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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 Sint-Pieters-Buiten 
 
We zorgen voor een goede beschrijving opdat je niet zou verloren lopen. 

 
We starten aan de hoofdingang van de kerk.  
 
Welk jaar staat er vermeld onder het beeld van de Heilige Petrus? : ............................. 
 
Wie was de architect van deze kerk ? : ....................................................................... 
 
We staan met onze rug naar de ingangsdeur en steken de straat over de Fleurusstraat in. 
Op de hoek van de Vaderlandstraat en de Fleurusstraat zien we het huis waar Staf Bruggen gewoond 
heeft.  
 
Welke leuze staat op de gedenkplaat? : ....................................................................... 
 
We gaan verder de Fleurusstraat in tot aan het  De Smet De Naeyerplein.  
We steken de straat over en gaan in het park tot aan het Ros Beyaerd. 
 
Van wie is het borstbeeld in de omgeving van het Ros Beyaerd? 
Geef de juiste naam zoals die op het borstbeeld staat. : ............................................................... 
 
Hoeveel mensen worden er afgebeeld in het standbeeld Ros Beyaerd? : ..................................... 
 
We gaan verder via de Congreslaan naar de Onafhankelijkheidslaan.  
We slaan rechts af in de Onafhankelijkheidsstraat en steken aan de witte strepen de Kortrijksesteenweg 
over recht over en naar Immo Da Vinci. We gaan naar links op de Kortrijksesteenweg.  
 
Wie of wat is er gehuisvest op nummer 500 van de Kortrijksesteenweg? : .................................. 
 
We gaan verder en slaan de Ganzendries in. Links slaan we de Tuinwijklaan in. 
 

Wat staat er op het naambord aan huisnummer 75 in de Tuinwijklaan? :  
 

....................................................................................................... 
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Wat is er speciaal aan het gebouw met huisnummer 83? : .......................................... 
 
We steken de Voskenslaan over ter hoogte van Exellent. en gaan naar links.  
We slaan de Schoonmeersstraat in.  
 

Schoonmeersstraat nummer 8 heeft in de gevel een beeld.  
Hoeveel mensen staan er in afgebeeld? : ................................................................. 
 
We gaan verder tot aan de Campus Schoonmeersen.  
 
Wie is de huisbewaarder van deze Campus? : ..................................................................... 
 
We gaan de Campus op en nemen de asfaltbaan links.  
Op het einde nemen we links het overdekte voetpad.  
Op het einde slaan we links af en gaan op het fietspad, licht dalend, verder. We steken een brugje over 
en direct rechts gaan we de tunnel in. 
Op het einde van de tunnel slaan we links af richting Drongen en direct rechts het natuurdomein in. 
Hier kan je zien welke weg we door het domein gaan nemen.  
We gaan op zoek naar een grafzerk. 
We nemen het pad rechts naast de fietsstalling. 
 

Hoe noemt het domein waarin we nu wandelen? : ...................................................... 
 
We gaan aan de splitsing recht door, op het einde gaan we over de brug en slaan rechts af. 
Hier zien we het grafteken van Gwendolen Banks Mawe en Georges van den Bogaerde. 
Het is een grafteken want de lichamen liggen op de Westerbegraafplaats. 
 
Welk deel van de Engelstalige spreuk staat op de voorste steen van dit grafteken ? :  
 

...................................................................................................................... 
 
We gaan verder en komen in de Sint-Denijslaan, we slaan rechts af.  
 
Welk dier ligt aan de ingang van huis met nummer 355 ? : ................................................. 
 
We gaan verder en steken bij de verkeerslichten de straat over.  
We slaan rechts af naast de Sporthogeschool richting Clemenspoort.  
 
Welke drie "V" woorden staan er op het Clemensbord.? :  
 

....................................................................................................................................... 
 
We komen zo aan de ingang van het Guido Moonspark, we slaan links af en gaan het bosje in. 
 
Wie was Guido Moons ? : ................................................................................................ 
 
Op het einde van het pad gaan we naar links en komen we aan de Clemenspoort.  
 
Wat is het huisnummer van de Clemenspoort ? : ........................................... 
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We gaan verder tot aan de Voskenslaan, we slaan links af.  
Aan de witte strepen steken we over en gaan de Reigersstraat in. 
 
Naast het huis met huisnummer 3 bevindt zich : ................................................................. 
 
Op het einde van de straat slaan we rechts af de Ganzendries in en gaan rechtdoor tot aan de 
Kortrijksesteenweg.  
Aan de lichten steken we de straat over en nemen de Sint-Pietersaalststraat.  
 
In huisnummer 74  bevindt zich het : ............................................................................... 
 
In huisnummer 80  bevindt zich het : ................................................................................ 
 
 
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. 


