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INHULDIGING HEROPGEBOUWDE STADSSCHOOL 
ALFONS PIETERS ( op het Hazegras, begin december 1939) * 

gelijk aan het origineel genoteerd door Yves DINGENS. 

" (...) Dinsdag 5 december werd het nieuw gebouw van de "Alfons Pietersschool", gelegen aan de 
Fregatstraat, ingehuldigd. 

In aanwezigheid van den hr. Burgemeester Moreaux, den hr. Directeur-generaal van het Openbaar 
Onderwijs, E. Van Glabbeke, schepen van onderwijs, H. Serruys, gemeenteraadslid, opende de heer 
Caenen, bestuurder van deze school, de reeks spreekbeurten. 

De h. VAN GLABBEKE gaf een kort overzicht over het ontstaan en den groei van de A. Pieters
school en richtte een dankwoord aan het Gemeentebestuur en den h. directeur Caenen. 

De h. Directeur-Generaal wees in een bondige rede op het belang van het stedelijke vakonderwijs. 

Daarna betrad de h. Burgemeester MOREAUX het podium en bracht een algemeene hulde aan 
wijlen burgemeester Pieters, stichter van de school die zijn naam draagt. 

Spreker feliciteerde daarna de personen die zich dienstig hebben gemaakt bij den heropbouw van de 
A. Pietersschool en in het bijzonder de h. bestuurder Caenen. Hij richtte een woord van oprechten 
dank aan mevrouw Pieters, Mevr. Cluzeaux, Mevr. Brulé, Mevr. Henri Serruys en Mevr. Van 
Outryve die zoveel voor de scholen doen en het feest met hun aanwezigheid vereerden. 

Tusschendoor werden door de kinderen liederen gezongen. 

Alle aanwezigen brachten daarna een bezoek aan de lokalen van de prachtige, moderne instelling. 

Tot slot werden aan de leerlingen chocolade en boterkoeken aangeboden. (...)". 

In het boek van Huguette Vanden Weghe: "150 jaar stedelijk laser onderwijs in Oostende " 
(1987) vinden wij op p. 48 : 

" Alfons Pietersschool of gratis jongensschool nr. 2. 
Meisjesschool nr. 4. 
School van Broeders der Liefde, gelegen in de Zwarte Zustersstraat (Ooststraat) heeft 
een afdeling op de wijk Hazegras Fregatstraat". 

Tijdens Alfons Pieters' bestuur werd toenmaals ook een 'stedelijk inspecteur van het lager 
onderwijs aangesteld. 

* Het Visscherijblad; 09/12/1939. 
http://god.biboostende.be/ViewDocument.asp?FTCID=18581 
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