige 

dreef in Mol, we zullen ons goed 
amuseren. In afwachting van goed 
nieuws, liefste Coco, omhels ik je. Mia.

Groeteni� en van aan
de Ne� e,

Karel
WIE?

Karel Van Ierse
l

WAAR?

Aan het wolwas-

huisje aan de 

Nete

Wandel verder op de Wandelweg en hou halt net voor het 
watermolenhuisje. Hier heb je een afspraak met Madeleine.
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3.  Watermolen - Madelein

Vraag 2: Madeleine schrijft in haar kaart ‘crocheteren’. Wat is dat?
0 Haken (O) 0 Breien (R) 0 Naaien (J)

4.  Campus Rozenberg - Modestine

Loop de Wandelweg ten einde en ga links de Kersenlaan in. Stop voor de hoofdingang 
van Campus Rozenberg in de Molenhoekstraat. Studente Modestine wacht er op jou.

Lieve ouders. 

Ik zal dinsdag mijn mandje 
sturen, jullie zullen er een 

paar balletschoentjes in 
vinden waarvoor Madame 

Marie Aloisius, de algemeen 

overste, de goedheid gevonden 

heeft om ze te crocheteren. Tot 
ziens lieve ouders en ontvang 

2 dikke ku� en van jullie 
dochter. Madeleine

WIE: 

Madeleine

WAAR: 

Aan de wa
termolen
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Aan de verkeerslichten wandel je naar rechts tot net voor 
het tweede zebrapad. Daar ontmoet je Emma.

Mijnheer. 
Ik heb de uitgave 

Duimpjesblad der maanden – 
januari – februari – maart – 
april – mei – juni ontvangen. 

Er on� reekt mij nog juli 
– augustus. Gelief mij dit dus 
te laten geworden indien het 
reeds verschenen is. Beleefde 

groeten. 
Modestine.

WIE? 

Modestine

WAAR? 

Hoofdingang Campus 
Rozenberg
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5.  Rozenberg - Emma

6.  Station - Sooi Gheys

Vraag 3: Wanneer kwam er een spoorweg in Mol?
0 1860 (E) 0 1878 (D) 0 1908 (J)

WIE? 

Modestine

WAAR? 

Hoofdingang Campus 
Rozenberg

Steek het zebrapad over en wandel de Bergstraat ten einde. Daar zie je rechts 
voor je de Academie voor Woord en Muziek. Rechts naast de Academie zie je een 
smal padje, wandel dit ten einde. Ga daarna naar links het Charel Coolspad op 
dat parallel loopt met de spoorweg. Stop aan de spoorwegovergang en steek het 
Zebrapad in de Statiestraat over en kijk naar de fi etsenstalling van het station. 
Sooi wacht hier met z’n paardenkar op jou om zijn toekomstplannen te delen.

Liefste ouders. 
Wij zijn volop bezig met de praktische proeven, de studie laat niet toe om voor donderdag a.s. te schrijven. Wij moeten nu Frans, opstel, Vlaams en wiskunde leren. Alles gaat goed, ik hoop voor thuis hetzelfde. Ik omhels jullie innig. 

Emma.

WIE? 
Emma
WAAR? 
Rozenberg ter hoogte van 
huisnummer 53
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Wandel verder de Statiestaat in. Houd halt ter hoogte van het kapsalon in de 
Statiestraat tegenover de juwelierszaak. Joseph vertelt hier zijn verhaal.

Zicht op de sta� e. 

Sooi.

WIE?
 

Sooi 
Ghey

s

WAAR
? 

Stati
estra

at
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7.  Café de la Presse - Statiestraat - Joseph

8.  Gendarmerie Statiestraat - Jules

Ga enkele meters verder en stop aan de supermarkt Carrefour en 
kijk links voor je. Jules vertelt je graag zijn verhaal.

Beste Octavia, hier een prentkaart met 
onze winkel er op. Als ge 

nog eens naar Mol komt 
moet je me snel komen opzoeken. Liefs Joseph

WIE? 
Joseph
WAAR? 
Statiestraat 57

Stap nu verder de Statiestraat in en houd halt aan het verkeerslicht. Links voor je 
staat zoetebekje Odette al klaar om je te vertellen hoe het paradijs er uit ziet.
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Groeten uit Moll. 
Jules.

WIE? 

Jules

WAAR? 

Tegenover 

supermarkt
 

Carrefour
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WIE? 
Joseph
WAAR? 
Statiestraat 57

9.  De zoeten hoek - Odette Nonnon

Vraag 4: Wat is suikertrekken?
0 Druivensuiker (A) 0 Bruine suiker om op de 

rijstpap te doen (P)
0 Suiker smelten om 
suikergoed zoals lek stokken 
van te maken (S)

10.  Rondplein-Oude gemeenteschool - Eduard

Vraag 5: De kinderen op deze foto gaan naar school. Sommigen hebben minder geluk en 
moeten werken. Vanaf wanneer werd leerplicht tot 18 jaar ingevoerd?
0 1983 (P) 0 1907 (U) 0 1962 (S)

Wandel rechts de Lakenmakersstraat in tot aan het Rondplein. Ga nu aan het 
grote witte appartement links de Corbiestraat in. Plaats je voor dit appartement 

op het Santo Tomáspleintje. Eduard en zijn schoolmakkers wachten je op.
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Wandel het steegje achter het wereldhuis ten einde en wandel rechts naar 
het Laar. Postbode Jan wacht je op net voor het zebrapad.

Vraag 5: De kinderen op deze foto gaan naar school. Sommigen hebben minder geluk en 

De zoeten hoek - Odette Nonnon

WIE?
 

Odett
e No

nnon

WAAR
? 

Ter 
hoog

te va
n 

Stati
estra

at 25

Nichte Cole� e. 

Groeteni� en uit de zoeten 

hoek. 
Ode� e

Een goedendag uit Mol waar de Bru� elaars een prachtige tijd he� en doorgebracht. 
Hartelijke groeten 

Eduard

WIE? 
Eduard
WAAR? 
Santo Tomásplein
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11.  Voogdijstraat - Jan Van Hoof

Vraag 6: Wie stond er op een Belgische postzegel in 1905?
0 Koningin Astrid (E) 0 Koning Leopold II (T) 0 Koning Boudewijn (G)

12.  Laar Waterpomp - Margot

Steek het zebrapad op het Laar over en wandel voorbij het pleintje met 
de waterpomp. Als je je omdraait ontmoet je hier Margot.

Stap tot aan het volgende zebrapad op het Laar en houd hier halt. Julien vertelt hier zijn verhaal.

Vraag 6: Wie stond er op een Belgische postzegel in 1905?

Een goedendag uit de Voogdijstraat. Jan Van Hoof.
WIE? 
Jan Van HoofWAAR? 

Ter hoogte van huisnummer 5a, Statiestraat

Liefste Margoque. Zie hier een 

klein hoekje dat je herinnert 

aan de spelletjes van vroeger. 

Spijtig genoeg had ik je het 

zicht van het huis van tante 

Sophie willen sturen, in plaats 

van rechts het huis achter de 

pomp van de overleden meneer 

Vervoort. Ik hoop dat je altijd 

braaf bent, dat je piano speelt en 

dat je denkt aan slechterikken. 

Omhels iedereen en duizend. 

Uw vader Charles.

WIE? 

Margot

WAAR? 

Ter hoo
gte 

van Laa
r 20

A Mademoiselle Van Sta� en, 
Saluta� ons Julien Van Sta� en
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13.  Laar - Julien Van Stappen

14.  Laar - Ferdinand Cornelis

Wandel enkele meters verder tot aan het eerste straatje aan je linkerzijde. Draai je een kwartslag 
naar rechts, daar staat Ferdinand te popelen om honderduit te vertellen over zijn ouders winkel.

Wandel nu verder tot aan de Graaf de Broquevillestraat en stop aan het 
volgende straatje. Achter jou staat Jef met zijn te grote fi ets.

A Mademoiselle Van Sta� en, 
Saluta� ons Julien Van Sta� en

WIE? 
Julien Van StappenWAAR? 
Ter hoogte van 20 

WIE? 
Ferdinand Cornelis
WAAR? 
Tegenover Laar 3

Huis Ch. Cornelis –Kerckhofs. Groeten Ferdinand
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15.  Laar - Jef

Vraag 7: Hoeveel fietsen waren er in Mol in 1899?
0 320 (X) 0 147 (I) 0 88 (W)

16.  Graaf de Broquevillestraat - Jules Peten

Vraag 8: Jules vader is de eigenaar van het pand ‘In ’t Rood Huis’. Vandaag staat het pand 
er niet meer, maar staat er een winkel met ook rood in hun merknaam. Welke?
0 H&M (A) 0 Fruitwinkel Cools (O) 0 Kruidvat (Z)

Wandel verder op de Graaf de Broquevillestraat en steek aan het zebrapad 
over. Wandel enkele passen terug en ga even luieren op het bankje op 

het pleintje. Ondertussen vertelt Jules over de ‘Luien Hoek’.

Stap nu terug naar het zebrapad en kijk achterom. 
Daar wacht Catharina je op met haar verhaal.

Vraag 7: Hoeveel fietsen waren er in Mol in 1899?

WIE? 
Jef
WAAR? 
Ter hoogte van Baron van Eetveldeplein 8

Kozijn Frans, wanneer kom je nog eens naar Mol? Groeteni� en Jef

WIE? 

Jules Peten

WAAR? 

Pleintje ter hoo
gte 

van Graaf de 

Broquevillestraa
t 35

Nicht Jeanneken. 

Sint-Niklaas heeft het 
gehoord dat gij het aan ’t 
zingen waart. Hij komt 
zelle. Jeanne ’t Is te zien 
dat de menschen in den 
Luien Hoek moede zijn 

eer zij beginnen te werken, 
niet waar? 
Jules Peten

Liefste Bertha, 

Warme groeteni� en uit Moll. 

Ik verwacht u eerdaags. 

Ca¡ arina
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17.  Hotel Belle Vue - Catharina

18.  Sint Pieter- en Pauwelkerk - Elisa

Vraag 9: Welk gebouw staat er nu in de plaats van het ‘Postkantoor’?
0 Dienst toerisme (T) 0 Oud gemeentehuis (A) 0 Pastorij (C)

Wandel tot aan het volgende zebrapad op de Graaf de Broquevillestraat en kijk in de 
richting van de kerktoren. Elisa staat op het punt haar prentbriefkaart te posten.

Wandel verder naar de Markt en steek over aan het zebrapad aan de 
kerk. Ga voor het Oud Gemeentehuis staan en kijk naar het gebouw aan 

de overkant. Maria wacht hier op jou om haar verhaal te doen.

Liefste Bertha, 

Warme groeteni� en uit Moll. 

Ik verwacht u eerdaags. 

Ca¡ arina

WIE? 

Bertha

WAAR? 

Ter hoo
gte van

 Graaf 

de Broqu
evillest

raat 35

Een goede dag aan Karel, 
Alice en de kinderen. 

Tot binnenkort. Sophie 
Becquaert komt met ons 
naar Bru� el als er geen 

vertraging is. Antwoord in 
Bru� el. 

Elisa

WIE? 

Elisa

WAAR? 

Ter hoogte 
van Graaf de 

Broquevillestraat 21
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19.  Gesticht - Maria

Vraag 10: Wat betekent de uitdrukking ‘iets op je kerfstok hebben’?
0 Ruzie met elkaar 
hebben/krijgen (Q)

0 Verkeerde dingen 
gedaan hebben (H)

0 Iets of iemand 
tegenwerken (B)

Zo, dit was de laatste vraag. Heb je alle vragen opgelost? Vul dan de letters in op het 
strookje op de laatste pagina van deze brochure en vorm hiermee het 10-letterwoord 
dat we zoeken. Heb je het juiste woord gevonden? Breng het strookje binnen op de dienst 
toerisme en ontvang een leuk aandenken.

Beminde Pierre. Ik had nog geen ansichtkaarten. Deze he� en ze pas deze week gemaakt want die andere heb je al. Daarom heb ik zo lang gewacht. Hier stuur ik U het verbetering� chool voor jongens. Hoe gaat het in Maastricht, goed toch. Houd U goed. Maria.

WIE? 
Maria
WAAR? 
Markt 1a

Steek het  zebrapad over en wandel tot aan de Rivierstraat. Draai je nog een 
laatste keer om en kijk richting kerk. Philomena neemt hier afscheid van jou.
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20.  Markt - Philomena

Je bent op het einde van de wandeling gekomen. 
Hopelijk heb je ervan genoten!

Geliefde grootmoeder, alles 

goed daar in Antwerpen? 

Hier in Mol ook alles goed. 

De kleine Charlotte groeit als 
een kool. 

Tot eerdaags, 

Philomena.
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Met dank aan
Acteurs: Briek Geys, Lanthe Geys, Léonie Vancampfort, Fenne Jordens, Noor Claes, 
Mathijs Veestraete, Floris Van Hees, Bo Ives, Joke Noels en Stien Opdebeeck

Amateurfilmers Mol vzw, Tinne Vansand, Dienst erfgoed en Kamer voor Heemkunde



- 15 -- 15 -- 15 -



VUL HIER JE 10-LETTERWOORD IN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Breng je antwoord binnen bij de dienst toerisme en ontvang een leuk aandenken. 
Zijn we gesloten? Geen probleem, vul je gegevens in en we sturen het na.

Voornaam + naam:                                                                 
Adres + huisnummer:                                                            
Postcode + gemeente:                                                           
E-mailadres:                                                                            

0 Ik wil me graag inschrijven voor de nieuwsbrief van Visit Mol met leuke uitjes en 
tips en ga akkoord met het privacy beleid. Info: www.gemeentemol.be/privacy

Dienst toerisme Mol
Markt 1a, 2400 Mol

T: 014 33 07 85
M: toerisme@gemeentemol.be

www.visitmol.be

@visitmol


