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1. De kerk van Baarle werd 
vermoedelijk in de 7de eeuw 
gesticht door de H. Amandus. 
Tijdens de beeldenstorm werd het 
lelijk gehavend. Het duurde tot 
1654 vooraleer het hersteld 
geraakte. Daarbijkre eg het een 
gotisch uitzicht. In 1831 volgde 
opnieuw een uitbreiding en in 
1994 werd het gerestaureerd. Het 
meubilair is grotendeels 
neogotisch. Onder de kunst- 
schatten horen het schilderij "de 
Liefdadigheid van Sint Martinus" 
uit de 17e eeuw en een 
geschilderde kruisweg van Evarist 
De Buck. De kerk is enkel te 
bezoeken tijdens de erediensten. 
.2. De geschiedenis van deze 
veerpont gaat terug tot de 19e 
eeuw. Het wankele bootje werd 
voortgetrokken langs een kabel 
die op de bodem van de rivier lag, 
om het voorbijvarende boot-
verkeer niet te belemmeren. Het 
geliefkoosde doel van de over-
stekende passagiers vanuit 
Drongen is het restaurant aan de 
overkant. In 2007 werd in het 
kader van een landinrichtings- 
project de aanlegsteiger ver-
nieuwd en het kabelveer vervang- 
en door een gemotoriseerd veer. 
3. Het godshuis Sint-Regina is ont-
worpen in 1872 door architect 
August Van Assche, in opdracht 
Ernest Solvyns. De bedoeling van 
dit gebouw in neogotische stijl 
was om er een bejaardenhuis in te 
vestigen. De verzorging van de 

bejaarden gebeurde door de 
kloostergemeenschap van de 
zusters van Onze-Lieve-Vrouw van 
VII Weeën. In 1971 werd de 
functie van verzorgingstehuis 
voor bejaarden overgenomen door 
het gebouw Leiehome aan de 
overkant van de straat. Het gods- 
huis werd volledig gerestaureerd 
in zijn oorspronkelijke stijl en 
herbergt nu een revalidatie-
centrum en een dienstencentrum 
voor gehandicaptenzorg. 
4. De uitdrukking „naar gods-
vrucht en vermogen‘ is wel zeer 
toepasselijk voor Baarle. Het is 
namelijk bezaaid met kapellen, 
de ene al mooier en groter dan de 
andere. Kapellen waren een teken 
van volksdevotie maar ook van de 
vrijgevigheid van de welstellende 
families. Ze zijn dan ook vaak te 
vinden in de buurt van een 
kasteel. Op onze wandeling liggen 
er vijf op onze weg of vlakbij: de 
kapel Sint–Antonius van Padua 
aan de Wijkbosstraat, de 
Theresiakapel aan de Baarle-
veldestraat, de Mariakapel in de 
Rabouwstraat, de Solvynskapel 
aan de Ernest Solvynsdreef en de 
bedevaartskapel voor Sint-
Gerulfus aan de Sint-Gerolfstraat. 
Deze heilige werd aangeroepen 
tegen de koorts. De oorspronke-
lijke kapel werd er in 1750 
gebouwd omdat volgens de over- 
levering op die plaats de heilige 
Gerulphus in 748 werd vermoord.  

5. Het kasteel van Baarlevelde 

was tot voor 1780 een klein 
kasteeltje dat rond de eeuw-
wisseling in empirestijl werd ver-
groot en omgebouwd. De 
vooraanstaande families die het 
bewoonden leverden vaak de 
burgemeester van Drongen. 
Joseph Van Alstein bijvoorbeeld, 
was burgemeester van 1800 tot 
1810, maar werd gedwongen 
ontslag te nemen uit zijn functie 
wegens verwaarlozing van zijn 
ambt‖. Later kwamen uit de 
familie Rooman meer invloedrijke 
burgemeesters voort. 
6. De visvijver in Halewijn,de 
vierde woonkern van Drongen,  is 
privé-domein en wordt uitgebaat 
door de vzw Drongense 
Lijnvissers. Iedereen die over een 
visverlof beschikt kan er een 
lijntje werpen. Wandelaars en 
fietsers kunnen er in de zomer- 
maanden verpozen op het terras 
van de kantine .  
6. Het Kapellegoed, ook wel 
Triomfkasteel genoemd, is 
gelegen in een riante tuin met 
Japanse notelaar langs de Sint 
Gerolfstraat. Er is weinig bekend 
over de historiek, maar er worden 
in geschriften toch sporen terug-
gevonden tot 1398. De huidige 
voorgevel dateert van 1852. 
Oorspronkelijk dubbel omwald, 
werd de walgracht voor het 
kasteel in 1956 gedempt. Het 
kasteel werd gedurende vorige 
eeuw bewoond door verschillende 
Drongense burgemeesters. 
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