
 
Vraag ZA: Hoeveel maal komt u het wapenschild van Abdis Augustine 
Peuterman tegen? 2x  
Vraag ZB: En waar heeft u dit gezien? Boven de westpoort en Chalet de 
l’Abbaye  

           

Vraag YA: Hoeveel grote kapellen kom je tegen? 4 
Vraag YB: En waar heeft u dit gezien? Grotkapel aan de kerk, Kapellestraat, 
Koorstkapel, Hoek Menenstraat-Moorselestraat. 

  

 

Vraag 1 : tegen de kerkgevel bevinden zich verschillende  grafstenen. Welke 
van deze grafstenen is van een pastoor van de parochie? Petrus Joannes 
Lerijcke 

Antwoorden 
Heemkundige wandelzoektocht WEVELGEM 



  

Vraag 2: Wat is het verschil tussen het standbeeld van de gesneuvelden op de 
foto en het standbeeld naast het gemeentehuis? (Duitse) adelaar, 2 vleugels 
zijn verdwenen. 

 

 

 

   

© Ludo Vanhove  



Vraag 3 : In welk jaar liet burgemeester Jules Van Ackere-Van der Mersch de 
woning vervangen door het huidig kasteel in eclectische stijl? 1894-96 

   
Vraag 4 : Hoe noemt een overdekt wandelpad waarbij aan beide 
zijden heggen staan? Berceau 

                  
Vraag 5A : Wat werd er afgekapt aan de prieeltjes? De tuinmuur. 
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Vraag 5B: In welke straat komen we nog een prieeltje tegen? Schoolstraat 

   

Vraag 6 : Welk spoor is nog terug te vinden van de oude patronage 
op de site van de jeugdhemen en de jeugdclub? Muurtje aan de 
electriciteitskabine. 

 

Vraag 7: Van welk land was het Sint-Pauluscollege het paviljoen 
van de wereldtentoonstelling Expo 1958? Joegoslavië 
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Vraag 8A: In welk jaar werd liet abdis Augustine Peuterman de monumentale 
Westpoort bouwen? 1743 

 

Vraag 8B: Hoe heet deze abdij? Guldenbergabdij 
Vraag 8C: In welk jaar werd rechts naast de poort de conciërgewoning 
gebouwd? 1747 

 
 

Vraag 9A: In welk jaar werd de eerste warmwaterroterij in Wevelgem in 
gebruik genomen? 1911 

 

Vraag 9B: Waar kan men vandaag nog de zwingelturbine Vansteenkiste, 
ontworpen in 1937, bewonderen? Texture Kortrijk. 



 

Vraag 10 : Hoe heet deze villa die in 1904 gebouwd werd in een romantisch-
pittoresk eclecticisme zoals veel villa's uit deze periode in de badplaatsen aan 
de Noordzee? Chalet de l’Abbaye 

     

Vraag 11A: Wat was de naam van dit bedrijf? New Franco Belge 
 

 
 
Vraag 11B: Welk soort bedrijf was het? Tapijtweverij 
 

 
 

  

Vraag 13A: Hoe heette dit bedrijf? NV Onderproducten 
Vraag 13B: Wat werd er verwerkt? Textielafval 

Vraag 12 : Wat was de naam van de 
herberg? In den bonten duiver. 
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Vraag 14 : Welk jaartal staat op de poort? 1798 

 

Vraag 15A : In deze straat staan twee schuren met een trapgevel, hoe oud zijn 
deze twee schuren te samen? (2020-1904) + (2020-1904) = 232 jaar 

   

Vraag 15B: hoe heet de woning die gebouwd is 1932? Ons Torreke 

`  
 

Vraag 16A : Hoeveel maal vinden we de verwijzing naar 1893 terug? 2x 
Vraag 16B: Wat is de naam van de kapel? Onze Lieve Vrouw Ter Biest 
Vraag 16C: Hoe wordt deze kapel in de volksmond genoemd? Koortskapel 
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Vraag 17:  Welk type vliegtuig stortte hier neer? Boston III  

 

Vraag 18A: In welk jaar verving Richard Vanbutsele de houten molen door deze 
stenen molen ? 1851 
Vraag 18B: hoe noemen de Wevelgemnaren deze molen? Vanbutseles molen 

 
 
Vraag 19A: Spreuk op de hoeksteen? Wie er op steunt zal niet wankelen. 

 

Vraag 19B: In welk jaar werd de hoeksteen van de kerk geplaatst? 1968 



 

Vraag 19C: Wat is de officiële naam van deze Kerk? Onbevlekt Hart van Maria. 

Vraag 20 : hoeveel "gevelkapelletjes " (met en zonder beeldje) kom je tegen op 
dit traject? 3 

 
 
 

Vraag 21 : Begraafplaats Commonwealth (Britse Gemenebest). Hoeveel 
geïdentificeerde nationaliteiten liggen hier begraven? 4  (Britten, Canadezen, 
Australiërs en Nieuw-Zeelanders) 

 

Vraag 22 : Herinneringsperk van de Burgerslachtoffers. Van hoeveel 
burgerslachtoffers die gestorven zijn in de meidagen van 1940  werd hier een 
naamplaatje aangebracht? 42 



   

Vraag 23A : Van wie is dit grafmonument? Constant Huybrecht 

Vraag 23B: Wat was zijn verdienste? Pionnier de la culture et de la 
préparation du lin au Japon. 

                                                                               
 
 


