
Schoolhoeve De Campagne, Gijzelstraat 14 
In de zomer een leuke plek om met de kleinkinderen naartoe te komen en ze het plattelandsleven te leren kennen; in de 
winter een mooi rustpunt. (Winter 2013)

Annie Willems



Landgoed De Campagne, Gijzelstraat 12 
Een idyllisch plekje aan de vijver in het prachtig landgoed De Campagne.
(Winter 2013)

Annie Willems



Eenzame bewoner Schoolhoeve De Campagne
Het varkentje Mona wil ook wel iets van de wereld zien; het kijkt een beetje triest; misschien is het op zoek naar een 
kindervriendje. (Winter 2013)

Annie Willems



Winterlanschap Rijckhof
Winterfoto van de omwalde hoeve Rijckhof met beeldbepalende duiventoren.
Hoeve aan de Beekstraat 48 te Drongen, naast het portaal Leeuwenhof.

Bart De Muynck



Akkerkruiden Rijckhof
Akkerkruidenborder met aspectbepalende klaprozen en korenbloemen op de hoeve Rijckhof met 
beeldbepalende duiventoren.
Hoeve aan de Beekstraat 48 te Drongen, naast het portaal Leeuwenhof.

Bart De Muynck



Boomplantactie Groene Velden 2005
Sfeerbeeld van de boomplantactie met Mariakerkse schoolkinderen. 
Landschapspark Groenen Velden te Mariakerke. 

Bart De Muynck



Eén van de meest intrigerende plekjes binnen de groen-
pool is het bosje in het Rijkegasthuisbos.
Ik noemde het indertijd 'Het Grootste Woud van 
Luchteren'.
Het plekje is me blijven intrigeren en ik heb er ook mijn 
fantasie op los gelaten.
De foto's dateren van november 2007 en mei 2008.

Daniël Ghyselinck



Verhaal van het Lichtend pad (Rijkegasthuisbos) 

Daniël Ghyselinck



Brigitte Vandecalseyde



Bos op slot (Langendam )
Dit is het beeld van de Vinderhoutse bossen vandaag voor mij, dit van een ontoegankelijk bos: mooi om naar te kijken 
vanop een afstand. Ontoegankelijk, onderbenut, jammer ... 

Jan De Bock



Hierbij 3 foto’s van mijn voorouders die woonden op de boerderij in de Boskeetstraat 6 in Drongen. 
Deze boerderij ligt in de Groenpool Vinderhoutse bossen. 
Foto 1: De eerste foto is getrokken voor de boerderij en daar staan mijn overgrootouders met hun gezin op. Dat zijn Petrus 
Julius Vanheule en Julma Emerentia De Ryckere. Zij bouwden de hoeve in 1899. De hoeve met de luiken en boomgaard 
vooraan staat er na 116 jaar nog steeds.   

Ann Verdonck



Foto 2: Hun jongste zoon was André Vanheule, mijn grootvader. Hij bleef op de boerderij wonen en hij staat op de volgende 
foto. Deze foto is getrokken aan de schuur achter de hoeve. Hij is een konijn aan het villen. 

Ann Verdonck



Foto 3: De derde foto is mijn grootmoeder Ghislaine Schelstraete. Zij is aardappelen aan het schillen voor diezelfde schuur. 
Ikzelf woon nu ook in de Boskeetstraat (paar huizen verder) en hoop dat de hoeve (die binnenkort openbaar verkocht 
wordt) een nieuwe functie mag krijgen waar mensen de natuur en het buitenwerken mogen ervaren.  

Ann Verdonck



Hierbij 2 foto’s van mezelf voor de stalling van de hoeve in de Boskeetstraat 6. Dit was de hoeve van mijn overgrootouders 
en mijn grootouders, gebouwd in 1899. Dit is voor mij een unieke plaats in de Groenpool. De ene foto is getrokken in 1973 
(ik was de kleinste in het midden van de groep kinderen) en de andere in het voorjaar 2015. Ook bij de foto’s van vroeger 
heb ik een aantal foto’s voor diezelfde schuur toegevoegd. Ik heb de oude foto van 42 jaar geleden hier ook bij gestoken 
omdat dit een beeld heeft van dezelfde plaats doorheen de jaren waar verschillende generaties aan het werk waren of rust 
vonden.   

Ann Verdonck



Ann Verdonck
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Het park - de Campagne
13 september 2015 - Net voor de regenbui. 
Ondanks het slechte weer vond ik deze plek geweldig 
mooi. Fel groene bladeren en hoge bomen die vragen om 
naar de hemel te kijken.

Marine Bown



Het park - de Campagne
13 september 2015 - Net voor de regenbui 
Boom van Bart, zelfzekere stam met fijne gevoelige 
bladeren.

Marine Bown



80 jarige Jaqueline en vriend - Bosstraat 61
13 september - Net na de regenbui
Vriend hielp Jaqueline met reparatie van paardenwiel. 
Heel dynamische en grappige vrouw, geboren in 
Vinderhoute in 1935.

Marine Bown



Marine Bown



T

Marine Bown



De rust langs de weg
Een sprekend beeld over de Vinderhoutse bossen. De rust en verlatenheid staan centraal in deze foto.
13 september 2015 - Bosstraat

Pierre Van der Eecken



Reflectie
Weerkaatsing van het licht en de brug in het water van het 
park Portaal De Campagne.
13 september 2015 - Park Portaal De Campagne

Pierre Van der Eecken



Dorstlessend
13 september 2015 - Schouwbroekstraat
Een koe drinkt van het water.

Pierre Van der Eecken
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