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Heilige Petrus en Paulusparochie  in Gent Zuid 
 

Pastorijdreef 2 
9051 Sint-Denijs-Westrem 
09 336 65 17 

Vakantie in eigen parochie. 
 

Een wandeling door Christus Koning. 
 
We zorgen voor een goede beschrijving opdat je niet zou verloren lopen. 

 
We starten aan de hoofdingang van de kerk. We staan met onze rug naar de ingangsdeur en gaan 
rechts af naast de kerk richting Zwijnaardsesteenweg. 
Links zien we de gebouwen van de oude feestzaal Kring Kristus Koning. 
We gaan naar rechts naast de kerk en zien voor ons de Lagere School. 

 
Geef de naam van deze school.  ........................................................................................ 
 
We slaan terug rechts af naast de kerk en zien links het Open Huis. 

 
Geef de naam van dit Open Huis :........................................................................................ 
 
We slaan links af en gaan voorbij de Koffiebar (uw rechterkant). 
Links bevindt zich de bibliotheek en het Dienstencentrum Nieuw Gent. 
 

Geef de naam van de figuur die op de paal in de binnentuin staat :........................................ 
 
Van wie is het ontwerp? :.................................................................................................... 
 
Wanneer werd dit ontwerp ingehuldigd? :.............................................................................. 
 
Welke diensten zitten in het gebouw naast het Dienstencentrum?  ........................................... 
 
We volgen de August Vermeylenstraat rechts ziet u het Gezondheidscentrum. 

 
Geef de openingsuren van dit Gezondheidscentrum : ............................................................ 
 
We steken de August Kekuléstraat over rechts bevindt zich de Panda School. 
We gaan verder tot op het einde van de straat.  
We steken de August Vermeylenstraat over en volgen het rechtervoetpad van de Edelsteenstraat. 
We steken de Jadestraat over. 
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Welke straat moeten we oversteken om aan het gebouw met de mooi beschilderde gevel te 
komen? : ........................................ ............................................................................ 
 
We volgen de Edelsteenstraat steken de Malachietstraat over en voorbij de brievenbus steken de 
Edelsteenstraat over.  
We nemen de Morganietstraat tot op het einde. We steken de Leebeek over via het betonnen trapje.  
We volgen de dreef met de oude beukenbomen. Links bevindt zich het Jeugdwerk van de stad Gent.  
 
Geef de naam van dit jeugdwerk : ............................................................................................... 
 
Welk dier staat op dit bord afgebeeld? : ........................................................................................ 
 
Welke organisatie heeft hier ook zijn thuis? :.................................................................................. 
 
We gaan verder en zien links van ons in nummer 2 C De Sleutel.  
Rechts het internaat Fioretti Sint Paulus. In nummer 2 A bevindt zich een school. 
 
Geef de naam van deze school : .................................................................................................... 
 
We gaan verder en zien rechts van ons de Muziekschool Harteklop en het D.C. De Twijg. 
We gaan verder en slaan links af naast de Lagere School. 
Aan de rechterkant bevindt zich het Sint-Jozef Instituut. 
 
De school O.C. Sint Jozef Broeders van Liefde is een : ..................................................................... 
 
Op het einde van deze straat, de Ebergiste De Deynestraat, slaan links af en blijven op het voetpad van 
de Gestichtstraat. Aan onze linkerzijde zien we een Woonerf. 
 
Geef de naam van dit woonerf : ..................................................................................................... 
 
We gaan verder en volgen nu de Zwijnaardsesteenweg tot aan de verkeerslichten.  
Hier slaan we rechts de Haardstedestraat in. We gaan voorbij de Muilaardstraat en kruisen de 
Steenakker om in de Keramiekstraat verder te wandelen.  

 
Welke school bevindt zich in de Keramiekstraat nummer 80 : .................................................. 
 
Op het einde gaan we links verder in de Arduinstraat. 
 
In de Arduinstraat nummer 11 bevindt zich :.......................................................................... 
 
We gaan rechtdoor het domein van het UZ binnen. We gaan rechtdoor tot aan de parkeertoren. 
Nu volgen we de pijl 'Tram' en gaan rechtsaf naast de parkeertoren.  
 
Wat is de vrije hoogte in de parkeertoren? :........................................................................... 
 
Zo komen we aan de eindhalte van tram 4.  
We slaan links af en volgen de pijl ingang 54-99. 
Aan het volgende kruispunt volgen we de pijl ingang 80-99.  
Eens overgestoken zien we het gebouw met als nummer 84. 
 
Geef de naam van dit beschermd gebouw.: ................................................................... 
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We gaan dit gebouw binnen en verlaten het aan de overzijde. 
 
Binnen in dit gebouw hangt een mozaïek, wat stelt deze voor? : ...................................... 
 
Eens buiten volgen we rechts de pijl ingang 88-87.  
We steken de straat tweemaal over om voor het gebouw 87 te komen.  
We gaan rechts verder richting ingang 85-86. 
Ter hoogte van ingang 85 verlaten we het domein van UZ, we bevinden ons in de Corneel 
Heymanlaan.  
We gaan naar links en steken de straat over om via de parking van Dreambaby naar de Aldi te 
gaan. Aan onze linkerkant zien we een gebouw met aan de gevel een Mariakapel. 
 
Geef de naam van dit gebouw : .................................................................................... 
 
We gaan via het poortje naast de Aldi naar de Harelbekestraat.  
We nemen de straat rechts de Armand Heinsstraat. 
 
Wie was Armand Heins, geef ook geboortedatum en datum overlijden ?  
 

................................................................................................................................. 
 
Op het einde gaan we links af de Melkerijstraat in.  
Zo komen we op de Ottergemsesteenweg.  
We steken de baan over en we staan aan de poort van SIK. 
 
Waarvoor staan de letters SIK? : ................................................................................... 
 
We gaan naar links het rond punt tegemoet.  
Aan dit dubbele rondpunt steken we op het witte pad de straat over en gaan verder naar rechts 
de Ottergemsesteenweg volgen.  
We blijven op het voetpad tot aan het kerkhof ter hoogte van huisnummer 254. 
 
Geef de naam van deze begraafplaats. :.............................................................................. 
 
We gaan verder en komen aan huisnummer 252. 
 
Geef de naam van dit gebouw. : ......................................................................................... 
 
We slaan links af naast bakkerij Aernoudt de Ruststraat in.  
Op het einde van de Ruststraat hangt en kapel tegen de muur van het kerkhof. 
 
In deze kapel staan naast O.L.Vrouw twee figuren, welke? : .................................................. 
 
Wanneer werd deze nieuwe kapel ingehuldigd? : ................................................................... 
 
We steken de Ruststraat en de Joos Lambrechtstraat over. We gaan verder in de Frits de 
Beulestraat. Via de witte strepen steken we de Corneel Heymannlaan over en gaan verder in de 
Frits de Beulestraat. We komen zo aan De Pintelaan die we links volgen tot aan de lichten.  
We zien op de Zwijnaardsesteenweg links de halte van de bus 5. 
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We gaan verder en steken de Steenakker over.  
Op de hoek met de Galglaan steken we de Zwijnaardsesteenweg over en gaan links verder.  
We slaan de eerste straat rechts in en gaan in de Kikvorsstraat tot aan de eerste straat aan de 
linkerkant.  
Via het witte pad steken we de Kikvorsstraat over en komen op het Rerum-Novarumplein bij 
huis nummer 25. 
Hier bevindt zich het parochiesecretariaat van Christus Koning. 
 
Welke twee verenigingen zijn hier ook gehuisvest? : ............................................................. 
 
Waarvoor staan de letters LABO? : ...................................................................................... 
 
We gaan verder tot aan de kerk van Christus Koning.  
Onder de toren van de kerk staat een gedenkplaat. 
 
Wie huldigde de kerk in en op welke dag? : ........................................................................ 
 
Hier begon de wandeling. 
Bedankt dat je aan deze verkenningstocht deelnam. 
Je mag je antwoordformulier in de brievenbus van het parochiesecretariaat  
Rerum-Novarumplein 25 steken voor 8 september. 
 
Schiftingsvraag: hoeveel antwoordformulieren van deze wandeling zullen we ontvangen. :  
 
.................................... 
 
 
 
Naam : ............................................................................................................................... 
 
 
Adres : ............................................................................................................................... 
 
 ................................................................................................................................. 
 
 
De winnaar wordt in de week van 28 september via het Parochieblad bekendgemaakt. 
 
Succes. 


