
Fotoquiz Sint-Michiels

Ken je Sint-Michiels goed of wil je onze gemeente ontdekken? Dan is deze fotoquiz iets voor jou!

Je ziet hier en daar in Sint-Michiels oude foto’s hangen. Neem vooral een kijkje in de Rijselstraat, de
Dorpsstraat, de Leiselestraat, de Casenbrootlaan, de Louis de Meystraat, Josué Maertenstraat en de
Karel de Wolfstraat. Dan zul je alle foto’s zien.

Sommige foto’s hebben een rood kader. Bij de foto staat een nummer dat verwijst naar een van
onderstaande vragen. Los ze op en bezorg ons je formulier zodat je één van de vele mooie prijzen kan
winnen. De prijsuitreiking vindt plaats op 6 oktober 2018 om 18 uur in de Belgiek, bij de kruising van
de Dorpsstraat en de Leiselestraat.

Vind je niet alle antwoorden? Spreek gerust een buurtbewoner aan die je een tip kan geven.

Steek je formulier ten laatste op 5 oktober 2018 in de brievenbus van Louis de Meystraat 28.





Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Steek je ingevulde formulier ten laatste op 5 oktober in de brievenbus van Louis de Meystraat 28.

1 Op deze foto staat de allereerste kerk van Sint-Michiels die in 1863 afgebroken werd. Waar stond
deze kerk?

O Op het kerkhof

O Op dezelfde plaats als de huidige kerk

O In de huidige Oudekerkstraat

2 Op deze foto zie je een rouwstoet na het bombardement in 1944.

Op welke dag vond dit bombardement plaats?

3 Deze gedenksteen heeft al op verschillende plaatsen gestaan. Waar staat die nu?

4 Dit is een pentekening van de hofstede Vanquathem. Waar stond deze hoeve tot begin jaren ‘60?

O In Ter Beke

O In de Groene-Poortdreef

O In de Dorpsstraat

5 Op deze foto zien we koning Boudewijn die bij zijn blijde intrede in 1953 een paard gekregen heeft.

Wie had hem dat paard cadeau gedaan?

O Victor Van Hoestenberghe, de burgemeester van Brugge

O Michel Van Maele, de burgemeester van Sint-Michiels

6 Op de achtergrond van deze foto zie je de Titecastraat, waar al veel huizen stonden.

In welke straat staat dit meisje?

O Op de huidige expresweg N 31

O In de Veldstraat

O In de Koningin Astridlaan



7 Dit huis bevindt zich in de Louis de Meystraat. Op welk nummer vind je dit huis?

Kijk goed, want de gevel ziet er vandaag een tikkeltje anders uit.

8 Er waren vroeger veel processies. Deze meisjes stappen in de Leiselestraat die toen nog niet
volgebouwd was. Welke huisnummers ontbreken nog?

9 Als je op de plaats van de fotograaf staat, bevindt de Josué Maertenstraat zich links van je. Hoe
heette deze straat vroeger in de volksmond?

O De Vuuloardboane (Vuilaardbaan)

O De Duustere Mansdreve (Duistere Mensendreef)

O De Moardenoarstroate (Moordenaarstraat)

10 In dit huis woonde de familie Demoen. Duid de 2 producten aan die je daar kon kopen.

O zeep

O brood

O kolen

O roomijs

O boter

Schiftingsvraag

Wat is de som van de lengte in cm van de 6 buurtcomitéleden die het Belgiek weekend organiseren?

Vergeet niet je formulier in te leveren in de Louis de Meystraat 28, 8200 Sint-Michiels.

Steek je ingevulde formulier in de brievenbus, in de plastieken box zitten er blanco’s.

Doe dit ten laatste op vrijdag 5 oktober.

Kom naar de prijsuitreiking in de Belgiek op zaterdag 6 oktober 2018 om 18 uur.

De Belgiek staat van 5 tot en met 7 oktober bij de kruising van de Dorpsstraat en de
Leiselestraat.

Veel succes!

De buurtcomités Casenbroot, Achter de Groene Poorte en Louis de Meystraat


