


Project Superheld: Word jij een echte 
HalleHeld?
Halle is in gevaar en enkel jij kan de stad redden! Volg het super
heldenparcours en help enkele lokale helden bij deze missie. Bij elke  
opdracht die je goed uitvoert, bewijs je dat je een superkracht bezit 
en groeit het beschermingsschild van de stad. Klaar om de uitdaging 
aan te gaan?

•  Verzin een coole superheldennaam en schrijf hem hieronder.

•  Zet je masker op en volg het parcours hiernaast.

•  Stop bij elke figuur om de opdrachten op te lossen.  
Slaagt je opdracht, vink dan je nieuw verworven superkracht aan.

Te verwerven 
superkrachten:

Legende

Mijn superheldennaam is:
…….……………………………….........................………...........

Super-
zintuigen

Spier-
kracht

Laser-
ogen

Super-
slim Super-

selfie

Tele- 
kinetische

kracht

2 VISIT

❶ Mini-prinses, Toerismekantoor,
 Grote Markt 1
❷ Kasteelheer, 
 Monseigneur Senciestraat 4
❸ Onze-Lieve-Vrouw
 Basiliek, Grote Markt
❹ Vaantjesboer, Beestenmarkt
❺ Pater Pax, Paterskerk, 
 Volpestraat 38
❻  François Servais, Servaislaan
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Afstand: 2 km

Startpunt: Toerismekantoor Halle, Grote Markt 1, 1500 Halle

Openingsuren toerismekantoor: Ma  vrij: 9.00  12.00 & 13.30  16.00
Van begin april tot eind september ook open tijdens het weekend  
en op feestdagen: 9.00  12.00 & 13.00  16.00

Praktisch

3



PASPOORT

Wie?

Mini-prinses
Beschermer van 

Kindercarnaval
Bijzondere eigenschap 

Feesten
Woonplaats

Zwerft rond in Halle

Carnaval is HET moment waar Hallenaren naar uitkijken want dan 
wordt er 3 dolle dagen feest gevierd.

Om alles in goede banen te leiden zijn er elk jaar prinsenverkiezingen. 
Tijdens carnaval regeren de prinsen en prinsessen namelijk over de 
feestvierders en ontvangen ze gasten in het historisch stadhuis.

Naast een prins en prinses, wordt er ook een miniprins en  
een miniprinses gekozen tijdens kindercarnaval.  
Kandidaten worden op de proef gesteld 
met heel wat speelse opdrachten 
en proeven. In 2019 moesten 
ze bijvoorbeeld een volledig 
kostuum maken met gerecycleerd 
materiaal. Het miniprinsenpaar  
is verantwoordelijk voor  
het openen van de kermis.

Wist je dat  het mini-prinsenpaar  ook een sidekick heeft?Het mini-hofnarrenpaar.

Stop 1

4 VISIT



Wie?

Mini-prinses
Beschermer van 

Kindercarnaval
Bijzondere eigenschap 

Feesten
Woonplaats

Zwerft rond in Halle

Elke superheld heeft indrukwekkende superzintuigen.  
Deze versterkte zintuigen helpen een superheld in noodsituaties.  
Zo kunnen ze door muren kijken of kilometers ver horen als er iemand 
hulp nodig heeft. Kan jij goed horen, zien en voelen?  
Bewijs dat maar eens door deze bingokaart in te vullen!

Opgepast, deze opdracht loopt doorheen het hele parcours, 
je superzintuigen moeten dus altijd op scherp te staan!

Voelen Horen Zien
5

Super-
zintuigen

5

 Bierviltje

 Water

 Kaarsje

Oude
stadsmuur

De klokken van
de basiliek

Evenementen
kalender



Test je supersterkte op de speeltuin!  
Hoe vaker je een oefening doet, hoe meer balkjes je kan inkleuren.

Optrekken  
aan een bar

De loopbrug  
overlopen

Beklimmen  
van de netten

De overblijfselen  

van het kasteel kan 

je nog altijd zien in 

de kelder van het 

woonzorgcentrum 

Sint-Augustinus.

PASPOORT

Wie?

Kasteelheer
Beschermer van 

Het kasteel
Bijzondere eigenschap 

Heldhaftig
Woonplaats

Het kasteel van Halle

Stop 2

6 VISIT
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In een ver verleden stond er een kasteel in Halle. 

Het kasteel had hele dikke muren, zodat het de stad kon beschermen 
tegen aanvallen van legers. Het kasteel had ook een grote vierkante 
toren en drie ronde torens. Om het kasteel binnen te geraken moest 
je door een grote toegangspoort. Nu het kasteel er niet meer 
staat, kan het de stad niet meer beschermen. Daarom moet er een 
superschild komen! Kan jij een nieuw kasteel tekenen dat de stad 
beschermt tegen aanvallen?

Wie?

Kasteelheer
Beschermer van 

Het kasteel
Bijzondere eigenschap 

Heldhaftig
Woonplaats

Het kasteel van Halle

Spier- 
kracht
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Onze-Lieve-Vrouw wordt in Halle de zwarte Madonna genoemd, 
maar waarom? 

Dat is omdat de zwarte Madonna in de middeleeuwen een echte 
heldin was! Toen Halle aangevallen werd, ging ze op de stadsmuren 
staan en ving ze met haar gewaad alle kanonballen op! Door dit  
te doen werd ze helemaal zwart van het roet!

Geen wonder dus dat er van overal uit het land jaarlijks zo veel 
mensen op bezoek komen. Misschien kan de zwarte Madonna  
hun wens wel in vervulling laten gaan! Voor zo’n tocht bestaat  
er zelfs een speciaal woord: bedevaart.

PASPOORT

Wie?

Onze-Lieve-Vrouw

Beschermer van 

Halle
Bijzondere eigenschap 

Opvangen van  
kanonballen
Woonplaats

Sint-Martinus basiliek

Stop 3

8 VISIT



De zwarte Madonna was 

zo een mega heldin dat de 

paus besloot om de kerk een 

megatitel te geven. Daarom 

wordt de kerk nu een basiliek 

genoemd.

Ga binnen in de basiliek en speel het kanonballenspel!
•  Kies 2 afgevaardigden en ga voor de kanonballen staan.

•  Sluit allebei je ogen, open ze 5 seconden en kijk naar de kanonballen.

•  Draai je vervolgens om en raad hoeveel kanonballen je gezien hebt. 
Wie zit er het dichtste bij?

• Tel daarna samen de kanonballen. Hoeveel zijn er? 

 …….……………………………….........................………………………....…………

Stap terug naar buiten en kijk naar al de versieringen op de basiliek. 
Eén van die versieringen zijn waterspuwers. Dit zijn de beschermers 
van de basiliek. Vind jij er eentje?

Waar staat hij? …….……………………………….........................………………………....…………

9

Tele- 
kinetische

kracht
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Hallenaren worden  vaantjesboeren genoemd.

PASPOORT

Wie?

Vaantjesboer
Beschermer van 

Bedevaarders
Bijzondere eigenschap 

Overtuigingskracht

Woonplaats

Beestenmarkt

Stop 4

10 VISIT



Laser- 
ogen

Hallenaren verkopen sinds vele eeuwen vlagjes aan bedevaarders 
die op bezoek komen. Deze vlagjes worden vaantjes genoemd.  

Ze worden gekocht als aandenken.

Hieronder zie je 2 vlagjes.  
Het linkse vlagje is een juist vlagje.

Kan jij zoeken welke 7 fouten er 
staan op het rechtse vlagje 

en zorgen dat enkel  
de juiste vlagjes  

verkocht  
worden?

Zoek jij het standbeeld van de vaantjesboer? Hij ziet er zo uit.

11



Dit is pater Pax
Wist je dat pater Pax  

een café uitbaatte in de kelder  

van het klooster?

Nog niet zo lang geleden leefden 
er paters in Halle. Vandaag zijn ze 
verdwenen, maar iedereen kent ze 
nog wel. Zeker pater Pax! Pater Pax 
was een grappige pater die graag 
grapjes uithaalde bij de mensen. Zo 
had hij een apparaatje dat hij in zijn 
hand verstopte om de mensen een 
elektrische shock te geven als ze 
hem een hand gaven.

PASPOORT

Wie?

Pater Pax
Beschermer van 

Papa’s die flauwe  
mopjes maken
Bijzondere eigenschap 

Grapjes maken
Woonplaats

Paterskerk

Stop 5

12 VISIT
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Super- 
selfie

Dit is pater Pax

Kan jij ook grappig doen en gekke bekken trekken?
Maak een selfie met je gekste bek voor het portaal  
van de paterskerk.

Extra opdracht:
vertel elkaar je  
favoriete mop.

Wie?

Pater Pax
Beschermer van 

Papa’s die flauwe  
mopjes maken
Bijzondere eigenschap 

Grapjes maken
Woonplaats

Paterskerk

13



Wist je dat Servais  

een standbeeld  

heeft gekregen op  

de Grote Markt?

François Servais werd geboren op 6 juni 1807 in Halle in een arm gezin. 
Muziek boeide hem al sinds hij een kleine jongen was. Servais bleek 
heel veel talent te hebben voor de cello. Servais bleek heel veel talent 
te hebben voor de cello en bespeelde dit instrument als geen ander 
met speciale effecten. Servais trad regelmatig op in België, Frankrijk, 
Nederland en Duitsland. Zijn concertreizen brachten hem naar landen 
in heel Europa, zelfs tot in Turkije. Tijdens zijn 35jarige carrière gaf 
Servais maar liefst duizenden optredens! Hij trad op voor heel wat 
keizers, koningen en prinsen. Een echte superster!

PASPOORT

Wie?

François Servais
Beschermer van 

Muziek
Bijzondere eigenschap 

Hij toverde de  
mooiste muziek uit 
zijn cello
Woonplaats

Servaislaan

Stop 6

14 VISIT
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s+     -st+    m=v

Super- 
slim

Kan jij de rebus oplossen en erachter komen  
hoe het huis van Servais heet?

…….……………………………….........................………………………....…………………........................................................

…….……………………………….........................………………………....…………………........................................................

Wie?

François Servais
Beschermer van 

Muziek
Bijzondere eigenschap 

Hij toverde de  
mooiste muziek uit 
zijn cello
Woonplaats

Servaislaan

15

Extra opdracht:
Servais maakte ook zelf muziek, kan jij dat ook? Verzin zelf een rap.

s=l+    -mp
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Teken hier je eigen schild

Mijn favoriete 
superkracht:

 Superzintuigen

 Spierkracht

 Telekinetische kracht

 Laserogen

 Superselfie

 Superslim

Mijn favoriete 
hoofdkwartier:

 Grote Markt

 Kasteel

 SintMartinus basiliek

 Beestenmarkt

 Paterskerk 

 Villa Servais

Mijn favoriete  
sidekick:

 Miniprinses

 Kasteelheer

 OnzeLieveVrouw

 Vaantjesboer

 Pater Pax

 Servais

Heb je alle opdrachten opgelost en alle superkrachten 
verworven? Heb jij de stad gered? Dan ben jij vanaf  
vandaag de enige echte HalleHeld!

VISIT Volg ons op: 

www.facebook.com/visithalle 

www.instagram.com/stadhalle
Grote markt 1  1500 Halle 
02 365 98 50  toerisme@halle.be


