
 
VRAAG 1 
Verspreid over het parcours van de fietstocht werden 6 foto’s genomen. Ze staan hier in willekeurige volgorde afge-
drukt.  
Zet ze in de volgorde waarin u ze tegenkomt tijdens de fietstocht.  
Breng de 3e letter van uw antwoord over naar vak 13 

 
 
VRAAG 2 
Ergens op het parcours van de fietstocht hangt dit bordje. Het verwijst naar ver-
kiezing van het mooiste natuurplekje van de gemeente, die Pasar Drongen in 2009 
organiseerde.  
Welke plaats in Drongen kaapte deze eervolle vermelding weg? 

 
 
VRAAG 3 
Bij het binnenrijden van deze straat hangt dit straatnaambord op de muur van het 
hoekhuis. 
Juist of fout? 
Breng de 4e letter van uw antwoord over naar vak 9 

 
VRAAG 4 
Recht tegenover de Adolf Petitstraat op het Drongenplein staat het oorlogsmonument met een bronzen bas-reliëf 
van Domien Ingels. Het herdenkt de Drongenaars die zijn omgekomen tijdens WO I en WO II.  
Hoeveel Drongenaars kwamen om tijdens die 2 oorlogen?  

 
VRAAG 5  
Op het Drongenplein naast de toegangspoort naar de tuin van de Oude Abdij, bouwden de Jezuieten de Sint-
Jozefkapel ter gelegenheid van hun honderdjarige aanwezigheid in Drongen. Twee jaartallen in romeinse cijfers bo-
ven de ingangspoort verwijzen ernaar.  
In welk jaar kwamen de Jezuieten zich in Drongen vestigen?  
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VRAAG 6 
Het huis nr. 36 in de Oude Abdijstraat is momenteel onbewoond. Enkele elementen in de gevel doen vermoeden dat 
hier vroeger een café gevestigd was.  
Wie woonde tot in 1917 in dit huis? 

Breng de 1e letter van uw antwoord over naar vak 2, de 9e letter naar vak 17 

 
VRAAG 7 
Domien Ingels liet een grote artistieke erfenis na in Drongen. Hij leg-
de zich toe op het afbeelden van dieren. Zo vindt je tussen het Dron-
genplein en Drongen station nog een huisgevel versierd met dit reliëf 
met 2 pauwen.  
Op welk huisnummer vindt je deze pauwen ? 

 
 
VRAAG 8 
In een bocht van de Karel De Bondtlaan krijg je een prachtig uitzicht op de Leie, die 
een bron van inspiratie was voor de kunstschilder. De kunstenaar kreeg zijn laatste 
rustplaats dicht bij zijn geliefkoosde Leie, maar niet op deze plaats.  
In welk Leiedorp staat dit graf? 
Breng de 3e letter van uw antwoord over naar vak 3 

 
VRAAG 9 
Op het kerkhof achter de Sint-Martinuskerk van 
Baarle staat dit familiegraf van Solvyns. 
Wat ontbreekt op deze foto van de grafsteen? 
 
 

VRAAG 10 
In de Kloosterstraat nr. 6 staat het gerestaureerde Sint-Regina godshuis.  
In de inkomhal hangt een gedenksteen uit 1924 die het  50-jarig bestaan van het gods-
huis herdenkt. De bedenker of ‘ontwerpster’ van het godshuis was de schoonmoeder 
van Ernest Solvyns.  
Wat was haar voornaam? 
Breng de 4e letter van uw antwoord over naar vak 8 

 
VRAAG 11 
Boven het altaar van de Sint-Gerulphuskapel in de Gerolfstraat staat een beeld dat de 
patroonheilige van Drongen voorstelt. In zijn rechterhand draagt hij het wapen waarmee hij volgens de overlevering 
op deze plaats zou vermoord zijn. 
Met welk wapen werd Gerolf vermoord? 
Breng de 5e letter van uw antwoord over naar vak 5 

 
VRAAG 12 
De Drongense arts Jozef Boddaert behaalde in 1815 zijn diploma van doctor medicinea aan de rijksuniversiteit van 
Gent.  
Over welke ziekte handelde zijn doctoraatsthesis.  
Breng de 3e letter van uw antwoord over naar vak 1 
 

VRAAG 13 
Joannes Schinck trok tijdens de 2e wereldoorlog op de preektstoel in de kapel van Luchteren van leer tegen de Duit-
se bezetter.  
Van welke gemeente was hij afkomstig 
Breng de 5e letter van uw antwoord over naar vak 10 

 

VRAAG 14 
Aan de Gavergrachtstraat nr. 93 staat  het volkscafé ‘De Gloriette’. De naam verwijst naar de gloriette, het groepje 
linden in de tuin, die bescherming biedt aan de klanten tegen regen of zonnehitte. Van de tientallen streekbieren die 
er geschonken worden, verwijst het Drongens Plezierke naar een van de  12 Drongense helden die in het boekje 
‘Ontdek uw helden’ worden beschreven.  
Wie? 
Breng de 7e letter van uw antwoord over naar vak 11 
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VRAAG 15 
Het dubbel glasraam links achter het altaar van de O.L.V.-kapel aan de Gavergrachtstraat werd geschonken door de 
ouders van Jean Fobe ter nagedachtenis van hun zoon. Deze verzetstrijder werd tijdens WO II in actieve dienst neer-
geschoten.    
Welke twee heiligen staan er op afgebeeld? (Geef de volledige naam van achtereenvolgens de linkse en de rechtse 
heilige) 
Breng de 2e letter van uw antwoord over naar vak 16, de 4e letter naar vak 4 
 

VRAAG 16 
Rechts van de centrale gang van het gemeentelijk kerkhof van Drongen op de Mariakerkseteenweg staat het graf van 
de Drongense kunstenaar Antoon Catrie. Het is een beschermd monument. De constructie maakt gebruik van een 
techniek die hij vaak gebruikte in zijn werk.  
Hoe noemt die techniek? 
Breng de 1e letter van uw antwoord over naar vak 12, 10e letter naar vak 15 

 
VRAAG 17 
Alfons Byn werd op 10 september 1917 door de Duitsers wegens spionage terechtgesteld en 
later begraven op het kerkhof van Drongen. Zijn grafsteen staat op de begraafplaats achter 
het centrale bloemenperk met beeld. Die grafsteen vermeld nog een andere Drongenaar die 
omwille van spionage op dezelfde dag werd terechtgesteld.  
Wat is zijn volledige naam (voornaam, achternaam)? 
Breng de 8e letter van uw antwoord over naar vak 6 

 
 
VRAAG 18 
Bij leven woonde deze hoogbaljuw Zeger van Kortrijk in een middeleeuws slot achter 
het huidige kasteeltje in de Veerstraat nr 80.  
Waar verblijft hij nu? 
Breng de 6e letter van uw antwoord over naar vak 7 

 

 
 
 
 

VRAAG 19 
In de Veerstraat staat het woonhuis van beeldhouwer Domien Ingels. Het beeld in de voortuin is een van zijn favorie-
te afbeeldingen.  
Wat stelt het voor? 
Breng de 1e letter van uw antwoord over naar vak 14 

 
VRAAG 20 
Onderstaande voorwerpen zijn kenmerkend voor het heldenverhaal van 4 Drongense ‘helden’.   
Zet de juiste naam bij het juiste voorwerp. 
a) Jozef Boddaert     b) Karel De Bondt     c) Sint-Gerolf     d) Domien Ingels 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

VRAAG 21 
Welke slogan zoeken we?  
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