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Stap 2  
    Zelftest

foto’s bij de antwoorden



01

01 Wat is het juiste logo van de provincie West-Vlaanderen?

a



02

02 Wat of wie is een gedeputeerde?

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen in 2017.

b Een politicus die de beslissingen van de provincieraad uitvoert.



03

03 De provinciegouverneur is:

Gouverneur Decaluwé (2017)

a voorzitter van de deputatie.



04

04 Wie kiest de mensen die in de provincieraad zitten?

a Alle kiezers, de gewone mensen dus.



05

05 Wat doet de provinciale organisatie Westtoer?

c Het toerisme in West-Vlaanderen een duwtje in de rug geven.



06

06 Aan welke twee landen grenst West-Vlaanderen?

c Frankrijk en Nederland



07

07 Wat is de hoofdstad van de Provincie West-Vlaanderen?

b Brugge



08

08 Welke grote oorlog werd in loopgraven in West-Vlaanderen uitgevochten?

b Wereldoorlog I



08

In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago

We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved, and were loved, and now we lie

In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:

To you from failing hands we throw

The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields.

Vlaanderens hart bloedt in zijn kollebloemen open,

tussen de kruisjes door, die, rij naast rij geplant,

het simpel teeken zijn, waaronder wij steeds hoopen,

dat onze milde dood de vree werd voor dit land.

Bij rooden dageraad volgden wij in het blauwe

den zoeten leeuwerik, wiens jubel werd gestoord

door schroot en vloek en klacht. Tot men ons kwam houwen

en op dit Vlaamsche veld ons streven werd gesmoord.

Gij, die nu na ons leeft, wij reiken u de toortsen,

verheft ze naar het licht, elk roepe een nieuwen held:

verbreekt gij onze trouw, dan wordt in wreedste koortsen

ons ‘t heilig verbod te slapen in dit veld:

in elke kollebloem zouden wij blijvend bloeden!

De kollebloemen van Vlaanderen

In Flanders fields

Rachel Schaballie

John McCrae



07

08 Waar vergadert de provincieraad?

c Provinciehuis Boeverbos



10

10 In dit provinciedomein kan je langs bunkers en in loopgrachten wandelen, je vindt er middeleeuwse vissershuizen  
 en er is ook een prachtig stukje natuurgebied vlakbij de zee.

a Provinciedomein Raversyde



11

11 Hoe vind je de veiligste fietsroute naar school?

c Door te kijken op de website met Schoolfietsroutekaarten.



12

12 Wat was Transfo in Zwevegem vroeger? Nu is er onder meer een duiktank ingericht met geld van de provincie.

a Transfo was een elektriciteitscentrale.



13

13 In 1302 hakten de Vlamingen het leger 
 van de Franse koning in de pan. 
 De slag vond plaats in de buurt van Kortrijk.  
 Hoe staat deze slag bekend?

c De Guldensporenslag



14

14   Waar kan je het provinciebestuur situeren?

a Tussen het Vlaamse bestuur en het gemeentebestuur.



15

15 Wat is de naam van een bekend recreatiedomein van de provincie waar de schoolsportdagen plaatsvinden?

a De Gavers


