39

40

41

Kijk goed om heen, dan weet je
welke kant je op moet. Aan het
eind van deze straat ga je NIET
rechtsaf. Blijf hier wel op de stoep
lopen, het is hier smal!

Dit ‘monstertje’ bewaakte vroeger
de ingang van een ???

Je loopt nu langs een van de
mooiste grachten van Haarlem en
ziet dit bij nr. 105.

44

45

46

Wat een rare brievenbus! Loop rechtdoor tot de hoek voor de volgende
foto, maar pas op voor auto’s!

Je bent op de goede weg! Loop
verder deze straat in.

Wat werd hier verbouwd?

49

42

Aan het eind zie je schuin voor
je dit bord, je moet NIET naar De
Adriaan, dus?

43

Om deze beelden te zien moet je
goed omhoog kijken. Deze beelden
staan boven de ingang van het
oudste museum van Nederland.
Welk museum is dit?

47

Deze oude steen zit in een nieuw
gebouw...

50

51

48

... en deze ook.

52

Kijk ook even omhoog naar de
toren van de kerk. Net onder de
wijzerplaat zie je een klein huisje,
daar zat vroeger de brandweer….
nou ja, iemand die er op lette of er
rook te zien was in de omgeving.
Deze meneer is Samuel Ampzing.
Hij wilde dat we allemaal heel
goed Nederlands zouden spreken.

49: A;
45: KORENBEURS;
43: TEYLERS MUSEUM;

7:VIS

40: EEN SCHOOL;

6: ARCHEOLOGISCH MUSEUM;

34: PEROLIN;
32: NEUSHOORN;
27: VALKESTRAAT;

2: DE LETTER O;

Wil je de antwoorden op een
aantal vragen controleren, draai
dan deze bladzijde om en je ziet
de antwoorden staan.

4: GROTE;
Antwoorden:

Links op de Grote Markt zie
je in de verte het beeld waar
je begonnen bent met deze
speurtocht.

5: VLEES;

Dit beeld heet ‘Steekspel op
’t Sant’, dat is de oude naam
van de Grote Markt.

13:VIS;

54

53

Ook dit dier werd in dit gebouw
verkocht. Je gaat hier rechtsaf.

50: KAPPER.

Je bent er bijna! Welk beroep
wordt hier uitgebeeld?

19: DIRCK VAN BAKENES;

Er waren toen veel houten huizen,
dus het was belangrijk om bij
brand dit snel door te geven,
zodat er snel geblust kon worden.

22: BROOD EN MEEL;

Kijk goed voor je en je ziet het
begin van ons alfabet, de eerste
letter daarvan is een...?
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Volg ons op:

HAARLEMS ZOEKPLAATJE

FOTO-SPEURTOCHT VOOR KINDEREN

Welkom in Haarlem, een
prachtige oude stad. Dit is een
korte speurtocht door Haarlem
langs een aantal mooie plekken.

links of rechts kijken. Let ook
goed op de aanwijzingen die
bij de foto’s staan, die helpen
je soms. Veel plezier!

Je begint bij het stadhuis en
zoekt naar het eerste plaatje,
vanaf daar ga je naar het
tweede... en zo verder.

Je staat nu voor het stadhuis. Deze
‘geblinddoekte dame’ staat er als
een symbool voor de rechtspraak,
die eerlijk moet zijn. Daarom mag
ze niet zien wie er voor haar staat.
Vroeger kregen in dit deel van
het stadhuis dieven en andere
misdadigers hun straf te horen.

Meestal kun je het volgende
plaatje direct zien, soms moet je
echter even doorlopen of naar

4

Oeps, is dit een taalfout? Nu wel,
maar vroeger niet. Weet jij wat het
nu moet zijn?

Blijf op het plein. Dit was vroeger
een markthal. Weet jij welke
dieren hier verkocht werden?

14

Het jaartal dat je hier ziet, geeft aan
wanneer dit gebouw gemaakt is.

Deze Phil is ook heel muzikaal!

Dit gebouw heet Zegelwaarden.
Hier werd vroeger ons geld en
postzegels gedrukt en bewaard,
vandaar de tralies.

25

29

Voor deze 36 rondjes moet je echt
omhoog kijken.

30

26

27

Deze straat is genoemd naar een
vogel, die je hier ook ziet. Hoe heet
de straat?

31

Gewoon het hoekje om en dan
zie je dit bord en daar heb je geen
licht voor nodig.

Kun jij “Mar” vinden?

22

Soms moet je naar de overkant. Let
op de passerende auto’s. Wat werd
hier gemaakt?

Deze pijl is duidelijk genoeg, je
moet deze straat inlopen.

Loop rechtdoor en kijk goed
omhoog voor dit engeltje.

17

21

34

35

36

Zie je dit bordje, dan ben je op de
goede weg.

Dat is gek! Wie hangt dit nou zo
hoog aan de muur?

Je kunt hier klimmen en klauteren.

13

Kijk goed omhoog en je ziet
meteen wat hier vroeger werd
verkocht.

Kijk goed om je heen. Dit is een
moeilijke. In dit gebouw kun je naar
de film of het toneel.

Pas op!

8

Nee, dit is geen mobieltje. Dit is
een blokje met de letter A erop!
Ik ben één van de eersten die een
boek heeft gedrukt, ze noemen
mij Lautje.

Deze auto staat echt fout
geparkeerd!

Achter deze deuren kun je
luisteren naar mooie muziek.

Zoek dit leeuwtje, links of rechts?

12

16

20

24

De vriend van de vrouw woont ook
in deze straat, hij heet Chris.

11

Het kan hier best wel stinken.

3

7

Zie jij welk dier hier vroeger
verkocht werd?

Welk museum is LOG?

15

19

Deze steen zit boven de deur van
een hofje, dat zijn kleine huisjes
met een binnentuin. Wie heeft dit
hofje gesticht?

6

10

Dit is Grote Markt 24, alleen open
op zondag voor kerkgangers.

2

Onder deze letter staat een andere,
welke is dit?

5

9

Is dit nu nummer 6 of nummer
13? Of misschien toch nummer
22? Maakt niet uit, dit is in ieder
geval de ingang van de Grote of
St. Bavokerk, een van de grootste
kerken in de omgeving.

1

32

18

Kijk goed in de zijstraatjes.
Als je deze lamp ziet weet je welke
kant je op moet.

23

Vanaf de fabriek moet je echt even
zoeken naar deze ‘vrouw’.

28

Loop de straat verder uit. Voor je
zie je een mooie molen, maar jij
moet linksaf of rechtsaf.

33

Om dit ‘houten’ huis te zien, moet
je goed om je heen kijken, ook in
de zijstraten.

Welk dier zie je hier?

37

Je loopt nu naar een van de
oudste kerken in Haarlem, de
Bakenesserkerk. Mooie toren hè?

38

Je loopt hier de poort uit en hoeft
hier geen deur achter je dicht te
doen.

