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GEBEURTENISSEN IN DE VISSERIJ 
GEDURENDE 1948. 

OOSTENDE 
251 

ZEEBRUGGE 
127 

1948.01.01: Het aantal vissers
schepen ingedeeld 
volgens de thuisha
ven: 

Oostende 251 
schepen of 52 % 

Zeebrugge 127 
schepen of 26 % 

Nieuwpoort 88 
schepen of 18 % 

Blankenberge 18 
schepen of 4 % 

Gedurende het jaar 1947 werden er 41 schepen toe
gevoegd aan de vloot terwijl er 36 schepen aan 
onttrokken werden, dus een netto-overschot van 5 
schepen. 

1948.01.12: O.303 ARTAN is aan de grond gelopen op de Owens-
bank doch op eigen kracht weer vlot gekomen. Voor 
dit feit werd de schipper geschorst voor 5 maan
den. 

1948.01.15: N.724 DESIRE wordt geschrapt uit de registers. Het 
gaat hier om een houten garnaalschip gebouwd op de 
scheepswerf van J. Borrey te Oostende in 1920 en 
waarvan de eigenaar de heer Arsène Govaert is. Het 
schip mat 11,66 BT en 3,35 NT en wordt aangedreven 
door een motor Deutz van 25 pk en gebouwd in 1934. 

1948.01.15: Vandaag wordt in Reykjavik, op IJsland, het stof
felijk overschot van de heer Roger LUST ter aarde 
besteld. Hij was een bemanningslid van de 0.298 
VAN DYCK en was overleden op zee op 13 januari 
1948 in de wateren van IJsland. Roger Lust werd 
geboren te Oostende op 10 augustus 1928 en was de 
zoon van wijlen de heer Edmond Lust en mevrouw 
Lazarie Debert. 

1948.01.16: Te Oostende is overleden, de bekende scheepsbouwer 
HENRI DEWEERT. , 

1948.01.16: De 0.296 VAN OOST wordt verkocht naar Polen en 
blijft nog enige tijd varen als de GDY 120 MERCURY 
vanuit Oostende. Dit stalen visserschip werd ge
bouwd te Beverley in 1926 voor de rederij NV Mo
torvisserij en mat 336,45 BT en 129,48 NT en een 
stoomaggregaat van 600 pk zorgde voor de voortstu
wing. 
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t Bid God voor de zielerust van Mi|nVieer 

Roger-August-Edmond LUST 
Zoon van willen 

Heer EdaioDd es van McTronw Lazarie DEBERT 
geboren te Oostende den 1 0 Augustus 19 2 8 en 
overleden den 13 Januart t 9 4 ö , lr\ de cateren vsn 
IJsland Ban boord van de (rawler O 2 9 B - V a n Dyck > 

Wi j weenen. Heer, en zor^der (dagen 
Maar lach, hel valt on j zwaar te dragen 

dil om door U gegeven Itruis , 
een 2oon onlruttt aan zijne fTioeder, 

en wit befoold van zull< een broeder 
een groot verdriet Is In ons hun 

Wi( weenen. Heer, en ronder klagen t 
W() mogen U geen reden vragen, 

G i | zift oneindig goed en wijs I 
Uw wit gejchtede t — Hoor de bede 

G e e l uwen dienaar. Heer, den Vrede, 
en leid hem In UwPoradtj? G G 

Voor het welzijn der zijnen trok hi| ter zee, al« 
oudste Kostwinnende zoon, en bracht er het oHer ven 
zi|n leven 

Moge hel oHer van mijn leven, de smarten van mijn 
teerbeminde moeder, de traden van mijn duurbare 
broedera, Gods barmhartigheid bekomen voor mtjne 
arme ziel, en Gods zegen over mi|n diepbedroeïde 
famihe 

Vaartwei, dierhar* Moeder. Braedtra, BleeJ«crw«ot*a 
ta Vrlcoile», weesl mijner gedachlig ln uwe gebeden 

Mevrouw W e d u w e Edmond LUST DEBERT . 
Heer Joseph LUST . 
Heer Ren* LUST ; 
Heer Gaston LUST ; 
De famlllèn LUST. DEBERT, MOSTREY en ROTSAERT, 

bedanken tl Pmn hmrte voof de bhjkrn vmn 
innigt deelneming, mtsook ooor uwe gebeden 

1948.01 .18: 0.89 MARCONI i s vas tge lopen op T e r s c h e l l i n g doch 
kan gered worden. Voor d i t f e i t k r i j g t de sch ippe r 
een schor s ing van 10 maanden. 

1948.01 .29: O.304 LAERMANS wordt t e water g e l a t e n op de 
scheepswerf Be l i a rd Crighton & Cie t e Oostende 
voor rekening van de NV M o t o r v i s s e r i j . Het s ch ip 
hee f t een l e n g t e over a l l e s van 35 m, een b r e e d t e 
van 6,90 m en een h o l t e van 3,60 m. Een g e ï s o l e e r d 
v i s ru im kan 65 ton v i s b e v a t t e n . 

1948.02 .02: Z.535 MARIE-RENEE van de r e d e r i j S.A.D'Armement 
wordt verkocht aan Jan Ghese l l e . Een houten g a r 
naa l s ch ip gebouwd op de scheepswerf van J . Borrey 
t e Oostende in 1935 . De tonnematen z i j n r e s p . 
21,4 BT en 6,20 NT. Een motor van 70 pk zo rg t voor 
de voor t s tuwing . 

1948 .02 .05 : N.728 IRMA-MAURICE wordt voorz ien van een nieuwe 
motor . Maurice Cloet l a a t de oude motor Deutz van 
95 pk en gebouwd in 1934 vervangen door een motor 
ABC van 150 pk. De tonnemaat wordt 46,25 BT en 
14,96 NT. 

1948 .02 .08: Z.554 YOLANDE-ANNE wordt gedoopt t e Zeebrugge.Het 
g a a t h i e r om de e e r s t e houten v i s s e r s b o o t gebouwd 
op de werf van Leon De Graeve t e Zeebrugge. E i g e 
naa r s van d i t scheepje z i j n de vennoten Henri De-
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1948.02.11 

bra en Maurice Degroote. De l e n g t e over a l l e s b e 
d raag t 16 m, de b r eed t e 5,40 m en de h o l t e 2,70 m. 
De tonnematen z i j n r e s p . 50,22 BT en 19,90 NT en 
de voor ts tuwing gesch ied t door middel van een 
motor ATLAS van 155 pk. 

N.708 PIERRE-JEAN wordt voorz ien van een nieuwe 
motor DEUTZ gebouwd in 1942 en i s van he t type OM 
125. Deze tweecy l inder , twee tak t motor heef t een 
cy l i nde rbo r ing van 170 mm en een z u i g e r s l a g van 
250 mm. 

1948 .02 .13 : 0.299 BREUGHEL van de r e d e r i j NV M o t o r v i s s e r i j 
komt in aanvar ing met een v i s s e r s s c h i p u i t 
Grimsby, de Gy.309. Voor deze aanvar ing wordt de 
sch ipper van de 0.299 b u i t e n ve rvo lg ing g e s t e l d 
maar de matroos d i e de wacht had op he t ogenbl ik 
van de aanvar ing wordt voor 1 j a a r g e s c h o r s t . 

1948.02 .14: Z.554 YOLANDE-ANNA wordt i n d i e n s t g e s t e l d . 

1948.02.17; O.205 MONTREAL wordt i n d i e n s t g e s t e l d . O r i g i n e e l 
a l s mijnenveger gebouwd t e Montreal in Canada, 
werd d i t sch ip aangekocht door L. Hindryckx en F. 
Vandenberghe en op de scheepswerf Seghers t e 
Oostende omgebouwd t o t v i s s e r s s c h i p . Het sch ip 
hee f t een l e n g t e over a l l e s van 40,65 m, een 
b r e e d t e van 7,95 m en een h o l t e van 3,98 m. De 
tonnematen z i j n r e s p . 289,09 BT en 116,61 NT. 

1948.02.19; 

O. L. Vrouw vön Lombardsl|de, bid voor oM 

EN VOOR DE ZFELERUST 

van Hc»r 

WILLY RIVIERE 
* zoon von Heer en Vrouw 

G e a r d e * « n C1>ri«(ïna V e r c o a i I I ï « 

geboren te Wettende den 5 Augustui 1928 en lam-
merlfjlc op lee vergoan den 19 Fenruoll 1948. 

Die jongeling groeide op In wlliheld... en God» 
genade waj In hem (Luc. ü). Hl; jlreVle lol voorbeeld 
aan zl)ne makken door zijne godvruchtigheid en 
oprechte deugdzaamheid. Hil wai de troost en de 
Irots van zijne geliefde oudert Hl) beloofde een def
tige en vooibeeidlge man te worden Doch, eilaas 
de more kwam, de droevige more van zl)n afscheid 
't was al» een donderslag, eo menig een van hen die 
hem gekend hadden en gewatirdeerd. kon zl|n tra
nen niet weerhouden. 

Hier baat geen troost van menschen i Heh uwe 
oogen ten hemel, beproefde ouders, zuster en familie: 
God «laat doch lollt, en hl) die U Is ontnomen bldl 
voor Ü In den hemel Schept moed In een klndetll|k 
maar heldhaftig gebed tot Jezus' bloedend Hart en 
zl|ne weenende Moeder I God gaf I God nam, zlfn 
Heilige Naam zl| gezegend I 

Voarwel. beminde OUDERS, lieve ZUSTER. Ik 
dank u voor uwe liefde en genegenheid • weest ml| 
Indachtig In uwe gebeden, ft bid van uil den hemel 
dat God U troosten mag. 

Zoet Hort van Maria, wees ml(ne lahgheld. 
300 d. all 

Mod. druk. MARKEY Gebr. Nieuwpoori 

Op de 0.227 COSTES ET 
BELLONTES is de 
l i c h t m a t r o o s WILLY 
RIVIERE i n z e e g e v a l 
l e n en v e r d r o n k e n . 
H i j was g e b o r e n t e 
Wes tende op 5 a u g u s 
t u s 1928 en was de 
zoon van de h e e r Ge
o r g e s en mevr ouw 
C h r i s t i n a V e r c o u i l -
l i e . 
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1948.02.26: O.305 FRANCOIS MUSIN is te water gelaten op de 
scheepswerf Beliard Crighton & Cie te Oostende 
voor rekening van de rederij NV Motorvisserij. Het 
gaat hier om een schip van het Beliard 354 type. 
De afmetingen zijn: lengte over alles 35,01 m; 
breedte 6,91 m en holte 2,89 m. Als meter fun
geerde mej. Annie Decrop. 

1948.02.26: Een eigendomsverandering wordt doorgevoerd in de 
rederij van de N.779 DE ROOS. De eigenaars waren 
Pieter en Frans Coulier, terwijl van nu af Pieter 
Coulier alleen de eigenaar wordt. Tevens werd de 
ABC motor van 51 pk en gebouwd in 1941 vervangen 
door een motor SKODA van 60 pk. Het schip werd ge
bouwd op de scheepswerf van A. Hillebrandt te 
Oostende in 1942 en meet 13,08 BT en 4,57 NT. 

1948.02.29: 0.295 MEMLING van de rederij NV Motorvisserij komt 
in aanvaring met de LT 237 op 16 mijl van Pendees. 
Aan beide vissersvaartuigen is er alleen materiele 
schade. De schipper van de 0.295 wordt buiten ver
volging gesteld daar op het ogenblik van de aanva
ring een matroos van wacht was. Deze laatste werd 
bedacht met een straf van 1 jaar niet meer varen 
als hoofd van de wacht. 

1948.02.XX: N.752 GUIDO, van Leon Pauwels wordt geschrapt uit 
de vloot. Dit houten garnaalschip werd gebouwd 
door J. Borrey in 1941 en mat 5,98 BT en 1,85 NT. 

1948.02.XX: Door Alfons Ackx wordt de Z.452 MAURICE-GABRIELLE 
geschrapt uit de registers om afgebroken te wor
den. Dit houten garnaalschip werd gebouwd te Oos
tende in 1923 en mat 21,36 BT en 4,60 NT. 

1948.02.XX: B.602 NICOLE, een open boot, wordt uit de regis
ters geschrapt en afgebroken. Dit houten garnaal
schip, eigendom van Alfons Van Wulpen werd gebouwd 
op de scheepswerf Dejonghe te Brugge in 1926, mat 
7,7 3 BT en 3,84 NT en werd voortbewogen door een 
motor CLAEYS van 24 pk en gebouwd in 1941. 

1948.03.01: 0.47 ADRIATIC II wordt door A. Brunet en A. Ackein 
verkocht aan Weduwe Willem Rammeloo en wordt Z.47 
ADRIATIC II. Dit houten garnaalschip werd gebouwd 
op de scheepswerf van Richard Panesi in 1942 en 
meet 19,42 BT en 7,02 NT. Een DEüTZ motor van 70 
pk zorgt voor de voortstuwing. 

1948.03.02: Z.430 LOUIS-GERARD is vastgelopen voor Blankenber
ge in dikke mist en nadien terug vlot gekomen. 
Voor dit feit wordt de schipper gestraft en mag 14 
dagen niet meer varen als schipper. 

1948.03.03: 0.319 NOORDENDE II wordt in dienst gesteld. Dit 
stalen vissersschip werd gebouwd op de scheepswerf 



van Beliard Crighton & Cie te Oostende in 1947 en 
is van het 35m type. Het heeft een breedte van 
6,92 m en een holte van 3,20 m. De tonnematen be
dragen resp. 154,45 BT en 59,70 NT. Een motor 
CARELS zorgt voor de voortstuwing. 

1948.03.05: 0.265 VICTOIRE-ROGER is gestrand ter hoogte van 
Cap Griz Nez doch komt daarna weer vrij. Dit sta
len vissersvaartuig, gebouwd door Beliard Crighton 
in 1925 komt er zonder veel kleerscheuren vanaf. 

1948.03.09: 0.240 MARIE-ANTOINETTE wordt door S.A.D'Armement 
verkocht aan Arthur Rappé uit Zeebrugge en her
doopt tot Z.240 MARIE-ANTOINETTE. Dit houten vis
sersvaartuig werd gebouwd op de scheepswerf van J. 
Borrey te Oostende in 1935 en mat 45,45 BT en 
14,52 NT. De voortstuwing van het schip geschiedt 
door middel van een motor KROMHOUT van 100 pk, 
reeds gebouwd in 1929. 

1948.03.11: Tewaterlating op de scheepswerf Provoost te Nieuw
poort van de 0.332 JEAN-PIERRE voor rekening van 
de PVBA Flandria. Het schip heeft een lengte o.a. 
van 30,25 m, een breedte van 6,50 m ,een holte van 
3,20 m. en een BT van 106,42 ton. Een motor AWA 
van 250 pk zorgt voor de voortstuwing. 

1948.03.11: Henri Provoost van de 0.244 PHILOMENE krijgt er 
een vennoot bij, nl. Frans Provoost. Het gaat hier 
om een houten middenslagschip gebouwd door J. De-
nye in 1929 en metende 67,43 BT en 20,32 NT. 

1948.03.22: 0.73 HENRY-ANDRE van reder Waterbly wordt ge
schrapt uit de registers en afgebroken. Dit gar
naal schip werd gebouwd in 1926 te Puers en mat 
9,75 BT en 2,29 NT. Een motor JUNKERS van 30 pk 
zorgde voor de voortstuwing. 

1948.03.24: N.743 RAFAEL-HUBERT wordt door Louis Christiaen en 
Weduwe J. Demeester verkocht aan Julien Everaert 
en wordt 0.743 MAURICE- GEORGES. Dit houten gar-
naalschip werd gebouwd in 1941 op de scheepswerf 
van A. Hillebrandt en meet 19,69 BT en 5,48 NT en 
is uitgerust met een motor DEUTZ van 50 pk. 

1948.03.36: 0.168 DENISE-JACQUELINE welke geschrapt werd op 
27.09.47, is verkocht aan Amandus Lenaers en terug 
in de vaart gebracht als de 0.168 JULIENNE-ODETTE. 
Het gaat hier om een garnaalschip gebouwd in 1941 
op de scheepswerf van J. Borrey. Het schip meet 
9,75 BT en 3,20 NT en is voorzien van een motor 
DEUTZ van 25 pk welke gebouwd werd in 1932. 

1948.03.27: 0.78 CHARLOTTE wordt door Louis Verbiest verkocht 
aan Albert Gonzales en wordt 0.78 ALINE. Dit sta
len kustvissersvaartuig werd gebouwd op de 
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1948.04.01 

1948.04.12 

scheepswerf van Beliard Crighton te Oostende in 
1926 en mat 36,26 BT en 11,19 NT. In 1936 werd er 
een motor AWA geplaatst van 105 pk. 

N.819 PERSEVERENCE wordt in dienst gesteld. Deze 
houten middenslagtreiler werd gebouwd op de 
scheepswerf van J. Provoost te Nieuwpoort en is 
20,23 m lang, 5,96 m breed en heeft een holte van 
2,96 m. De tonnematen waren resp. 67,72 BT en 
24,47 NT. Als voortstuwing werd voor een motor 
INDUSTRIE van 150 pk verkozen. 

Wegens verregaande moeilijkheden die de reders on
dervonden bij de verkoop van hun vis en dit wegens 
de zeer lage prijzen die ze kregen als gevolg van 
de massale aanvoer van vis uit de vreemde besloten 
de rederstot een LOCKOUT VAN ALLE VISSERSVAARTUI
GEN. De vissersvloot wordt stilgelegd naargelang 
de schepen de haven aandoen. 

0.236 HENRIETTE, van de rederij Henri Laplasse 
wordt in de registers ingeschreven. Deze grote 
middenslagtreiler werd gebouwd op de scheepswerf 
van Beliard Crighton te Oostende in 1947 en is van 
het type 33 m. De breedte bedraagt 6, 92 m en de 
holte is 3,20 m. Als tonnemaat krijgen we 154,45 
BT en 59,70 NT en de voortstuwing geschiedt door 
middel van een motor CARELS van 300 pk. 

1948.04.19: 0.178 IBIS I wordt uit de registers geschrapt en 
verkocht aan de Papeteries de Genval. 

1948.04.13 
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1948.04.20: Z.429 GUSTAAF wordt door weduwe Petrus Serie ver
kocht aan Eugene Vlietinck en Leopold Martony. 
Deze ex Z.6 werd in Nederland gebouwd in 1934 en 
meet 28,35 BT en 7,32 NT en is voorzien van een 
motor DEUTZ van 95 pk, gebouwd in 1937. 

1948.02.20: Z.442 CONSTANT NERA van reders Eugene Vlietinck en 
Leon Martony wordt eigendom van weduwe Petrus Se
rie in ruil voor de Z.429 GUSTAAF. 

1948.04.21: Z.442 CONSTANT NERA, eigendom van weduwe Petrus 
Serie wordt nu eigendom van Gustaaf Serie. 

1948.04.28: 0.149 PATRICK wordt door Georges Madelein verkocht 
aan Robert Vantorre en wordt Z.149 PATRICK. Dit 
houten vissersvaartuig werd gebouwd in 1944 op de 
scheepswerf van H. Deweert te Oostende en meet 
50,11 BT en 20,06 NT en is voorzien van een motor 
ABC van 120 pk. 

1948.04.30: 0.32 CAMILLE-RAYMOND van Prosper Schram laat zijn 
motor KROMHOUT van 40 pk en daterend uit 1935 ver
vangen door een motor ABC van 60 pk, en gebouwd in 
1942. 

1948.04.30: Z.481 PIUS van Richard Utterwulghe wordt verkocht 
aan Jos Dobbelaere en wordt Z.481 IRENE. 

1948.04.30: 0.113 PHARAILDE van Vercruysse en Jonckheere wordt 
geschrapt en verkocht voor verder gebruik. 

1948.04.30: N.722 ANGELE-ALINE van Gerard Scholaert wordt ge
schrapt uit de registers. Dit houten vissersschip 
werd gebouwd in 1921 te Fecamp en mat 30,65 BT en 
10,40 NT. Een motor DEUTZ van 61 pk en gebouwd in 
1934 dreef het schip aan. 

1948.05.03: Het laatste Oostends vissersvaartuig is de haven 
binnengelopen. De lockout is nu totaal. 

1948.05.07: B.620 MADELEINE-LUCIENNE wordt door Maurice Pier
loot verkocht aan Louis Storckx en wordt de Z.620 
MADELEINE-LUCIENNE. Dit gamaalschip werd gebouwd 
op de scheepswerf SABARN te Brugge in 1942 en meet 
12,05 BT en 4,95 NT. Het bezit een motor ABC van 

• 34 pk die zorgt voor de voortstuwing. 

1948.05.10: 0.189 YVONNE-JENNY van August De Bruyne wordt ge
schrapt uit de registers. Deze open boot werd ge
bouwd in 1935 op de scheepswerf van Provoost te 
Nieuwpoort en mat 8,14 BT en 4,03 NT. Een motor 
DEUTZ van 11 pk, gebouwd in 1941 zorgde voor de 
voortstuwing. 
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1948.05.11: N.757 ZULMA-MARIA van H. en M. Van Kemmelbeke 
krijgen er een vennoot bij, nl. Xavier Zwertvae-
gher. 

1948.05.13: B.113 PHARAILDE wordt door Albert Govaert in de 
vaart gebracht. Het gaat hier om de ex 0.113 
PHARAILDE welke geschrapt was op 30.04.48. 

1948.05.15: 0.314 VREDEMAN wordt door Henri Devoghel verkocht 
aan Raphael Nyville. Dit schip werd gebouwd in 
1946 op de scheepswerf A. Hillebrandt te Oostende 
en meet 97,51 BT. 

1948.05.24: Het einde van de Lock-out. De garnaalvissers gaan 
als eerste terug naar zee. 

1948.05.26: 0.124 DE HEILIGE FAMILIE van P. Boels en Weduwe B. 
Boels wordt ingebracht in de rederij NV Boels. 

1948.05.28: Z.440 ANNA-JACQUELINE wordt door Robert Vantorre 
verkocht aan René Couhysder. Het gaat hier om en 
garnaalschip van 14,83 BT en gebouwd in 1943 op de 
scheepswerf van De Backer uit Heist. 

1948.05.28: 0.317 MANITOBA van de rederij NV Zenios wordt her
doopt in 0.317 O.L.VR. VAN FATIMA. 

1948.05.31: 0.252 YVETTE-HUGUETTE van weduwe J. Janssens en G. 
Eyland is aan de ketting gelegd en daarna afgebro
ken. 
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1948.05.31: Z.531 MARIA-ROLAND van Alberic Vantorre is ge
schrapt uit de registers wegens verkoop aan 
Hendrik van Haneghem uit Breskens (Nederland). 
Deze ex Z.125 werd gebouwd op de scheepswerf van 
A. Hillebrandt te Oostende in 1936 en mat 11,98 BT 
en 3,22 NT. 

1948.05.31: O.30 CHARLOTTE SCHREUS wordt door de gebroeders 
Pieters verkocht aan Oscar Rappé en wordt de Z.30 
HUBERT-ELSIE. Een houten vissersschip gebouwd in 
1943 door A. Loy te Oostende. 

1948.05.31: 0.264 MORGENSTER, wordt door Alfons Calier naar 
Zeebrugge overgebracht en hernummerd Z.264 MORGEN
STER. 

1948.06.01: O.120 GABRIELLE van Georges Vileyn wordt geschrapt 
uit de registers. Deze houten middenslagtreilers 
werd gebouwd in 1928 op de scheepswerf van A. Hil
lebrandt te Oostende en mat 63,33 BT en 25,18 NT 
en werd voortbewogen door een motor DEüTZ van 150 
pk, gebouwd in 1931. 

1948.06.03: N.763 VICTORINA, wordt door H. Pyson en weduwe H. 
Deweert verkocht aan Jonkman & Grootjans uit Ter-
neuzen en zodoende geschrapt uit de Belgische re
gisters. Dit houten garnaalschip van 15,06 BT werd 
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gebouwd in 1942 op de scheepswerf van H. Deweert 
te Oostende en was voorzien van een motor AWA van 
48 pk. 

1948.06.04: N.708 PIERRE-JEAN, de ex N.115, wordt de motor 
DEUTZ van 40 pk naar 50 pk gebracht. Het gaat hier 
om een garnaalschip van 11,81 BT en gebouwd in 
1945 op de scheepswerf van Provoost te Nieuwpoort. 

1948.06.04: Z.465 LEON-JEANINE wordt door Leon Gheselle ver
kocht aan Achiel Vantorre. Deze ex Z.70 is gebouwd 
in 1942 op de scheepswerf van De Backer te Heist 
aan Zee. 

1948.06.08: Aan boord van de N.817 ANDRE-CHARLES , ex N.96, 
wordt de motor DEUTZ van 50 pk en gebouwd in 1941 
vervangen door een motor BENZ van 55 pk doch ge
bouwd in 1930. 

1948.06.11: Een Ministeriele beslissing stelt een einde aan de 
Lock-Out. Volgende overeenkomsten werden bereikt: 
1. invoer mag alleen geschieden langs de grenspos
ten van Wuustwezel en Antwerpen-Haven. 
2. er zijn sancties voorzien bij overtreding. 
3. er wordt een gemengde commissie opgericht die 
controle zal uitoefenen. 
4. invoer van vis van minder dan 40 cm is verbo
den. 
5. alle consignatiezendingen zijn voortaan verbo
den. 
6. tijdelijk regime ingesteld voor juni, juli en 
augustus waarbij invoervergunningen worden ver
deeld a rato van het procent der aankopen aan de 
kust en 50% volgens rechtstreekse invoer. 

1948.06.15: 0.283 SUZANNE wordt door Engel Coulier en Raphael 
Vileyn verkocht aan Pierre en Maurice Ghys en om
gedoopt tot 0.283 MARIA-YVONNE. Dit stalen vis
sersschip van 84,97 BT werd gebouwd in 1931 op de 
scheepswerf van Jos Boel & Zoon te Temse als de 
0.198. 

1948.06.22: 0.337 MARJOLENE wordt in dienst gesteld door Jozef 
Arts. Deze ex LT 140 is een stoomdrifter gebouwd 
in 1922 te Selby en werd op de scheepswerf Chan-
tiers et Armements Seghers te Oostende tot een 
motorvaartuig omgebouwd. De nieuwe voortstuwings
machine is een 6 cylinder 4takt RUSTON dieselmotor 
van 240 pk. 

1948.06.25: geweldige ineenstorting der visprijzen te Oosten
de. Er moeten ongeveer 100.000 kg vis naar de vis-
meelfabrieken worden verwezen. 

REDEN: massale invoertoelatingen verleend 
door de regering. In zes weken tijd was er voor 
10.500.000 kg visvergunningen afgegeven door de 
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regering en dit in tegenspraak met de overeenkom
sten. 

1948.06.25: 0.138 SIMONNE-MARCELLE van Verhaeghe A. is op de 
klippen van de ZW kust van Cornwall ter hoogte van 
Land's End gelopen. Het schip is verloren gegaan 
bij Gurnard Head. De scheepsjongen FRANgOIS VAN-
DERSTRAETEN, geboren op 22.04.1933, is verdronken. 
Zijn stoffelijk overschot werd naar Oostende over
gebracht op 26 februari 1949. Op het doodsprentje 
kunnen we het volgende lezen: 
Vol moed en geestdrift was die veelbelovende 
knaap ter visvangst meegevaren. Hij was fier en 
gelukkig zijn eerste broodwinnende reis te mogen 
doen maar 't geluk was niet aan zijn zijde en zijn 
eerste werd ook zijn laatste vaart. De gevaarlijke 
rotsen beschikten in één onverbiddelijke slag over 
zijn lot... 

1948.06.27: Inhuldiging van het standbeeld van Edward Anseele 
te Gent, een man die zeer veel gedaan heeft voor 
de visserij (o.a. oprichting van de Oostendse re
derij nv). 

1948.06.XX: Aan boord van de 1.111 CREDO van Felix Degroote en 
Emiel Dobbelaere uit Heist werd de in 1945 gebouw
de motor ABC van 120 pk vervangen door een motor 
INDUSTRIE van 150 pk en gebouwd in 1948. 

1948.06.XX: N.767 REGINA, ex N.89 en eigendom van weduwe Sa-
bier- Geryl wordt geschrapt uit de Belgische re
gisters en afgebroken. Deze open boot van 4,15 BT 
werd gebouwd in 1921 op de scheepswerf van Richard 
Penesi te Oostende. 
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1948.06.XX: 0.229 GABRIELLA wordt door Georges Vileyn in de 
vaart gebracht. Deze grote houten middenslagtrei-
ler werd gebouwd op de scheepswerf van A. Hille-
brandt te Oostende in 1948 en meet 113,29 BT en 
42,23 NT. Een motor DEUTZ van 150 pk doch gebouwd 
in 1931 zorgt voor de voortstuwing. 

1948.07.01: 0.234 SIMONNE wordt door weduwe Depotter verkocht 
aan Albert Desmit en omgedoopt tot 0.2 34 RENILDE. 
Dit garnaal schip werd gebouwd in 1945 op de 
scheepswerf van R. Panesi te Oostende en mat 18,22 
BT en 5,90 NT. Een Moes motor van 60 pk zorgt voor 
de voortstuwing. 

1948.07.03: O.320 NOORDENDE III is vertrokken naar de Congo in 
het raam van 1 jaar wetenschappelijk onderzoek. 

1948.07.07: 0.331 NADINE-LILIANE-JOSETTE wordt in de vaart ge
bracht door Louis Viaene. Deze grote stalen mid-
denslagtreiler werd gebouwd op de scheepswerf van 
J. Boel & Zonen te Temse en meet 141,39 BT en 
54,01 NT. Een motor CARELS van 300 pk zorgt voor 
de voortstuwing. 

1948.07.19: De in 1943 door J. Borrey als 0.86 gebouwde 0.186 
CREDO wordt door Louis Vieren verkocht aan Leon 
Latruwe en wordt herdoopt in Z.186 NOORDZEE. Deze 
middenslagtreiler van 52,04 BT werd gebouwd in 
1943 op de scheepswerf van J. Borrey te Oostende 
en wordt voortgedreven door een motor ABC van 180 
pk en gebouwd in 1946. 

1948.07.22: N.748 LILIANE van Now M. en Harteel J en D. wordt 
verkocht aan Pierre Boels en omgedoopt tot 0.748 
OCEAN'S GIFT. Een houten vissersschip van 42,53 BT 
en gebouwd in 1945 op de scheepswerf van Richard 
Panesi te Oostende. De motor Moes van 120 pk wordt 
vervangen door een motor RUSTON van 125 pk. 

1948.07.24: O.106 ALBERTA wordt door R. Bockhodt verkocht aan 
Pierre Billiaert. Dit garnaalschip van 17,91 BT 
werd gebouwd in 1942 op de werf van Coppens te 
Drongen bij Gent. 

1948.07.27: De eigenares van de 0.112 BERTHA-LINA, weduwe Mau
rice Blonde (Lina Popieul) krijgt als medevennoot 
weduwe Leopold Vanhove (Augusta Popieul). Deze 
kleine stalen middenslagtreiler werd gebouwd te 
Vlaardingen in 1931 en meet 102,41 BT en 32,63 NT. 
Een motor DEUTZ van 200 pk zorgt voor de 
voortstuwing. 

1948.07.XX: Een ramp zonder voorgaande. Duizenden kilos plat-
vis worden te Zeebrugge terug in het water ge
gooid. De geboden prijzen bedragen amper 10 fr per 
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50 kg. Te Oostende werden volgende prijzen geno
teerd: 
1,5 fr voor 50 kg koolvis 
2 fr voor 50 kg kabeljouw. 
1 è 1,5 fr per 50 kg haring. 
Er worden drastische maatregelen geëist van de 
regering. 

1948.07.XX: O.105 JACQUELINE-FLORIMOND van Hendrik Verhaeghe 
krijgt een andere tonnemaat: 83,93 BT en 28,12 NT 
wegens hermeting. 

1948.08.01: Door het verbond der Belgische Zeevisserij werden 
volgende maatregelen genomen voor de maand augus
tus 1948: 
- geen vangst meer van koolvis na 30 juli. 
- alle vis vanaf 02 augustus die minder dan 50 fr 
per ben kost, wordt vernietigd voor menselijke 
consumptie en gaat naar Pescator. 
- gedurende augustus geen haringvisserij. 
- grote treilers geen visvangst en geen haring 
vangst aan de Sandettie. 
De drie grote rederijen maken een onderling ac-
coord betreffende de verdere beperking van de 
haringvisserij. 

1948.08.01: 0.241 IRENA-RAPHAEL van Louis Zonnekeyn en weduwe 
H. Ghys wordt geschrapt uit de vloot wegens het 
aanstaande vertrek van het schip naar Zuid Ameri
ka. 

1948.08.04: 0.241 IRENA-RAPHAEL vertrokken naar Antofagasto in 
Chili. Deze grote stalen middenslagtreiler werd 
gebouwd in 1936 op de scheepswerf van Beliard te 
Oostende als de 0.345 en meet 138,51 BT en 38,99 
NT en wordt voortbewogen door een motor CARELS van 
300 pk. 

1948.08.10: 0.61 SOLANGE wordt door Robert en Gerard Deckmyn 
verkocht aan Maurice Navau en Henri Collinet. Een 
houten garnaalschip van 22,57 BT en gebouwd in 
1943 op de scheepswerf van Richard Panesi te Oos
tende en voorzien van een motor Moes van 80 pk. 

1948.08.10: De AWA motor van 160 pk van de 0.93 NOS ENFANTS 
wordt afgesteld op 140 pk en het schip werd door 
August Ghys aan weduwe Leopold Desmidt, Leon Des-
midt en Firmin Pauwaert verkocht en herdoopt tot 
Z.93 JULIEN VIRGINIE. 

1948.08.10: Aan boord van de Z.756 DE VREDE van G. Devinck 
wordt de AWA motor van 160 pk naar 140 pk ge
bracht. 

1948.08.11: 0.7 ARABIC van de PVBA Brunet wordt voorzien van 
een nieuwe motor ABC van 135 pk. 
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1948.08.13: 0.161 RONNY van de rederij Normovis PVBA wordt 
verkocht aan Leon Gheselle en wordt Z.161 RONNY-
.Houten vissersvaartuig van 29,96 BT, gebouwd in 
1943 op de scheepswerf van J. Borrey te Oostende 
en voorzien van een motor AWA van 120 pk. 

1948.08.13: 0.283 SUZANNE wordt verkocht door E. Coulier en R. 
Vileyn aan Pierre en Maurice Ghys en herdoopt tot 
0.283 MARIA-YVONNE. Deze stalen middenslagtreiler 
werd gebouwd in 1931 op de scheepswerf van J. Boel 
& Zonen te Temse en meet 84,97 BT en 32,28 NT en 
is voorzien van een motor DEUTZ van 180 pk. 

1948.08.13: 0.185 KLEINE THERESE wordt door Bernard Pieters 
verkocht aan Edouard Pieters. Houten garnaalschip 
gebouwd in 1942 op de scheepswerf van A. Loy te 
Oostende en metende 15,25 BT. 

1948.08.18: 0.324 RAPHAEL-GABRIEL wordt in de vaart gebracht. 
Deze kleine stalen diepzeetreiler werd gebouwd op 
de scheepswerven van J. Boel & Zonen te Temse voor 
rekening van Karel Walraeve. Het schip meet 141,39 
BT en 54,01 NT en wordt voortbewogen door middel 
van een motor Carels van 300 pk. 

1948.08.23: N.701 ROGER-PAULETTE wordt door weduwe Albert 
Brackman verkocht aan Gustaaf Praet en wordt 
scheldevisser. Dit houten garnaalschip werd ge
bouwd op de werf van Brouwer te Blankenberge in 
1928 en meet 7,28 BT. 
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1948.08.25: N.722 ANGELE-ALINE wordt door Gerard Schoolaert 
terug in de vaart gebracht. Een houten kustvisser 
gebouwd in 1921 te Fecamp en in de vaart gebracht 
voor de oorlog als dé N.99. Het schip meet 30,65 
BT en 10,40 NT en wordt voortbewogen door een mo
tor DEUTZ van 61 pk en gebouwd in 1934. 

1948.08.30: N.795 NOEL van Isidoor Ghys wordt geschrapt uit de 
registers en afgebroken. Het gaat hier om een open 
boot welke gebouwd werd in 1931 op de werf van C. 
De Keyser uit de Valkestraat te Nieuwpoort. Het 
schip meet 6,11 BT en 1,21 NT en had een motor ABC 
van 10 pk. 

1948.08.31: 0.312 ANGELUS van Leon Maesen en Jules Denye wordt 
door het afsterven van deze scheepsbouwer en reder 
zijn weduwe mede-eigenaar in de boot. 

1948.08.31: 0.187 JAN DENYE van Jules Denye, wordt door zijn 
afsterven, eigendom van zijn weduwe. 

1948.08.31: 0.155 DE HOOP van Henri Maes komt terug in de 
vaart na meer dan 14 maanden teruggekeerd te zijn 
uit Engeland. Deze houten middenslagtreiler werd 
gebouwd in 1931 op de scheepswerf van Jules Denye 
te Oostende en meet 90,84 BT en 27,29 NT. Een mo
tor DEUTZ van 200 pk zorgt voor de voortstuwing. 

1948.09.01: Alle maatregelen door het verbond der zeevisserij 
worden opgeheven behalve wat betreft de 50 fr/ben. 
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1948.09.06: 0.81 COMTE DE HAINAUT wordt in de vaart gebracht. 
Deze diepzeetreiler werd op 01.12.1941 de kiel ge
legd door de scheepswerf N.V. Koninklijke maat
schappij "De Schelde" te Vlissingen als de RUGEN 
voor rekening van de Deutsche Heringsfischerei 
GmbH, Cuxhaven. Op 23.02.44 te water gelaten. Op 
13.03.1944 naar Antwerpen overgebracht en zou 
ingezet worden als Kriegs- marineschip, doch on-
afgewerkt door de Belgische regering in beslag 
genomen na de bevrijding. Het schip werd daarna 
naar oostende versleept om op de scheepswerf van 
Beliard Crighton & Co. afgewerkt te worden als 
vissersschip en dit voor rekening van de Belgische 
Staat die het schip dan in huur gaf aan de pêche-
ries è Vapeur NV uit Oostende. Het schip meet 
543,12 BT en 178,54 NT en wordt voortbewogen door 
middel van een stoomagregaat van 750 pk. 

1948.08.09: O.304 LAERMANS wordt in de vaart gebracht door de 
rederij NV Motorvisserij. Gebouwd op de scheeps
werf van Beliard Crighton te Oostende heeft deze 
stalen diepzeetreiler een lengte o.a. van 35 m, 
een breedte van 6,90 m en een holte van 3,60 m. en 
een BT van 154,45 ton en een NT van 60,60 ton. Een 
motor SULZER van 400 pk zorgt voor de voortstu
wing. 

1948.09.14: 0.332 JEAN-PIERRE wordt door PVBA Flandria Zee
vaart maatschappij uit de Aartshertogstraat te 
Oostende in de vaart gebracht. Dit houten vissers
schip werd gebouwd op de scheepswerf van J. Pro
voost uit de Hoogstraat te Nieuwpoort en meet 
106,42 BT en 81,95 NT. De voortstuwing bestaat uit 
een motor AWA van 240 pk. 

1948.09.16: 0.333 MONTY wordt in de vaart gebracht. Deze sta
len diepzeetreiler werd op 06.07.1942 op kiel ge
legd op de scheepswerf N.V. Koninklijke maatschap
pij "De Schelde" te Vlissingen als bouwnummer 229. 
Op 29.02.44 te water gelaten als GLEIWITZ voor 
rekening van "Nordsee" Deutsche Hochseefischerei 
AG, Wesermunde-Cuxhaven. Op 19.04.44 naar Antwer
pen gesleept en verder afgebouwd door Mercantile 
Marine Engineering & Graving Docks Co. SA, Antwer
pen. Op het einde van de oorlog door de Belgische 
staat aangeslagen en naar Oostende overgebracht 
waar het door Beliard, Crighton & Cie SA tot vis
sersschip verder werd afgebouwd en dit voor reke
ning van de Belgische Staat. Het schip werd ver
huurd aan de SA Pêcheries è Vapeur uit Oostende. 
Het schip meet 543,12 BT en 178,54 NT en is voor
zien van,een stoomaggregaat van 750 pk. 

1948.09.17: Doop van de 0.337 MARJOLEINE. Deze ex-stoomtrei-
ler, gebouwd in 1922 te Selby, werd omgebouwd tot 
motortreiler op de scheepswerf van Seghers te Oos-
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tende. Als meter fungeerde mevrouw Charles Arts en 
als peter krijgen we minister Van Acker. 

Voor de tekst, zie vorige blz. 

1948.09.20 0.241 IRENE-RAPHAEL van L. Zonnekein en weduwe H. 
Ghys is op de Fladengrond in aanvaring gekomen met 
het noorse HAVBRANT. 

1948.09.22 

1948.09.20: O.103 DENISE wordt door J. Dedeurwaerder en L. 
Mortier verkocht aan Louis Vercruysse.De NT gaat 
van 5,05 naar 4,10 ton en dit na hermeting. 

1948.09.21: Z.411 KAMIEL van Jan en Frans Serie wordt nu uit
gebaat door Frans Serie alleen. De NT gaat van 
8,59 ton naar 7,51 ton. 

O.305 FRANOIS MUSIN wordt door NV Motorvisserij in 
de vaart gebracht. Dit 35 m schip is een zuster
schip van de 0.304 LAERMANS en werd eveneeens ge
bouwd op de scheepswerf van Beliard Crighton & Cie 
NV te Oostende. Het schip meet 154,45 BT en 60,60 
NT en wordt voortbewogen door een motor SULZER van 
400 pk. (foto op blz. ) 

.*, . -
N.717 GABRIELLE krijgt nieuwe tonnematen, nl. 
10,78 BT en 3,44 NT . Het schip heeft de volgende 
afmetingen: lengte o.a.= 10,01 m; breedte= 3,55 m 
en de holte =1,55 m. 

1948.09.29: 0.329 COR JESU wordt in de vaart gebracht door 
Achiel en Arthur Christiaen. Hieirmee is het laat-

1948.09.24 
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ste schip gebouwd op de oude scheepswerf van Ri
chard Panesi aan het derde handelsdok afgeleverd 
en wordt de werf nu volledig overgebracht naar de 
nieuwe vissershaven. Met een lengte o.a. van 30,65 
m, een breedte van 6,65 iti en een holte van 3,65 m 
heeft deze grote houten middenslagtreiler een BT 
van 121,28 ton en een NT van 40,06 ton. Een motor 
RUSTON van 324 pk zorgt voor de voortstuwing. 

1948.09.XX: 0.187 JAN DENYE ondergaat enkele verbouwingswerken 
en de BT wordt van 81,54 naar 84,48 ton gebracht. 

1948.10.04: 0.251 BOBBY wordt door Gustaaf Monteyne verkocht 
aan Pieter Vlietinck uit Heist en wordt omgedoopt 
tot Z.251 BOBBY. Het gaat hier om een houten vis
sersvaartuig gebouwd in 1943 op de scheepswerf 
SABARN te Brugge en metende 32 BT en 12,50 NT. 

1948.10.05: Z.479 CARLO II van Firmin Lannoo en Frans Paeye 
wordt verder uitgebaat door Frans Paeye. Dit hou
ten scheepje werd gebouwd door Albert Despiegelae-
re uit Blankenberge in 1944/46 en meet 22,95 BT en 
7,03 NT. 

1948.10.09: 0.298 VAN DYCK verkocht. Deze stalen diepzeetrei-
ler, eigendom van de NV Motorvisserij werd in 1926 
gebouwd op een scheepswerf te Beverley en meet 
335,45 BT en 129,48 NT en bezat een stoomaggregaat 
van 600 pk. 

1948.10.15: 0.74 DE TOEKOMST wordt door weduwe Charles Velein 
en Marcel Velein verkocht aan Albert Deckmyn en 
omgedoopt tot 0.74 YVONNE. Dit houten vissers
scheepje werd gebouwd te Oostende in 1922 en meet 
18,11 BT en 5,67 NT. 

1948.10.17: Aanvaring tussen de 0.92 GRAAF VAN VLAANDEREN en 
de B.935 CASTELNAU. 

1948.10.17: 0.298 VAN DYCK is verkocht en is op deze dag ver
trokken naar de Faroer eilanden. 

1948.10.19: 0.23 MARIE-RACHEL is geschrapt uit de registers en 
afgebroken. Een houten garnaalschip gebouwd in 
1942 op de scheepswerf van P. Vinck te Boom. Het 
schip meet 16,71 BT en 4,42 NT en bezit een motor 
ABC van 50 pk. 

1948.10.20: 0.199 PAX wordt door Henri Calcoen verkocht aan 
Alberic Cattoor en wordt Z.199 PAX. De kleine hou
ten middenslagtreiler werd in 1945 gebouwd op de 
scheepswerf van J. Denye en meet 62,36 BT en 27,35 
NT en wordt voortbewogen door middel van een motor 
Deutz van 150 pk en origineel gebouwd in 1929. 
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1948.10 .22: 0.68 SAINT JEAN wordt door weduwe H. Dequick- Huys 
verkocht aan weduwe Frans Dobbelaere en wordt Z.68 
SANTA GODELIEVE. Dit houten v i s s e r s v a a r t u i g werd 
gebouwd in 1945 en meet 21,22 BT en 9,20 NT. 

1948.10.22 0.249 DE ZEESTER i s vergaan t en gevolge van brand 
in de machinekamer. Stuurman Polydore BENS i s t i j 
dens de reddingspogingen in zee om he t leven geko
men. Di t houten v i s s e r s s c h i p werd i n 1930 t e Ca
l a i s gebouwd en meet 74,06 BT en 24,54 NT en was 
eigendom van August L e e n a e r t s . Een motor DEUTZ 
zorgde voor de voor t s tuwing . 

BID GOD VOOR DE ZIEL 
van Mijnhsar 

Polydoor-Peter BENS 
In laven Sluurman lar Viuerij 

aaD boord van da O 243 «De Zeeaier» 
Zoon van wijUn Js ia l BENS an van 

Mavrouw Hubartina ROUZEE 
Qtbortn te Oo^unde dt 13 Oktober 1910 en jmnX' 

tnertijk omgekomen op xee aan de 'Pitboet' 
(Noordzee) de 22 O*rolicr 1918 

Vol mord Irok (ui telkans waar heen. dia aloere 
visser, hl) kende de gevaren van achip en van 
zaa, doch diir won hlj zi)n dagelijks brood, én 
voor moeder en zusier wians anige steun hij was 

Maar thans loerde da dood storm op zae. men 
kampt met de baren, het schip in brand, allen in 
deraddmgsboot deze kanlalt. arideran kcman ter 
hulp allen gared? Helaas, één ontbreekt. Poll Vre 
selt)k t Pol die goeia ]onga man, ledets vriand, 
11» ten piooi dar wilde golven verdwenen 

De beproeving is hartverscheurend, maar bi] 
hat xware kruia. hel hart toagesnoard van smart 
zeggen WIJ toch galaten Uw Wil geschiede. Heerl 

AlUrllalsia Moadar, woorden kunnen U niet 
troosten - 't is 9ldof dit ongeluk móést gebeuren -
U waal dat ik steeds mijn plicht deed voor U. en 
dat God me zal barmhartig zijn. tot weerziens dus 

LIava Zuilara an Famllla, vaarwel troost en 
steunt onze beproefde moeder en bidt ailen 
voor mi) 

Baste Viaaaxa, vrienden en allen, stuurt in zee 
uw schip steeds recht, maar stuurt uw leven zalf 
ook recht naar God I 
H Hüit vun /eiU3 ik hrb betrouwrn op UI f300 d op } 

Drukk SWEETLOVE, Ooslande 

1948 .10 .23 : 0.245 EVOLUTION, eigendom van Louis en Frans 
Verhaeghe i s gezonken na aangevaren t e z i j n g e 
weest door de f ranse t r e i l e r LR 4710 GENERAL LE-
CLERCQ in de omgeving van de l i c h t b o e i GH 2 in 
k l a a r z i c h t . De bemanning werd ge red . Deze k l e i n e 
houten m i d d e n s l a g t r e i l e r werd in 1907 t e Rye g e 
bouwd en mat 57,94 BT en 16,34 NT en was voorz ien 
van een motor DEUTZ van 120 pk en gebouwd in 1936. 

1948.10.XX: 0.9 NOE van Ernes t Deckmyn k r i j g t een motor DEUTZ 
ingebouwd van 50/60 pk en gebouwd in 1930. 

1948.10.XX: 0.22 JULIEN-HELENE-MAURICE, eigendom van J u l i e n 
Everae r t wordt geschrap t en afgebroken. Di t houten 
g a r n a a l s c h i p werd gebouwd op de scheepswerf van R. 
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Panesi te Oostende in 1912 en mat 17,52 BT en 4,57 
NT en was voorzien van een motor DEUTZ van 30/34 
pk en gebouwd in 1937. 

1948.11.10: Aanvaring tussen de 0.223 ROGER-JEANNINE van Engel 
Calcoen en de 0.112 BERTHA-LINA op de Sandettie 
visgronden. 

1948.11.11: Aanvaring tussen de 0.265 VICTOIRE-ROGER van Ju-
lien Antierens en de B.1067 LE MATELOT (Frankrijk) 
nabij de visgronden van de Sandettie. 

1948.11.12: N.722 ANGELE-ALINE wordt door Gerard Schoolaert 
verkocht aan Constant Vantorre. 

1948.11.19: 0.17 JEAN BART van Henri Logghe krijgt een nieuwe 
motor KROMHOUT van 75 pk en de tonnematen worden 
25,04 BT en 6,49 NT. 

1948.11.24: Aanvaring tussen de 0.145 PAULA en de 0.180 MARIE-
ANNE- GUIDO ter hoogte van Westende. Stoffelijke 
schade. 

1948.11.27: 0.20 PATER REYN wordt door m.z.w.d. De Zee ver
kocht aan Frans Lams. Houten garnaalvanger, ge
bouwd op de scheepswerf van A. Loy te Oostende, 
meet het schip 18,19 BT en 5,76 NT en het wordt 
voortbewogen door middel van een motor Benz van 60 
pk, gebouwd in 1935. 

1948.11.27: N.741 HOOP OP VREDE wordt overdekt. Dit vissers
scheepje van Henri en Nestor Desaever werd in 1941 
gebouwd op de scheepswerf van J. Denye en heeft 
een lengte o.a van 15,20 m, een breedte van 5,04 m 
en een holte van 2,10 m., voor een BT van 33,73 
ton en een NT van 11,50 ton. Zij is voorzien van 
een motor DEUTZ van 100 pk en gebouwd in 1939. 

1948.11.XX: N.759 HENRI-ROGER wordt door Raymond Neyt verkocht 
aan Gerard Deckmyn en wordt 0.759 HENRI-ROGER. Dit 
17,16 BT en 6,37 NT metend vaartuig werd gebouwd 
in 1942 op de scheepswerf van J. Denye te Oostende 
en was voorzien van een motor ABC van 60 pk. 

1948.11.XX: N.813 MADELEINE wordt overgeschreven van Isidoor 
Vanhove naar Rachel Vanhove. Deze ex N.28 is ge
bouwd op de scheepswerf van A. Hillebrandt te Oos
tende in 1933 en meet 10,77 BT en 3,03 NT. 

1948.11.XX: Aan boord van de 0.299 BREUGHEL gebeurde er een 
dodelijk ongeval. Roger VAN HOORNE spoelde over 
boord en verdronk. 
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1948.12.03: 0.62 YVONNE-HENRIETTE wordt door de Compagnie Ma
ritime du Progrès verkocht aan Cesar Vantorre en 
omgedoopt tot Z.62 ANNA-EMANUEL. Dit houten vis
sersschip werd gebouwd in 1944 op de scheepswerf 
van P. Vink te Boom als de 0.354 en meet 40,48 BT 
en 15,68 NT en wordt voortbewogen door een motor 
BENZ van 150 pk welke gebouwd was in 1939. 

1948.12.03: 0.118 BALTIC III wordt door de NV August Brunet in 
de vaart gebracht. Het schip was oorspronkelijk 
gebouwd in 1943 te St. Johns N. Foundland en had 
een lengte o.a. van 31,27 m, een breedte van 7,52 
m en een holte van 3,12 m. Na de aankoop werd het 
schip omgebouwd tot vissersvaartuig op de scheeps
werf van Seghers te Oostende en mat 184,98 BT en 
71,87 NT. Een CROSSLEY motor van 300 pk en gebouwd 
in 1946 zorgt voor de voortstuwing. 

1948.12.03: Z.492 HENRI-MARIE wordt door Cesar Vantorre ver
kocht aan Frans Reyserhove die het schip afbreekt. 
Deze ex Z.30 werd in 1914 gebouwd op de scheeps
werf van R. Panesi en meet 20,85 BT en 2,33 NT. 

1948.12.04: N.722 ANGLE-ALINE wordt door Gerard Schoolaert 
verkocht naar het buitenland met schrapping uit de 
registers tot gevolg. Een houten kustvisser, ge
bouwd in 1921 te Fecamp en van 30,65 BT en 10,40 
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NT. De motor DEUTZ van 70 pk wordt in de Z.404 
ingebouwd. 

1948.12.09: Openbare aanbesteding voor de bouw van de nieuwe 
vismijn te Oostende, 
NV Setra, Brussel 
Entr. Cerfontaine & Sotrahy, 
Vanlare, Kruibeke 
Denul 

Jos Raye & Zn, Oostende 

53.330.316,20 fr, 
59.913.530,53 fr, 
60.548.387,96 fr, 
60.762.719,26 fr 

76.500.334,00 fr 

1948.12.31: 

1948.12.31 

1948.12.31: 

0.325 CHARLES DARWIN geschrapt uit de Belgische 
registers wegens vertrek naar Chili. Deze stalen 
middenslagtreiler, de ex. O.310 DE ZEEMEEUW werd 
gebouwd te Boom door Van Praet & Verschueren en 
mat 102,68 BT en 42,02 NT en was voorzien van een 
LISTER motor van 320 pk en gebouwd in 1946. De 
eigenaars zijn Robert en Julien Dewulf. 

0.748 OCEANS GIFT is geschrapt uit de vloot wegens 
vertrek naar Chili. Dit houten vissersschip werd 
gebouwd op de scheepswerf van R. Panesi te Oost
ende in 1945 en is eigendom van Pierre Boels. Het 
schip meet 42,53 BT en 13,90 NT en bezit een RUS-
TON motor van 125 pk, gebouwd in 1948. 

0.216 IRENE, een open boot, eigendom van Armand 
Debeen wordt geschrapt. Dit houten scheepje werd 
gebouwd in 1933 te Antwerpen, mat 5,62 BT en 3,21 
NT en werd voortgedreven door een motor FORD van 
20 pk en gebouwd in 1918. 

^ 

mmh 

=H 
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1948.12.XX: 0.261 ARTIC II wordt eigendom van mevrouw Henri 
Verschelde en wordt 0.261 ZILVERMEEUW. Een houten 
kustvisser gebouwd in 1942 op de scheepswerf van 
R. Panesi te Oostende en metende 25,20 BT en 11,63 
NT. 

1948.12.XX: N.819 PERSVRENCE wordt door Marcel Zwertvaegher, 
Maurice Legein en Lodewijk Lambrecht samengebracht 
in de PVBA De ARK.Deze houten middenslagtreiler 
werd gebouwd op de scheepswerf van Provoost te 
Nieuwpoort in 1947/48 en meet 67,72 BT. 

1948.12.XX: Er is een crisistoestand ontstaan zonder voorgaan
de. Een algemene prijsval voor de vis die eigen
lijk alle invoer zou overbodig maken, maar... 

1948.XX.XX: Gedurende het jaar 1948 werd de 0.169 TONY, een 
open boot , verkocht als jacht, en werd de 0.181 
LUCIENNE afgebroken. 
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HET STREVEN NAAR DE BOUW VAN 

EEN VISSERSTÜINWIJK 

IN DE VUURTORENWIJK. 

Een administratieve thriller die zijn 
ontknoping vond na ongeveer 65 jaar. 

Daniël DEWULF. 

Koning Albert I ondertekende op 18 mei 1912 een wet be
treffende o.a. de bouw van een vissershaven met een mijn aan 
de oosteroever van de havengeul van Oostende, en daardoor werd 
de Regering ertoe gemachtigd een conventie te sluiten met de 
stad Oostende. 

Er was al een overeenkomst van 10 oktober 1894, en ver
plichtingen waren voor partijen vastgelegd, te financieren uit 
een speciaal fonds gecreëerd ingevolge het verdrag van de af
stand van de Onafhankelijke Staat Kongo aan België. 

Het artikel 12 van de conventie-wet van 1912 luidde: (zie 
fotokopie): 

"Les terrains appartenent è l'Etat sur la rive Est du 
chenal seront affectés, è concurrence de six hectares 
environ, è la construction d'une cité de pêcbuers, dans 
les conditions que l'Etat déterminera" 

Dit betekent dat ongeveer 6 hectare Staatsgronden ten 
oosten van de havengeul zouden bestemd worden voor de oprich
ting van een visserstuinwijk, op voorwaarden door de Staat te 
bepalen. 

Het eerste deel van dit artikel kan maar zo duidelijk 
zijn, maar de laatste zinsnede is een ander paar mouwen. Het 
archief van de Stad Oostende verdween in mei 1940 in de brand 
van het stadhuis, doch het dossier "visserstuinwijk" werd ge
red, wellicht doordat het zich in het huis bevond van de heer 
schepen J. Peurquaet. 

Het uitbreken van de Wereldoorlog I belette vanzelfspre
kend de realisatie van de voornaamste verplichtingen aangegaan 
door de Stad en door de Staat, de kijk op veel problemen wij
zigde, en er werd een gemengde Commissie opgericht belast met 
de herziening van de Conventie van 1912. 
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Aid'. '/. — II CHI rocoiiiiii |i:ii' In villc. <I'()S(ÜII(I(! (juo l'ó('.lii<>o ile 
'SlyUciis, ihi ciiiiiil (I'Osluiiilo it llriii>Oj, no («iinlio pus sons l';i|i|ilii".ili(iii 
(Ic l':ti'r(''t(! Koytil itii 10 jiiiii 182'J. i|ii'ullu csl l:i |ir(>)irióló RXcliisivu ilo 
1'L l̂.iit ul i|iK* (-.itliii-ci n lo ili'tiil il'}' (inrcuvuir les IMXus ii son pi-dlil 
cxfliisil'. l̂ cis (Irnils t'l )ie>rcevoir ?i t:ütlo licluso sonuil l<>.s ni^inus ipio 
I'Cux |n.'i-\;iiH MiixtltMiv I'c.liisos iliiiiiiiiiil Kcci'S mix liassiiis ilu la villi'. 

AiiT. R. — 1.11 Villo s'eii{;ii|ru ii réiiiisur ii la |itiicu Ymnlci' .S\VL-«.;|I, ;I 
cölti (III Hinenii ile policü, iiiio construct ion on sl)'lo llnniiiinl, ii :M't'iiil(:s, 
Sous lt;s(|iiclles |i:is.sui'(iril lus rliniiss<u;s ol Ins viiics fundus ilcs-iuiviinl 
reiilrtipót el lu «(iiiii Onusl tin Irussiii silmi en iiviil tin )iiinl ilo la |Mir'(ü 
(Ie Kriî re;; ; IÜS siiiTiiccs ile terrain lUnnanitil :i ntilisur U eel etl'ei .'>ennil. 
(Iikertninées ile conr.ei-t avue le I)ó|iarleinoMt ile I'Aji-ricnItnru el ilos • 
Ti-Hvaiix piiMics : l:i eon.sli'iic.tion et le turrnin (tii'cllc(>('.cii|iei a siinint 
la pniprietii ilu lu villo. 

Aur. 0. — l/l-^lat icpron<lia les lalilieiti ct les siippnits ties ilenx 
• pdiils lininmnts I'.onsli'itils siir la nunvclle <;i:lnse niaritinie, élant en-

lendii ipie la niaiubiivro ties ilil» Uililiei's cunlinncra ii (-Iro eiVeelnoii 
par le.s .inins olatix IVais ile lu villc. 

Culto reprise se fern müyciinnnt le prix ile trois <:(:MI vilit-i:i)ii| inille 
six i:cnl I'liiittre vingL fVsincs, Ircnle-sopt centimes (rt'2ó.(J8(t,fl7) rurioi-
pomlHiil till ('unl, payó par la ville, iles I'rais tie )iieinier étalilissenicni 
<]cs ilits ouvriif^^es. Siir celto srnniiio, I'Ktal. rol ieinlra r.elle ile i 11.'I77,!I'J 
(eenl on/e millo rpintie ecnl septanle-scpl li-iines, M'J renliines) 
an(;inenlée ties iniéröls i( H "/» rnn ealciiliis tlcpiiis le iireinier janvier 
l(i(ir>, )iiinr siilite lie In part (I'inlervention ile la ville dans les hais 
d'nc.rpiisilion et (I'exproprinlioii ilcs iinnioiililos miressaires piinr I'tni-
veiluieiUi I'Avenno do Snielilo N'aeyor | la ili(V<!ieni;o sera versée ii la 
('ai-isü eoinniunnle avnnl le premier janvier liilil, In rompte <)i:s inte
rets sur lasoinine de 111.177,312 élant nrrrir; it la daluile ce vcrseinent. 

Aitr. 111. — 1̂ 0 S(|U!U-o dovant. ré|>lisa des SS. Pierre et I'nul el les 
jiirilinets liMi>,'̂ eaiil eeite efjiise soiiinl enlinirtts, par les snins ft niix 
l'rais lie la Villc, il'une lii>ritni-e en pierre, siiriiunitée il'iin cii-la'-e 
inêtatliipie, donl lo dessin devi'a ótre a{>réé par Ie tltiparlemeni de 
rAyricnliiire el des'l'iavjiux pnl>lii:s. , 

.AitT. II . — Un palais des Tliornies sora conslrnil ;i Oslonde par 
l'Miat. L'oniplaceiiibnl en sorniléierininé tiltériiinrement. 

yy\iiT. l'J. — I.cs lennins nppni-leiiiinl ii l'IOtat Mir la rivo l-lsl du 
d-liciial sci'Oiit alVeclés, h ('.«Micurieiice de .six lièctarcs enviroi), ii la • 
Ji-.iiiistriirtiiin d'nne cilé dc pi'tclietirs,. dan.<; Ic.i; cnndiliiins ipie l'ICtfit 
*-délenninera. . 

.A UT. lil. — Mn.vno lift r.iiinénng<nuciit,du ,i|iiarlicr Oiiesl, lil \'illn 

Uittreksel van de conventie-wet van 5-12 augustus 1912, met, 
aangestreept, het artikel 12 betreffende de ontworpen vissers
tuinwijk. 
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In uitvoering van een ministerieel besluit van 24 septem
ber 1921 werden door de Staat onteigeningen uitgevoerd aan de 
oostzijde van de havengeul, en de opruiming van het vroeger 
visserskwartier verantwoordde tenvolle de bouw van een nieuwe 
visserstuinwijk. Voor de uitwerking van dit project werd een 
sub-commissie gevormd, die begin 1928 klaar kwam met een ont
werp van overeenkomst, te sluiten met dit doel. 

Behalve enkele verzendingsnota's en enkele brieven, zijn 
alle stukken van het geredde dossier gesteld in het Frans, en 
de teksten waarheen verwezen wordt zijn een vertaling naar het 
Nederlands. 

De meerderheid in de gemeenteraad van Oostende was toen 
liberaal-katholiek, en het Schepencollege was als volgt samen
gesteld: 

- Dr Ed. Moreaux, burgemeester-voorzitter; 
- MM. Dr Verhaeghe, A. Elleboudt (Openbare werken), E. 

Vroome (Financiën), J. Vermeulen, Schepenen; 
- H. Vermeire, Secretaris. 

Het ontwerp van de nieuwe overeenkomst ad hoc tussen de 
Staat en de Stad, voorgesteld op 21 maart 1928, luidde als 
volgt: 

VISSERSHAVEN OOSTENDE - VISSERSTUINWIJK 
CONVENTIE TUSSEN DE STAAT EN DE STAD OOSTENDE 

Samen willende overgaan tot de uitvoering van het artikel 12 
van de Conventie-wet van 5-12 augustus 1912, sluiten de Belgi
sche Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, 
aan de een zijde, 

en het Stadsbestuur van Oostende aan de andere zijde, 
- de volgende overeenkomst: 

Artikel 1- De Belgische Staat draagt over aan de Stad 
Oostende een terrein met een oppervlakte van 58.230 m* als 
horend bij de vissershaven-in-constructie. 

Dit terrein is aan de oostkant begrensd door de Kongolaan 
(thans Dr Ed. Moreauxlaan), aan de noordzijde door de Fort
straat en aan de westkant door de Napoleonlaan. 

Artikel 2- Dit terrein wordt aan de Stad gratis afgestaan 
in volle eigendom, met de actieve en passieve erfdienstbaarhe-
den en zonder garantie van oppervlakte. 

Artikel 3- Dit terrein zal vooraf geëffend worden door de 
Staat, die de constructies die er op staan op zijn kosten zal 
afbreken. 

De Staat zal binnen de twee jaar volgend op de onderteke
ning van de overeenkomst de straten rondom de tuinwijk plavei
en. 
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Artikel 4- De Stad oostende verbindt er zich toe dit ter
rein voor te behouden voor een visserstuinwijk, aan te leggen 
middels een concessie aan een iramobilaire maatschappij. 

Bestek en voorwaarden zullen ter goedkeuring voorgelegd 
worden aan de Minister van Financiën. 

Dit document zal de uitvoeringstermijn bepalen, de sani
taire en wegenwerken en de openbare gebouwen op te richten 
door de concessionaris, het minimum aantal, de aard en de 
waarde van de verblijven, de maximum-huurprijs en de verkoops-
voorwaarden, alsmede de condities van de huisvesting van werk
lieden werkzaam in de visserij. 

Na de definitieve overname van de werken van openbaar nut 
zal de Stad ze in bezit nemen en onderhouden. 

Artikel 5- Vóór de bezetting van de woningen zal de Stad 
op haar kosten de gas- en electricitietsleidingen leggen. Zij 
zal instaan voor de openbare verlichting, de huisnummering, 
het aanbrengen van straatnaamborden, en maatregelen treffen 
voor de brandbestrijding. Zij zal de openbare beplantingen 
aanleggen en onderhouden. 

Artikel 6- De Stad Oostende zal van de bouwfirma geen 
directe of indirecte bouw- of wegenistaksen vorderen met be
trekking tot die woningen. 

Artikel 7- De uitvoering van deze overeenkomst wordt zo
lang nodig gecontroleerd door een drieledig comité, waarvan 
twee leden benoemd door de Stad oostende en een door de Minis
ter van Financiën. Het zal de nodige bevoegdheid hebben om de 
realisatie zeker te stellen en om de gronden over te dragen 
aan de concessionaris naargelang de uitvoering van de werken. 
Het zal op de toekenning en verkoop van de huizen toezien. 

Het valt op dat in dit ontwerp van overeenkomst geen 
sprake is van riolen of drinkwaterleidingen, maar dit was ge
regeld in het bestek op de volgende wijze: 

De Stad had aan de N.V. "Ostende-Phare & Extensions" (OP-
EX) de concessie toegekend van de aanleg van de vuurtorenwijk 
tussen de Spuikom en de Kongolaan. (zie de artikelen "De con
cessie van de aanleg van de Vuurtorenwijk" in de jaarboeken 
1988 en 1990 van "Ter Cuere"). In het bestek betreffende de 
bouw van de visserstuinwijk werd aan de concessiehouder de 
verplichting opgelegd die werken uit te voeren, en met de N.V. 
OPEX, die hiermee instemde bij brief van 15-05-1028, was afge
sproken dat: 

1° voor de afvoer en de zuivering van het rioolwater ge
bruik mocht gemaakt worden van de installaties, te maken in de 
Vuurtorenwijk; 

2° het net voor drinkwaterbedeling zou mogen aansluiten 
op de watertoren, te bouwen door de N.V. OPEX. 

Uit hoofde van die twee bestemmingen diende de concessie
houder 860.000,- fr. te betalen aan de N.V. OPEX, wat de kos-
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ten bevatte van exploitatie en onderhoud tijdens de duur van 
de concessie, gesteld op 30 jaar. 

De concessionaris diende ook nog een kapel op een terrein 
van 30 m. bij 16 m. te bouwen met een waarde van 300.000 fr. 

Aanvankelijk waren 388 logementen gepland volgens een 
inplanting aangeduid op het plan in bijlage, en ingedeeld als 
volgt: 

- 218 individuele huizen; 
22 woningen met 2 verblijven; 

- 129 huizen met elk 3 woningen, 
-hetzij (later) 391 verblijven, op te trekken binnen 10 

jaar. 

Buiten de winkels met twee verblijven (maar géén cafés I) 
ging de voorkeur van toekenning in volgorde naar: 

- een vissersfamilie; 
- een familie, slachtoffer van een ongeval in de visnij-
verheid; 
- een familie van een oorlogsinvalide; 
- een familie erkend als bijzondere aandacht verdienend. 

De beneficianten moesten van het mannelijk geslacht en 
minstens 18 jaar oud zijn, en werken in de visindustrie. 

In de verkoopakte diende te worden gestipuleerd: 

a) dat gedurende 30 jaar de woning geen drankslijterij 
mocht worden; 

b) dat de koper of zijn rechtverkrijgenden gedurende 10 
jaar zonder de instemming van de concessiehouder het goed niet 
mochten vervreemden, en dat zulks dan nog alleen mocht aan 
personen die het voornoemd beroep uitoefenden. Bij overtreding 
diende de helft van de verkoopprijs betaald te worden aan de 
concessiehouder-verkoper. 

Die had daarnaast het recht "gedurende 5 jaar de wederinkoop 
te doen overeenkomstig de artikel 1659 en volgende van het 
burgerlijk wetboek" 

De verhuurprijs mocht variëren van 8% tot 10% van de 
kostprijs. » 

Zo hij zijn aanbod voor de concessie aanvaard zag, diende 
de bieder een borgsom te stellen van 500.000,- fr. Het con
tract zou bij notariële akte gesloten worden. 

Op 2-8-1928 vroeg Minister Baels dat de gemeenteraad van 
Oostende zich zou uitspreken over de gedane voorstellen, gelet 
op "de noodzakelijkheid om zo spoedig mogelijk de toestand te 
regelen van de uit hun woningen gedreven vissers ingevolge de 
onteigeningen in het vuurtorenkwartier te Oostende". De Stad 
antwoordde op 7-8-1928 dat het verslag en het bestek in de 
eerstkomende zitting aan de gemeenteraad zouden voorgelegd 
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worden. De stedelijke commissie van openbare werken adviseerde 
gunstig op voorwaarde dat de Stad als gevolg van de aanbeste
ding geen risico zou lopen. 

De Minister herinnerde op 19-9-1928 aan zijn voorgaande 
brief. 

De Directeur-Generaal van het Bestuur der Waterwegen deed 
op 26-9-1929 opmerken dat het terrein van de tuinwijk niet kon 
overgedragen worden aan de Stad zolang die de nieuwe overeen
komst met de Staat niet ondertekend had. 

In de zitting van 19-10-1928 werd aan de gemeenteraad 
voorgesteld de overeenkomst goed te keuren voor zover het ar
tikel 4 aangevuld werd met het beding: "Nochtans zal de Stad, 
uit hoofde van die vergunning, niet de minste financiële last 
op zich nemen". (̂ ) De Raad keurde dit goed met algemene 
stemmen, en de Minister werd op 23-10-1928 hiervan in kennis 
gesteld. 

Op 1-12-1928 vroeg de Hoofdingenieur-Directeur van de 
Bijzondere Dienst der Kust van het Bestuur der Waterwegen of 
het met opzet was dat de volgende wijzigingen gebracht werden 
aan de tekst aanvaard door de sub-commissie: 

a) art.10 van het bestek werd weggelaten: "De gebouwde en 
niet-verkochte huizen zullen eigendom zijn van de conces
sionaris of zijn rechtverkrijgenden"; 

b) aan het art. 4 van de overeenkomst werd toegevoegd: 
"Nochtans zal de Stad uit hoofde van die vergunning niet 
de minste financiële last op zich nemen". 

Bij brief van 10-12-1928 antwoordde de Stad dat de eerste 
opmerking "een vergetelheid betrof", maar dat het punt b) werd 
bijgevoegd door de gemeenteraad. 

Op 8-3-1929 meldde de heer Deschrijver, Hoofdingenieur-
Directeur van de Bijzondere Dienst der Kust; dat E.H. Van 
Reyn, overste van de Aalmoezeniers van de Arbeid, vroeg blok D 
(zie plan) van de ontworpen visserstuinwijk te kopen om er 
werken op te richten ten dienste van de vissers. Er werd toe
gelicht dat, mocht die blok aan de aanvrager afgestaan worden, 
de wijk zou uitgebreid worden met de blok H, zodat de totale 
oppervlakte niet zou verminderen. De Stadsingenieur A. 
Verraert adviseerde veeleer blok H te verkopen aan E.H. Van 
Reyn, en in die zin werd geantwoord op 22-3-1929. Minister 
Baels kwam persoonlijk tussenbeide ten gunste van de Aalmoeze
niers van de Arbeid (zie fotokopie), die het werk voortzetten 
van Pastor Pype. De Stad bleef bij brief van 26-3-1929 bij 
haar standpunt. 

Het ging over een belangrijk project voor de vis
sers, ja?I 
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Op 12-4-1929 drong het Stadsbestuur aan op de overname 
van het terrein, en ontving op 25-4-1929 als antwoord dat de 
vrije beschikking kon geregeld zijn tegen 31 mei 1929, behalve 
voor de inneming n° 632, die gerechtelijk onteigend werd. De 
Stad drong aan op bespoediging en vroeg de tenuitvoerlegging 
van de conventie Staat/Stad. 

Op een nieuw aandringen op 30-6-1931 kwam op 28-11-1931 
het antwoord dat de Minister zich niet kon aansluiten bij de 
inlassing van de bepaling dat de Stad niet de minste financi
ële last op zich wou nemen, en hij vroeg te verzaken aan dit 
bijvoegsel. 

Alles liep op een zijspoor toen de gemeenteraad op 1-3-
1932 inging op het advies om, vooraleer een besluit te nemen, 
het inmiddels door de "Société des Grands Immeubles COGEFON" 
ingediend ontwerp voor de realisatie door een deskundige te 
laten onderzoeken en ontleden. Het Stadsbestuur vroeg daartoe 
aan de Bijzondere Dienst der Kust "een zeker uitstel". 

Bij een brief van 23 september 1930 immers had de N.V. 
"Société des Grands Immeubles COMPAGNIE GENERAL FONCIERE (CO
GEFON)" zich kandidaat gesteld voor het bouwen van de vissers
tuinwijk en dit volgens een formule waarbij de Stad Oostende 
eigenares zou blijven van de gronden en waarbij de opgetrokken 
constructies, "zonder enige betaling", onmiddelijk Stadseigen
dom zouden worden. Het kapitaal, nodig voor de verwezenlij
king, zou gevonden worden middels "een borg vanwege het Stads
bestuur", en de vennootschap kon dekking geven met een bankga
rantie of een andere borg aanvaard door de Stad. Alle werken 
van infrastructuur zouden eveneens uitgevoerd worden, alles 
door een nieuw op te richten vennootschap, waarvan het kapi
taal voor 60% zou onderschreven worden door COGEFON, terwijl 
40% gratis naar de Stad zou gaan in ruil voor het ter beschik
king stellen van de gronden. De nieuwe vennootschap zou de 
onroerende goederen voldoende langdurig besturen om de inge
zette kapitalen te amortiseren. 

COGEFON wees op enkele realisaties in het Brusselse en op 
de belangrijkheid van de personen in haar Raad van Bestuur, 
met name: 

Voorzitter: M. Florent Casimir-Lambert, Doctor in de 
Rechten, 4, avenue Maréchal Foch, in Pa
rijs; 

Afgevaardigde-Bestuurder: M. Paul Eraers, maatschappij
bestuurder. Koningsstraat 204, Brussel; 

Bestuurders: MM Paul Casimir-Lambert, industrieel, Lou-
isalaan 214, Brussel; 
Ernest Casimir-Lambert, industrieel, Loui-
salaan 214, Brussel; 
Graaf Jean Pastre, verbonden aan de Bank 
Dreyfus in Parijs, Rue Meyerbeer, Parijs; 
Maurice Elleboudt, advocaat. Middaglijn-
straat 21, Brussel; 
Ferdinand Dauwe, universiteitsprofessor, 
leperstraat 60, Gent; 
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Ridder Theodore Moreau de Bellaing, eige
naar, kasteel Oiranerstein, Rothem-Eelen; 
Elie Mosseri, bankier Kaïro (Egypte), Bou
levard Malesherbes, Parijs. 
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Het voorstel maakte wellicht indruk, maar de Stadsinge
nieur A. Verraert stuurde toch op 26-9-1930 aan de schepen 
Elleboudt het volgend verslag: 

"U herinnert zich ongetwijfeld hoe de Commissie van 
het Avenant tot herziening van de Conventie van 1912 de 
mogelijkheid uitsloot de bouw van de visserstuinwijk on
derhands toe te vertrouwen aan OPEX. Zij eiste de openba
re aanbesteding met bestek en plans. Deze documenten wer
den nog niet goedgekeurd door de regering en er kan ver
ondersteld worden dat zij om een of andere reden begraven 
liggen in een farde van het Ministerie van Financiën. Hoe 
interessant op het eerste zicht haar voorstel ook moge 
lijken, met de firma COGEFON kan nu niet direct onderhan
deld worden. De Stad zou trouwens het protest moeten op
vangen van andere geïnteresseerden. 
Daarnaast raden de Minister van Openbare Werken en die 
van Financiën momenteel de Stad Oostende aan de realisa
tie toe te vertrouwen aan de Nationale Maatschappij voor 
Goedkope Woningen. Het is goed mogelijk dat dit voorstel 
opzij geschoven wordt, en alsdan moet de Stad bij de re
gering aandringen op de goedkeuring van de noodzakelijke 
overeenkomst en van het bestek voor de openbare aanbeste
ding, en op het effenen van het terrein, want zonder dit 
valt niets aan te vangen. Samenvattend moet ik besluiten 
dat de zaak niet rijp is opdat de Stad met een bepaalde 
maatschappij zou kunnen onderhandelen. Deze vertraging is 
jammer, maar zij is een voorbeeld van de onoverwinnelijk
heid van de administratieve inertie". 

Op 27-2-1931 werd door COGEFON een nota opgesteld die 
meer in detail uiteenzette hoe deze firma wou tewerkgaan. De 
vissers dienden een onderkomen te vinden bij de nieuwe instal
laties van de vissershaven, en die nieuwe woningen zouden ei
gendom worden van de Stad Oostende, grondeigenaar, door het 
recht van natrekking. Evenwel zou de nieuw op te richten ven
nootschap gedurende 50 jaar de goederen in beheer nemen. Die 
vennootschap zou 1.000.000,- fr. kapitaal bezitten, en 40% van 
de aandelen zouden gegeven worden aan de Stad, die in de Raad 
van Bestuur kon zetelen. Nochtans zou, mocht blijken dat de 
vissers zich niet gaarne zouden willen vestigen in de nieuwe 
wijk en als de huuropbrengsten ontoereikend mochten zijn, de 
Stad voor het bijpassen van het tekort moeten instaan. Op po
litiek plan kwam er een toemaatje: "De Stad kon voor de ver
huur prioriteit geven aan de huurders die zij "interessant" 
mocht achten". 

Bij brief van 2-3-1931 werd COGEFON ter bespreking van 
haar voorstel uitgenodigd in de zitting van het Schepencollege 
op 4-3-1931. 

De Stadsingenieur Verraert bracht verslag uit aan de 
Schepen Elleboudt, vestigde de aandacht op de noodzaak het 
kapitaal aan te brengen en stelde voor toch openbaar aan te 
besteden, alleszins de infrastructuur, waarvan COGEFON geen 
gewag had gemaakt. 
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In een verslag van 9-3-1931 bleef de ingenieur Verraert 
bij zijn vorige stelling: openbare aanbesteding. Hij deed op
merken dat de gemeenteraad als voorwaarde had gesteld dat de 
visserstuinwijk geen financiële last mocht bijbrengen voor het 
Stadsbestuur. 

De N.V. OPEX liet ook van zich horen en vroeg bij brief 
van 9-3-19 31 prioriteit voor de bouw van de woningen van de 
visserstuinwijk als uitbreiding van haar concessie. Als argu
menten haalde zij aan: 

1/ dat zij 62.973 m' straten op peil gebracht had, 31.879 
m' verhardingen aangebracht en 7 km. boordstenen geplaatst 
had. Zij zou hierdoor percelen voor 1200 woningen in gereed
heid gebracht hebben, terwijl het oud visserskwartier nabij de 
haven er slechts 600 telde (̂ ); 

2/ dat de Stad in het bijvoegsel aan het concessiecon
tract haar voor miljoenen frank werken had opgelegd die dien
den te worden uitgevoerd in een veel te korte termijn, en dit 
terwijl de Stad er aan dacht aan een bevoordeelde concurrent 
dat te geven wat zij aan OPEX geweigerd had. 

De N.V. COGEFON liet niet af van haar aandringen en pre
ciseerde in een brief van 12-8-1931 o.a. dat zij de vissers
tuinwijk wou realiseren volgens principes gevolgd door de ge
meenteraad van Parijs in een concessie van de oprichting van 
een wijk sociale woningen in de Franse hoofdstad. De duur van 
het beheer van de woningen werd 55 jaar, het kapitaal, voorlo
pig geraamd op 20 miljoen frank, voor het bekostigen van de 
werken diende te worden ontleend door de Stad en zou haar door 
de vennootschap met de ontvangsten terugbetaald worden. (^). 

De Stad Oostende vroeg indertijd vaak raad aan de notaris 
Jean De Wynter, en deed dit ook in dit geval. 

In datum van 15-10-1931 werd aan de Schepen van Openbare 
Werken, wellicht door de ingenieur A. Verraert, het volgende 
overzicht gezonden: 

Drie voorstellen worden aan de Stad gedaan, en wel door 
1' COGEFON, 2' M. LEBLEU (OPEX?) en 3' de coöperatieve ven
nootschap "DE OOSTENDSCHE HAARD". 

1* Propositie COGEFON. 
Deze vennootschap vraagt de opdracht tot het bouwen van 
de visserstuinwijk en de exploitatie ervan voor 50 jaar, 
volgend op de voltooiing van de bouw, dus voor 60 è 65 
jaar. 

Een afdruk gaat hierbij van een (publiciteits-)plan 
voor de N.V. OPEX. De wijk wordt gepland stampvol 
percelen voor rijwoningen. Wat men allemaal kan ont
werpen in de hoop een maximale winst te behalen... 

Men denke aan het risico, -ook al bleef de Stad ei
genaar van de (niet-verkochte) woningen. 
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Het feit dat de vennootschap de huizen niet zal verkopen 
zal het de vissers onmogelijk maken voor de verwerving 
een premie te vragen voor een goedkope woning. De kans 
dat de Staat de betrokkenen zal ontslaan van alle taksen 
wordt gering geacht. De lasten, te betalen door de huur
ders, omvatten alle kosten op 5% van de verhogingen na; 
de rest moet de Stad bijpassen. De vennootschap zal na
derhand met haar ontvangsten de kapitalen terugbetalen 
die door de Stad werden voorgeschoten. 

Het zou onvoorzichtig zijn deze werkwijze te volgen. 

2" Voorstel LEBLEU. 

Ook in dit geval zou een vennootschap opgericht worden, 
die de openbare wegen en riolen zou leggen, terwijl de 
Stad voor drinkwater, gas en elektriciteit zou instaan. 
De werken zouden openbaar aanbesteed worden. 

Als de Stad ermee kon instemmen een lagere intrest op de 
lening te zien toekennen, zou zij een borg moeten geven 
aan de vennootschap tegen, als zekerheid, een hypothecai
re inschrijving op de onroerende goederen van de tuin
wijk. Als duur van de concessie wordt 30 jaar voorge
steld, waarna de Stad eigenares van de huizen zou worden. 

Deze formule lijkt eenvoudiger dan die van COGEFON, en 
brengt voor de Stad geen risico met zich. 

3° Voorstel DE OOSTENDSCHE HAARD (*),ingediend op 
21-5-31 

Deze maatschappij vroeg de eigendom van het terrein, met 
uitzondering van de straatbeddingen. Zij zou de straten 
leggen, maar de Stad diende in te staan voor de leidingen 
van openbaar nut, wat toen een uitgave betekende van 
1.000.000,-fr., waarop mogelijk Rijks- en Provincietoela
gen konden verkregen worden. 

De maatschappij zou instaan voor de controle van de bouw 
en de kwaliteit van de woningen. 

Dit voorstel (aldus het advies) verdiende de voorkeur. 

Op 10-11-1931 vond een nieuwe bespreking plaats tussen 
het Schepencollege en afgevaardigden van COGEFON, die een aan
vullend rapport uitbracht op 16-2-1932. Aan een vraag van de 
N.V. OPEX werd tegemoetgekomen: de woningen zouden alle ver
huurd worden en niet verkocht, om niet in een verkoop-concur-

DE OOSTENDSCHE HAARD, die vóór de laatste wereldoor
log dé maatschappij was die de sociale woningen 
bouwde in Oostende, was door de Nationale Maatschap
pij voor de Huisvesting aangenomen op 17-3-1921 en 
werd gesticht bij een onderhandse akte op 2-5-1921. 
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rentie te vervallen (̂ ). Dit was een geschenk aan OPEX. 

De geplande --n1et-gerea1Iseerde -- visserstuinwijk noordwestwaarts 

vnn dn Konqolnan . Ziiictwnnrts, finn do Nnpo) oonl nnn, wn5 een 

beroepssciiool voor vissers ontworpen . Oostende had een sterl< ont-

wll<ke1d net voor gemeentelijk onderwijs, en wellichit steekt daar 

een verklaring voor de weigering naa-^t de voorziene kapel een ter

rein te laten vervreemden aan de "aalmoezeniers van den Arbeid". 

Maar in het ontwerp van overeenkomst had de Stad aan 
de nieuwe vennootschap toch het verkooprecht moeten 
toekennen I 
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Het nieuw ontwerp van overeenkomst voorzag nu ook de aan
leg van de riolen, wegen en drinkwaterleidingen door de con
cessionaris, waarvan de naam N.V. OOSTENDSCHE ZEEMANSWENS zou 
zijn. Belangrijk is dat COGEFON persoonlijk borg zou staan 
voor het nakomen van haar verbintenissen door de nieuwe maat
schappij, met een voorbehoud in geval van overmacht. De statu
ten van de nieuwe maatschappij dienden evenwel vooraf door de 
Stad Oostende te worden aanvaard vóór hun aanneming door de 
Algemene Vergadering. 

Op 15-3-32 maakte de Stadsingenieur A. Verraert de opmer
king dat de concessiehouder het rioolnet op de te bouwen 
hoofdafvoerleiding van het industriegebied van de vissershaven 
zou moeten aansluiten. 

Op 13-4-1932 kwam het advies binnen van de notaris Jean 
De Wynter over de hem voorgelegde stukken. Dit sloeg op 3 pun
ten: 1° de lasten verbonden aan de concessie 2° de overeen
komst Staat/Stad 3° een overeenkomst Stad/COGEFON. 

In het eerste punt werd o.a. de voorwaarde behandeld dat 
bij een vervreemding het eigendom enkel mocht gaan naar een 
andere visser. De vissers, aldus notaris De Wynter, zijn in 
het algemeen eenvoudige, eerlijke mensen met een sterk ontwik
keld gevoel voor billijkheid, die niet zouden begrijpen hoe 
hun erfenis aan de erfgenamen zou onttrokken worden omwille 
van een oorzaak buiten hun schuld. De wet van 16 mei 1900 re
gelt de kleine nalatenschappen, en de voorgestelde eis zou in 
talrijke gevallen strijdig kunnen uitvallen met de wet. 

In de zaak COGEFON vat de notaris De Wynter zijn beoorde
ling als volgt samen: 

"De maatschappij bouwt de huizen en legt straten aan met 
gelden die haar door de Stad worden bezorgd, dit met of zonder 
lening, en op gronden die haar gratis ter beschikking gesteld 
worden. 

De Stad loopt het gevaar het grootste verliesrisico te 
moeten nemen, en de overdracht van 30% van de aandelen houdt 
de kans in 30% van het verlies van de vennootschap te moeten 
dragen. 

Het kapitaal van de nieuwe vennootschap zou nauwelijks 5% 
bedragen van de raming van de kost van de werken". 

Het Schepencollege bezorgde die opmerkingen in extenso 
aan de N.V. COGEFON en vroeg een antwoord, dat het ontving op 
7-7-1932. 

Verwezen werd naar het artikel 167 3 van het burgerlijk 
wetboek dat het recht op wederinkoop regelt, en de kopers zou
den trouwens alle voorlichting krijgen. 

De uitleg nopens de borg van COGEFON verdient een letter
lijke vertaling: 

"De maatschappij COGEFON staat in tweede rang borg voor 
het verkrijgen van de eventuele lening. Die verplichting 
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wil zij niet opleggen aan de nieuwe vennootschap-exploi
tatie, die in die borg niet hoeft tussenbeide te komen. 
De Stad komt a fortiori niet tussenbeide, en loopt geen 
enkel risico dienaangaande". 

De Stadsingenieur A. Verraert deed opmerken dat hij in 
die rechtszaken niet bevoegd was en stelde voor opnieuw het 
advies van de notaris De Wynter te vragen, wat gebeurde bij 
brief van 19-10-1932. 

Inmiddels werd de politieke meerderheid van het Stadsbe
stuur liberaal-socialist, en het Schepencollege werd als volgt 
samengesteld: 

- Dr. Ed. Moreaux, burgemeester)voorzitter; 
- MM. Dr. G. Verhaeghe, E. Vroome, J. Peurquaet (openbare 
werken), Van Vlaenderen, schepenen; 
- H. Vermeire, secretaris. 

De notaris Jean De Wynter bezorgde aan het Stadsbestuur 
zijn tweede nota op 6-2-1933. 

Hij wees er op dat het artikel 1660 van het burgerlijk 
wetboek de duur van het recht van wederinkoop beperkte tot 5 
jaar, en dat het van openbare orde was. Mocht de eis tot het 
bedrijvig zijn in de visnijverheid als een ontbindende voor
waarde beschouwd worden, dan betwijfelde hij het of de visser 
een hypothecaire lening zou kunnen verkrijgen. 

Nopens de samenstelling van de nieuwe vennootschap in de 
overeenkomst COGEFON stelde hij voor dat 30% volgestorte aan
delen aan de Stad Oostende zouden geschonken worden. Het was 
verkeerd te beweren dat de Stad gratis 30% van de aandelen zou 
krijgen, aangezien de Stad in ruil de concessie moest toe
staan. Als er verlies mocht zijn, bleef de Stad aansprakelijk 
voor de borg van de lening. 

Dit rapport werd aan de leden van het nieuw Schepencolle
ge gestuurd, en de reactie van de socialistische schepenen is 
opvallend, (zie fotokopie) inzonderheid die van de schepen Van 
Vlaenderen. Men lette ook op zijn schrijftaal. 

Het dossier werd naar de schepen J. Peurquaet gezonden, 
die het terugbezorgde met de laconieke opmerking "Voor bun
del". • ^ 

In de bewaarde stukken is nog eens sprake van de vissers
tuinwijk. Er bestond een commissie tot herziening van de con
ventie van 1912, en uit een verslag van een bijeenkomst op 25 
mei 1937 kan het volgende geciteerd worden: 

De heer Voorzitter (P. De Heem, Directeur-Generaal van 
Bruggen en Wegen) : De Stad veronderstelt dat het Rijk de 
visserstuinwijk zou bouwen. Blijkt dit uit de overeen
komst van 1912? 
De heer Vroome, Schepen: Er is kwestie die visserstuin
wijk niet te bouwen. Ik stel voor die zaak in een volgen
de zitting te behandelen. 

JAARBOEK 1993 blz.43 



V O O R W E R P 

A '"lltl II, 

ur;p N' 

iA b,. 

-ro 

V ' M ' - i ^ ' * 
I-,..' 

/ 
y 

-L i/hnr/ i'dii lul ( (ill(<i< I (UI l )ii/(/( iiirc>'i/c'i 

cii )</)(/>( IK II I nu ly i^ j l - i ' - i i /''A'is 

l,„riiii'i>niili MM // '/^ ^ZAAX^-^ C'<ii'„ii"<^-'^c< WmizMci 

ïjCnOt t e r i n ^ a ' e ^aw T i j n l e d e n rta 

2e n o t a v i n ' ' en )ii e r l l o l i r i j l a / y n t r r , nopens h e t 

v o o r s t e l r o ' f ' f o d , i\ , i ' i ' i - t n l ' v i j k . 

\an den h e e r iJurje ' ieeT 

'k-i-i don • '^ei *" )ieoen V^i '^iP- ' ie { " ' /" ' 5 ^ ' - ' 

"TTY*: 

Ain den lJ°er Jc l ' e isn JTooiue 

( / • * " 

V 

ciWh*^ <Au v̂ - ^ ^ — ^ — j — ^ . -

\-Il ( I c . -"(^p*' o c ci i v^i ' L e - ^ ' 1 _ . 

JAARBOEK 1993 b l z . 4 4 



Men kan veronderstellen dat het project een stille begra
fenis kon gekend hebben. Maar een kleine 30 jaar later... 

+ 
+ + 

Op 8 december 1966 schreef DE OOSTENDSE HAARD het volgen
de aan de Stad Oostende: 

In de loop van de zitting van onze beheerraad heeft 
onlangs één onzer leden (6) de wens uitgedrukt om kennis 
te nemen van het ontwerp voor oprichting van de vissers
tuinwijk met een oppervlakte van 6 ha. zoals voorzien in 
de conventie tussen uw Bestuur en de Staat in het jaar 
1912. 

Hetzelfde lid zou gaarne weten welke het inzicht is 
van uw Bestuur inzake de eventuele oprichting van deze 
visserstuinwij k. 

Die brief was ondertekend door Emiel Vroome, afgevaardig
de-bestuurder, en Kamiel Dehouck, voorzitter. 

De nationale Maatschappij voor de Huisvesting vestigde in 
een brief van 5-1-1972 er de aandacht op van DE OOSTENDSE 
HAARD dat in het Staatsblad van 4-11-1971 het koninklijk be
sluit van 19-10-1971 werd gepubliceerd, waarbij het inkomsten-
plafond voor de toelating van de vissers tot volkswoningen 
afgeschaft werd, "zodat de vissers konden toegelaten worden 
zonder dat een onderzoek diende te worden ingesteld naar hun 
inkomsten". 

Maar ditmaal werd niet langer gewag gemaakt van het gra
tis ter beschikking stellen van een terrein door de Staat, 
doch werd beroep gedaan op de Stad Oostende. Bij koninklijk 
besluit van 18-3-1971 werd vastgesteld dat het bijzonder plan 
van aanleg nr. 29 "Opex-Noord" diende te worden herzien. 

De V.Z.W. "Rederscentrale" vestigde er bij een schrijven 
van 18-5-1971 de aandacht op dat het Stadsbestuur over de mo
gelijkheid beschikte de aanleg van een nieuwe wijk voor vis
sers te voorzien op een terrein van de stichting Godtschalck 
ten zuiden van de Dr. Ed. Moreauxlaan. In de pers werd uiteen
gezet dat in 1972 door 256 rederijen voor 1.341.384.000,- fr. 
werd geïnvesteerd in de vissersvloot, waarin die van Oostende 
met 102 eenheden en een waarde van 596.351.800,- fr. een aan
deel had van 44,46%. Het familiaal karakter bleef er nog al
tijd de voornaamste rol spelen. Er was een tekort aan 242 
scheepsjongens. 

De OOSTENDSE HAARD vroeg bij een schrijven van 30-10-1972 
de aandacht van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting 
voor een project om 45 woningen voor vissers op te richten 
nabij de grens met Bredene. De Nationale Maatschappij had geen 

Pros Vandenberghe (?) 
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bezwaar op voorwaarde dat de wijk opgetrokken werd met de nor
male werkkredieten van OOSTENDSE HAARD, die evenwel hiervoor 
buitengewone kredieten wenste. 

Het Stadsbestuur wou de takken groeperen die verband 
hielden met de visserij: het rusthuis Godtschalck, de sociale 
woningen met een groenzone, en een nieuwe school "Ibis". Een 
nieuw bijzonder plan van aanleg, dat de bestemming "bouwgrond" 
gaf aan de gronden van de Stichting Helena en Isabella Godt
schalck ten zuiden van de Dr. Ed. Moreauxlaan en aan de Tabo-
ralaan, werd bij koninklijk besluit van 5-9-1975 goedgekeurd. 
DE OOSTENDSE HAARD vroeg aan de Stichting Godtschalck gronden 
voor ongeveer 50 wooneenheden voor vissers te verkopen tegen 
een prijs die door de Nationale Maatschappij voor de Huisves
ting aanvaardbaar werd geacht. Op 9-3-76 werd voor het terrein 
een bod gedaan van 3.000.000,- fr. 

De Stichting Godtschalck antwoordde op 15-3-1976 dat zij 
in principe bereid was die gronden te verkopen "mits een rede
lijke prijs en na meting", maar dat het nog niet mogelijk was 
een definitief antwoord te geven. Later, op 16-11-1976, 
schreef zij: 

"Ik heb de eer ontvangst te melden van uw schrijven, d.d. 
9 november 1976, te weten dat de S.V. DE OOSTENDSE HAARD: 
1/ de aan de Stichting toebehorende grond,die op een bij
gevoegd plan in het rood stond aangegeven, wenst te kopen 
tegen een forfaitair bedrag; 
2/ de kosten van de noodzakelij ke herverkaveling voor 
haar rekening neemt en 
3/ het nodige zal doen opdat de uitrustingswerken voor 
100% zouden gesubsidieerd worden bij toepassing van de 
wet Brunfaut. 
Verder noteer ik met zeer veel genoegen dat de aldaar op 
te richten sociale woningen bij voorrang zullen toegewe
zen worden aan personen die tot de bemanning van Belgi
sche vissersvaartuigen behoren en vervolgens aan zeeva
renden of gewezen zeevarenden voor zover deze laatsten 
evenwel voldoen aan de voorwaarden die normaal worden 
gesteld voor het betrekken van dergelijke woningen. Dit 
laat mij inderdaad toe deze aangelegenheid zonder verder 
verwijl opnieuw voor advies aan het Uitvoerend Comité 
over te leggen zodanig dat het de Commissie van Beheer 
zal mogelijk zijn ter zake een definitief standpunt in te 
nemen tijdens haar eerstvolgende vergadering die normali
ter plaats heeft in de loop van het 1ste kwartaal van 
volgend jaar. 
Eindelijk moet ik mededelen dat op deze grond een land-
pacht is verworven zodat het zeker gewenst ware dat de 
voorgenomen grondoverdracht aan uw vennootschap zou ge
beuren door bemiddeling van de Stad Oostende opdat de 
bestaande landpacht door haar onteigeningsrecht zou kun
nen verbroken worden. 

Met de meeste hoogachting, 
NAMENS DE STICHTING, 
De Voorzitter, 
(get) L. GHYS. 
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DE OOSTENDSE HAARD liet er geen gras over groeien, en richtte 
op 19-11-1976 het volgend verzoek tot de Stad Oostende: 

Hierbij sturen wij u fotokopie van ons schrijven van 9 
november j l . , gericht aan de Stichting Helena en Isabella 
Godtschalck en het hierop volgend antwoord van 16-11-76. 
Onze vennootschap wenst bedoelde grond zo vlug mogelijk 
te verwerven om hierop een visserstuinwijk op te richten, 
omvattende een 50-tal woongelegenheden, die bij voorrang 
zouden verhuurd worden aan personen die behoren tot de 
bemanning van Belgische vissersvaartuigen. 

Zoals gemeld, in de laatste alinea van ons schrijven aan 
de stichting Helena en Isabella Godtschalck, ware het 
gewenst dat de vervreemding zou geschieden langs de Stad 
Oostende om. 

Daarom nemen wij de vrijheid U te verzoeken om het voor
stel dat wij tot de stichting H. en I. Godtschalck richt
ten, van ons te willen overnemen en te willen behartigen 
tijdens de eerstvolgende vergadering van de Commissie tot 
Beheer die zou plaatsvinden in de loop van het eerste 
kwartaal van 1977. 

Onze vennootschap is er van overtuigd, dat door uw steun 
en medewerking deze zaak positief zal verlopen. 

Inmiddels tekenen wij met de meeste hoogachting, 
De Secretaris De Voorzitter, 
H. DEDEYNE K. DEHOUCK. 

De stad Oostende had de gewoonte in haar aanlegplannen de 
nodige onteigeningen op te nemen om, bij ontstentenis van min
nelijke overeenkomsten, de voorzieningen te realiseren zowel 
voor openbare wegen, gebouwen en parken, als op cultureel, 
industrieel en sociaal gebied. Dit was hier ook het geval. Het 
past in dergelijke aangelegenheden billijk én evenwichtig te 
vergoeden, en ditmaal bijzonder onpartijdig en rechtvaardig te 
staan omdat voor ogen diende gehouden, enerzijds, dat de 
STICHTING GODTSCHALCK, die zorg droeg voor bejaarde vissers, 
de nodige gelden verdiende voor het haar te ontnemen patrimo
nium, en anderzijds, dat DE OOSTENDSE HAARD enkel in haalbare 
omstandigheden de visserswijk kon realiseren. Waarvan alle 
partijen zich bewust mochten zijn, was van de traditie dat de 
Stad Oostende kon handelen. Bekijken we nu het verder verloop. 
Alle details van de onderhandelingen kunnen bezwaarlijk weer
gegeven worden, aangezien we ons nog in het onbestorven verle
den bevinden. 

Op 26-5-1977 schreef de STICHTING GODTSCHALCK het volgen
de aan de Voorzitter van DE OOSTENDSE HAARD: 

Tijdens de jongste vergadering van de Raad van Be
heer der STICHTING GODTSCHALCK hebben de leden an
dermaal het voorstel besproken van uw vennootschap 
om op de gronden rechtover het rustoord gelegen een 
sociale woonwijk op te richten, bij voorrang voor 
zeevissers bestemd. 
Zij hebben het standpunt dat zij, in beginsel, reeds 
sedert lang ter zake hebben ingenomen en dat U des-
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tijds schriftelijk medegedeeld werd eens te meer 
bevestigd. Zij zijn echter van oordeel dat de for
faitaire prijs, ten belope van 3.000.000,- fr, die 
de S.V. "de Oostendse Haard" voor de aankoop van 
bedoelde gronden aanbiedt, werkelijk onvoldoende is 
aangezien deze, per m' uitgerekend, werkelijk lager 
ligt dan de prijzen die de Stichting onlangs heeft 
bekomen ter gelegenheid van onteigening van aanpa
lende gronden. Hij ligt zelfs lager dan de prijs die 
door het Koninklijk Werk "Ibis" recent werd aangebo
den voor het verwerven van gronden die onbetwistbaar 
minder goed zijn gelegen. Ook wanneer de waarde van 
bedoelde gronden wordt berekend è 65.000,- fr per 
woongelegenheid dan komt het voor dat 65.000 fr. per 
woongelegenheid ontoereikend is. Zij zijn immers de 
overtuiging toegedaan dat het aantal woongelegenhe-
den die aldaar kunnen worden opgericht niet 50 is 
doch, veeleer de 60 zullen benaderen. 
Alhoewel al de leden van de Raad van Bestuur het 
initiatief van de bouwmaatschappij zeer genegen zijn 
en desgevallend bereid zijn een bijzondere inspan
ning te leveren opdat het binnen afzienbare tijd zou 
kunnen verwezenlijkt worden, toch achten zij dat het 
aangeboden forfaitaire bedrag in geen geval kan wor
den aanvaard. Zij menen dat, in het belang van beide 
partijen, het beter ware tot een overeenkomst te 
komen op basis van een redelijke prijs die zou zijn 
berekend hetzij per m', af te stane grond, hetzij 
per woongelegenheid die er effectief zal worden ge
bouwd. 

Nu was het de beurt aan de Stad oostende om tussenbeide 
te komen en te argumenteren, wat zij deed bij de volgende 
brief: 

BGB 102.29 FI - Gronden Vuurtorenwijk 19-7-1977 
Wij danken u voor uw brief van 26 mei jl, waarin u 
het akkoord van uw Raad van Beheer mededeelt, ener
zijds met de overdracht aan de Stad oostende van de 
gronden van het IBIS-complex en anderzijds met de 
beëindiging bij wijze van dading van de gerechtelij
ke procedure tot onteigening van gronden, vallend in 
de bedding van de Taboralaan. 
Wat de afwijzende beslissing van dezelfde beheerraad 
betreft, inzake het door ons Bestuur voorgesteld 
forfaitair bedrag van 3.000.000,- fr. voor de over
name van de gronden die zouden bestemd zijn voor de 
oprichting van een sociale woonwijk door de S.V. "De 
Oostendse Haard", veroorloven wij ons u toch te wij
zen op bepaalde elementen die de prijs van deze 
gronden sterk beïnvloeden. 
Waar bij de realisatie van een sociale woonwijk voor 
de uit rustingswerken een subsidiëring van overheids
wege naar rato van 100% in het vooruitzicht mag wor
den gesteld, ligt het voor de hand dat, bij eventue
le verkaveling en verkoop aan privé-gegadigden, de 
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toepassing van de verhaalbelastingen een belangrijk 
impact zal hebben op de verkoopprijzen. 
Zo liepen de verhaalbelastingen inzake wegenaanleg 
en riolering bij de aanleg van het eerste gedeelte 
van de Taboralaan in het jaar 1975 reeds op tot sa
men 7.150 fr. per strekkende meter (wegen: 4.288 fr. 
- riolering: 2.862 fr), wat, steeds gerekend aan 
prijzen anno 1975, voor de gronden behorende tot uw 
Stichting een totaal bedrag van ruim 1.720.000 fr. 
uitmaakt. 
Dit wil eveneens zeggen dat, per normaal lot bouw
grond met een voorgevellengte van 7 m. , de kandidaat 
koper rekening dient te houden met een verschuldigd 
bedrag aan verhaalbelastingen voor riool- en wegen
aanleg van omstreeks 50.000 fr. (prijs 1975), zonder 
de overige verhaalbelastingen (bv. aanleg trottoirs, 
rioolaansluiting) en de kosten van de aanleg van en 
de aansluiting op de energiebedelingsnetten uit het 
oog te verliezen. 
Daarbij komt dan nog dat uw Stichting er als verka-
velaar moet mede rekening houden, dat van de totale 
beschikbare oppervlakte een belangrijk deel niet-
verkoopbaar wordt, aangezien het bestemd is voor de 
aanleg van groen en wegenis. 
Anderzijds is het u bekend dat, in het geval van 
verwerving voor de oprichting van een sociale woon
wijk, de aankoopprijs der gronden per woongelegen
heid wordt beperkt. Op basis van een pakket van 50 
woongelegenheden - wat in acht genomen de ligging en 
de uiteindelijke bestemming der woningen ruimschoots 
zal volstaan om aan de vraag te voldoen- en rekening 
houdend met een uiterste prijs per woongelegenheid 
van 70.000 fr., zou de totale prijs van de betrokken 
gronden aldus naar onze mening in de huidige omstan
digheden maximum 3.500.000 fr. bedragen, waarop de 
vergoeding voor pachtopheffing, hetzij ruim 100.000 
fr., nog moet worden benomen. 
Wij vragen u dit nieuw voorstel en de door ons naar 
voren gebrachte elementen inzake de waarde van deze 
gronden, aan de Beheerraad te willen overleggen". 

Op 18 oktober 1977 kwam een gunstige beslissing van de 
Stichting Godtschalck toe bij het Stadsbestuur van oostende: 

Ik heb de eer U te berichten dat de Beheerraad van 
de Stichting H. & I. GODTSCHALCK tijdens de algemene 
vergadering die op 4 oktober jl plaats had grondig 
het voorstel heeft besproken dat was vervat in uw 
schrijven van 19 juli 1977 -Ref. BGB/ 102.29 F.I. -
inzake de overname door de S.V. "de Oostendse Haard" 
van gronden die rechtover het Zeemanshuis zijn gele
gen en bestemd zijn voor de oprichting van een soci
ale woonwijk. 
Met veel genoegen meld ik U dat de leden van de Be
heerraad eenparig hun akkoord hebben betuigd om be
doelde gronden aan voornoemde vennootschap te ver-
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vreemden tegen het door U vooropgestelde forfaitaire 
bedrag van 3.500.000 fr en mits de vergoeding die 
aan de pachter toekomt bovendien door de verkrijgers 
wordt gedragen, zoals werd vooropgezet in de brief 
van het Stadsbestuur dd. 12 mei 1977 -Ref. BGB/-
102.29 J.R. -. 
Daarenboven hechten zij eraan dat, zowel in de ver
bintenis van overdracht als in de verkoopakte uit
drukkelijk onder de voorwaarden zou worden vermeld 
dat de aldaar op te richten woningen bij voorrang 
zullen worden toegekend aan zeevissers en zeelieden 
alsmede dat de verkoop als nietig zal worden aange
zien wanneer zou worden vastgesteld dat de vervreem
de gronden niet voor sociale woningbouw worden aan
gewend . 
Ik druk de hoop uit dat de terzake door de Beheer-
raad van de Stichting genomen beslissing het Stads
bestuur van OOSTENDE in de mogelijkheid stelt einde
lijk een definitieve beslissing te treffen die al de 
betrokken partijen moet kunnen bevredigen. 

Met de meeste hoogachting, 
DE VOORZITTER (get.) L. GHYS 

Op 6 maart 1978 werden bij het Bestuur van het Zeewezen 
de namen van 836 aangemonsterde en 345 afgemonsterde zeevis
sers opgenomen. 

Alles werd in gereedheid gebracht voor het verlijden van 
de akten van grondoverdracht. Op 9-8-1978 werd het stedebouw
kundig attest uitgereikt; op 23-8-1978 werd het schattingsver
slag opgesteld nopens de waarde van 12.822,39 m* grond. De 
Nationale Maatschappij voor de Huisvesting verleende de mach
tiging tot aankoop op 15-9-1978. Op 16 januari 1979 stelde zij 
de S.M. DE OOSTENDSE HAARD er van in kennis dat zij bij de 
verdeling van bijkomende woningcontingenten opgenomen was voor 
50 woningen voor vissers. Die toewijzing was geldig voor een 
periode van 3 jaar met ingang van 31-12-1980. De algemene be
paling dat 30% van de kapitaalinvestering moest besteed worden 
aan de huisvesting van krotbewoners bleef van kracht. 

Het Stadsbestuur van Oostende kocht, bij een akte verle
den vóór A. LARIDON, waarnemend Burgemeester, op vierentwintig 
september 1979, 11.188,24 m* grond van de STICHTING HELENA & 
ISABELLA GODTSCHALCK en op diezelfde dag droeg het, tegen 
3.706.613,-fr., 12.554,57 m* grond over aan DE OOSTENDSE HAARD 
als eerste fase van de vorming van een terrein voor sociale 
woningen (zie fotokopie uittreksels akten). Met de pachter, de 
heer Camille d'Hoore, werd in der minne een eind gesteld aan 
de landpacht. 

Op het ogenblik van het verlijden van de akten was het 
stedebouwkundig statuut van het terrein bepaald door het be
stemmingsplan van het bijzonder plan van aanleg nr. 29 "Wijk 
Vuurtoren", dat was goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
5-9-1975. Dit plan voorzag ten dele de bouw van atriumwoningen 
met een maximum van 2 verdiepingen en platte daken. Deze wo-
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ningen, die groepsgewijs dienden te worden ingeplant, mochten 
maximum drie gemene gevels bezitten waarvan tenminste twee 
zouden uitgeven op een afgesloten binnentuin van minstens 30 
m^. De urbanist meldde in een rapport van 3-9-1973 dat hij 
geen mogelijkheid zag daarop een hellend dak te voorzien zoals 
gewenst door de STICHTING GODTSCHALCK. 

Door de gemeenteraad werd op 27-4-1979 beslist an de ko
ning te vragen dat hij zou vaststellen dat er aanleiding toe 
bestond het aanlegplan te herzien, o.m. omdat de geplande rea
lisatie van de visserstuinwijk werd heringestudeerd, zodat 
daar groepjes aaneengesloten bebouwing met woonfunctie konden 
gerealiseerd worden met parkings, openbaar groen en een speel
plein. Een koninklijk besluit van 18-4-1980 beval de herzie
ning van dit aanlegplan. 

Meerdere voorontwerpen van gewijzigde aanlegplannen, die 
telkens door de gemeenteraad werden aanvaard, (zittingen 29-8-
1980, 28-8-1981, 23-4-1982) volgden elkaar op omdat nog andere 
aspecten werden bestudeerd, o.a. betreffende de dakvorm van de 
woningen van de Westvlaamse Intercommunale voor Huisvesting, 
en betreffende de overblijvende gronden van de N.V. OPEX. 

Op voorstel van de Gemachtigde Ambtenaar van de Stedebouw 
werd beslist voor 1° de visserswijk en 2° een handelscentrum 
aan de Mansveldstraat afzonderlijke deelplannen op te maken, 
die gelijktijdig behandeld werden omdat gewerkt werd op basis 
van eenzelfde herzieningsbesluit voor de beide zones. Het 
deelplan van de sociale woningbouw aan de Taboralaan werd op
gemaakt conform het artikel 17 van de Stedebouwwet, dus een
voudig met de aanduiding van de grenzen van het betrokken ge
bied. Zo simpel was dat. 

De gemeenteraad nam dit deelplan op 25-3-1983 voorlopig 
en 16-12-1984 definitief aan en de Gemeenschapsminister keurde 
het goed op 28-3-1984. 

U hebt het al gemerkt: het maken van het aanlegplan kende 
een langere duur dan een olifantendracht en sommigen zouden er 
de moed bij verliezen. Iemand in ons land heeft eens gezegd 
"Trop is teveel en teveel is trop", doch dit is een Brusselse 
poespas. In het Frans zegt men "Avec de la partience on arrive 
è tout", en de Vlamingen dragen in hun vaandel de leuze "Wat 
we zelf doen, doen we beter". 

En of I 

Het aanlegplan moest nogmaals hernomen worden om een bij
komend stuk grond aan de Taboralaan te kunnen voegen bij de 
zone voor sociale woningbouw (gedeelte vroeger voorbehouden 
aan IBIS). Na de vaststelling door de Gemeenschapsminister dat 
er aanleiding bestond tot herziening werd de procedure overge
daan, hetgeen eindigde in een goedkeuringsbesluit van 11-4-
1989. 
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Dienst voor Urbanisatie 
en Onteigeningen. 
Bedrijf voor Grond
en Bouwbeleid. 

è,-j 

Ref. BGB/102.29/J.R. 
AKTE VAIJ OVERDnACIïT VAN EEN ONROEiyEND GOED. 
+ H-+++++++++++++++++++++ + + + + ++++++4-++•H++++ + 

waarnemend 

vóór ons. Alphonae LARIDON, / Burgemeester van de Stad Oostende, op

tredend overeenkomstig het artikel negen van de wet van zevenentwintig 

mei achttienhonderd zeventig betreffende de administratieve procedure 

inzake onteigening voor algemeen nut, en handelend in naam en voor reke

ning van de Stad Oostende in uitvoering van een beslissing van vijfen-

tivintig november negentienhonderd zevenenzeventig van de Gemeenteraad, 

die werd goedgelceurd door de Gouverneur van de Provincie West-Vlaandoren 

in datum van éénendertig jemuarl negentienhonderd achtenzeventig. 

Is verschenen : 

De Stichting "Helena en Isabella GODTSCHALCK", openbare instelling, 

gevestigd te Brussel, Manhattan Center, Kruisvaartenstraat, 5, ontstaan 

door de aanvaêirding bij koninklijk besluit van negen december negen

tienhonderd tv;intig, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van zes

tien februari negentienhonderd éénentv/intig, van het algemeen legaat 

dat Helena Godtschalck aan de Belgische Staat had overgemaakt bij een 

eigenhandig geschreven testament in .datum van vijftien december negen

tienhonderd en twaalf, waarvan het reglement tot inrichting werd vast

gesteld bij koninklijk besluit van één juni negentienhonderd tweeën

twintig, handelend in naam van de Belgische Staat, Ministerie van Volks

gezondheid en Leefmilieu, hier vertegenwoordigd overeenkomstig het ar

tikel 15 van het voormeld reglement door : 

de heer Gaston DB MA»;, directeur-generaal bij het illnisterle van 

Volksgezondheid en vaii het Gezin, voorzitter van hat Uit

voerend Comité van de Stichting Godtschalck, wooast kiezend to Brussel, 

RljksadmlnlstratlGf Centrvun, Esplanad.egebouw/iri uitvoering vzm een 

beslissing van het Uitvoerend Comité in datum van zeven maart negen

tienhonderd achtenzeventig, goedgelceurd door de flinister van Volksge

zondheid en Leefmilieu, op tien mei negentienhonderd achtenzeventig. 
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Art. ^.- Aan de onderliav itjo ov̂ ;l di <H.II 1 wiirdl do u 1 Idrukkal 1 Jke ver
plichting verbonden voor do vcrwöi vond.: |J(II lij, dal de gronden voor sociale 
woningbouw (foeton worden aangewend i.n drt I de op te rlchfon woningen bIJ 
voorrang aan zeevissers en zoel iüdiii iikjeluf» wordun voorbohouden. 

Oo Stad behoudt het recht van wtdci .i('-. Umd van dozo gronden in het 
geval aan deze beido ver p I ichl lng<jn mei ^ou worden voldaan. 

Art. 5.- § I.- Do eigendoinbovurdr<i. h 1 geschiedt op het ogenblik van 
het vertijden van de authentieke <jk1e. In de^e akio zal aan de verwervend-
de partij de volle eigendom van hel ovti gedragen terrein verzekerd worden 
met alle rechten en vorderingen die uan de TMad kunnen toebehoren met be»-
trekking lol de onroerende goederen <;n mul do waarborg van de Stad tegen 
elke uitwlnning, nietigheid of ontbinding van de overdracht om andere rede
nen dan deze dip uitdrukkelijk door de'1<Oüpsler zijn aanvaard of in do wet 
zijn bepaald. 

§ 2.- De verwervende partij zal zonder tiet voorafgaand schriftelijk 
en u I tdrukkelIJR akkoord van de Stad hel aangekochle terrein noch geheel, 
noch gedeeltelijk mogen vervreemden. In govaI van verhuring, schenking of 
Inbreng van het terrein of oen godeplle ervan, of van toekenning van een 
recht van opstal of erfpacht, zullî n de voorwaarden van de huidige ovorr 
dracht In de desbetreffende akte mouten worden ovorgonomon. 

Art. 6.- Het Schepencollege word1 belast met het vaslstellen van de 
secundaire modaliteiten. 

A r t . 7. 
ges tuurd . 

D i t b e s l u i t wordt t e r goedkeuring aan do hogere overhe id toe»-

N a m e n s de Raad 

De Se c r e c a c 1 s 

a. VAM LAERE. 

De B u r g e m e e s t e r - V o o r z i t t e r 

J . P I E R S . 
PÜÜli 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
Namens de Burgemeester 

De gemachtigde Directeur 

:^-X^^-
R . •^BEKKENS, 

i ; , l i . i.r. • ^^ ' " ' / ^ * : ' ^^^ ' ^g Ror-T.nrlinc Dopulrtie 

Uittreksel ya^ . • , 

de beslIssing Van ' '~ 

de gemeenteraad 'nt»paD» 

de grondoverdracht aan 

DE OOSTENOSE HAARD . 

- A/:-n d 2 Pfjvi.'-f:'-^'—" ^"" ' -

/ vrn i-V. '^•"^ï' _ r,~-jvn'r.oiir 

VocrV-^.sI'-'i-'•':••'-> afsciirilt 
HflWMis üo Proviiiciala Gfiilier:/^U 

Du-AaftQCiiclilaJuicc"!"*- • 

B. do Scliieturu ds Loitli««i 
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Een overdracht van het eigendom IBIS als reserveterrein 
voor sociale woningbouw ging evenwel blijkbaar niet door tot
nogtoe, negentienhonderd drieënnegentig. 

In opdracht van DE OOSTENDSE HAARD ving de jDostendse ar
chitect Freddy Van Laere in 1991 de studie aan van die vis-
serswijk. Er werd rekening gehouden met de stijl en het con
cept van 14 woningen aan de Noordzijde van de Taboralaan, die 
deze maatschappij in 1988 reeds heeft gebouwd op basis van het 
aanlegplan dat bij koninklijk besluit van 5-9-1975 was goedge
keurd. 

Op 18-9-1991 diende de CV. DE OOSTENDSE HAARD een aan
vraag in om vergunning tot het bouwen van een eerste fase van 
19 woningen, bestaande uit: 

- 13 woningen (type E) aan de hoek van de Taboralaan met 
de Dr. Ed. Moreauxlaan, en met de volgende indeling: 

a) op de gelijkvloerse verdieping: living (26,60 m^) 
keuken (9,77 m*, inkom, berging, W.C. en stook-
plaats; 
b) in de dakverdieping: drie slaapkamers en een bad
kamer. 

- 6 woningen (type D) aan de zuidzijde van de Taboralaan, 
met als indeling: 

a) op de gelijkvloerse verdieping: garage (21,28 m^) 
een slaapkamer (12,75 m*), inkom, stookplaats, W.C. 
en berging; 
b) op de eerste verdieping: een living met afzonder
lijke eet- en zitruimte (35,77 m'), een keuken 
(12,09 m*) en een ingebouwd terras; 
c) in de dakverdieping: drie slaapkamers en een bad
kamer. 

Het geheel zou omkaderd worden met openbare groenstroken 
en parkeerzones. Om de groenaanleg in de wijk optimaal te hou
den zijn, met het oog op de toegankelijkheid voor brandweerwa
gens, zones voorzien in 'gewapend' gras. 

Die aanvraag werd op 23-3-1992 door het College van Bur
gemeester en Schepenen van de Stad Oostende gunstig geadvi
seerd nadat de inplanting van de woningen werd aangepast aan 
de opmerkingen van de Administratie voor Verkeersinfrastruc
tuur - Bestuur van de Rijkswegen. Om verkeerstechnische rede
nen bleek een verschuiving van de hoekwoningen in zuidelijke 
richting noodzakelijk. 

Overeenkomstig het artikel 48 van de stedebouwwet ver
leende de Gemachtigde Ambtenaar van de A.R.O.H, te Brugge de 
vergunning op 30-4-1992. 

In juni 1992 begon de aannemer De Ruyck uit Roeselare de 
bouw van de woningen type E, die thans nagenoeg zijn afge
werkt. In februari 1993 werden de 6 woningen type D aangevan
gen. 
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Willem van Oranjes beroemde spreuk dat men niet moet sla
gen om vol te houden ("Point n'est besoin d'espérer pour en-
treprendre, ni de réussir pour persévérer") blijkt ook hier 
volkomen juist te zijn geweest. De eerste fase van de vissers-
wijk waarvan de grondslag werd gelegd in ...1912, zal straks 
een feit zijn. De tweede fase zal wellicht begonnen worden 
omstreeks oktober 1993. Of men de Stad Oostende en in het bij
zonder de mensen van de Vuurtorenwijk niet moet toeroepen "Let 
op uw saeck!" is wat anders. 

Bredene, 28 augustus 1993. 

Tussen 1912 en 1992 ligt 80 jaar. Evenwel is 
het vanzelfsprekend dat men geen visserstuin
wijk kon bouwen tijdens de jaren van de eerste 
en de tweede wereldoorlog, noch in de eerste 
jaren daarna. Om die reden werd op blz. 1 ver
teld dat de administratieve thriller zijn ont
knoping vond na 65 jaar. 
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DE OPRICHTING VAN DE 
PAROCHIE MOLENDORP 

SI 

IN BREDENE. 

F r a n s 
s c r e t a r i s van de 

S i n t - R i k i e r s 

Vanleenhove 
k e r k f a b r i e k 
i n B r e d e n e . 

a p r i l 1992 

Sommige auteurs beweren dat de parochie Molendorp in 
Bredene in 1857 opgericht werd als onafhankelijke parochie. 
(̂ ) Dit zou zelfs gebeurd zijn bij Koninklijk Besluit van 7 
maart 1857. (=) 

Uit verscheidene originele dokumenten, die berusten in het 
archief van de kerkfabriek van de parochie Sint-Rikiers te 
Bredene-Dorp, blijkt evenwel dat de parochie Molendorp opge
richt werd bij Koninklijk Besluit van 11 juli 1842, dat uit
werking had op 1 januari 1843. 

Ook in het archief van het Bisdom Brugge berusten verscheidene 
stukken die bevestigen dat de parochie Molendorp opgericht 
werd bij Koninklijk Besluit van 11 juli 1842, terwijl de 
kanonieke oprichting van deze parochie door de bisschop 
slechts gebeurde door zijn besluit van 4 maart 1857 en dat de 
grenzen van deze nieuwe parochie vastgesteld werden door het 
Koninklijk Besluit van 12 oktober 1857. 

Vooraf. 
Artikel negen van het concordaat tussen Napoleon en de Heilige 
Stoel (dat nog steeds van toepassing is) schreef de bisschop
pen voor dat er slechts één hoofdparochie (cure) mocht zijn 
per gerechtelijk kanton. Daarnaast mochten zoveel hulpkerken 

F. Gevaert in "Bredeniana" 1988, blz. 20. 

Beaucourt de Noortvelde: Geschiedenis van Bredene, 
1913, blz, 35 en "Bredene 1991 - Nieuw Gemeente
huis", brochure uitgegeven door de gemeente, blz. 8, 
zonder vermelding van auteur. 
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(succursales) als nodig worden opgericht. (̂ ) 

In die zin zijn de drie parochies van Bredene hulpkerken 
(succursales) van de hoofdkerk van Oostende. 

Op grond van de artikelen 60 tot 62 van de wet van 18 germinal 
jaar X en het decreet van 30 december 1809 dient opgemerkt dat 
het initiatief inzake oprichtingen en wijzigingen van de 
gebiedsomschrijving van parochies toekomt aan de kerkelijke 
overheid zodat alleen laatstgenoemde overheid ter zake voor
stellen kan indienen bij de regering. Het grondwettelijk 
principe van de scheiding van Kerk en Staat laat immers niet 
toe dat de regering in deze aangelegenheid een initiatief zou 
nemen. (*) 

Het staat de kerkelijke overheid van een erkende eredienst 
vrij nieuwe parochies op te richten zonder de goedkeuring van 
de burgerlijke overheid, maar haar beslissing krijgt pas 
burgerlijke rechtsgevolgen (zo o.m. de betaling van de pas-
toorswedde, de vrije beschikking over een woning voor de 
pastoor, de verplichting van de gemeente om tussen te komen in 
het financieel tekort van de kerkfabriek e.a.) als de Staat 
tot de erkenning ervan overgaat. (̂ ) 

In de praktijk wordt de volgende werkwijze gevolgd. De bis
schop stelt de oprichting van een nieuwe hulpparochie of de 
grenswijziging tussen parochies voor aan de regering. De 
regering richt deze hulpparochie op bij Koninklijk Besluit met 
de daaruit voortvloeiende burgerlijke rechtsgevolgen. Nadien 
richt de bisschop bij een afzonderlijk besluit de nieuwe 
hulpparochie op (de kanonieke oprichting) of stelt de nieuwe 
parochiegrenzen vast. 

Voorbeelden hiervan zijn: 
- de oprichting van de parochie H. Theresia van het Kind Jezus 
(Bredene-Duinen). Op 20 april 1936 verzocht de bisschop de 
regering deze hulpkerk (succursale) op te richten. Deze hulp-
kerk werd opgericht door het Koninklijk Besluit van 1 december 
1936, dat ook de grenzen ervan vaststelde. Op zijn beurt 
richtte de bisschop deze hulpkerk op bij besluit van 4 januari 
1937. 

- de grenswijziging tussen de parochies Sint-Rikiers en Sint-
Jozef-Molendorp. Op 9 mei 1951 verzocht de bisschop de rege
ring de grenzen tussen beide parochies te wijzigen. De rege
ring deed dat bij Koninklijk Besluit van 28 december 1951. 

Louis Preneel in "Het Bisdom Brugge (1559-1984), 
blz. 324. 

V. Vandermoere en J. dujardin: "Kerkbesturen"? 1990, 
blz. 3 

V. Vandermoere en J. dujardin: "Kerkbesturen"? 1990, 
blz. 3 
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Door zijn besluit van 14 januari 1952 wijzigde de bisschop op 
zijn beurt de parochiegrenzen. {^) 

Bij het antwoorden op de vraag: wanneer de parochie Sint-Jozef 
Molendorp opgericht werd, dient een onderscheid gemaakt te 
worden tussen enerzijds de oprichting van de parochie door de 
regering bij Koninklijk Besluit en anderzijds de kanonieke 
(kerkrechtelijke) oprichting van de parochie door de bisschop. 

1. De kapel van Molendorp. 

Tot bij de oprichting van de parochie Molendorp was er slechts 
één parochie op Bredene, waarvan de gebiedsomschrijving samen
viel met het toenmalige grondgebied van deze gemeente. Er was 
slechts één kerk, op het Dorp, ongeveer op de plaats van de 
huidige dorpskerk. 

De weinige inwoners van de wijk Sas-Slijkens konden de ere
diensten bijwonen in de kapel van het fort St.-Philippus, dat 
gelegen was ongeveer ter hoogte van de voorhavenbrug en waar 
de dienst verzekerd werd door een pater kapucijn van Oostende. 

Met de komst van de Compagnie der Zaagmolens groeide de bevol
king van die wijk sterk aan. In 1758 werd er een kapel ge
bouwd . ("̂) 

Deze kapel van Molendorp werd bediend door een "proost" die 
als onderpastoor verbonden was met de parochie en onder het 
gezag stond van de pastoor van Bredene. 

Om de geschillen en onenigheden, die reeds van bij het begin 
tussen pastoor en onderpastoor gerezen waren, te regelen, 
vaardigde de bisschop een reglement uit waarvan de aanhef 
luidt als volgt: 

" Joannes-Robertus Caïmo, bij de gratie Godts ende des H. 
"Apostolijcken Stoel Bisschop van Brugge^ erfachtig Cancellier 
"van Vlaanderen. Aen al die deese zullen zien saligheid in den 
"Heere. 
"Om te voorkommen alle geschillen ende oneenigheden, de welke 
"tusschen den Heer Pastor van Breedene ende den Heer Onderpas-
"tor derzelve prochie voor de directie van de Capelle van 
"Molendorp zouden kunnen ontstaen ter occasie van het adminis-
"treeren der heylige Sacramenten, christelycke onderwysingen 
"ende andere geestelycke bedieningen, hadden wy, by Apostille 
"van 28 Juny 1758, op de regueste van wegens de Directeurs der 
"Saghmolens, aen ons gepresenteert eenige poincten desaengaen-
"de gestatueert, dewelke ondervonden hebbende niet genoeghsaem 
"tot voorschreven eynde te wesen, hebben wij goedgevonden 
"voerders te ordonneeren ende te statueeren, soo wij ordonnee-
"ren ende statueeren bij deze" 

Archief Kerkfabriek Sint-Rikiers, 1/2-2 

Eeckhout Raoul: "Zoeklicht op Bredene", blz. 103. 
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(volgen dertien artikelen) 
"Aldus gedaen in ons Bisschoppelijk paleys den 12 February 
"1763." (®) 

2. De oprichting van de parochie Molendorp bij Koninklijk 
Besluit. 

- het archief van de kerkfabriek Sint-Rikiers. 

Het verslag van de buitengewone vergadering op 8 september 
1842 van de kerkraad van de parochie Sint-Rikiers luidt als 
volgt: (̂ ) 

"Nr. 1- Op den 8**"° september 1842 door wegens D'heer Pieter 
"Zwaenepoel President van den Kerkraed buitengewoon vergadert 
"hebben de onderschreven Pieter Zwaenepoel President J.A. Le 
"Dieu Pastoor Andreas Zwaenepoel Burgemeester Michiel Van 
"huele tresorier Joseph Dumon secretaris Joannes Minne en 
"Constantinus Lingier Leden al te zamen van het Kerkbestuer 
"van de Parochiale kerk van den H. Richarius te Breedene op de 
"kennis die wij bekomen hebben als dat door besluyt van de 
"11«" July 1842 zyne Majesteyt den Koning heeft verklaerd de 
"Capelle van Molendorp onder Breedene met 1° Januarius 1843 te 
"erkennen als succursaele kerk en aen den Heer Deservant van 
"de zelve het pensioen van Pastoor te betaelen. 
"Aenmerkende als dat vervolgens deeze Capelle niet meer zal 
"dienen voor den dienst van onzen heer onderpastoor en geen-
"zints meer van onze kerke zal afhangen; dan den heer bedie-
"naer van die plaets onzen onderpastoor niet meer zal weezen 
"hebben wij onderschreven diesvolgens geoordeelt en besloten 
"als dat met 1*"" Januarius 1843 er zal opgehouden worden van 
"door de kerk van Breedene aen de nieuwe Parochiale kerk van 
"Molendorp den gewoonen onderstand die te vooren aen de Capel-
"le betaeld wierd te betaelen en gelijkelijk met zelfden dag 
"het gewoon pensioen van onderpastoor niet meer zal betaeald 
"worden en het huis van den onderpastoor ten profijte van onze 
"kerk zal verpagt worden. 
"Aldus gedaen te Breedene den 8 September 1842." 
(volgen de handtekeningen van al de aanwezige leden van de 
kerkraad.) 

In mijn bijdrage over "De onroerende kerkgoederen van Bredene" 
(̂ °) handelde ik over het proces dat gevoerd werd tussen de 
kerkfabrieken van Bredene-Dorp en Molendorp, met als inzet de 

Liber Memorialis I van de parochie Sint-Rikiers, 
blz. 41 t/m 47. 

Verslagboek van de vergaderingen van de Kerkraad 
over de periode van 8.9.1842 tot 7.4.1867. Vroegere 
verslagen berusten niet in het archief van de kerk
fabriek. 

Bijdrage opgenomen in "Een oord genoemd Bredena", 
1991, blz. 115 t/m 119. 
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verdeling van de goederen van de oude parochie van Bredene. 

In het dossier dat over dit proces berust in het archief van 
de kerkfabriek Sint-Rikiers bevinden zich de hierna volgende 
originele stukken die de voormelde data van 11 juli 1842 en 1 
januari 1843 bevestigen. (̂ )̂ 

a) De originele sommatie die op 17 maart 1858 op verzoek van 
het kerkbestuur van Molendorp door deurwaarder Joannes Domini-
cus Carroen te Brugge betekend werd aan de schatbewaarder, de 
voorzitter en de pastoor van het kerkbestuur van Bredene-Dorp, 
waarvan de aanhef luidt als volgt: 

"Aengezien bij Koninklijk Besluit van elfden juli achttienhon-
"derd tweeënveertig de oude kapelIe van Molendorp binnen de 
"gemeente Bredene als succursale is ingericht geworden om als 
"dusdanig afzonderlijk aanschouwd en bestuurd te worden van 
"eerste januari af van het volgende jaar achtienhonderd drie-
"ënveertig." 

b) De originele dagvaarding om te verschijnen voor de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brugge, die aan het kerkbestuur van 
Bredene-Dorp op 22 juli 1859 betekend werd door deurwaarder 
Jean Dominique Carroen te Brugge op verzoek van de kerkraad 
van de nieuwe succursale van Molendorp. De eerste zin hiervan 
is: 

"Attendu gue par arrêté royal du onze juillet 1800 guarante 
"deux la chapelle de Molendorp sous Breedene a été érigée a 
"partir du premier janvier 1800 guarante trois en succursale". 

(Aangezien dat bij Koninklijk Besluit van elf juli 1800 twee
enveertig de kapel van Molendorp onder Bredene vanaf de eerste 
januari 1800 drieënveertig opgericht werd als succursale). 

c) Het tussenvonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van 7 
november 1860 herneemt, zonder opmerkingen noch kritiek, de 
termen van de dagvaarding van 22 juli 1859 en de erin vermelde 
data van 11 juli 1842 en 1 januari 1843, 

d) Het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 4 juni 1870, 
dat op 4 maart 1872, op verzoek van de kerkfabriek van Molen
dorp, door de deurwaarder Louis Laroche te Ruiselede betekend 
werd aan Francois Minne, Edouard D'Haene en Joseph Dubaert, 
resp. voorzitter, pastoor en schatbewaarder van de kerkfabriek 
Sint-Rikiers. In de eerste overweging zegt dit arrest: 

"Attendu gu'en vertu d'un arrêté royal en date du 11 juillet 
"1842, Ie territoire de la succursale de Breedene fut démenbré 
"en deux circonscriptions nouvelles sans gu'il ait été statue 
"par Ie Gouvernement sur les ressources temporelles gui seront 
"affectées è 1'exercice du culte dans chacune des deux circon-
"scriptions nouvelles". 

Archief kerkfabriek Sint-Rikiers, IV/1-11 

JAARBOEK 1993 blz. 63 



(Aangezien het grondgebied van de succursale van Bredene 
krachtens een Koninklijk Besluit, gedagtekend op 11 juli 1842 
verdeeld werd in twee nieuwe omschrijvingen, zonder dat door 
de regering uitspraak gedaan werd over de tijdelijke middelen 
die zullen bestemd worden voor de uitoefening van de eredienst 
in elk van de twee nieuwe omschrijvingen). 

Het Hof van Beroep beslist in het beschikkend gedeelte van het 
arrest: 

"Par ces motifs. .. . dit pour droit qu'il sera procédé entre 
"parties sur Ie pied de la population respective au 1 janvier 
"1843 constatée d'après les documents officiels, sinon et è 
"dé faut, d'après tous autres moyens légaux, ce par Ie 
"ministère d'un notaire è convenir endéans Ie mois de la 
"signification du présent arrêt, sinon par Ie ministère de Mr. 
"Ph. Colens, notaire è Bruges, è la division et è 1'attrihuti-
"on de tous les biens meubles et immeubles qui appartenaient è 
la fabrique de l'église de Breedene è la date du Ier janvier 
1843, è "l'exeption toutefois de ceux qui seront prouvés être 
chargés "de services religieux devant être acquittés, d'après 
la vo"lonté des donateurs ou testateurs sur un autel particu
lier en "la dite église ou en celle de Molendorp, lesquels 
demeureront "è celle des deux succursales dont elles relè-
vent". 

( om deze redenen.... zegt voor recht dat er tusen partijen 
zal overgegaan worden, op voet van de respectieve bevolking op 
1 januari 1843, vastgesteld volgens de officiële dokumenten, 
zoniet en bij gebreke volgens alle andere wettelijke middelen, 
dit door het ambt van een binnen de maand na betekening van 
huidig arrest overeen te komen notaris, zoniet door het ambt 
van meester Ph. Colens, notaris te Brugge, tot de verdeling en 
de toewijzing van alle roerende en onroerende goederen die be
hoorden aan de kerkfabriek van Bredene op 1 januari 1843, met 
uitzondering nochtans van deze waarvan zal bewezen worden dat 
zij belast zijn met godsdienstlasten, volgens de wil van de 
schenkers of erflaters te volbrengen op een bijzonder altaar 
in de gezegde kerk of in deze van Molendorp, dewelke in het 
bezit blijven van deze van twee succursalen waarvan zij afhan
gen) . 

Op te merken valt dat dit arrest dateert van 4 juni 1870 en 
dat de parochiegrenzen tussen beide parochies vastgelegd 
werden door het koninklijk Besluit van 12 oktober 1857 - zie 
hierna. 

e) Het Hof van Cassatie bevestigde door zijn arrest van 25 
april 1873 de uitspraak van het Gentse beroepshof. 

f) De verdeling van de opbrengst van de verkochte goederen. De 
goederen van de kerkfabriek van Bredene werden in 187 6 open
baar verkocht door het ambt van notaris Ph. Colens te Brugge. 
De akte-verdeling van de opbrengst van deze verkoop, opgesteld 
door de voornoemde notaris, herneemt de overeenkomst tussen de 
kerkfabriek van Bredene, die beslist werd op een buitengewone 
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vergadering van de kerkraad op 11 december 1874, en de kerkfa
briek van Molendorp, die beslist werd op een buitengewone 
vergadering van de kerkraad op 16 december 1874. 

Deze overeenkomst stelt: 

- in artikel 1 - "Le chiffre de la population respective, pris 
"pour base du partage, est arrêté de commun accord: après exa-
"men des documents et observations présentés de part et d'aut-
"re comme suit. Pour la fabrique d'église de Breedene è 1140 
"habitants pour celle de Molendorp è 1370 habitants." 

- in artikel 4 - "Feront l'objet du partage tous les biens im-
meubles que la fabrique d'Eglise de Breedene possédait è la 
date du 1 janvier 1843. 

(artikel 1 - Het respectieve bevolkingscijfer, dat als basis 
genomen is voor de verdeling, wordt bij gemeen akkoord, na 
onderzoek van de dokumenten en de door beide partijen naar 
voor gebrachte opmerkingen, vastgesteld als volgt. 
Voor de kerkfabriek van Bredene op 1140 inwoners, voor deze 
van Molendorp op 1370 inwoners. 

artikel 4 - Alle onroerende goederen die de kerkfabriek van 
Bredene bezat op de eerste januari 1843 zullen onder de verde
ling vallen). 

- het archief van het Bisdom Brugge (B.A.B.) 

De gemeenteraad van Bredene was blijkbaar niet opgezet met de 
oprichting van Molendorp tot zelfstandige parochie. Op 1 okto
ber 1842 schrijft het bisdom in het latijn aan de pastoor van 
Bredene: (̂ )̂ 

(in vertaling) "De bisschop verneemt dat de gemeenteraad van 
"Bredene op het punt staat een verzoekschrift naar de koning 
"te sturen, waarin wordt gevraagd dat de oprichting van de 
"kapel van Molendorp tot succursale kerk zou verhinderd wor-
"den. Dit zou tevergeefs zijn, vermits dit reeds gebeurd is 
"door het gouvernement. 
"Wil u inspannen opdat deze petitie naar de koning niet zou 
"verstuurd worden. Onze bisschop heeft nu niet het voornemen 
"voornoemde kapel tot parochie op te richten, en dus moet 
"alles "statu guo" gelaten worden en geen enkele verandering 
"zal worden aangebracht. De bisschop zou het kwalijk nemen 
"als iemand over deze zaak zou handelen bij de burgerlijke 
"overheid. 
"De mandate getekend: F. Nol f secr." 

De pastoor had blijkbaar weinig succes bij de gemeenteraadsle
den , want op 20 oktober 1842 schrijft de provinciegouverneur 
aan de bisschop: 

B.A.B., Acta, 1842, blz. 189-190. 
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"Monseigneur, 
"J'ai 1'honneur de vous adresser ei-joint une requête par 
"laquelle Ie conseil communal de Breedene demande que l'arrêté 
"Royal du 11 juillet dernier, par lequel la chapelle de Molen-
"dorp est mise au rang des succursales, soit révoqué pour ce 
"qui concerne cette promotion. 
"Je vous prie, Monseigneur, de me faire parvenir votre avis 
"sur cette demande. 
"Le Ministre d'Etat, Gouverneur." 

(Monseigneur, 
Ik heb de eer U hierbij een verzoekschrift over te maken 
waardoor de gemeenteraad van Bredene vraagt dat het Koninklijk 
Besluit van 11 juli laatstleden, waardoor de kapel van Molen-
dorp erkend wordt als succursale, zou ingetrokken worden wat 
deze bevordering betreft. 
Ik verzoek U, Monseigneur, mij uw advies over deze vraag te 
laten geworden. 
De Minister van Staat, Gouverneur.) 

Op 25 oktober 1842 antwoordde de bisschop aan de gouverneur: 
(") 

"J'ai 1'honneur de vous remettre ei-joint la petition de la 
"commune de Bredene par laquelle il est demande que l'arrêté 
"Royal du 11 juillet dernier relatif è 1'erection en succursa
le de la "chapelle de Molendorp soit révoqué. 
"Comme je ne suis pas dans 1' intention du moins dans les cir-
"constances actuelles d'ériger en pleine forme la chapelle de 
"Molendorp en église paroissiale et comme la commune de Bree-
"dene par suite de la nouvelle position de 1'écclésiastique 
"qui reside è Molendorp ne devra porter aucune nouvelle charge 
"et que le mode d'exercer la jurisdiction spirituelle restera 
"la même, les raisons alléguées par le conseil communal de 
"Breedene sont entièrement sans portee, c'est pourquoi je suis 
"d'avis qu'aucune suite ne doit être donnée è leur requête. 
"L'evêque signé Frangois René (Boussen)." 

(Ik heb de eer U hierbij de petitie van de gemeente Bredene 
terug te sturen waardoor gevraagd wordt dat het Koninklijk 
Besluit van 11 juli laatstleden betreffende de oprichting als 
succursale van de kapel van Molendorp zou ingetrokken worden. 
Gezien ik niet zinnens ben, tenminste in de huidige omstandig
heden, de kapel van Molendorp formeel op te richten als paro
chiale kerk en gezien de gemeente Bredene tengevolge van de 
nieuwe positie van de geestelijkheid die op Molendorp ver
blijft geen enkele nieuwe last zal moeten dragen en dat de 
spirituele jurisdictie dezelfde zal blijven, zijn de door de 
gemeenteraad ingeroepen redenen volledig ongegrond. Het is 
daarom dat ik van oordeel ben dat geen enkel gevolg dient 
gegeven te worden aan hun verzoek). 

Bij de petitie van de gemeenteraad van Bredene is het nuttig 
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op te merken dat de burgejneester Andreas Zwaenepoel aanwezig 
was op de buitengewone vergadering van de kerkraad op 8 sep
tember 1842 - zie hoger - waar hij met de overige leden van de 
kerkraad meestemde. 

3. De kanonieke (kerkrechtelijke) oprichting van de paro
chie Molendorp door de bisschop. 

De "huidige omstandigheden" waardoor bisschop Boussen (bis
schop van 1834 tot 1848) niet overging tot de kanonieke op
richting van de parochie Molendorp bleven ook voor zijn opvol
ger Jan-Baptist Malou (bisschop van 1848 tot 1864) gelden tot 
deze, op 4 maart 1857, de knoop doorhakte en hij op zijn beurt 
de parochie Sint-Jozef-Molendorp oprichtte met het volgende 
besluit. 

"Joan. Bapt. MALOU divinae miseratione Episcopus Brugensis, 
"omnibus et singulis, salutem et benedictionem in Domino. 
"Quum, ob bonum spirituale inhabitantium, vicum nuncupatum 
"Molendorp in parochia Breedene, districtus Ghistellensis, 
"promovendum judicaverimus, capellam dicti vici, Sto Joseph 
"dicatam, in ecclesiam succursalem erigere et sacerdoti speci-
"ali committere, qui ibidem munia pastoralia obeat, per prae-
"sentes vicum Molendorp jurisdictioni R,D. Pastoris in Bree-
"dene subtrahimus et praefatam capellam in ecclesiam succursa-
"lem erigimus; cui provisorie illos assignamus parochianos, 
"qui degunt intra limites nuperrime deliberationi administra-
"tionis civiles subjectos, mandantes ut omnes et singuli inco-
"lae, qui praememoratum vicum inhabitant, vel perpetuis futu-
"ris temporibus inhabitabunt, rectori hujus succursalis subji-
"ciantur, illique, in spiritualibus obediant. Nobis tamen et 
"successoribus nostris facultatem hujusmodi limites immutandi 
"reservamus. 
"Hae litterae, quae a festa S. Joseph instante vim habebunt, 
"R. adm. Dno Decano Ghistell. et R.D. Pastori in Breedene 
"quamprimum exhibeantur. 
"Datum Brugus, 4 Martii 1857 
"Sign. + JB Episc. Brugen. " (14) 

(een poging tot vertaling) "Jan Baptist MALOU, door de barm-
"hartigheid Gods Bisschop van Brugge, aan allen en ieder 
"afzonderlijk heil en zegen in de Heer. 
"Wij zijn van oordeel dat wij de wijk genaamd Molendorp in de 
parochie "van Bredene, district Gistel, moeten promoveren voor 
het wel "zijn van de inwoners en de kapel van de voormelde 
wijk, toe"gewijd aan de H. Jozef, moeten oprichten als een 
succursale "kerk en toevertrouwen aan een eigen priester, die 
er het "parochiale ambt zal uitoefenen. 
"Met deze brief onttrekken wij de wijk Molendorp aan de 
"rechtsmacht van de E.H. Pastoor van Bredene en richten wij de 
"voormelde kapel op als een succursale kerk. 
"Wij vertrouwen voorlopig deze parochianen aan hem toe als 
"onderdanen, die binnen de grenzen wonen die onlangs door de 
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"burgerlijke administratie werden vastgelegd. 
"Wij dragen aan alle inwoners en ieder afzonderlijk, die in de 
"hoger vermelde wijk of er later in de toekomst zullen wonen 
"op zich te onderwerpen aan de rector van deze succursale en 
"hem te gehoorzamen op geestelijk gebied. 
"De macht om deze grenzen te wijzigen, reserveren wij aan ons 
"en onze opvolgers. 
"Deze brief zal op het aanstaande feest van de H. Jozef (d.i. 
"19 maart) rechtsgeldig worden en zo vroeg mogelijk verstuurd 
"worden naar de Z.E.H. Deken van Gistel en de E.H. Pastoor van 
"Bredene. 
"Gegeven te Brugge, 4 maart 1857. 
"Get. + JB Bisschop van Brugge." 

De redenen waarom de bisschop zolang gewacht heeft met de 
kanonieke oprichting van de parochie Sint-Jozef-Molendorp 
blijken uit zijn schrijven van 26 maart 1857 aan de provincie
gouverneur in verband met de vaststelling van de parochiegren
zen - zie hierna. 

4. De vaststelling van de parochiecprenzen. 

Het koninklijk besluit van 11 juli 1842 had de grenzen van de 
nieuwe parochie Molendorp niet vestgesteld. Door zijn besluit 
van 4 maart 1857 stelde de bisschop slechts voorlopige grenzen 
vast. 

In een brief van 29 januari 1855 schrijft de vicaris-generaal 
van het bisdom Broutyn aan E.H. Debrabandere, proost van Mo
lendorp : 

"Geheel de kwestie bestaet hier in dat de parochie van Molen-
"dorp nog niet bepaeld is. wij zouden niet geerne zelve de pa-
"len aanwijzen omdat het moeyelijk is iedereen te voldoen. 
"Maer ik schrijf vandage zelf aen Mr. den gouverneur, opdat de 
"wereldlijke overheid de grenzen van Molendorp zou stellen. 
(15) 

De provinciegouverneur doet dan een voorstel om die zaak op te 
lossen. Hij schrijft op 23 juni 1856 aan de bisschop: 

"Monsieur 1'Evêgue, 
"Je regrette gue jusgu'a présent 1'affaire relative è la déli-
"mitation de la nouvelle paroisse de Molendorp (hameau Slij-
"kens) n'ait pas about!. Je pense gue Ie meilleur moyen de la 
"terminer serait Ie suivant: Monsieur Ie commissaire d'arron-
"dissement se concerterait avec un délégué de votre part, au 
"sujet de la delimitation, gui pourrait Ie plus convenablement 
"être adoptée et ils se rendraient en suite, ensemble, dans la 
"commune, pour se mettre en rapport avec la fabrigue et Ie 
"conseil communal, è l'effet de provoguer des deliberations de 
"ces colleges, ayant pour but de determiner cette délimitati-
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"on, sauf la sanction supérieure. 
"Si vous partagez cette maniere de voir, je vous prie, Mon-
"sieur l'Evêque, de me faire connaitre votre délégué; j'en 
"informerai Mr le commissaire d'arrondissement pourque ces 
"M.M. puissent s'entendre au sujet de 1'accomplissement de 
"leur mission. 
"Le gouverneur." (16) 

(vertaling) "Mijnheer de Bisschop, 
"Ik betreur dat de zaak betreffende de grensbepaling van de 
"nieuwe parochie Molendorp (gehucht Slijkens) tot op heden 
"niet afgehandeld is. Ik denk dat het beste middel om er een 
"eind aan te maken de volgende zou zijn: Mijnheer de arrondis-
"sementscommissaris zou overleg plegen met een afgevaardigde 
"van U, betreffende de grensbepaling die het best zou kunnen 
"aangenomen worden en zij zouden zich vervolgens samen naar de 
"gemeente begeven om zich in verbinding te stellen met de 
"kerkfabriek en de gemeenteraad teneinde beraadslagingen van 
"deze colleges uit te lokken, met de bedoeling deze afpaling 
"vast te leggen, behoudens goedkeuring door de hogere over-
"heid. Indien U deze zienswijze deelt, verzoek ik U, Mijnheer 
"de Bisschop, mij de naam van uw afgevaardigde mede te delen. 
"Ik zal de heer arrondissementscommissaris hiervan inlichten, 
"zodat deze heren het met elkaar kunnen eens worden over de 
"uitvoering van hun opdracht. 
"De gouverneur." 

Hierop antwoordt vicaris-generaal J. Scherpereel op 30 juni 
1856 dat hij graag bereid is om zich samen met de arrondisse
mentscommissaris ter plaatse te begeven. (̂•̂) 

De beide heren hadden blijkbaar weinig succes want in haar 
gewone vergadering van 5 oktober 1856 beslist de kerkraad van 
Bredene-Dorp: 

"Nr. 14 - Op heden vijfden oktober 1856 is aen de beraedsla-
"ging van het kerkbestuer van Breedene vooren gesteld het 
"aennemen van grens scheyding tusschen de kerk van Breedene en 
"de kapelle van Molendorp. Den Heer President Louis Zwaenepoel 
"heeft voorengesteld de voorschreven verdeeling zoo zij is 
"voorengesteld niet te aenveerden. Hebben met hem gestemd J.A. 
"Le Dieu past. Francis Minne Joseph Van Huele Henderic Van 
"Den Berghe Pieter Leroeye, heeft tegengestemd den Heer Aug. 
"Valcke Burgemeester. 
"Den Heer president heeft ten tweeden voorengesteld in geene 
"welkdanige scheyding toe te stemmen, hebben met hem gestemd 
"J.A. Le Dieu past. Francis Minne Joseph Van Huele Henderic 
"Van Den Berghe en Pieter Leroeye, Den Heer Aug. Valcke Bur-
"gemeester heeft tegen deezen voorstel geprotesteert. 

B.A.B., Acta, 1856, tussen blz. 226 en 227. 
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"Dit verslag werd ondertekend door alle aanwezigen." (̂ ®) 

Niettegenstaande het protest van de burgemeester in de verga
dering van de kerkraad, blijkt uit de hiernavolgende brief van 
26 maart 1857 van de bisschop aan de gouverneur dat ook de 
gemeenteraad van Bredene weigerde elke grensbepaling te aan
vaarden . 

Op 7 februari 1857 dringt vicaris-generaal J. Scherpereel aan 
bij de arrondissementscommissaris opdat de stukken betreffende 
de grensbepaling hem zo spoedig mogelijk zouden overgemaakt 
worden. (̂ ') 

En op 26 maart 1857 schrijft de bisschop aan de gouverneur: 

(in vertaling uit het Frans) "De definitieve grensbepaling van 
"de parochie Molendorp, op het Sas van Blijkens, gemeente 
"Bredene, schijnt mij geboden door het algemeen belang. De 
"door de inwoners van Molendorp ingeroepen redenen, bevestigd 
"door de heer arrondissementscommissaris bewijzen de noodza-
"kelijkheid van deze maatregel, die sedert het jaar 1842 in 
"princiep aangenomen werd, waar de regering een wedde van 
"succursalist (pastoor) toekende aan de kapel van dit gehucht. 
"Zo de officiële grensbepaling niet werd gedaan sedert de 
"vijftien jaren dat deze succursale burgerrechtelijk opgericht 
"werd, is dit omdat gehoopt werd deze te kunnen vastleggen met 
"de instemming van de inwoners van Bredene, die zich daartegen 
"van het eerste ogenblik af met veel energie verzet hebben. 
"In plaats van te verminderen schijnt hun weerstand nog ver-
"hoogd te zijn, maar zij heeft ten gronde als beweegreden 
"slechts materiële belangen, die ongetwijfeld mogen verdedigd 
"worden en die men zoveel als mogelijk mag doen gelden, maar 
"die de hogere overheid niet kan en niet moet beschermen ten 
"nadele van de twee derden van de inwoners van Bredene. 
"Met het oog op de verdelende rechtvaardigheid is de weigering 
"van de gemeente Bredene om elke grensbepaling te aanvaarden 
"in mijn ogen onredelijk en niet te verrechtvaardigen. De 
"vraag tot intrekking van Koninklijk Besluit van 1842, dat de 
"kapel van Molendorp opricht als succursale is een oorlogswa-
"pen dat gebruikt wordt om tijd te winnen en administratieve 
"moeilijkheden uit te lokken. 
"Het is waarschijnlijk dat de inwoners van Bredene een gedeel-
"te van deze demarches gedaan hebben opdat hun naam niet zou 
"kunnen verbonden worden aan de scheiding van de twee paro-
"chies en opdat men hen nooit het nadeel zou kunnen aanwrijven 
"dat deze maatregel zal meebrengen voor het centrum van het 
"Dorp. In elk geval is het naar mijn oordeel, niet meer moge-
"lijk er nog rekening mee te houden. 
"Uw verlangen kennende, dat ook het mijne is, om aan het 
"gekibbel, die deze afwezigheid van grenzen meebrengt, een 

Verslagboek van de vergaderingen van de kerkraad van 
Sint-Rikiers. 
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"einde te stellen en omdat ik veel moeilijkheden voorzie bij 
"het Paasfeest, zo de parochie Molendorp niet definitief en 
"zonder verder uitstel spiritueel zou opgericht zijn, heb ik 
"deze parochie bij akte van 4 maart opgericht en haar de 
"grenzen toegekend waarover ik met de regering zal overeenko-
"men. 
"Deze grenzen die in gemeen akkoord door uw afgevaardigde, 
"Mijnheer de Gouverneur, en door de mijne werden vastgelegd, 
"grenzen getrokken volgens het kadaster, op het plan dat in 
"driedubbel aan uw zending gehecht is, zijn aangewezen door 
"de plaatselijke toestanden en de aard der zaken. Ik keur ze 
"dus zonder voorbehoud goed en ik wens dat zij definitief door 
"Koninklijk Besluit zouden vastgelegd worden. 
"Eens dat deze grenzen officieel bepaald zijn blijft het aan-
"deel te bepalen waarop de nieuwe parochie aanspraak zal kun-
"nen maken van de goederen die op heden in het bezit zijn van 
"de parochie van Bredene. Ik weet dat deze administratie een 
"fonds bezit dat afkomstig is van het gehucht van Molendorp en 
"dat haar moet teruggegeven worden. Volgens de gemeentelijke 
"administratie moet dit fonds dienen om de kapel, die zich in 
"een volledig vervallen toestand bevindt, te herstellen en te 
vergroten. 
"De genoegdoening die de inwoners van Molendorp door de laat-
"ste maatregelen, die wij zopas genomen hebben ondervinden zal 
"hun ijver en hun edelmoedigheid aanwakkeren. Op dit punt heb 
"ik geen enkele twijfel. 
"Van zodra de definitieve grenzen zullen vastgesteld zijn door 
"Koninklijk Besluit, zal ik U de oprichting van de kerkfabriek 
"van Molendorp voorstellen en U de leden voorstellen die ik 
"denk te zullen benoemen, U verzoekend deze te willen benoe-
"men, die volgens de wet, door U moet benoemd worden. 
"Getekend: + JB. Bisschop van Brugge" (20) 

Intussen had Mgr. Scherpereel, vic. gen. de heer Valcke, 
burgemeester van Bredene op 7 maart 1857 ingelicht dat de 
bisschop het diocesaan dekreet verstuurd had dat de succursale 
van Sint-Jozef-Molendorp opricht; waarbij voorlopig de inwo
ners van Bredene, die wonen in het gedeelte van het grondge
bied dat aangeduid is op het ontwerp van grensbepaling, waar
door de gemeenteraad gevat is, als parochianen worden aangewe
zen. Dit voorlopige zal definitief worden, met of zonder 
wijzigingen, nadat de regering de grensbepaling zal vastge
steld hebben, waarvan het voorstel haar ongetwijfeld zal 
toegestuurd worden. (̂ )̂ 

De grenzen van de paerochie Molendorp werden dan definief 
vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 12 oktober 1857, 
dat gepubliceerd werd in "Le Moniteur Beige" van 15 oktober 
1857, blz. 3637. 

*°. B.A.B., Acta, 1857, blz. 128. 
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A loui priiseiilj r l A tcnir , S«t.trr. 

Vu Ju di'lil>i'rülion?. rn dslc du 23>rptembr<; r l du 3 nrlol)rB IBRG, 

do conjcil tir f.iljrifjtu; dr IVglisc de l l rr fdfnf! ( r inndro occidrn-

U le t l du con»eil communal, conccruanl l.i parlic du (rrr i lolrc & 

d i l i c l i r r de cctic ^g'isf. pour fo rnr r l;« rirrunscription do I J »UC-

cnrtnlc do Molendorp «u la m ime conimuni;; 

Vo Ie» a t U lic M. lYvOque diocrt- i in, du S"» mnri IMftT; do l;i 

d^potil ion pcriH.incule du conjcil provincial et du gnovcrncor, du 

9-t ju i l l r l «uiv jul ; 

Vu les «rttclc» Gl cl GJ de l.i loi du 18 gerniiual an x, cl lo dé-

or«l du .'̂ 0 scptembrc 1307 ; 

Sar lo n p p o r i de Nolro .Ministrir d» la J - I I Ü M , 

Nous ntons arnUc r l arnMoii i : 

Arliclo titiiquc. I,a pnl io du lerr i lolre de b commune de Hree-

«lene, figuréo au plau vijé par Nolrc Mioisirc de t i juslicc, annexe 

* a présent ar r^ l * , liitiilée : 1* par les comraoncs de Zandvoordo, 

deS lccnec I la villo d'OjIcnde; 2* p i r la diguc du Grand-Poidcr de 

Prr*dcofl cl l;jxc du Ï loord-Kcde, selon Ie lisérc rooge l r»c i sur 

1« plan, formera l i circouscriplion de la succursale do Molendorp 

• o Is intme conimuuc. 

I? Jiis'icr rul charge de I'c^ioctilion du pn*-Nolre Minisirr 

ml arrM. 
I)oané i l-aeieo, Ie ID oclobro 1857. 

LÉ(JPOLÜ. 
Pur Ie Roi : 

t « Miniftre de l i juslicr, 

Acra . rSoTiroHt. 

nosrir t j « T I L » »T . » C » » A I 

Un arrrió royal, en d t t n d i 
de hirnfait-infe de l,<T3l-Tr«i 
drs, de ({rn ii gr.' : A. A IT. Ial 
10 arts 5') cenliarei de lerrr , 

l ' I i a r r » RO tcnl'uro» dans 
sim 4 l .col-Tral irnnirs, nu II 
la niaUicc cad n l ia lc , d u n ri-
limc» ; 

2 ' i arts 'SI r i i i t i j r r i d.ui< 
Traliégnirs, au liro dit CAnh 
cadasiralc, d'iin rcvrnn inipu 

7>' 17 ceuli.ifcs d.in^ i:i pan 
l .eval - l fali i 'gniri. au licu dil 
iü ni ilrirc cadasti;dc, d uu re 
l in i r ] ; 

/ / . A la soii i ' l i 'snonjmo di 
F.rqueliunr»), ino)rnn.inl l:i ; 
are 3') cenliaresdo la parri:l!i; 
l'Aiil/lniii, SC'liun A , n'"JI') < 
fiudle paicclio doi l l̂u.̂ l̂ iMrv 
mus 1; n« 8'. 

t.OMI 

IJn arrf l^ r i ' j a l , rn d.ilcdu 
»iou admini^lralivi; (K'5 lin>pic 
Haudrc octideiilale) i r.Mro et 
lardj cl lus orpliclinj d t i Jcii' 
volu'iilif du sirur l'ullrl (l'i'li-i 
pas^ó, Ie.") srptgmljrn IH. ' i l . d 

~ltgnie.<, a l^giir, pour l'^recli 
8U ccMliares <ls Ie. rn et un c i f 
laliou a élé aulof isót! p-.ir arr(!l 

Un arr(>l^ '^'J^'i <•" dale du 
pel du d^parliniriil <le In jnslii 

Vertaling. 
MINISTERIE VAN JUSTITIE 
Omschrijving van een succursale 
LEOPOLD, Koning der Belgen 
Aan allen tegenwoordigen en toekomenden Heil 
Gelet op de beraadslagingen in datxim van 23 september en van 5 
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oktober 185 6 van de kerkfabriek van Bredene (West-Vlaanderen) 
en van de gemeenteraad, betreffende het van deze kerk af te 
scheiden gedeelte van het grondgebied om de omschrijving te 
vormen van de succursale van Molendorp in dezelfde gemeente; 
Gelet op de adviezen van M. de diocesane bisschop van 25 maart 
1857, van de provinciale bestendige deputatie en de gouverneur 
van 24 juli daaropvolgend; 
Gelet op de artikelen 61 en 62 van de wet van 18 germinal 
jaar X en het decreet van 30 september 1807; 
Op de voordracht van Onze Minister van justitie, 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij: 
Enig artikel. Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente 
Bredene, afgebeeld op het plan dat geviseerd werd door Onze 
Minister van justitie, dat aan huidig besluit aangehecht is, 
begrensd: 1° door de gemeenten Zandvoorde, Stene en de Stad 
Oostende; 2' door de dijk van de Grote-Polder van Bredene en 
de as van de Noord-ede, volgens de rode bies geschetst op het 
plan, zal de omschrijving vormen van de succursale van Molen
dorp in dezelfde gemeente. 
Onze Minister van justitie is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 
Gegeven te Laken op 12 oktober 1857 
LEOPOLD 
Voor de Koning 
De Minister van justitie, 
Alph. Nothomb 

Op 12.10.1857, datum van dit Koninklijk Besluit, waren de 
leden van de kerkraad van Molendorp nog niet benoemd, zodat 
zij geen advies konden geven over de voorgestelde grensafpa
ling. 

5. Benoeming van de eerste pastoor van Molendorp. 

Op de datum van het Koninklijk Besluit van 11 juli 1842 was 
E.H. Mansuetus-Ludovicus Gheerardyn "proost" van Molendorp en 
als onderpastoor verbonden met de parochie Bredene. Hij werd 
in die hoedanigheid benoemd op 30 april 1838. Hij bleef 
"proost" tot hij in 1854 benoemd werd tot pastoor te Steenker-
ke bij Veurne. 

Door het uitblijven van de kanonieke oprichting van de paro
chie Molendorp werd E.H. Franciscus-Xaverius Debrabandere op 
zijn beurt, op 19 mei 1854, benoemd als onderpastoor-"proost" 
van de kapel van Molendorp. 

Volgens zijn doodsprentje werd hij op 4 maart 1857 benoemd als 
pastoor van Molendorp. Maar volgens de lijst van de pastoors 
van Molendorp, bijgehouden op het bisdom, werd hij slechts op 
19 maart (feest van St. Jozef) benoemd als pastoor. 

Vermits het oprichtingsbesluit van 4 maart 1857 slechts van 
kracht werd op 19 maart 1857 is deze laatste datum de meest 
waarschijnlijke. Hij bleef er pastoor tot bij zijn overlijden 
op 2 juli 1874. 
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zijn onmiddellijke opvolgers waren: Modestus Deraeulemeester, 
benoemd op 3 juli 1874, die in 1880 verplaatst werd naar 
Alverigem; Carolus-Ludovicus Billiau, benoemd op 30 januari 
1880, die in 1888 verplaatst werd naar Elverdinge en Edu-
ard-Petrus-Carolus Verhelst, benoemd op 13 juni 1888, die in 
1893 verplaatst werd naar Sint-Andries-Brugge. (lijst in 
B.A.B.) 

Bijn'* Imrtp : l'iil ïoor mj . H. Alfli. 1.1». 

^ 
TF.n i)iF.nn\nF. r.tnArjiiKiNis 

»«Ti tlf-n ffrw. h'ff 

M A N f 5 U E T U S - L t l t ) O V I C U S 
r : i i r i c i t A i i » i [ v , 

Giforcn (" IVp'Tln(}lir,«Ifn }'tlVrrinlier ISO», 
IVr.iiHr 5c1.ru t* Mrflirli-n . . . . IH.V», 
Cnitljiilor le'Miitliti r*o>it«I« . , , . I^.H. 
(ïri.rfrf'fl^tor U' XXieïsl.tiw . , . . (V t i , 

lü lloiit!i-m |H.-,v. 
»• If l IrrrJtHf. . , . . I3ri'j, 

Tfljiflr Ie Slf't'Vffl.. |KM, 
• Marr o»eilrtïrn, Jrn ü Junj - , . (S«;M. 

IL Itel» fH^nil!|e Pinr-nil'-n fn *lror*t{«) mrlitcn 
g-l'-lfl... V\{icrAm tl mjnc tMlttr tonder htilp rii 
nngriipctlmcr |cwriit ' Om-lsl C) _ p l IcT, (•'•^^n-
UrM llfll! »«I{;«ITS uwrn »lt. 

JM. \l».Jerrm. W . Jolifl l . 
CrJrnlil UM« |i< n l rn , dt« « lirt «o^itl CmN IKI* -

U n irrknmlig't. Ih |.r. M t l . 7. 
Critittlig'' Jr<tt«, grf r lynf >i«l (Ir rtunigr r>Ml. 

(r.*lO ilscrn inici). 

^ riiin'^ ilriih A. nonlinMiMM-1I}rlii|r.i. 

*•?' '• 

6. Benoeming van de eerste leden van de kerkraad van Molen-
dorp. 

Artikel 6 van het Keizerlijk Decreet van 30 december 1809 op 
de kerkbesturen bepaalt: "In de parochies of hulpkerken alwaar 
de bestuurraad bestaat uit negen leden, de leden van rechts
wege niet medegeteld, worden de eerste maal, vijf leden door 
de bisschop en vier door de gouverneur benoemd; daar waar hij 
slechts uit vijf leden bestaat benoemt de bisschop er drie en 
de gouverneur twee." 

Nadien wordt de kerkbestuurraad bij gedeelten om de drie jaar 
vernieuwd (art.7) en de raadsleden, die de uittredende leden 
moeten vervangen, worden door de overige leden verkozen 
(art.8) 

• 

Op 30 januari 1858 benoemde de bisschop drie leden van de 
kerkraad van Molendorp met het volgende besluit: 

0..^fr>t>l<-, l ) |>1 |l<l>4 \y<n i M t ' l r i y 
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"Joannes Baptista MRLOU, door de bermhertigheid Gods, enz. 
"bisschop van Brugge. 
"Gezien het koninglijk besluit van den 11 July 1842, door welk 
"de kapel van Molendorp te Breedene tot hulpkerk is opgerigt, 
"Gezien den art. 6 van het besluit van den 30 December 1809; 
"benamen wij, van onzen kant, tot leden van den raed der 
"gezegde kerk, de heeren: Paret Franciscus - Van Massenhove 
"Joannes - Hendryckx Philippus. Den zondag, na het ontvangen 
"der benaming van twee leden, door den gouverneur te verrig-
"ten, zal de kerkraed buitengewoonlijk vergaderen, om over te 
"gaen tot de verkiezing van den voorzitter en den secretaris, 
"en tot het aanstellen van het bureel van kerkmeesters, vol-
"gens de schikkingen van het besluit van den 30 December 
"1809. 
"Gegeven te Brugge, etc. 
"Get. + JB Bisschop van Brugge 
"Op bevel enz. get. NOLF, can. secr. " (22) 

In de sommatie, die op 17 maart 1858 betekend werd, op verzoek 
van de kerkraad van Molendorp - zie hoger, punt 2 a) wordt 
gezegd dat de kerkraad bestond uit: 
"de heren Auguste Valcke, burgemeester van Bredene, Franciscus 
"De Brabandere, pastor des gemelden succursale van Molendorp 
"leden van rechtswege Jan Vanmassenhove landbouwer Philippe 
"Henderickx landbouwer Charles Marissael eigenaar en brouwer 
"Franciscus Boutte eigenaar alle wonende te Breedene en uitma-
"kende het kerkbestuur der succursale van Molendorp in Breede-
"ne krachtens benoeming door Zijne Eerweerdigheid den Bisschop 
"van Brugge gedaan op dertigsten januari achtienhonderd acht-
"envijftig en door de heer Gouverneur der provincie West-
"Vlaanderen op achtste der lopende maand.... " 

De leden van de kerkraad van Molendorp die benoemd werden door 
de gouverneur waren Charles Marissael en Franciscus Boutte. 
Daarenboven zijn de pastoor en de burgemeester van rechtswege 
lid van de kerkraad met stemrecht. 

In deze sommatie is de naam van Franciscus Paret niet vermeld. 
Hij wordt echter wel vermeld in de dagvaarding van 22 juli 
1859 - zie punt 2b) hierboven - waar gezegd wordt dat de kerk
raad bestond uit de heren: (let op de enigzins andere schrijf
wijze van de namen) 
"Auguste Valcke, burgemeester, Frangois Debrabandere, pastoor 
"van Molendorp, Jean Van Wassenhove, eigenaar en landbouwer, 
"Philippe Henderickx, landbouwer Charles Maryssael, eigenaar 
"en brouwer, Frangois Boutens, eigenaar en Louis Frangois 
"Paret, eigenaar." 

Deze nieuwe kerkraad kreeg reeds op 20 februari 1858 toelating 
van de bisschop om buitengewoon te vergaderen teneinde te be
raadslagen over de middelen die konden aangewend worden om hun 

B.A.B., Acta, 1858, blz. 20. 
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rechten tegen de kerkfabriek van Bredene te doen gelden.(=^) 

De kerkraad van Molendorp was dus voor de eerste maal benoemd 
op 8 maart 1858. Vanaf die datum kon zij in rechte optreden. 
Negen dagen later liet zij de eerste sommatie betekenen aan de 
kerkfabriek van Bredene om de verdeling van de goederen te 
bekomen. 

7. Chronologisch. 

1758 

28.06.1758 

12.02.1763 

30.04.1838 

11.07.1842 

08.09.1842 

01.10.1842 

20.10.1842 

25.10.1842 

19.05.1854 

29.01.1855 

23.06.1856 

30.06.1856 

05.10.1856 

bouw van een kapel op Molendorp 

de bisschop regelt de betrekkingen tussen de 
pastoor van Bredene en de proost van Molendorp 

de bisschop regelt opnieuw en verstrengt de 
betrekkingen tussen de pastoor van Bredene en 
de proost van Molendorp 

E.H. Mansuetus Gheerardyn wordt benoemd als 
proost van Molendorp 

oprichting van Molendorp door K.B. De Staat zal 
de wedde van pastoor betalen vanaf 1.1.1843 

de kerkraad van Bredene neemt akte van de op
richting van de parochie Molendorp door K.B 

de pastoor van Bredene moet tussenkomen bij de 
gemeenteraad opdat deze de intrekking van het 
K.B. niet zou vragen 

de gouverneur stuurt de petitie van de gemeente 
aan de bisschop met vraag om advies 

de bisschop adviseert dat geen gevolg moet 
gegeven worden aan de petitie van de gemeente
raad 

E.H. Franciscus Debrabandere wordt benoemd als 
proost van Molendorp 

het bisdom wenst dat de wereldlijke overheid 
zelf de parochiegrenzen zou vaststellen 

de gouverneur stelt een werkwijze voor om de 
parochiegrenzen vast te stellen 

het bisdom is akkoord met de voorgestelde werk
wijze 

de kerkraad van Bredene weigert elke grensbepa-

=»3. B.A.B., Acta, 1858, blz. 49. 
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ling de gemeenteraad weigert dit eveneens 

07.02.1857 het bisdom dringt aan bij de arrondissements
commissaris om de stukken over de grensbepaling 
over te maken 

04.03.1857 kanonieke oprichting van de parochie Molendorp 
door de bisschop 

07.03.1857 het bisdom deelt aan de burgemeester van Brede
ne mede dat de bisschop de parochie kanoniek 
opgericht heeft 

19.03.1857 E.H. Franciscus Debrabandere wordt benoemd als 
pastoor van Molendorp 

26.03.1857 de bisschop is akkoord met voorstel van grens
bepaling 

12.10.1857 de parochiegrenzen worden vastgelegd bij K.B. 

30.01.1858 de bisschop benoemt drie leden van de kerkraad 

20.02.1858 de kerkraad xkrijgt toelating om buitengewoon 
te vergaderen om haar rechten tegen Bredene te 
doen gelden 

08.03.1858 de gouverneur benoemt twee leden van de kerk
raad 

17.03.1858 Molendorp sommeert Bredene om over te gaan tot 
de verdeling van de goederen 

22.07.1859 Molendorp dagvaardt Bredene om te verschijnen 
voor de Rechtbank van eerste Aanleg te Brugge 

07.11.1860 tussenvonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg 

04.06.1870 arrest van het Hof van Beroep te Gent 

04.03.1872 Molendorp laat dit arrest aan Bredene betekenen 

25.04.1873 arrest van het Hof van Cassatie 

02.07.1874 overlijden van pastoor Debrabandere 

03.07.1874 E.H. Modestus Demeulemeester wordt benoemd als 
pastoor van Molendorp 

11.12.1874 Bredene en Molendorp komen overeen over de 
manier waarop de opbrengst van de te verkopen 
goederen moet verdeeld worden. 

16.12.1874 idem 

07.02.1876 openbare verkoop van de onroerende goederen van 
Bredene 
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Tot besluit. 

De oprichting van Molendorp tot zelfstandige parochie kende 
een moeizaam verloop. 

Omwille van het princiep van de scheiding van machten tussen 
Kerk en Staat, waardoor de burgerlijke overheid geen initia
tief kan noch mag nemen om parochies op te richten, dient 
aangenomen te worden dat het Koninklijk Besluit van 11 juli 
1842 tot oprichting van de parochie Molendorp, genomen werd op 
verzoek van de bisschop. 

In 1842 was de bevolking van de wijk Molendorp-Sas-Slijkens 
zodanig toegenomen dat zij hoger was dan deze in de rest van 
de gemeente. Dit is waarschijnlijk de reden waarom de bisschop 
Molendorp als zelfstandige parochie wilde oprichten. 

Het Koninklijk Besluit van 11 juli 1842 beperkte zich tot de 
burgerrechtelijke oprichting van de nieuwe parochie en de 
verbintenis om de wedde van pastoor te betalen. Het stelde 
evenwel de grenzen van deze nieuwe parochie niet vast en be
paalde evenmin over welke financiële middelen deze zou be
schikken voor de uitoefening van de eredienst. 

De bisschop zal waarschijnlijk geschrokken zijn van de hevige 
reakties die volgden op de publikatie van het Koninklijk 
Besluit, zowel bij de plaatselijke geestelijkheid als bij de 
gemeenteraad en bij de bevolking. In de Acta in het bisschop
pelijk archief zijn er nog heel wat aantekeningen in verband 
met de moeilijkheden tussen de parochies van Bredene en deze 
van Molendorp. 

Om de gemoederen te laten bedaren stelden bisschop Boussen en 
zijn opvolger bisschop Malou de kanonieke oprichting van de 
parochie Molendorp voor vele jaren uit. 

Gezien de tegenstellingen tussen de geestelijkheid, de gemeen
teraad en de bevolking van beide parochies niet verminderden 
doch integendeel nog toenamen, hakte bisschop Malou de knoop 
door en ging hij op 4 maart 1857 - met uitwerking op 19 maart 
1857, feestdag van Sint-Jozef patroonheilige van de parochie -
over tot de kanonieke oprichting van de parochie Molendorp en 
de benoeming van de eerste pastoor, nog vooraleer de parochie
grenzen vastgesteld waren. 

Deze parochiegrenzen werden slechts zeven maanden later 
vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 12 oktober 1857, 
tegen de zin van de parochie Bredene-Dorp en van de gemeente
raad. 

En nog kon deze nieuwe parochie niet normaal werken. Zij 
beschikte immers nog steeds niet over een kerkraad. De leden 
van de kerkraad werden slechts op 30 januari 1858 benoemd door 
de bisschop en op 8 maart 1858 door de gouverneur, één jaar na 
de kanonieke oprichting van de parochie. 
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Tussen het Koninklijk Besluit van 11 juli 1842 en de benoeming 
van de twee laatste leden van de kerkraad op 8 maart 1858 
verliepen bijna zestien jaar, een opmerkelijk lange periode 
voor de volledige totstandkoming van de nieuwe parochie. 

Benevens de verkiezing van de voorzitter en de secretaris en 
de verkiezing van het bureel van kerkmeesters was de eerste 
beslissing van deze kerkraad: het opeisen langs rechterlijke 
weg van een gedeelte van de goederen van de oude parochie van 
Bredene, wat door deze laatste geweigerd werd. 

Hierop volgde vanaf 22 juli 1859 een procedure tussen beide 
kerkfabrieken resp. voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge, het Hof van Beroep te Gent tot en met het Hof van 
Cassatie. Uiteindelijk kwamen op resp. 11 en 16 december 1874, 
na vijftien jaar processen, beide kerkfabrieken overeen over 
de manier waarop de goederen van de oude parochie Bredene 
moesten verdeeld worden. Zij hadden dit beter vroeger gedaan. 

^ 

Frans Vanleenhove 
secretaris van de kerkfabriek 
Sint-Rikiers te Bredene. 

Met oprechte dank aan Z.E.H. G. Houwen, archivaris van het 
bisdom Brugge, voor de grote hulp bij de opzoekingen in het 
bisschoppelijk archief. 

MISSEN IS EN BLIJFT MENSELIJK. 

In ons jaarboek 1992 werd de bijdrage "De oprichting van de 
parochie Molendorp in Bredene" van de heer Frans Vanleenhove 
verminkt of onvolledig gepubliceerd. 

Samen met onze oprechte verontschuldigingn aan de heer Van
leenhove bieden we onze lezers nu de volledige integrale 
bijdrage aan. 

Namens de raad van bestuur, 

de secretaris ' .'• de hoofdman 
Roland Vansteenkiste " ' '" ̂  - Noël Belpaeme 
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REKENINGEN VAN DE WAGENMAKER. 

In een oud boekje vonden wij de rekeningen van een wagen
maker te Bredene waarvan we spijtig genoeg de naam niet ken
nen. Het boekje begint op 10 december 1926 en in die tijd wa
ren er verschillende karremakers te Bredene Dorp, Sas en Blau
we Sluis. We hebben zoveel mogelijk de originele schrijfwijze 
hernomen en zullen hier en daar enkele fotokopies inlassen 
zodat het geschrift ook tot zijn recht komt. 

REKENINGEN VAN HET JAAR 1926-1927. 

10 december 

15 december 

20 december 

Een koppel kamion wiellen gemaakt voor Eliens 
Van Geluwe: 275 fr. Voldaan 

Een harthamer gemaakt voor Richard Lootens: 
15fr. 

Een boote in een vapeure wagen achterwiel vast 
gezet voor Richard Bolleberghe: 5 fr. 

22 december Een karre bak gemaakt voor August minne: 200fr. 

driewielkar. 

31 december een vapeure wagen wiel van achter speken en 
velgen opgezet voor Richardt Bolleberghe: 115 
fr. 
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31 december 

3 januari 

3 januari 

een voor looper buse speken in gestoken voor 
Eliens Van Geluwe: 25 fr. Voldaan 

Een zinkei gemaakt voor Emiel Zwaenepoel, 
Clemskerke: 8 fr. 

Een zwinkei gemaakt voor August Zielleghem, Sas 
Slijkens 8 fr Voldaan 

Zwengel (zwinkei) 

4 januari 

4 januari 

4 januari 

10 januari 

22 januari 

23 januari 

24 januari 

4 februari 

4 februari 

15 februari 

Een koppel booten vast gezet voor Elieus Van 
Geluwe 10 fr. Voldaan 

Twee spien onder de tramen van een tramkarre en 
een boote vast gezet voor de Gebroeders Ros-
seels 15 fr. Voldaan 

Een base gemaakt voor Camille Thienphondt 3 fr 

Een boote in een karre wiel gestoken voor 
Elieus Van Geluwe 5 fr. Voldaan 

Een halle bak gemaakt voor W Versluis 575 fr. 

Een assenblok in een karre gestoken voor Henri 
Dobbelaere 60 fr. 

Een zinkei gemaakt voor Eduard Minne 8 fr 

Een karre snek opengedaan en nieuwe scheen 
ingestoken en een assen blok opgezet 85 fr voor 
Eduard Minne. 

Een nieuw karre snak met assen blok en een 
nieuwe bak met ipperkassen gemaakt voor Camille 
Engelbrecht 475 fr Voldaan 

Een wagen een koppel hoenen ingestoken en de 
middenblok afgezaagt en verhoogt en een kas se 
lassen van onder en boven schallieren gezet en 
planken aan de eene en aan de andere een halve 
voor de W Versluis 250 fr. 
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15 februari Een karre bak 6 nieuwe zijtscheen en twee ip-
perschallieren opgezet en een boote in een 
voorlooper vast gezet voor Richardt Bolleberghe 
70 fr 

fir '«^»»^ ^^U>^u,<-^»yv* ' é^e^r ^^^ ^«a*» G^ t^,^yt.^fi^. 

'fS'/ & . , ^ 

17 februari 

25 februari 

28 februari 

28 februari 

28 februari 

3 maart 

Vier duimplanten van 4,50 m gelevert voor Mau
rice Constandt 140 fr 

Een koppel kamion wiellen velgen opgezet en 
twee speken ingestoken voor de Gebroeders Ros-
seels 180 fr Voldaan 

Een buis heegde gemaakt voor Jan Thanghe 100 fr 

Een ijzeren heegde vier scheen en twee lassen 
aan de balken gezet 40 fr en een houten heegde 
doorgelaten en 11 nieuwe tanden ingestoken 20 
fr voor Gustaaf Colpaert. 

Een karre snak gemaakt en een nieuwe kruis en 
een voorloper buse en speken ingestoken voor 
Camille Thienphont 240 fr 

Een arnas gemaakt voor de w Versluis 12 fr. 

Harnas met twee zwengels. 

4 maart 

7 maart 

Een tut aan de ipperschalliere gezet en een 
sluitingstok gemaakt voor Jules Lieuwens \!iSl(£scan 

Een houten heegde gemaakt voor de W Engelbrecht 
125 fr. 
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9 maart 

12 maart 

12 maart 

12 maart 

12 maart 

16 maart 

23 maart 

Een buis heegde gemaakt voor Richardt Lootens 
90 fr 

Een rakel kop gemaakt voor Richardt Lootens 
5 fr 

Twee heegde tanden gemaakt voor Jules Lievens 
2fr50 Voldaan 

Een achterwiel van een kamion gemaakt voor Ri
chardt Bolleberghe 160 fr. • 

Een las aan de ligger van een karre bak gezet 
en een schee ingestoken voor Richardt Bolle
berghe 25 fr 

Een gantiere van een halle bak en een tap ge
maakt 55 fr voor Jules Lievens Voldaan 

Een voor wiel van een kamion speken en velgen 
opgezet 85 f r voor Maurice Van Walleghem Voldaan 

23 maart 

28 maart 

30 maart 

6 april 

7 april 

Een vapeure wagen twee nieuwe kassen opgezet en 
twee nieuwe schoven gemaakt voor Richardt Bol
leberghe 375 fr. 

Een heegde tand gemaakt voor Richardt Lootens 
lfr25 

Een houten heegde gemaakt voor Jan Neids 
125 fr. Voldaan 

Een voorwiel van een kamion speken en velgen 
opgezet voor Emiel Zwaenepoel Sas Slijkens 
70 fr Voldaan 

Een voor wiel van een platte wagen drie speken 
en drie velgen opgezet voor Elieus Van Geluwe 
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30 fr 

9 april 

16 april 

24 april 

Een wagen een koppel schooren en een bovenblok 
ingestoken en een langwagen gemaakt van uw hout 
en geschildert voor Gustaaf Colpaert 155 fr 

Een nieuw karre snek gemaakt en een tap voor de 
halle bak en een voor looper boote vast gezet 
voor Camille Goethals 160 fr. 

Een ballie gemaakt pooten en twee latten van 
mijn hout en het andere van uw hout 80 fr voor 
Louis Matthijs. 

^•t/^tn. 

10 mei 

10 mei 

10 mei 

11 mei 

Een karre bak gemaakt voor Louis Matthijs 200 
fr 

Een zwinkei gemaakt voor Jozef Nijssen 8 fr 

Een zwinkei gemaakt voor de W Bakkers 8 fr. 
Voldaan 

Een hondekarre wieltje speken en velgen opgezet 
en tramen aangedaan 55 fr voor Camille Engel-
brecht Voldaan 

hondekar 
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11 mei 

23 mei 

23 mei 

23 

23 

25 

25 

25 

1 

2 

mei 

mei 

mei 

mei 

mei 

juni 

juni 

Een voorgeslachte van een wagen twee blokken 
ingestoken en het achterwiel twee velgen en een 
speke ingestoken voor Jozef Nijssen 125 fr. 

Een karre snak gemaakt 275 fr de zijde genageld 
het voorschof een klamp aangedaan het achter 
een boven stuk opgezet en genageldt 40 fr voor 
Elieus Van Geluwe Voldaan 

Vier zijt scheen en planken aangedaan het voor 
schof een onder stujk en een planke aangedaan 
het achter schof een ander stuk een schee en 
planken ingestoken voor Louis Matthijs 90 fr. 

Een boote in een voorlooper vast gezet voor 
Jozef Nijssen 5 fr. 

Een korten dijssel ingekort en blokjes gemaakt 
voor onder de ressorts 4 fr voor de Gebroeders 
Rosseels Voldaan 

Een kamion wiel van 8 breedt gemaakt voor Mau
rice Van Walleghem 155 fr Voldaan 

Een karre wiel verspikt voor Adolff Van den 
Berghe 40 fr Voldaan 

Een achterschof van een karre een onder stuk en 
drie scheen ingestoken en een planke aangedaan 
voor Emiel Zwaenepoel 25 fr Clemskerke 

Twee zwinebakken gemaakt voor August De Lange 
30 fr Voldaan 

Een boote vastgezet van een karre wiel voor 
Elieus Van Geluwe 5 fr Voldaan 

^'y'*^*^ ^^^ .^^sf^^^^iS:^ .ee^ ,^t^.g:^..t<^L^ c^>a^»««^ .!>^,^^^ 

8 juni Een karre wiel twee speken en een velge opgezet 
voor Richardt Bolleberghe 25 fr 

JAARBOEK 1993 blz.86 



11 juni 

18 juni 

23 juni 

23 juni 

23 juni 

30 juni 

30 juni 

4 juli 

4 juli 

4 juli 

11 juli 

11 juli 

Een schee en twee lassen vanonder aan de bak 
gezet en een las van boven en lassen aan de 
boven mollen gezet en verhoogdt en de grondt 
vermaakt 100 fr voor Emiel Zwaenepoel Sas Blij
kens Voldaan 

Vier nieuwe wiellen gemaakt voor een beeste 
wagen latten aan de bak gedaan en een planke 
van vooren aan de molen gedaan en geschildert 
425 fr voor Emiel Zwaenepoel, Clemskerke. 

Een las aan het achter gezet en een las aan de 
kasse gezet voor Emiel Zwaenepoel Sas Slijkens 
10 fr Voldaan 

Een koppel booten ingestoken den assen blok 
afgezaagt en het voorschof een boven stuk en 
twee klampen en een planke en een klamp aan de 
ipperkasse gezet voor Richardt Bolleberghe 45 
fr 

Een nieuwen ondermollen van een kamion gemaakt 
en een nieuw achter gemaakt 375 fr voor Camille 
Hollevoet. 

Een achterwiel van een kamion gemaakt en den 
anderen velgen opgezet voor Mijnheer Maurice 
Van walleghem 375 fr Voldaan 

Een wagen het achter wiel buse en speken inge
stoken het achter geslachte een koppel schoren 
en een boven blokopgezet het voorgeslachte een 
nieuwen assenblok gemaakt het achterschof het 
bovenstuk een las aangezet twee scheen en een 
planke aangedaan het voor schof een las aan 
gezet een stuk op de langwagen gemaakt en het 
plankijt genagedt voor Jozef Nijssen 345 fr. 

Een hal Ie bak gemaakt van uw hout drie reveel-
stukken gemaakt twee zijt planken twee maal ge-
schildert en een gantiere gemaakt van mijn hout 
390 fr voor Pieter Henneman. 

4 1/2 kilos groene verwe gelevert aan Emiel 
Zwaenepoel Clemskerke 36 fr 

Een boote vast gezet van een kamion wiel voor 
de Gebroeders Rosseels 5fr Voldaan 

Een voor wiel van een kamion van 7 heedt ge
maakt voor Maurice Van Walleghem 100 fr Voldaan 

Een steekkarre wiel gemaakt voor Edmond Lingier 
Sas Slijkens 125 fr Voldaan 
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11 juli 

12 juli 

16 juli 

16 juli 

19 juli 

19 juli 

20 juli 

24 juli 

30 juli 

30 juli 

1 augustus 

6 augustus 

9 augustus 

10 augustus 

10 augustus 

10 augustus 

11 augustus 

11 augustus 

Een steert voor een tweescharre gemaakt voor de 
W Versluis 10 fr 

Een assen blok in de wagen gestoken voor Pieter 
Bentein 50 fr 

Een zwinkei gemaakt voor Jozef Nijssen 8fr 

Een zwinkei gemaakt voor Camille Thienphondt 
8fr 

Een tramkarre twee stukken op de ipper schal-
lieren gezet twee planken aan de zijde gedaan 
en een ipperkasse van achter gemaakt en twee 
spien onder de tramen gedaan en een booten vast 
gezet voor Frans Casteele 115 fr Voldaan 

Een lamiere gemaakt voor August Zielleghem 80 
fr Voldaan 

Een zwinkei gemaakt voor Camille Goetehals 8 
fr. 

Een achterwiel van een vapeure wagen buse en 
speken ingestoken voor Elieus Van Heluwe 130 
fr 

Een zwinkei gemaakt voor Richardt Lootens 8 fr 

Een tees gemaakt voor Gustaaf Colpaert 20 fr 

Een zwinkei gemaakt voor de W Versluis 8 fr 

Een koppel wagen kassen gemaaJtt een achterschof 
twee blokken in het achter geslachte gestoken 
een boven blok van vooren gemaakt een plankijt 
met sterk houten een las aan de langwagen gezet 
de ipperkassen het voorschof en het drafbart er 
op gepast voor Jozef Nijssen 1095 fr 

Een las aan de ipperschalliere gezet van een 
karre gezet voor Jules Lievens 6 fr 

Een korten dijsel en een lamiere gemaakt voor 
een pekmachiene voor Henri Dobbelaere 160 fr 

Een karre schof een onder stuk en drie scheen 
ingestoken voor Pieter Henneman 20 fr Voldaan 

Een koppel voor wiellen de booten vast gezet 
voor de Gebroeders Rosseels 10 fr Voldaan 

Een tees gemaakt voor Jozef Nijssen 20 fr 

Een steert in een kruis van een karre gestoken 
van uw hout voor Richardt Bolleberghe 10 fr 
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16 augustus 

23 augustus 

23 augustus 

24 augustus 

25 augustus 

26 augustus 

26 augustus 

26 augustus 

27 augustus 

Een arnas en een zwinkei gemaakt voor Jozef 
Nijssen 23 fr 

Een bak van een kamion van uw hout 234 fr de 
ronde en twee blokken op de bovenste molen 
gedaan en de passee van uw hout gemaakt 50 fr 
en het achterschof en voor schof planken inge
stoken 30 fr en vier belegsels aangedaan 16 fr 
15 fr nagels en verwe en een boote vastgezet 
van het achter wiel voor Richardt Bollenberghe 

Een arnas gemaakt voor de pekmachiene van de W 
Versluis 10 fr 

Een karre twee ipperkassen gemaakt voor de Ge
broeders Rosseels 75 fr Voldaan 

Twee karren de snakken afgezaagt en gaten ge-
boort een snak twee scheen in gestoken en een 
anderen bak twee planken in gestoken voor Ri
chardt Bollenberghe 40 fr 

Een achter wiel van een wagen verspikt en een 
velge opgezet en een sterk hout onder den bak 
gepast voor Camille van den Broecke 120 fr 

Voldaan 

Een voorlooper de boote vastgezet voor Elieus 
Van Geluwe 5 fr 

Een kamion wiel gemaakt voor Maurice Van Wal-
leghem 155 fr Voldaan 

Een houten heegde een balke ingestoken doorge
laten en 8 nieuwe tanden ingestoken voor Jules 
Van den Berghe 50 fr 

^ ^ ^ ^ 

^ ^ ^ ^ 

l^ 
rnnfir 1 U 1/ iVi U \l ^ 

^ 1 3 

1 

29 augustus 

30 augustus 

Een ijzeren heegde twee balken ingestoken voor 
Jozef Nijssen 50 fr 

Een tees gemaakt voor Jozef Nijssen 20 fr 
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1 september 

2 september 

6 september 

6 september 

7 september 

Een karre het achterschof een onderstuk boven
stuk en planken aangedaan en twee lassen aan de 
ipperschallieren gezet 75 fr voor de Gebroeders 
Rosseels Voldaan 

Een steert in een kruis van een karre gestoken 
van uw hout voor Richardt Bollenberghe 10 fr 

Een karre wiel verspikt voor Richardt Bollen
berghe 70 fr 

Een karre bak al nieuwe zijt scheen en in het 
achterschof gestoken voor Pieter Bentein 55 fr 

Een derde arnas gemaakt voor Edward Minne 35 
fr 

derde harnas 

11 september 

15 september 

15 september 

17 september 

18 september 

20 september 

Een vijfbalker houten heegde al nieuwe tanden 
ingestoken 44 fr voor Edward Minne 

Een waagarnas en twee zwinkels gemaakt voor Ca-
mille Thienphondt 36 fr 

Een zwinkei gemaakt voor de Gebroeders Rosseels 
10 fr Voldaan 

Twee booten in wagen wiellen gestoken voor 
Jozef Nijssen 10 fr 

Een tramkarre gemaakt het onderste van mijn 
hout de zijden en het achterschof van uw hout 
voor de W Versluis 305 fr 

Een voorlooper boote vast gezet voor Elieus Van 
Geluwe 5 fr 
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27 september 

28 september 

29 september 

30 september 

30 september 

30 september 

30 september 

4 October 

8 October 

11 October 

11 October 

11 October 

15 October 

10 October 

19 October 

24 October 

24 October 

Een karre wiel verspikt en twee velgen ingesto
ken 120 fr en een ipperkasse en een schee ge
maakt 20 fr voor Elieus Van Geluwe 

Een poot in een kruis van een karre gestoken 
voor Richardt Lootens 10 fr 

Een voor arnas gemaakt voor Gustaaf Colpaert 
20 fr 

Een karre een kruis gemaakt de voorlooper ver
spikt booten in de achter wiellen gestoken en 
een planke op de kop van het snak gelegt voor 
de Gebroeders Rosseels 160 fr Voldaan 

Een voor wiel van een kamion buse en speken 
ingestoken voor Elieus Van Geluwe 80 fr 

Een zwinkei gemaakt voor Jerome Rondelée 8 fr 

Een las aan een wulve bek gezet voor Camille 
Thienphondt 8 fr 

Een zwinkei gemaakt voor de Gebroeders Rosseels 
10 fr Voldaan 

Een koppel melkkarre wiellen velgen opgezet 
voor Louis Smedt 145 fr Voldaan 

Een boote in een voorlooper vast gezet voor 
Elieus Van Geluwe 5 fr 

Een karre wiel velgen en speken opgezet voor 
Henri Dobbelaere 90 fr 

Een karre wiel verspikt en twee velgen opgezet 
voor Charles Minne 70 fr Voldaan 

Een velge in een voor wiel van een kamion ge
stoken voor Maurice van Walleghem 10 fr 

Een karre een nieuwen grondt in de bak gelegt 
en een latte aan het achter schof genagdt en 
een steert in een kruis gestoken voor Richgardt 
Bolleberghe 100 fr. 

Een koppel karre wiellen en een voorlooper ge
maakt voor Jules Lievens 250 fr 

Twee lassen en een schee aan den bak gezet en 
twee zijt scheen aangezet voor Pieter Rosseels 
125 fr Voldaan 

Een houten vijfbalker heegde gemaakt voor Gus
taaf Colpaert 125 fr 
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25 October 

27 October 

28 October 

28 October 

29 October 

29 October 

3 november 

3 november 

10 november 

10 november 

10 november 

22 november 

22 november 

25 november 

2 6 november 

Een zwinkei gemaakt voor Jozef Nijssen 8 fr 

Een heegde een balke twee scheen en 21 nieuwe 
tanden ingestoken voor Jozef Nijssen 65 fr 

Een karre wiel verspikkt en de voorlooper boote 
vast gezet voor de Gebroeders Rosseels 100 fr 

een koppel brancards en blokjes onder de res
sorts gestoken voor Camille Van der Stichelen 
120 fr 

Voldaan 

Een houten heegde 8 nieuwe tanden ingestoken en 
doorgelaten voor de W Versluis 20 fr 

Een achter wiel van een kamion een speke inge
stoken voor Richardt Bollenberge 5 fr 

Een kamion een las aan de ligger gezet en een 
schee van achter van ons hout twee planken van 
uw hout in de grondt gelegt en een nieuwe zijde 
ook van uw hout 140 fr voor Richardt Bollenber
ge 

Een houten heegde 4 nieuwe tanden ingestoken 
voor de W Versluis 5 fr en een bose gemaakt 3 
fr 

Een korte wagen scheen grondt hop en barreels 
en de poten verhoogt voor August de Schepper 
60 fr 

Voldaan 

Een steert in een kruis van een karre gestooken 
25 fr en de nieuwe booten ingestoken 10 fr voor 
Elieus Van Geluwe 

Een karre schof een onderstuk en drie scheen 
ingestoken voor de W L Bakkers 18 fr Voldaan 

Een voor wiel van een kamion al nieuwe velgen 
opgezet 30 fr voor Richardt Bollenberghe 

Een houten heegde een schee en een las aan de 
balke gezet doorgelaten en 14 nieuwe tanden 
ingestoken 35 fr voor Jozef Nijssen 

Een halle bak met gantiere gemaakt voor Camille 
Engelbrecht 525 fr Voldaan 

Een voorlooper boote vast gezet voor Elieus Van 
Geluwe 5 fr 
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beerkar (halle bak) 

Een nieuw boekjaar begint op 13 december 1927. 

Een bloemlezing uit de verdere rekeningen geeft ons een mooi 
overzicht van allerlei werken en leveringen die werden uitge
voerd zoals: 

13 december Een karre bak een nieuwe onderste gemaakt plan
ken aan de zijden gedaan van mijn hout en een 
nieuwe grondt ingelegt het vporschof boven en 
onderstuk van uw hout en klempen en planken van 
mijn hout 350 fr voor Richardt Bolleberghe 

Voldaan 

22 december Een karre wiel gemaakt en drie oude velgen la
ten dienen 125 fr en een achterschof gemaakt 
zonder bovenstuk 30 fr voor Elieus Van Geluwe. 

Voldaan 

31 december Een mest korte wagen gemaakt voor Camille 
Thienphondt 120 fr 

1928 

18 januari Een vorke steert gemaakt voor Theophile Nyssen 
10 fr. 

10 februari Een wagen een koppel kassen gemaakt 400 fr 
plankijt met sterkhouten 250 fr achter en 
voorschof gemaakt 130 fr een langwagen van uw 
hout gemaakt 50 fr en ipperkassen er opgezet 
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22 februari 

20 maart 

6 juli 

31 juli 

9 augustus 

9 augustus 

27 augustus 

12 september 

21 september 

29 oktober 

100 fr en het achtergeslachte assennagels inge
stoken 15 fr en een klavie gemaakt 20 fr voor 
Pieter Bentein Voldaan 

Twee molenspien gemaakt voor Camille Hollevoet 
15 fr. 

Een halle bak gemaakt met gantiere 525 fr en 
een karre snak gemaakt van uw hout en een schee 
van mijn hout de booten in de wiellen vastgezet 
en het snak geschildert en een steert in het 
kruis gestoken voor Frans Van de Casteele 
150 fr Voldaan 

Twee planken gemaakt voor de pekmachiene van 
Eduard Minne 15 fr 

Een reegel gemaakt voor de pekmachiene van Jo
zef Nijssen 8 fr. 

Een bok gemaakt voor de maalmachiene van Jozef 
Nijssen 50 fr 

Een stok gemaakt voor de pekmachiene van Henri 
Dobbelaere 15 fr 

Een vorke steert gemaakt voor Jozef Nijssen 
15 fr 

Een slee vermaakt voor Jozef Nijssen 15 fr 

Een wagen vermaakt en schardoessen aan de kas
sen gezet voor de W E Engelbrecht 25 fr 

Een steert in een piosse gestoken gestoken voor 
de Gebroeders Rosseels 8 fr 

Gedurende het jaar 1928 werden er werken uitgevoerd voor 44 
personen waarvan er vier de vermelding Sas Slijkens achter hun 
naam kregen en een Klemskerke. 

Tussen december 1928 en december 1931 wordt er geen enkel werk 
ingeschreven in het boek, wat is er gebeurt tijdens deze pe
riode? • ' ' . 

De rekeningen worden steeds begin december afgesloten en een 
nieuw boekjaar begint dan weer. 

23 december Een zwijnebak gemaakt voor Gaston Zwaenepoel 
55 fr. 

1932 

10 januari Een wijppe gemaakt voor Pieter Rosseel 125 fr 
Voldaan 
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8 februari 

8 februari 

20 februari 

Een gat in een seule gestoken voor Philip Per
sin 5 fr 

Een patroon gemaakt en een ander de gaten er in 
gedaan voor Camille Devriendt 10 fr 

80 briekeplanken gelevert en 26 biels gelevert 
en 7 kortewagen wielen speken en velgen opgezet 
voor de W Ch Portier. 

29 

4 

4 

22 

5 

25 

28 

28 

februari 

maart 

mart 

maart 

april 

april 

mei 

mei 

mei 

Vanaf deze datum werden verschillende malen 
briekeplanken geleverd aan W Ch. Portier en aan 
Camille Devriendt. 

Een koppel schraagjes gemaakt voor Camille De
vriendt 50 fr. 

Een stamper voor een kern gemaakt voor Gustaaf 
Colpaert 5 fr 

Twee freinblokken gemaakt voor Edemond Van de 
Casteele 10 fr Voldaan 

Twaalf regels gemaakt en geplasseert voor een 
glazen dak voor Camille Devriendt 225 fr 

Twee leeren gemaakt voor Camille Devriendt 
135 fr 

Een planke doorgezaagt en een pas regel er van 
gemaakt van uw hout en een pas regel met steert 
van mijn hout voor Philip Persin 25 fr 

Een stuk gemaakt voor aan de waterpomp van Phi
lip Persin 15 fr 

Een lataarn bak vermaakt voor Philip Persin 
12 fr 

Twee rollen gemaakt voor de kabel op te loopen 
voor Camille Devriendt 20 fr 

27 juli 

27 juli 

verder komen er nog verschillende rekeningen 
voor het maken van rollen zowel voor Camille 
Devriendt als voor W Ch Portier. 

Vijf grote piketten gemaakt en drie blokjes 
voor Philip Persin 7 fr 

Philip Persin laat verschillende malen piketten 
(grote en kleine) maken. 

Twee voorwieltjes van een bierwagen afgerondt 
voor Omer Delrue 5 fr 
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10 september 

15 september 

28 september 

24 oktober 

Drie sleepzuilen gelevert voor W Ch Portier 
25 fr 

Een karretje gemaakt voor achter een auto te 
hangen voor de W Ch Portier 775 fr 

Een beestewagen gemaakt op een remorke voor 
Richardt Bolleberghe 1175 fr 

Een voorwiel van een blokwagen buse en sopeken 
ingestoken en een karre wiel 4 speken en al 
nieuwe velgen opgezet en een nieuw wiel voor 
een vischwagen gemaakt voor August Van de Wijn-
gaarde 425 fr/ 125 fr/ 150 fr/ 150 fr 

Boekjaar 1932-1933 

22 december 

23 februari 

23 februari 

28 februari 

9 maart 

17 maart 

29 maart 

30 maart 

5 mei 

9 mei 

12 mei 

15 mei 

Een vapeure wagen wiel uitgezaagt en opgespit 
voor de Panne Fabriek 5fr 

Een basse gemaakt voor Camille Thienpondt 3 fr 

Een neiuwe korte wagen gemaakt met wiel 160 fr 
en het ijzerwerk 40 fr voor het Gemeentebestuur 
van Breedene is 200 fr te zamen Voldaan 

Een koppel Triebalwielen de booten ingestoken 
en een speke ingestoken en twee einden aan de 
bussen gezet voor Richardt Bolleberghe 75 fr 

Een koppel Brancards in een melkkarre gestoken 
voor Eduard Van Hoecke 225 fr Voldaan 

Een dweersstuk gemaakt voor aan een toole voor 
Camille Tghienpondt 45 fr 

Een hondekarre wieltje speken en velgen opgezet 
voor Louis Versluis Sas Slijkens 35 fr Voldaan 

Een staan gemaakt voor een koolzeefde voor Jo
zef Lagaey 35 fr 

Een snijdersblok en een rolle gemaakt voor de W 
Ch Portier 40 fr 

Een bedonstamper gemaakt voor August Van den 
Berghe Smidt 45 fr Voldaan 

Een wiel van water wagen N* 31 buse twee speken 
en twee velgen ingestokenvoor August Van den 
Wijngaarde 75 fr 

Een nieuwe halIe bak gemaakt voor Richardt Loo-
tens in Larissenhout 475 fr 
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24 mei 

24 mei 

3 juni 

2 augustus 

27 augustus 

20 september 

20 september 

Een karre gemaakt om tenten naar het strand te 
voeren voor Frederic Mille 325 fr Voldaan 

Een fKsmpe seule voor een halle pompe gemaakt 
voor Philip van Haecke 10 fr 

Van een brieke wagen een bakwagen gemaakt voor 
de W Ch Porteir 100 fr 

Een tees gemaakt voor Rabaye Landbouwer Clems-
kerke 25 fr 

Een poot in een blokstoel gestoken voor Louis 
Matthys 2 fr 

Een ploegsteert met handave gemaakt voor Jules 
Tavernier 30 fr 

Een ploegvoetschee gemaakt voor Gustaaf Col-
paert 2,50 fr 

Boekjaar 1933-1934 

30 januari 

16 februari 

22 februari 

24 februari 

24 februari 

24 maart 

24 maart 

24 maart 

4 april 

20 april 

50 einde baddens doorgezaagt en gekort op lang
de voor steker voor aan de hangaars 45 fr voor 
Camiel Devriendt 

Een broekzwinkel gemaakt voor Elieus Van Geluwe 
15 fr 

Drie stukken gezaagt eiken voor Louis Watthy 
van 6 1/2 vierkante op 160 lang 30 fr Voldaan 

Een koppel melkkarre wielen 17 speken en 16 
velgen opgezet van 5 1/2 breedt voor Jozef Van 
den Broecke 225 fr Voldaan 

4 stukken gemaakt voor onder een barlin voor 
Camille Devriendt 5 fr 

Twee dweersstukken en een steert voor aan een 
tole gemaakt voor Camille Thienpondt 75 fr 

Een larisen planke van 70 op 40 voor een radio 
op te zetten voor de W Ch Portier 10 fr 

Een schofstake gemaakt voor Leon Van Middelem 
45 fr te betalen 

Een kerndraaier twee vlerken ingestoken voor 
Henri Minne 10 fr 

Een staan gemaakt voor op een boot te zetten 
voor te visschen voor Louis Watthy 45 fr 

Voldaan 
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28 april 

5 mei 

30 mei 

8 juni 

5 juli 

5 juli 

5 juli 

9 augustus 

12 november 

32 centers gezaagt voor Albert Lanoye 17 fr 

18 blokken gezaagt voor Lauwers voor aan het 
schalk 18 fr 

Een nieuwe steekkarre gemaakt voor Cyrille 
Cupers 550 fr Voldaan 

Een kerfzaag getroken en gezet voor Jozef Lau-
wers 3fr 

20 bloketten gezaagt 5 fr voor Albert Lanoye 

Een achter wiel van een hooiwagen een velge en 
twee speken en den anderen 4 velgen en 3 speken 
ingestoken van 10 cm breedt en nog een achter
wiel van een wagen 5 velgen van 9 opgezet voor 
Jozef Lagaey 155 fr 

Een voorleere gemaakt voor Gustaaf Colpaert 
50 fr 

5 latten gezaagt voor aan de zeilen van de pik-
machiene voor Vanderhaeghe Schoenmaker Breedene 
Dorp 5 fr Voldaan 

Twee blokken gemaakt voor aan de kettingen voor 
paarden te binden voor Camille Thienpondt 4 fr 

Boekjaar 1934-1935 

10 januari 

20 april 

27 april 

7 mei 

3 juli 

8 augustus 

12 augustus 

Twee ballies nieuwe ruggen ingestoken van uwe 
hout en 4 pooten van mijn hout voor Camille 
Thienpondt 95 fr 

Een resort wagen de wielen den eenen al nieuwe 
speken en twee velgen den anderen een speke en 
een velge opgezet voor Jozef Lagaey en de bak 
een stuk in de planken gestoken en de zijden 
genageld 160 fr 

Een onderste gemaakt voor op een auto met voor-
schof en opgezet voor Richardt Bolleberge 

Twee voiture wielen uitgezaagt en opgespit voor 
Richardt Bolleberge 6 fr 

Een sulkie verzet en twee planken aan den bak 
gedaan voor André Deschepper 25 fr 

Een traam aan een rollewagen gedaan van de W Ch 
Portier van Louis Watthy 10 fr Voldaan 

Twee paslatten gemaakt voor 't Jonk aannemer 
Leffinghe 12 fr Voldaan 
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15 augustus 

2 6 september 

10 oktober 

Drie spanningen doorgezaagt 12 m latten en een 
handzaage gevild voor Camille Devriendt 7 fr 

De leiding van de appareis verzet voor Camille 
Devriendt 5fr 

Een nieuwe driewiel karre gemaakt voor Charles 
Colpaert 850 fr Voldaan 

Boekjaar 1935-1936. 

21 december 

21 december 

20 januari 

22 februari 

24 februari 

3 april 

18 april 

23 mei 

13 juni 

26 juni 

27 juli 

Een wuppe staan gemaakt voor Philip Persijn 
45 fr 

Een vogelkooi gemaakt voor de W Ch Portier 
100 fr 

Een suele gemaakt voor een halIe pompe voor 
Jules Zwaenepoel 10 fr en leer er doen aan 
doen 10 fr is 20 fr tezamen. 

Een nieuwe kamion kamion gemaakt voor Pieter 
Rosseel 2200 fr Voldaan 

Een blokstoel gemaakt voor Henri Dobbelaere 
10 fr 

Een auto een voorstaander in de kabien gestoken 
voor de W Ch Portier 45 fr. 

Een nieuwe driewiel karre gemaakt voor Pieter 
Bentein 850 fr Voldaan 

Een nieuwe driewiel karre gemaakt voor Jozef 
Jonkheere 850 fr Voldaan 

Een bierwagen de achterwielen vier velgen en 
de voor wielen twee velgen van 6 cm breedt en 
opgespit voor Gerome Depoorter 70 fr Voldaan 

Een nieuwe traamkarre gemaakt voor André Dekey-
ser 1100 fr Voldaan 

Een koppel hondekarre wielen den eene twee spe
ken en een velge ingestoken en den andere opge
spit voor Desmit Blauwe Sluize 15 fr 
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In Roepsteen 144/1993 verscheen er een bijdrage over de "Pro
vinciale almanac - 1887" 
Hier volgt nu een uittreksel uit de aflevering 1904. 
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' Vertrekaren der Stoombooten, Diligentiën, 
Bijtuigen, Wagens en Boden. 

Bargiên. 
Gent. — Vertrek uit Brugge ; maandag, dinsdag, donderdag, 

vrijdag., om 6 ure 's morgens. — Uit Geiit: dinsdag, woensdag, 
vrijdag, zaterdag, 's middags. — Het kantoor te Brugge is bij 
H. PAiLDOBif-GALEYN, bij de voormalige Sinte Cathannapoort, 
•en te &ent bij R. R008B, in de estaminet De Oude Kroone, aan de 
Brugscbe poort. 

Regelmatige sleepbootdienst door de stoombooten Emma en 
SlUa, rrrtrejcken uit Brugge en uit Gent alle dagen, 

Oostende. — Dienst tusschen Brugge en Oostende met de 
stoomboot De Roos, voor reizigers en koopwaren, Ep. ROOSE-
PARDOEJS', te Brugge (Scheepsdaele) Houtkaai, nr4.—TELEP. 160.' 
— Vertrek alle dagen ('s zondags uitgezonderd) uit Brugge 
Scheepisdaele), om 7 ure 30 min, 's morgens, en uit Oostende 

I Brugsclie poort), om 3 ure 's namidd. — Voor inlichtingen zich 
te bevra^gen: te Brugge, bij M. Roose (Scheepsdaele) Houtkaai^, 
en in de herberg De Landman, Geernaartstraat; te Oostende, in 
de Café Boü de Boulogne, Oesterbankstraat, 58, telefoon 431. 

Nieuwpoort. — De bargie vertrekt van Brugge (Scheepsdaele),. 
den maandag en donderdag, ten 7 ure 's morgens en komt terug 
van Niemwpoort den dinsdag en vrijdag, ten g ure 's morgens. De 
commissiën in d'herbergi)(!Zo«i»«a«,Geernaartstraatte Brugge; 
alsook biij FRANS SUVÉE, bestuurder te Brugge (Scheepsdaele). 

Van I J October tot i April vertrekt de bargie van Brugge naar 
Nieuwpoiort den zondag morgen ten 7 ure. 

SluiB. — Stoombootdienst Brugge-Sluis en tusschenliggende 
plaatsen'', met het stoomschip Stad Sluif, voor reizigers .en 
koopwaren, bestuurder VANDEB KLOOSTER 9t C«, vertrekt dagelijks 
uit Brugjpe en Sluis op de uren volgens den tiid van 't jaar, — 
Voor de commi&sitn tich iuin te bieden te Brugge buiten de 
(Dampoüirt) Café Groot Xoortregen, bij Ern. Neirynck-De Preeuw; 
te Sluis, Hotel Stad Stuit, bij H. Van den Hemel. 

Correspondentie met de Tramkoetsen van en naar de Statie en 
•de Groots kfarki. — 7 minuten van de statie Brugge-Noord. 

Brugge-Veume-Yper-Dinnude. — Den zonoag om 7 ure 
"« morgenis^ zich aan Ie bieden bij den schipper C.Hertoghe, in de 
Kroon, te Scheepsdaele, Houtkaai. 

Buurtschip naar 
Antweryen. — Aankomst te Brugge den woensdag en vertrekt 

den zalcndar, naar Oostende den vnjdag morgen; neemt vracht 
voor Gent, Weiteren, Dendermonde, Aalst, Temsche, S. Nikolaas 
enz. Zich aan te bieden in d'herberg Prince Royaf, Predikheeren-
Btraat, bij de brug. 
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Vrachtwagens en Boden, 
Vertrekuren uit de volgende Herbergen: 

BONTEN OS, Vrijdagmarkt. 
Maria-Aalter. Standaert, zaterdag, 10 ure. 
Oostcamp (Hertsberghe). Gobbyn, zaterdag, 10 ure, 
Oostcamp (Hertsberghe). Brouckaert, zaterdag, 10 ure. 
Thourout. Dries Damman, zaterdag, 11 1/3 ure. 

DRAKE, Smedestraat. 
Oudenburg. L. Luyck, zaterdag, i ure 
•Westkerke. Titeca, zaterdag, 13 ure. 
Westkerke. G. Pottevyn, zaterdag, i ure. 

'GOUDEN PEERD, Houwersstraat. 
. Alaldeghem. Verstrynghe, zaterdag, 10 ure. 

GOUOEN SLEUTEL, Halle$traat. 

Aardenburg en Middelburg in Holland. Jacob, zaterdag, 
ia ure. 

Ghistel. H. Matthys,dinsdag naarRousselaere,ten9u.tot4u. 
Den zaterdag van Brugge ten i ure. 

Lisseweghe. P.Vandycke, dinsdag en zaterdag, u u r e . 
Oostcamp. Pieters, alle weekdagen, 5 ure. 
Ruddervoorde. Godderis, dinsdag en zaterdag, 11 ure. 
Swevezéele. Tempelaere, zaterdag, 3 ure. 
Westcapelle. Blanckaert, woensdag en zaterdag, l ure, 

, HAAN, Spanjaardstraat. 

Dudzeele. Braems, dinsdag, donderdag en zaterdag, i ure. 
-Iseghem. Brintenlien, zaterdag, 9 ure. 
Knocks. Baes, woensdag en zaterdag in den zomer en in den 

winter den zaterdag, i ure. 
Oostkerke. Desmedt, zaterdag, i ure. 

HALVE MAAN, Predikheerenstraat. 
Maldeghem. P. De Baets, zaterdag, lure. 

HOORN, Simon Stevinplaats. 
Ardoye. Van den Driessche, zaterdag,' ia ure. Neemt bood* 

schappen mede voor Coolscamp, Thielt en Pitthem. 
Oostcamp. w' Braet, alle weekdagen, 4 ure. 
Rousselaere. Schotteman, woensdag en zaterdag, ia ure. 
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ig Vrachtwagens en Boden 
Ruddervoorde. De Rycker, zaterdag, 13 1/2 ure. 
Sweveieele. Rymaeker, zaterdag, 13 ure. 
Thotifout. VernoUeman, woensdag en zaterdag, i ure. 
Vlisseghem. Hostyn, zaterdag, 13 ure. 
Wyngene. De Wispelaere, vrijdag, 12 ure. Neemt boodschap

pen mede voor Thielt. 

HOLLANOSCHE MIJNE, Visclimarkt. 
Blankenberghe. Eug. De Walle, alle weekdagen, 9 ure, zater

dag, II ure. 
Heyst. Savels, woensdag en zaterdag, i ure. Gedurende het 

seizoen, dinsdag, donderdag en zaterdag. 
Maldeghem (Kleit). F.Van Landeghem, woensdag en zaterdag 

uure. 
Maldeghem. Van Landeghem, zaterdag, lo'i/a ure. 
Ramscapelle. De Burgrave, zaterdag, 11 ure. * 
Ruyssele^e. Desmedt, zaterdag, i ure. 

JAMBON, Spanjaardstraat. 
Dudzeele. Staelens, woensd. en zat., i ure. ^ 
Lapscheure. Timmerman, woensdag en zaterdag, 12 ure. 
Oostkerke. Verbauwen, zaterdag, i ure, 
Westcapelle. Dupont, woensdag en zaterdag, i ure. 

LION D'Or, Augustijnenrei. 
Lapscheure. Leopold De Weerdt, woensdag en zaterdag, I n. 
Westcapelle. L. De Broek, zaterdag, i ure, 

MEIBOOM, Dweersstraat. 

Cortemarck. Le Cleir, zaterdag, ia ure. Neemt boodschappen 
mede voor Honghlede en Handzaeme. 

Liehtervelde. Deckroyn, zaterdag, 13 ure. Neemt boodschap
pen mede vo<ir Roussela'cre. 

Ruddervoorde en Lophem. Verplancke, zaterdag, ia ure. 

'T MOLENTJE, Smedestraat. 
Aertrycke. Ring, zaterdag, ia ure. 
Eemeghem. Cl. Loo, zaterdag, 13 ure. 
Bttelghem. De Vos, zaterdag, 1 ure. 
Ghisiel. Verbckc, zaterdag, i ure. 
Snelleghem. Cuvelicr, zaterdag, 10 ure. 
Stalhille. De Schepper, zaterdag, 13 ure. 
Veldeghem. W« Denys, zaterdag, a ure. 

OUDE S. ELOY'S KAPEL, Smedestraat. 
Blankenberghe. J. Saeys-De Caluwe, alle weekdagen, ia ure 
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en ten i ure 's nachts binst het zomergetijde; over winter alle 
weekdagen om 9 ure 's morgens. 

Couckelaere. Roose, zaterdag, i ure. Neerat boodschappen 
mede voor Ichteghem. 

PARIJSSCHE HALLE, kleine Sint Amandstraat'. 
Lisseweghe. Verqualie, woensdag en zaterdag, 13 ure en half. 

PAUW, Vrijdagmarkt. 

Bekeghem. Storm, zaterdag en woensdag 13 i/a ure. 
Stalhille. A. Storme, zaterdag, 13 1/3 ure. 

PELIKAAN, Ezelstraat. 

Houttave. Huyghebaert, woensdag en zaterdag, 12 ure. 
Mcetkerke. Govaert, woensdag en zaterdag, 13 ure. 
Zuyenkerke. Verlinde, woensdag en zaterdag, ia ure.. 

ROOOE POORT, Hallestraat. 

Thourout. Reynaert, zaterdag, 11 ure. Riidi ook op Dixmude. 
Wenduyne. P.Van RoUeghem, dinsdag, donderdag en zaterd., 

13 ure. "̂  

ROODEN LEEUW, Vrijdagmarkt. 

Beemem. E. Van den Eynde, zaterdag, 11 ure. 

ROSCAM, Vrijdagmarkt. 

Oostcamp. Van Neste, zaterdag, i ure. 
Swevexeele. Verleye, zaterdag, 10 ure. 

SCHAAL, Smedestraat. 

Aertrycke. Ch. Knockaert, zaterdag i ure en dinsdag, 11 ure. 
Couckelaere. Louis Tieghem, zaterdag, l ure. 
Eemeghem. E. Van Dycke,-zaterdag, ia 1/2 ure. 
Ettelghem, Oudenburg en Oostende.Th. Ramaut, woensdag 

en zaterdag, i ure, 
Qhistel. A. Verbeke, zaterdag, ia i/a ure. 
Jabbeke. Cobbaert, zaterdag, 111/2 ure. 
Zande. Jules Verbeke, zaterdag, i ure. 
Zedelghem. L. Strubbe, zaterdag, II ure. Vervoert ook per

sonen. 
Zedelghem. W« De Graeve, zaterdag, i ure. 
Zedelghem. Aneca, dinsdag en zaterdag, 10 ure. 
Zèrkeghem. Schaek, zaterdag, 11 ure. 
Zevecote. Fraeye, zaterdag, i ure. 
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S. SEBASHAAN, Vrijdagmarkt. 

Knesselaere. A. Claeys, zaterdag, lo ure. 
Maria-Aalter. Standaert, zaterdag, l o ure. 
Oedelem. Dobbelaere, zaterdag, lo ure. 
S. Jooris. Hoste, zaterdag, lo ure. 

STAD AKEN, Hallestraat. 

Blankenbergbe. Pr. Daveloose, alle dagen, laure. 
Heyst. Ch. Schramme, woensdag en zaterdag, i ure. 

TASSCHE, Oudenburgstraat. 

Dudzeete. Danneels, woensdag en zaterdag, ia ure. ^ 
Lisseweghe. Vandeputte, woensdag, ia ure. 
Ruddervoorde. H. Devooght, zaterdag, i ure. Brugge, en 

donderdag, in De Trompette, Rousselaere. 
Thourout. Raes, zaterdag, i ure. 
Wyngene. Ivo Muiier, zaterdag, i-ure. 

TIJGER, Ezelstraat. 

Clemskerke. Cattoor, zaterdag, 13 ure. Neemt boodschappen 
mede voor Breedene en 't omliggende. 

Clemskerke. (Den Haan). De Koster, zaterd. 13 1/3 ure. 
Houttave. Rotsaert, zaterdag, 13 ure. 
Meetkerke. Vinsioen, zaterdag. 13 ure. 
Nieuwmunster. Lambrecht, woensdag en zaterdag, ia l/a u. 
Nieuwmunster. Demaeckers, woensdag, 11 ure en donderdag, 

I ure. 
Vl isseghem. Van Daclc, eatcrdag, 13 ure. 
Weoduyne. Driesscn, woensdag en zaterdag, 13 ure. 

VRIENDSCHAP, Kmispoort. 

Moerkerke. Ivo Fracyman, zaterdag i 1/3 ure. 
Sysseele . C. D'hoore, zaterdag, ia ure. 

VRIJE VLAMINd, Komcistraat. 

Thourotit. Am. Croiiibcz, alle dagen, 4 i/a ure namiddag. 

WIT HUIS, Sniedestraat. 

Etielghem. Cornells, zaterdag, 11 ure. 
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MARKTEN EN FOIREN. 
Jaar-, peerden-, vee- en verkensmarkten voor West- en 

Oost-Vlaanderen. 
NOTA. B. beteekentbotermarkt. G. graanmarkt g.groenselmark. 

H,. hoornvee. J. jaarmarkt.L. lijnivaadmarkt.P. peerdenmarkt 
V. veemarkt, vkm.verkensmarkt. vim. vlasmarkt alw. allerlei 
waren. ei. eierenmarkt. elg. ellegoederen. klg. kleedingstukkent 
Ibt. landbouwwerktuigen. 

West-Vlaanderen. 
Aerseele. — j. 2 februari, 

23 mei en 26 december. 
Anseghem —v.2gjunien27sept. 

Avelghem.— j.p.v. 2 juli, 5 nov. 
Belleghem.h.vkm alw. 27 scpt. 
Brugge. — p. 6 en 7 april, 24 

en 21; juli, 14 en i5september, 15 
en 16 otcober, i5 en 16 nov. j . 3 
mei (i5 dagen.) 

Couckelaere.—v. 4 september. 
Coyghem. — j. p. v. vkm. alw. 

29 juni. 
Deerlijk. — v. 27 en 28 sept. 
Denterghem. — j. v. 2 (uni en 

3 november. 
D'xmude. — p. v. 21 maart.— 

p. 25 juni, 14 juli, 6 oct. 11 nov. 
— j. alw. 17 juli 10 dagen. 

Elverdinghe. — p. 28 en 29 
aug. 3 en 3 november 

Ghistel. — p. 23 juli en 9 nov. 
GuUeghem. —J. v. 20 sept 

Oedelem. — p. v. 25 april en 
29 augusti. 

Oostende. — j . alw. 29 juni 
14 dagen, 2 October 15 dagen. 

Poperinghe. — j. v. 27 april, 
5 juli, 3o augusti en 25 October. 

Reninglie. — h. 3o april. — p. 
28 juli en 27 augusti. 

Rousbrugghe-HarJnghe. • p.v. 
2 feb., 7 mei, 2 aug. en i nov. 

Rousselaere. — p. 6 en 3o jan., 
16 feb., 2 april. 7 mei, 7 en 27 
juni, 23 juli, 25 aug., 4 oct. en 
8 nov., j. alw. 22 mei, 12 dagen. 

Ruy^s^ede — j. v. alw. 25 
maart en 0 september. 

Sint Denijs. — p. v. vkm.'alw. 
28 juni en 27 september. 

Sweveghem. — j . v. i3 sept. 
Swevezeele. — j . v. vkm. 4 oct. 
Thielt. — p- 16 feb en 27 juni 

p. j . alw. 9 juni en 29 september. 
Thourout. — p. 2 en 3 januari, 

1 en 2 februari, i en 2 maart. 
Hare&ke.—v. 27 september. 12 en 3 paaschdag, 27, 28 en 29 
Ingoyghem.—j.p.v.4october.'iuni, 21 en 22 juli, 26 en 27aug., 
Iseghem. — j . p. 13 februari,[5 en 6 October, 3o november en 

5 maart en zgoctober. ji dec. ).-alw. 20 juni 10 dagen. 
Kortrijk. — p. 3o januari en 261 Veurne. — j . alw. 23 maart, 

juni. — j . van i april tot 17 april 4 mei en 2 oct. 8 dagen, p. 6aug. 
Langemarck. — p. 17 augusti. Vive St Baeft. — p. v. 4 oct. 
Licbtervelde.—j. h. 25ju1i. Wacken. — j v. alw. 16 feb. 
Loo in Veurne Ambacht, —lp. 7 juni 

p. 38 juli en 29 augusti 
Meessen. — v . 11 april. —v. 

vkm. 10 October. 
. Moen. — j. p. V. 23 mei. 

Moorseele.—j 27 september. 
Moorslede. — p . 4 juli. 
Nieuw-J. — p. :S)ul' ^" 3osept. 
Nieupoort.— p.v. 4 september 

en 29 september. 

Waereghem. — j. g. b. v.vkm. 
elg klg. Ibt. vim. 18 juni en 15 
oct. — p. ook steeplechase en 
peerdenloopstrijd 3o augusti. 

Waermaerde. — j. alw. 3o oct. 
Wervick. — j . 21 augusti. — 

j. vkm. 23 augusti. 
Wynghene. — j . i mei. — j. v. 

alw. 5 octobej . 
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Gent. — p. 2 feb. en 9 nov. 
Haeltert. — p. v. 27 October. 
Hamme. — v. alw. 20 sept. 
Hcrüeele.—p. v. fiapril, igoct. 
Huysse.—p.j.alw 4Juli,25oct. 
Isenberge.—j alw. 15aug.(9d.) 
Kemseke. — p. v. 3o mei. 
Kieldrecht. — p. v. 28 sept. 
Knesselaeie. — v. vkm. alw. 

23 
Wytschaete.—j. 10 juli 8dagen 

. Yper. — p. 17 februari. ;. alw. 
3 februari en 7 augusti 10 dagen. 

Oost-Vlaanderen. 
Aalst. — j . alw. 3 juli. — p. v. 

5 juli en 11 november. 
Aelter. — j . v. 17 februari, 3 

mei en 3 november. 
Appels. — p. 13 april. , . 
Assenede. — j . v. vkm. 5 juli 4 )" l ' en to October, 

en 18 October. Lacrne,. — p. 24 mei en 3 oct. 
Audénaerde. - 1. alw. 3i maart Landeghem. — v. 21 septerab. 

— j . alw. 5 mei. — p. v. 8 sept. Lebbeke. — j . p. v. i3 sept. 
Aygem. — p . v. i5 februari Lede. — v. 16 februari, 3i mei 
Bacsrode.—p.v. 22 september, en 11 October. 
Bassevclde. — p. 5 september, i Ledeberg.— h.p.v.vkm,22 aug. 
Berlaere. - p . v 27 september' Lokeren. - j . alw. 7 augusti 
Bcveren, - p. v. 18 October. » dag..n, j 26 October. 
Bottelacre. — p. 27 september. Loochristy. — p. v. 2 juni. 
Burght. — g. p. v. I mei. Machelen. — p. v. 4 October. 
Calloo. — p. V. 14 maart Maldeghcm. - j . v. vkm. alw. 
Caprijcke. — p. i5 februari. 2 mei en 5 september. , 

27 juni en 10 October I Maria-Audcnhove. — p . 23 met 
Cruybeke. — p. v. 8 juni. en 3 november. 
Cruyshauiem. - h. vkm. 27 Meerdonck. — p. v. 

juni, )3 september en 6 december Meirelbeke. — p. v 
Denderhautem. p 21 apnl. Moerbeke. — h. p. 
Denderleeuw. — h. 21 maart.i*''?-^9 februari. 

18 april en 3i October. Moerzeke. — p. v. 8 septemb, 
Dendermonde. — j . 28 augusti,! Nazareth — ). v. 24 mei, 19 sept. 

21 sept. . 
. 13 sept, 
vkm. elg. 

p. V. fo, 17 en 24 October. 
Destelbergen.— v. vkm 10 oct 

(Seciic Bcirvelde v. vkm. 5 april. 
Dcynze. — j . p. v. i3 april, 17 

augusti en 19 October. 
irongcn.— p .v . 2Juni, 8 sept.. 

Eccke iwijk Landuit.) v. 6 sept. |5 september. 
Eccloo. - h p. vkm. 2 junil Oosierzcelc 

en 29 scpiembcr. | 
Eename. — j . aUv. 10 augusti, 

p. i l augusti 
ErivcUlc. — p. s ; -epiember. 
Everpcm. — j p 4 april. 
Exaerdc — j p . v. 8 februari, 

p. v. 22 augusti. 
Gavere. — j . v. p. 8 februari, 

ÏO juni en 14 november. 
Geeraerdibergcn. - j . 7 znaurt, 

4 april, 2 mei, a« augusti, 17 
October en 21 november. 

Nederbrakel.— j.g v.alw. 14 s. 
Nevele. — b. ei. j feb. 8 sept. 
Neygem. — v. j8 april, 19 nov. 
Ninove. —p. 3i October. 
Oombergen. — v. 4 mei. 
Oostacker. — v. p. aj^uinmarkt 

j . 34 mei en 3 oct. 
Opdorp. — p. 4 juli. 
Overmeire. — p. v. ijzer, mer

ceries 4 februari en 23 augusti. 
Peleghem. — j . 29 juni. 

Ronsse . -p .v . gmaartengnov. 
p. V. vkm. 1 juni, p. 7 sept. 

Ruyen. — p. 29 juni. 
SafVcIaerc. — p. v. vkm. 3o mei 
SchellebcUe. p. v.6 juni, 3 nov. 
Sclioorisse — j . p. 12 sept 
Sevcneecken. — p. v 5 juli eu 

29 no\ ember. 

Sinay..— p. V. 25 april, j . p. v. 
' 36 september. 
\ StAmandsberg.—p.v. (Nieuw-
•jaarmarkt) 14 januari, (Negenmei-
markt) 9 en 10 mei. p . v. en ook 
Termaarde aiuinmarkt 5 sept. 

St Gillis (Waes). — p. v. 7 sept. 
St Lievens-Hautem. — J. p. V. 

3g juni en 12 november. 
8t Nikolaes. — p. 4 mei en 5 

december. 
Sleydinghe.— p. 25 april, 3 oct. 
Somerghem. — p. v. 23 april. 
Sotteghem. — j . p. v 2C april. 
Steenhuyze-Wynbuzye. — p. 8 

September, p. v. i december. 
Stekene. —p v. vkm 14 maart 
Synghem. — p. v. 25 apn! en 

Maandelijksclie 
West-Vlaanderen. 

Alveringhem tweeden zaterdag. 
Dixroude vierden zaterd.ig. I'.essen 
vee-en verkens, ceistcii dciderdag 

-Gyverinchoveeerbtcn dinsdag vkm. 
Loo in Veurne-Ambacht, derden 
zaterdag. Nicupoott vrijdng voor 
denecratcn zaterdag. Nieu«cap. h. 
v. vijfden zaterdag. Pervy^e derden 
vrijdag. Thouroui v. vkm. eevsten 
woensdag van jan., febr., maart, 
april en mei.Venmep.v eersten za
terdag. Wareghem eersten zaterdag • 

WekelijkRcbe Marktdagen 

24 
22 augusti. 

Temsche. — p. j . 24 mei. 
Thielrode. — p. v. 5 juli. 
Uytbergen. — p. v. 18 januari. 
VelsicqueRuddershove.—p.v. 

24 |uni en 11 november. 
Viane. —j.v. 12 april en 20 sept. 
Vracene. — p .v i3 juli. 
Vynckt. — p. 4 april en 8 sept. 
Wachtenbeke.— vkm elg. Vlg. 

Ibt. 3 november. 
Waarschoot. — p. 5 april en 

13 september 
Waieivliet — j . alw. 26 sept. 
Wetieren. p. v. j . 14 april en 6 

september. 
Wichelen. — h. 3 mei. 
Zele.—p V.26 januari en 4 oct. 

veemarkten. 
Oost-Vlaanderen. 

AeKt, eersten zaterdag (juli en 
november uilgenomen). Aelter, 
eersten en derden Koeiiidag. Audé
naerde v. h. vkm. alw. eer'-ten don
derdag. Deyn/e derden woensdag. 
Exacrde derden dinsdag Neder
brakel derden woensdag. Ninove 
derden dinsdag. Sotteghem p. v. 
eersten dinidag (mei, augusti en 
november uitgenomen). 

Westvlaanderen. 
Aerseele, zaterdag , 
Aertrycke, dinsdag 
Alveringhem, maandag 
Anseghem, woensdag 
Ardoye, vrijdag 
Avelghem, zaterdag 
Blankenbergbe. maan- en vrijdag 
Brugge, zaterdag, boter, graan, 

vlas , en mager zwijns ; den Iseghem, zaterdag 
dinsdag, hoomvee; den don-,Isenberghe, zaterdag 
derdag, kalvers, schapen,vette Kortrijk, maandag 
zwijns, huiden, roet,olie,zaden Langemarck, woensdag 

Comen, maandag en donderdagiLeysele, maandag 
Cortemarck, donderdag 

Couckelaere, dinsdag 
Dixmude, maandag 
Dottignies, vrijdag 
Eerneghem vrijdag 
Ghistel, dinsdag 
Handzaeme, vrijdag 
Harelbekc, donderdag 
Heyst, in den zomer dinsdag an 
zaterdag: in den winter, dinsdag 

Ingelmunster, vrijdag 

'iLiciïtervelde, zaterdag 
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Loo, donderdag 
Meenen, zaterdag 
Meulebeke, woensdag 
Moorslede, maandag 
Mouscroen. dinsdag 
Nieuwpoort, dinsdag en vrijdag 
Oedelem, dinsdag 
Oostende, maandag, donderdag 

en zaterdag 
Oostroosebeke, vrijdag 
Oostvleteren, dinsdaig 
Oudenburg, woensdag 
Pervyse, maandag en vrijdag 
Pitthem, dinsdag 
Poperinghe, vrijdag 
Reningbe, vrijdag 
Roasbruggbe-Harin^be, zaterdag Lokeren, woensdag 
Rousselare,dins-en zaterdag, vee Maldeghem, maandag 

Wervick, dinsdag en vrijdag 
Wynghene, woensdaj( ' 
Yperen, zaterdag 

Oostvlaanderen 
Aelst, zaterdag 
Aelter, woensdag 
Assenede, dinsdag 
Audenaerde, donderdag 
Cruyshautem, dinsdag 
Dendermonde, maandag 
Deynze, woensdag 
Eecloo, donderdag 
Geeraardsbergen, maandag 

vrijdag 
Gent, woensdag en vrijdag 
Hamme, zaterdag 

Ruddervoorde, donderdag 
Ruysselede, vrijdag 
Staden, donderdag 
St-Deays, dinsdag 
Swevezeele. maandaig 
Thielt . donderdEig 
Thourout, woensdag 
Veume, woensdag 
Wacken, dijnsdag 
Waesten, vrijdag 
Waereghem. zaterdatg 

Nederbrakel, woens- en zaterdag 
Nevele, dinsdag 
Ninove, dinsdag en v r i jd^ 
Ronsse, woensdag 
Somerghem, dinsdag 
Sotteghem, dinsdag 
St-Nikolaas, donderdag 
Temsche, vrijdag 
Waarschoot, woensdag 
Weiteren, donderdag 
Zele, dinsdag 

Indien een marktdag op een heüigdag komt, dan wordt hij dtsondertH-
d aags gehauden, en in£ten een marktdag die des taterdags gehouden wordt 
ef enen heiligiag komii, dan wordt die daags te vooren gehouden. 

Aan de meni,gvuldige persoonen, die ons stellige 
inlichtingen over jaar-, peerd-, vee- en andere markten 
hebben medegedeeld, zij onze hertelijke dank. 

Nogmaals yerroeken wij dezelfde welwillende mede
hulp, wij roepen ook de aandacht in op het belang dat 
d e gemeenten hebben, nauwkeurig hunne markten in 
den zoo wijd verspreiden almanak te zien. 

D* Uitgever, L. HERREBOUDT EN ZOON. 

»6 
GEESTELIJKE STAAT. 

HOF VAN ROOMEN. 
P A U S 

Zijne Heiligheid PlUS X (JOSEPH SARTO), geboren te Riese, in het 
bisdom van Treviso, den J juni 1835. kardinaal benoemd door 
Zijne Heiligheid Leo XUl, den 12 juni 1893, Paus gekozen 
den 4 augusti 1903, gekroond den 9 augusti igoS. Hij is 
den 259"" Paus sedert den H. Petrus. Z. H. de Paus heeft 
'voor fijnen raad het H. Kollegie, samengesteld volgens debulle 
van Sixtus V, van den 3 december 1 s86, uit 70 Kardinalen, ver-
deeld in 3 orders te weten : Kardinalen-Bisschoppen , Kar
dinalen-Priesters en Kardinalen-Diakens-

dering der Bcnedictynen van Kardinalen- Bisschoppen. 
1. Aloysius Oreglia Ji Santo 

Stefano , deken van het 
H. coUegie der kardinalen, abt 
commendatarius'van SS. Vin-
centius en Anasiasius ter-drij-

^ Fonteinen, kamerling der H. 
Roomsche Kerk, aartskanse-
lierderroomsche universiteit, 
biss. van Ostia en Velleiri. 

2. Seraphinus Vanhutelli,gToot-
penitencier, secretaris der al-
gemeene roomsche inquisitie, 
bisschop van Frascati ^ • 

3. Marius Mocenni, bisschop 
van Sabina. 

3. Antonius Agliardi. bisschop 
van Albano 

5. Vincentius Vannutelli, aarts
priester der hoofdkerk van 
S. Maria de Meerdere, voor 
zitler der congregatie van het 
concilje, biss. van Palestrina 

6. Fra«ei«i/s5<j?o//i, aartspries 
ter der hoofdkerk van S. Jan 
in Lateranen, voorzitter der 
congregatie van studiën, biss. 
van Frascati. 
Kardinalen-Priesters. 

1. Josephus -Sebastian. Netto. 
van de orde der Minderbroe

ders, patriarch van Uisbona. 
2. Petrus-Jeremias-Michielan 

gelus Celesta, van de verga 

MonteCassino, aartsbisschop 
van Palermo. 

3. Alphonsus Capecelatro, van 
de congregatie van 'toiatorium 
bibliothecaris der H. Room
sche Kerk, aartsbisschop van 
Capua. 

4. PatritiusFranciscusMoran 
aartsb. van Sidney (Australiên) 

5. Benedictus - Maria Langé-
nieux, aartsbiss. van Rheims. 

6. Jacobus Gibbons, aartsbiss. 
van Baltimore. 

7. Marianus Rampolladel Tin-
daro. aartspr. der hoofdkerk 
van den H. Petrus, voorzitter 
der congregatie van de fabriek 
derzeifde kerk en van deze van 
Loretten 

8. Franciscus-Marta-Benjamin 
Richard, aartsb, van Parijs. 

9. Petrus-Lambertus Goossens, 
aartsbisschop van Mechelen. 

10. Antonius Josephus Gruscha, 
aartsbisschop van Weenen. 

11. AngelusdiPietro,^tod3Xax\& 
van Z. H. 

12. Michiel Logue, aartsbiss. 
van Armagh. 

i3: Claudius Vasifary, van de 
cong. der Benedict, van Hon-
garien, aartb.van Strigonien.' 

14. Georgius Kopp, bisschop van ̂  
Breslau. 
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Parochien 
en Succursalen 

Heeren Pastors en 
Onderpastors 

Geboorteplaats 
en jaar 

onderpastor 
Oyghem 

onderpastor 
RoUeghem 

oaderpastor , 
Staceghem ' ' 
Sweveghem 

onderpastor 
idem 

Vichte 
onderpastor 

Vive Sint Eloy 
Waereghem 

onderpastor 
idem 
idem 

Winkel Sint Eloy 
bnderpastor 

Dekenie Heenen 
PAXOCHIEN 

Meenen i« klas 
onderpastor 

idem 
idem 

Moorseele i« klas 
onderpastor 

idem 
Mouscroen a* klas 

onderpastor 
idem 
idem 
idem 

Wervick .i'klas 
onderpastor 

idem 
idem 

SUCCOBSALEN 
Aelbeke 

onderpastor 
Becelaere 

onderpastor 
Comen (noord) 

onderpastor 
idem 

Comen (ten Brielen) 

jH. Eeuwaert 
IM. van de Putte 
G. Dubuisson 
R. BiUiau ' 
G. van der Straete 
C. Peirsegaele 
A. Nuytten 
P. Snick 
jj. Joye 
L. Slosse 
D. van Haute 
[J.Samyn 
P. Rietbaeghe 
E. Buyck 
A. Delputte • 
F. Devos 
T. Delie 
C. van Overschelde 

jJ. Dupan, deken 

1. Dupan 
F. De winter 
F. Butaye, j . c. B. 

Delvaat 
R. BoUio'j 
F. van Overbeke 
A. Dassonville 
I.. de Hulster 
H. Vervaecke 
H. van den Bulcke 

Duquesnoy 
P. Dclbar 
A. Mullie 
J. Ketele 
E. Egels 
H. Godderis 

H van Damme 
C. Hodack 
L. Claerhout 
H. Bylo 
L : de Cock 
L. Delbove 
A. Banckaert 
P. Messiaen 

Crombeke 
Ingelmunst. 
Kortryk 
Poperinghe 
Veume 
Wervick 
Yper 
Proven 
Pitthem 
Belleghem 
Ardoye 
Thielt 
Veurne 
Thielt 
Sweveghem 
Beernem 
Vlamertinghe 
Thielt 

Brugge 

Brugge 
Sweveghem 
Bev. Rousb. 
Rolleghemc. 
Thourout 
Aerseele 
Lendelede 
Rousselaere 
Couckelaere 
Meenen 
Meenen, 
Mouscroen 
Kortryk 
Cortemarck 
Thourout 
Lophem 

Meenen 
Zonnebeke 
Tumhoiit 
Bever. Rouss. 
Bru^e 
Poperingho 
Aalst 

[Wervick 

875 
853 

869 
:854 

i85i 
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Parochien 
en Succursalen 

Heeren Pastors en 
Onderpastors 

Geboorteplaats 
en jaar 

-ss 

oaderpastor 
Dadiieete 

onderpastor 
Ghcluwe 

oodcrpastof 
iJcm 

H<rw«u« 

, Houth<m 

Ltu«c 
osJcrpuloc 

kitro 
i.cd«|thcm 

onderpastor 
LeTu.)u<t 

onJcrp«tior 
Luinjco* 

o-iJetpsstor 
Mnntjl«uS(Moufc: ) 

otvd«tV***^ 
Rc<kc<n • 

onjerpatior 
Bi«quoni-Tout 

onderpastor 
RoUeghemcapelle 

onderpastor 
S. Francisc. (Meenen) 

onderpastor 
idem 

hulppriester 
S, Joseph (Meenen) 

onderpastor 
Wevelghem 

onderpastor 
idem 
Idem 

Zandvoorde 
Bek. Oostende 

rA«ocHit:< 
Oostende i« klas 

onderpaftor 
idem 
idem 
idem 

H. Devloo 
P. de Clerck 

Ij.Gelaude 
E. Roelens 
A. de Waele 
H. Leleu 
P. Baes 

[B. Huys 
iM. Lambin 
P. Dumortier 
A. van da Maela 
O. Baert 
L. D«moni« 
T. d« Baecker 
(>. Maaureel 
II. van Dromme 
F. van ItüUe 
A. J« Schryvere 
H. Deckmyn 
J. J*o)u«niart 
A. J« Schuytier 
P. Pmers 
F. van deo Berghe 
E. Bouche 
J.deSaegher 
L. de Cock 
M. Maes . 
G. Verstraete 

Veurne 
Coxyde 

1871 
i8s3 

Rousselaere i8> 63 

E'. Tybergbein 
A. Willaert 
E. Depuydt 
E. D'Artois 
F. Herman 
A. van Lerberghe 
L. Raecke 
A. van de Woude 
A. de Clerck 
J. Mervillie 

P. de Cannière ^ -
deken 

P. de Cannière 
L. de Wasch 
C. Winouck 
E. Marcou 
IC. de Poorter 

1853 
1864 
.859I 
1843 
.857 
1847 
1866! 
1834 
1862 
•87' 

1862 
186 
1870 

Brussel 
Brugge 
Ten Briele 
Poperinghe 
Gheiuwe 
Waesten 
Comen 
Sweveghem 
Dottignies 
Brugge 
Poperinghe 
Couckelaere 
Westoutre 
Caster 
Lichicrvelde 1831 
Rouitselaere 1833 
.Meenen 1849] 
Ghistel 1^72 
NieuwcapeUei84p 
Poperinghe 187. 
Pervyse 
Yper 
Ingoyghem 
Ardoye 
Lendelede 
Moorslede 
Zarren 
Beerst 
Moero 
Becelaere 
Pitthem 
Westende 
Ramscapella 181̂ 9 
Kortryk 1869 
Wonterghemi83o 

Kortryk i832 

Kortryk i832 
Brugge i858 
Wink.S.Eloyi86o 
Smt Denys i857 
|C»ster 1859I 

1900 
19D1 
1900 
iQo3 

1834 
1876 
1843 
1875I 
1846 
i855 
1855' 
•874, 
1848 
1875 
i8s3! 
1868I 

1890 
1896 
1901 
1891 
1889 
i89i 
1903 
1895 
1897 
1897 
897 
1903 

li 
'899 
1902 

1903 
1900 
1900 
1892 
.894 
1895 
1903 
1898 
1900 

iqoo 

1882 

i88a 
1890 
1891 
1896 
• 899 
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Parochien 
en Succursalen 

Heercn Pastors en 
Onderpastora 

Geboorteplaats 
en jaar 

• S S . 

si 
idem 
idem 

SUCCURSALEN 

Breedene 
Breedene-Molendorp 

onderpastor 
Cleroskerke 

onderpastor 
Lombardzyde 
Mariakerke 
Middelkerke 

" onderpastor 
O. L. Vr. (Oostende) 

onderpastor 
idem 

S. Antonius (Oost.) 
idem 

S< Joseph 
onderpastor 

idem 
Steene « 

ondefpastor 
Vlisseghem 
Westeiide 
Wilskerke 
Dek.Poperinghfc 

PAROCHIEN 
Elverdinghe !• klas 

onderpastor 
Popering.S. Bert. i 'k 

ondcrpaslor 
idem 

gecstcli|ke koster 
Rouibrugge i« klas] 

onderpastor 
SUCCURSALEN 

Beveren 
ondfrpastor 

Crombcke 
onderpastor 

Dranoutre 
onderpastor 

Locre 
Noordschote 
Oostvieteren , 

onderpastor 

P. van Öoutte 
L.Veranneman, S T B 

J. Vermcersch 
C. Pattyn 
R. van de Casteele 
C. Steelant 
E. Cailliouw 
G. P,avot 
P. Vandromm» 
L. Velghe 
G. Ghyoot 
A. de Bruyne 
A. Verriest 
J. Picavet -
J. Patfoort 
C. Claeys 
E. Verhaeghe 
R. Rooryck 
P. van Aste 
C. Maselis 
J. Gbyselen 
L. van Eecke 
E. Barbe 
A . Proot 
A. de Hulster, deken 

A. de Nolf 
L Storme 
A. de Hutster 
E. Pil 
L. Hellyn 
A. van Kollegbem 
A. Policy 
H. Bruisaeri 

H. de Jonckheere 
C. Dedie 
A van Overschelde 
G. Bouquet 
J. van Lerberghe 
J. D'Hooghe 
H. de Ruytter 
D. van Suyt 
H. de Voghel 
J. Lootens 

Stalhille 
Staden 
Oyghem 
Thourout 
Ghistel 
Kortryk 

Desseighem i860 
Isegbem. 1878 

i839 
1871 
1843 

Reningbelst 1849 

1901 

Kortryk 
[Brugge 
Lendelede 
Deerlyk 
Thielt 
Houthem 
Iseghem 
Wervick 
Hoogstade 
Anseghem 
Roussebere 1854 
Elverdinghe i8ë5 
W&tnieuwk. i835 
Sweveghem i85i 
Keyem 1841 

Rousselaere 1847 

834 
i855 
1846 
1870 
1874 
1857I1899 
1874 
1844 
i86i 
1864 

igoi 

[.ichtervelde 1844 
Bekeghem 1870 
RouïSelaere 1847 
Pollinchcve t8s4l 
Meulebeke " 
Iseghem 
Poperinghe 1848 
Pollinchcve 1877 

1892 
1900 
1901 

, '896 
1804 iQoa 
1867 i M 

Eegbem 
Meessen 
Bessen 

1847 
1842 
1840 

Rouïselaere i855 
Kortryk 
Veurne 
Leffinghe 
HoUebeke 

IVeurne 

.837 
1872 

i838| 
iLichtervelde 1858I 

1901 
1902 

igoo 
.895 
.897 
19QO 
IQOO 
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parochien 
en Succursalen 

Heeren Pastors en 
Onderpastors 

Geboorteplaats 
en jaar 

,-sa 

Poperinghe, o . L . V . 
onderpastor 1 

idem 
popcr-nghe. Sint Jan 

onderpastor 
idem 

Proven 
onderpastor 

Reninghe 
onderpastor 

Reninghelst 
onderpastor 

Haringhe 
Stavele 

onderpastor 
W&tou 

onderpastor 
l d . S. Jan ler Biezen 
Wcsioutre 

ondcrp-iitor 
WciHletcren 

onJcrp.«nor 
Woeiter. 

onderpastor 
Zuydscbote 

Bek. Rousselare 
PAROCHIEN 

Ardoye i« klas 
onderpastor 

idem 
idem 

Moorslede i« klas 
onderpastor 

idem 
Roussel. S. Mich. i ' k . 

onderpastor 
Idem 
iJcm 
idem 

SI.C<.t.»S\LBN 
Bc*eren 

onJtrpaitor 
Cachiem 

onderpastor 

jC.Vanderougstraete 
P. Blomme 
A. Delannoy 
C. Banckaer t# -
F. van Overschelde 
V .Wi l l ems 
F. Bettenof 
H. Berat 
E. Verschelde 
A. de Houck 

| G . van Neste 
A. Dermaut 
\ . de Brie 
J. Nevejan 
L. .Morel 
G. Goderis 
G. Lamerant 
H. Daubrcsse 
B. Ide 
J. Louvricr 
H . Gillens 

ii . Debnote 
A. van de Lanotte 
R. T o p 
E Lagace 

| A . Loys, deken 

A.vandePutte s.T.L, 
J. Bossuyt 
E. Bucquoye 
V . de Myttenaere 
Cr de Baecker 
C. Roffiaen 
J. Valckenaere 
A. Loys 
D . HoUevoet 
S. Saint-Martin 
C. Bittremipux 
J. vanRietvelde 

P . Meersseman 
J. Dujardin 
A, van Becelaere 
R. Brutsaert 

iThielt 
Boesinghe 
Thielt 
Brugge 
Thielt 
.Sluis 
Brugge 
Poperinghe 
Ooteghem 
Yper 
C u e m e 
Tieghem 
Kortryk 

IWestrooseb. 
Waasten 
Alvermghem 
Reninghelst 
Wervick 
Vive S. Eloy 
Dixmude 

I Cu men 
Haringhe 
Popermghe 
Bev. (Rousb. 
Brugge 

Gent 

184211898 
1852 
1862 

1868 
1866 
1827 
1861 
1841 

i85 i 
1848 
1843 
1865 
1845 
i863 
i835 
i83o 
i853 
i833 
1870 
i85i 

.)i874 
1849 

1892 
1900 
90a 

1901 
1903 
1891 
1890 
1900 
1902 
1890 
I8Q6 
1893 
.899 
K 

88i 
1891 
1895 
1897 
1902 
1901 
1901 

18321.877 

Iseghem 
Lichtervelde 
Langeraarck 

jGulleghem 
Poperinghe 
Poperinghe 
Handzaeme 
Gent 
Elverdinghe 
Pervyse 
jSysseele 
Handzaeme 

1853 
i854, 
1860' 
i860 
t839 
I 8 6 Q 
1866 
i832, 

1872 
1862 

Gits 1841 
Brugge 1864 
Kortryk 1820 
Hoogstaede 1870 

II 
|i 

1900 
1902 
189a 
1900 

X 
i883 
1895 
190a 
1903 

got 
190a 
1881 
1895 



55 Bisschoppelijke Collegifn 
Bijeondere Leermti'tten, 

MM. A. Iscbaert, professor van zang en piano. 
J. Hollcvoet, protestor vap muziek. 
1. Grison, professor van teekenkunde. 
L. De Greef, professor van gymnastiek. 

O O S T E N D E . 

De Eerweerde Heeren, 

A. Krelly, principaal, prof. van handelwetenschap-
pen en engelscne taal, geboren te Oostende . . . 1866 1888 

A. De Waele, surveillant der hoogere afdeeling, geb. 
• te Reninghelst 1879 1903 

Afdeeling der Huinaniora met latijnscht en grieksche talen. 

L. De Wolf, Doctor inJWijsbefJeerte Letterk.,-prof. • 
van rhetoria en poësis, geboren te Brugge . . . 1876 1902 

C. Coehe, professor der derde en vierde klas, geb. 
te Gits 1877 1902 

A. Masscheldn, professor der vijfde klas en van de 
duitsche taal, geboren te Led^hem . . ' . . . 1875 1899 

J. Masure, protessor der zeSde klas, geb. te Oostende 1870 1894 

Afdeeling der Humaniora met levende talen. 

J. Desmet, prol. van hooge mathesis en van de eerste 
klas, geboren te Oostroosebeke 1874 1899 

H. Brulsacii, prof. van handelswctcnschappen en van 
engcischc taal, geboren te l'opcringhe 1875'190I 

E. Cr.icco, prol. der tweede en derde klas, geboren 
te RousscOaere 1870 1894 

P. Rcvnacrt, professor der vierde klas en hulpsur
veillant, ücboren te VVenick 1872 1896 

F. Vermeulen, professor der vijfde klas en hulpsur
veillant, geboren te Wielsbeke 1876 1900 

V. Merchier, professor der zesde klas, geb. te Thielt 1877 1909 

Voorbrreidenilr' Afdeeling. 

P. Serruys, bestierder, geboren te Heule . . ' .' . 1867 189t 
J. De Jude, professor der eerste klas(viifde jaar),geb. 

te Brugge. . . .18671894 
J. Verstraete, professor der tweede klas (vierde jaar), 

geboren te Heule 1877 1903 
MM. C. Drinkebier, professor der derde klas (derde jaar). 

E. Surmont, professor der vierde klas (tweede jaar). 
L. De Vriendt,5professor der vijfde klas (eerste jaar). 
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Bijtondere Leermeesters. 

MM. O. Turlot, professor van mathesis. 
A. Verschelde, protessor van zang en piano. 
L. Versailles, » viool. 
G. De Muenynck, » teekenkunst. 
C. Senault, » houding en gymnastiek. 

1 

, POPERINGHE. 

De Eerweerde Heeren, 

A. Vervaeke, S.T. B., principaal, professor van gods-
I dienst en geschiedenis, geboren te Desselghem . . 1851 1883 

ji. A. Godderis, surveill. der internen, geb. te Dadizeele 1872 1897 
' ' F . Hondeghem, surveillant der externen, geboren te 

H Boesinghe. 1875 1899 

\ Afdeeling der Humaniora iiiel lat\jitsche en grieksche talen. 

K L. De Lanote (Lic. in Phil, en Letterk.), professor 
,. van rhetorica en poësis, geboren te Haringhe . . 1858 1886 
( • F. Van der Stichele, prof. der derde en vierde klas, 

^ geboren te Winckel-Sint-Eloy 1864 1894 
R. Verduyn, prolcssor der vijfde klas, gcb. te Brugge 1875' 1895 
J. Dubois, professor dcr zesde klas, geb. te Mecnen 1871 1396 

Middelbare Afdeeling. 

N. Vroman, professor der eerste klas en van mathesis, 
geboren te Reckhem 1877 1900 

F. Loosbergh, prof. der tweede klas, geb. te Yper 1879 1903 
P. De Jaegher, professor der derde klas en van engel-

sche taal, geboren te Oostroosebeke 1870 1893 

Voorbereidende Afdeeling. 

E. Van Tieghem, surveillant en professor der eerste 
klas (vijfde jaar), geboren te Rousselaere . . . . 1874 1899 

P. Delodder, professor der tweede klas (vierde jaar), 
geboren te Thielt 1877 1903 

A. Borre, prof. der derde klas (derde jaar), geboren 
te Veurne 1867 1891 

J. Holvoet, professor der-vierde klas, (tweede jaar) en 
vijfde klas (eerste jaar). • 

I 
I 
f 

Bijtondere teermeesters. 

MM. A. Dierick.\', professor van zang en muziek. 
A. Van Eegroo, » ^ van zang en muziek. 
A. Veranneman, » teekenkunde. 
L. De Greef, » gyninastiek. 
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ALCEHEENK REKSNPLicHTioiiEiD ^Toeiicliter. E. MatKus i§< 

ÉN PKNSIOKNEN i SIJVERIIEIDSOMDERWIJS EN VAK-
Afdeelingsóverste, L. Croli SCHOLEN 

ARDEiosDiENST i Bestierder, J. Stevens ifji 
Algemcene best. C. Mor i s^ejux / l / f f fmopf . , E . R o m b a u t C # , ! ^ 

NIJVERHEID 
Alg. Best., A. Amelin O .;ji, * 

MIJNBN %N GEVAARLIJKE OF 
ONGEZONDE GESTICHTEN 

Bestierder, De Jaar O :§• 

WETGKVENIIE MACHT VAN BELGIË. 
Deae wordt g e i a m e n t i y k uitgeoefend door den Koning , den 

Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
D e kiesomschrijvingen waar twee of meer arrondissementen te 
samen moeten kiezen is de zetel van het hoofdbureel der k i ez ing 
gevestigd in de hoofdplaats van he t eerstgenoemd arrondissement 

DE SEITAAT 
Is samengesteld, bulten de twee leden van rechtswege (Mgr d i 
Graaf van Vlaanderen en Pr ins Albreoht van België) , u i t 111 
leden die a l le acht jaar moeten herkozen zijn en bij helf t , a l lo 
vier jaar, aan de s temming onderworpen worden. Deze worden 
verdeeld In senators t e benoemen door de provinciale R a d e n en 
83 senators door het a lgemeen s temrecht te k iezen den vierden 
xondag van mei 

De senaat is thans , bulten de twee leden van r e c h t s w e g e , 
samengeste ld ui t k a t h o l i e k e n , l iberalen, radicalen e n soc ia l . (*) 

E e r s t e helft u i t g a a n d e i n 1 9 0 4 

WestTlaanderön (10 leden) 
niSTRlKT BRUGGK 

Jhr I.eo vanOckerhout C ^, (k) 
Brugge 

Delanier (1) sint Jooris len Distel 
DISTRIKTKN VKUMNK, DIXMUOK 

t-.N ()')^T^SI>K 
Graaf da Limburg Stiruin O 3=, 

(k) Brii>scl 
jher R. de Spot'lii, (k) Veurne 
DISTlllKTKN HOÜSSKLAKKK KN 

Till KI.T 
Jhr A. Mulle de Terscliueren 

O * . (k) Gent 

G. Vercruysse ,k) Kortryk 
Antwerpen (10 leden) 
DISTRIKT ANTWERPEN 

Baron de Vinck de Winnezeele , 
(k) Antwerpen 

1.. I.cClcf, ( k ) u i c m 
R. StceiiQckt-TS, (k) idem 
.M. Van den Nest, (1) idem 

| . \d . Verspreeuwen, (1) idem 
DlSIKIKrKN MBCHEI,EN EN 

TURNHOUT 
Hertog M. d'Ursel O # # , (k> 

, Hingene 
'Or. H. de Mérode Westerloo (k) 

^ W ^ ; S o J r ' ' ' ' ' " ' ' ° ^ ^ ! j h 7 ' " ' e ° M e e s t e r de Betzea-

m°Tkt^EN*Kl7;RVK KN V P P R ! broeck # . (k) Mechelen 

B"" A. Surmont de VoUberghe 
C # , « ' . ( k ) Y p e r 

De Ridder, (1) Kerckhove 
CantiUion (k) Kortryk 

Bergmann, (1) Lier 
Brabant (16 leden) 

DISTRIKT BRUSSEL 

A . Braun. (k) Brussel 

(*) (k) beteekent fcatholiek; (d) democraat; (1) l iberaal; (r) MI-
dicaal; (s^ social is t (k. dj daensisi 

Impde 
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Dupret ^ (k) Brussel 

•B»" de SteenhaultdeWaerbeek ^ 
(k) Vollezeele 

E. Mesens 4j^. (k) Etterbeek 
V. Allard >#., (k) Ukkel. " 
Goethals (k) kasteel van 

bij Wolvertbem 
De Mot h ) Brussel 
Wiener (l) Boschvoorde 
Hanrez (r) Brussel 
De Gorge (r) idem 
Dumont , Marbaix 
Lambiotie, Brussel 

DISTRIKT LEUVEN 

Jhr J. Roberti O # (k) Leuven 
Ridder E . Descamps # (k) idem 
L. Vanderkelen (l>idem 
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DISTRIKT NYVEL 

E . Dumont ^ , O ^ (k) Marbais 
J. B r u t ó ( l ) N y v e l 

Luxemburg (3 leden) 
Hoofdbureel der k i ez ing Aerlen 
J. De Volder O # , G O ^ , ' ( k ) 

Brussel 
Baron G. Orban de Xivry O i^ , 

(k/ Laroche 
T . Finet (1) Brussel 

Namen (4 leden) 
Hoofdbureel der k i e z i n g Namen 
B A. d'Huart Ü # (k) Taviet 
Mélot 0 # ( k ) Namen 
A. Février (1) Sombreffe 

iB»°deSélys Longchamps (l)Halloy' 

Tweede helft uitgaande in 1908 
Oostvlaanderen (12 leden) 
DISTRIKT GENT EN EECLOO 

E. de Kerchove d'Ousselghem i * 
(k) Gent 

A.VercruysseC ^ . C ^ . - J f . f k j i d . 
Beron H. 't Kintde Roodenbeke, 

, G C : ^ (k) Oydonck 
H. Lippens (1) Gent 
A. De Vos (s) idem 
DISTRIKTEN DENnERMONDK EN 

SINT NICOLAES 
Gr.de Brouchoven de B e r g e y c k # 

(k) Beveren (Waesl 
Graaf A. de Ribaucourt C # (k) 

Perck 
Mertens (k) Cruybeke 
Boêyé (1) Calloo 

DISTRIKTEN AUDENAERDE EN 

AELST 
C v a n Vreckem C # (k) Meerbeke 
P. Raepsaet # (k) Audenaerde 
Baron da Kerchove d'Xacrde (k 

Bellem 

Henegouw (14 leden) 
DISTRIKTEN BERGEN EN 

ZONINGHEN 
Hubert (k) Bergen 
Van de Velde (k) Lessen 
O. Boel O # (1) Court s. Etienne 
H . Sainctelette O # (1) Bergen 
Fernand Defuissaux (s) Baudour 

DISTRIKTEN DOORNYK BN ATH 

Stiénon du Pré ^ ( k ) Doornyk 
E. Huet (l) idem 
lic Sejournet (1) Leuze 

nlSTRlKTKN CHARLEROI EN 
THUIN , 

Graaf Werner de Mérode (k) 
Loven al bij Couillet 

J.Audent. C .#>, O ^(IJCharleroi 
C. Houzeau ae Lehaie (r) Bergen 
Steurs •§> (r) Givry 
F . Févner (r) Florennes 

Limburg (3 leden) 
Hoofdbureel der k i ez ing Hasse l t 
Gr. de Renesse (k) -1 
Baron E.Whettnall # (k) Marlen 
Gr. C. de Hemricourt de Grünne, 

^ (k) Hamal (Tongeren 

Luik (10 leden) 
DISTRIKT LUIK 

Lamarche (k) Luik 
J. Du pont O ^(\) Luik 
Ch. Clement (r) idem 
Flécbet (r) Verviers 
Magts, Luik 
DISTRIKT HOEI EN BORGWORM 

B»° D. Ancion O ^f- O ^ C') ' '"'^ 
Naveau, idem 

DISTRIKT VERVIERS 

A. Simonis O # (k) Verviers 
d'Andrimont (1) Limburg 

http://Gr.de
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PROVINCIAIE SE1ÏAT0E8. 

Eerste helft uitgaande ia 190€ 
Westrlaanderen (3 leden) 

A. Cappelle (k) Meenen 
T. De Lantsheere G L '^ (k)| 

Brussel 
Baron Surmont de Volsberghe 

C # ( k ) Y p e r 
Antwerpen (3 leden) 

E. Cools (k) Ryckei/onel 
O. Selb (k) Antwerpen 
V.Fri»*(k)Mechelea 

Brabant (4 leden) 
Delannoy (1) Brussel 

Tweede helft oitgaande in 1908 

Graaf Goblet d'Alvicilla (1) Court 
St Etienne 

De Coster (1) Leuven 
Henricot (1) Court St Etienne 

Namen (2 leden) 
Markgr. de BeaufiEbrt C 4i . C # . 

(k) kasteel van Mielmont Onox 
(Namen) 

l'.Poncelet(k)Dinant 

Luxemburg (2 leden) 
P. de Favereau i^ (k) Ockier 
B<>"de Pitteurs Hiegaert», Habay 

Oostvlaanderen (3 leden) 
A. Claeys-Boiiüaert ^ (k) Gent 
D. Fiévé O ^ (k) idem 
T. Léger O # . (k) idem 

Henegonw (4 leden) 
Graaf O. de Kerckhove de Den 
Piret (1) Chaielat 

lerghem (1) Bellem 
Edm. Picard (s) Brussel 
Art. Bastien (s) Bergen 

Luik (Sleden) 
H.Lejeune-Vincent Or^(l) Dison 
Grimurd fa) BruMel 
H. (.albitninv (s) idem 

Limburg (2 leden) 
Mgr Keeseo ^ (k) Brussel 
F. Me>er» O .*(k) Tongeren 

DIENST VAN DEN SENAAT , 

Alg. secret., C. Warnant C^,'^ 
Bijgev. greffier, A. Campioni i^ 
Bibliothecaris, A. Hoste 
Bediend., V. Marchal en E. Mae» 
Naziener der snelschriften, G. 

Pantens 
Bijgevoegde naziener, L. Dehoul 
Snelschnjvers, A.Colfs; A. Gallet; 

L. Hombrecht; A. Montenez; 
A. Humblet, Francois, A, Nolf 

Bek. verslag best. G. Dubosch <^ 
Opstellers, J. Van Damme en 

)hr A. de Haulleville 
Biigcvoegde opstellicrs, L. Gillet, 

M. Sulzberger on Garnir 
Vertalers, A. Desmet; J. Sleypen; 

Brons en Adriaenssens 
KAUfEE DEE VOLKSVERTEOENWOORDIGEES. 

De Tolksvertegoowoordlgers, ten getalle van 166, z)]n voor 
4 jaar gekozen en worden b|J helft alle twee jaar vernieuwd op 
den vierden zondag van mei 

De kamer is thans sameDgesteld uit katholieken, <lemocraat, 
liberalen, radicalen en socialisten 

Eerste helft uitgaande in 1904 
Oostvlaanderen (26 leden) v. Begerem # , G o ^ ' (k) idem 

DISTRIKTEN GENT EN EECLOO i. Van Cleemputte •ll'Ck) idem 
Graaf P. deSmet-de Naeyer ^ , G. Cooreman^ (k) idem 

G L ^ (k) Gent IJ. Maenhaut (k) Lemberge 
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A. Verhaeghen (k) Meirelbeke I Levie (k) Charleroi 
Huyshauwer (k) 
Braun # (1) Gent 
Devigne (1) idem 
Anseele («) ideni 
F. Cambier (r) idem 

DISTRIKT SINT NICOLAES 
A. Raemdonck (k) Lokeren 
F. Van Brussel (kl Stekene 
J. Van Naemen >||i(k) S.Nicolaas 
de Browne de Tiège (k) Beveren 

DISTRIKT DENOERMONDE 

E. Tibbaut (k) Gent 
L. DeBruyn O # , G O * ( k ) 

Dendermonde 
de Kerchove d'Exaerde (k) Gïnt 

DISTRIKT AELST 
C. Woeste G O # (k) Ukket 
B™ Bethune >§> (k) Aelst 
L. de Sadeleer O >^ (k) Haeltert 
De Backer (k d) Denderhauthem 
Pieraert (k) 

DISTRIKT AUDK.NAKRDE 
L. Thienponl iSf^ (k) Aude.uerde 
de Ghellinck d'Elseghem (k) Sin' 

Denys-Westrem 
C Liefmans (l) Audenaerde 

Henegauw (28 leden) 
DISTRIKT BERGEN 

A, Harmignies (k) Bergen 
V. Delporte (k) idem 
Dufrane (1) Frameries 
Pepin (s) 
A. Maroille (a) Frameries 
A, Brenez (a) Hornu 

DISTRIKT ZENNICK 
Mabille (k) l.e Roeulx 
G, Paternoster O i§i (1) Edinghen 
J. Mansart (s) La Louvière 
Branquan 
DISTRIKTEN DOORNYK EN ATH 
H. Duquesne (k) Vaulx 
L. Cambier (k) Ath 
i. Hoyois (k) Doornyk 
Crombez (l) Taintignies 
Ouverloux (1) Ath 
V. Pouille (s> Basècles 

DISTRIKT CHARLEROI 
B»" Drion # (k) Gosselies 
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Bertaux (1) Gosselies 
H. Leonard (s) La Hestre 

Caeluwaert («) Roux 
ICavrot ($•) La Hestre 
P. Lambillotte g) Jumet 
|J. Destrée (s) Marcinelle 
L. Fumémont (s) Wenduyne 

DISTRIKT THUIN 
Derbaix (k) Binche 

|G. Warocqué (1) Manemont 
N. Berloz (s) Morlanwelz 

Limburg (6 leden) 
DISTRIKT HASSELT 

M. Cartuyvels ^ (k) S. Truiden 
|Graaf A.deTheuide Meylandt# 

(k)iast.van Meylar.d;, (tiasselt) 
Ridd. A.deCorswarem ^ (k) id. 

DISTRIKTEN TONGEREN EN 

MAhSEYCK 
1G. Hellcputt^ (k) Leuven 
C. Desmaisicres (k) Heers (Boi^-

loon) 
.M. Gielen (k] Hoesselt bij Bilsen 

Luik (21 leden) 
DISTRIKT LUIK 

,G. Francotte .f. (k) Luik 
de Ponthière (k) Argenteau (Luikf 

| j . Dallemagne k) Angleur 
Neujean (1) Luik 
P. Transenster (1) Donnay 
H. Denis (s) Eisene 
P. Demblon (s) Fond Pirette 
P. Smeets (s) Seraing 

[j. Wettinck (s) Jemeppe-op-Maas 
J. Schinler (s) Sprimont 
[Troclet (s) Luik 
DISTRlIiLTEN HOEI EN BORGWORM 
J. Piisaer ^ (k) Rumsdorp 
[Giroul (1) Hoei 
G. Hubin (s) Vierset Barse 
Gouters (s, Oley-Horgworm 

DISTRIKT VERVIERS 
J. Davignon (k) Pepinster 
A. Borboux (kl Verviers 
E. Mullendorf (1) idem 
J. Malemprez (s) Ensivai 
de BioUey (k) 
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Tweede helft uitgaande in 1906 

Westrlaanderen (20 leden) 
niSTRIKT imUGCF, 

Gr. A. Visart de Bocarmd C >§• 
(k) Brugge 

E. De Brabanderer$.(k)Thourout 
L. Termole (l) Bnipge 
A. Ruzette ,k) Idem 
DISTRIKTFN VKURNE, DIXMUDB 

KN OOSTFNDK 
J. Van der Heydei8'(k)Oostende 
E. Oe Groote (k) Houthulst 
A. Pil >;f̂  (k) Veu'ne 
A. Buyl (r) S. Gillis 
DISTRIKT. KOUSSKLARF-THIELT 
A. BeemaertG L ̂ ,<J L ̂ , (k) 

Boschvoorde 
Baron M.van der Brueeen ^t (k) 

Wielsbeke 
Baron C. Gilles de Pelichy (k) 

Iseghem 
V.Van den Bogaerde ^ (k) idem 

DISTRIKT KORTRYK 
A. Reynaert O ̂ , ^ (k) Kortryk 
P. Tack C if. (k) idem 
J. Liebaert ^ (k) idem 
Busschaert (k| 
Vandever.ne (1) Swevsghem 

DISTRIKT YPKR 
R. Colaert* ik) Yper 
F. Van Merfis (k) Poperinghe 
E. Nolf (1) Yper 

Antwerpen (20 leden) 
b l S T R I K f ANr\VKHI-KN 

A. Corcman» (k) Amwerpen 
E. Biart ^-^ (k) idem 
A. [Telbeke % (k) idem 
L. Van den Broeck v^ (k) ideiQ 
J.-B. Dewinier •* (k) idem 
Van Reeth de Meester k) 
Seghers (k) idem 
J. Van Ryswyck i^ (1) idem 
F. Delvaux cfi 1) idem 
G. Tonnelier (1) idem 
J, Verheyen (1) idem 
M. Terwagne (s) idem 

DISTRIKT MECHELEN 
A. Lefebvre # (k) Blaesveld 
E. De Cocq (k) Mechelen 

K. Van OiuwenberRh ^ (k) Lier 
Van de \Valte(l) Mechelen 

DISTRIKT TURNHOUT 
B"" C. de BrocgueviUe (k) Postel 
Verstellen (k) Turnhout 
Le Paige (k) Herenihals 

Braband (31 leden) 
DISTRIKT BRUSSEL 

E. Ncrincx •§> (k) Brussel 
C. De Jaer (k) idem 
J. Vanderlmden •§• (k) idem 
J. Renkin (k) Eisene 
H. Carton de Wiart (k) St Gillis 
De Lantsheere (V) Boschvoorde 
F. de Boniridder (k) Vilvoorde 
H. Colfs (d) Eisene 
De Coster (k' 
Huysmar.s (1) Brussel 
Lepage (1) idem 
P. Hym ins |1) idem 
P. JansoQ (r) idem 
Feron (r) idem 
Lemonnier (r) 
E. Van der VelJe (s) Eisene 
L. Bertrand (g) Schaerbesk 
Ant. Delporte (s) Brussel 
Meysmans's) 
F. Cavrot (s) La Hestre 
G. Delbastée Ts) Brussel 
Daens k d 

DISTRIKT LEUVEN 
V. SchoUacrt * ^k) Brussel 
Jhr I. Je Trooz g. k) Leuven 
L. Hn«tcuw (k) rhicnen 
De Decker (k) KcsselLóo 
Bauduin (I) I hicnen 
P. Van Langendonck (s) Leuven 

DISTRIKT NYVEL 
B"" G. Snoy ^ ik) Eigen-Brakel 
J. Brabant (k) Perwez-le Marché 
L. Jouree (1) Eigen-Brakel 
A. AUard (s) idem 

Inxembnrg (5 leden) 
DISTRIKTEN NEUFCHATEAU 

EN VIRTON 
Heynen-Gerard O # (k) Bertrix 
L. Lorand (t) Brussel 

DISTRIKTEN AERLEN, MARCHE 

EU BASTENAKEN 
van Limburg-Stirum (k) St Jean 

bij Manhay 
P. Delvaux 'f'Jk) Rochefort 
E. Francois (1) Brussel 

Namen (9 leden) 
DISTRIKT NAMEN 

L. Petit (k) Auvelais 
Dohet (k) Namen 
E. Hambursin (1) idem 
G. Defnet (s) S. Gilles (Brussel) 
Melot (k) 

DINANT EN PHtLIPPEVILLE 
G. Cousot (k) Dinanf 
E. Hubert (k) Chimay 
d'Huart (k) 
G.Horlait(g)Moustier-sur-Saniber 

DIENST VAN DE KAMER 
Griffier, Van Doorslaer ^ 
Bureeloverste, C. Deprofl 
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Secret, der questoren en rekenpl. 

kashouder, N.. 
Bibliothecaris, P. Maes 
Bijgev bibliothecar.. E. Banning 
Snelschnjvers . J. Degulne; A. 

Valley; A. D^uby; J. Vuyl-
steke; Van Russelt; E. Blaise; 
E. Dauby en J, Viselé 

Secretaris van den snelschrift-
diensl. F. Livraux 

Bijzondere dienst. — Bestierder 
van 't analijtisch verslag in het 
fransch, P. LeboeufO# 

Opstellers, J. Van Damme en 
G. du Bosch ^ 

Bijgevoegde opsteller, Crockaert 
Hoofd vertaler van het beknopt 

verslagen nazienervan het snel-
schrijven, O. Périer ifs 

Vertaler-naziener, K. Brants 
Vertalers, Ph. Van Cauteren ; L. 

Beun; P. Van Langendonck en 
A. Henderickx 

WEST-VLAANDEREN. 
De provincie West-VIaanderen bestaat uit 14 steden en 236 

gemeenten, en is verdeeld voor wat het bestuurlijk wezen betreft, 
in 8 arrondissementen , te weten : Brugge, Dixmude , Kortryk •. 
Oostende, Rousselaece, Thielt, Veume en Yperen en voor wat het 
rechterlijk wezen aangaat, in 4 arrondissementen : Bmgge, Kortiyk, 
Venrne en Yper; zij staat onder 't gebied van 't Hof van Beroep te Gent. -

BESTUUR DER PROVINCIE. 
Baron J. B. BETHUNÉ O # , Gouverneur (l) 

Bestendige Afveerdiging Tan den proT. Raad (**) 
Uitgaande in 1904 

E.Van Hee-Faure O j|f< te Veume 
H. Loontjens O i§i te Thielt 
N.. 

Uitgaande in 1908 
J. Verhaeghe O !#, te Wervick 
E Cauwei^, te Brugge 
O. Landas ^ , te Kortryk 

Pi'ovineialt Griffier, A. Verougstraete ^ 

(•) De openbare gehooren van den Gouverneur zijn bepaald op den 
donderdag en z.iterdag van iedere week, ten II ure 's morgens. 

(••) De gewone zittingen hebben plaats in het Gonvernements-hotel 
den vrijdag van iedere week, om 10 ure voormiddag. 
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ProTinciale Raad. 
De provinciale Raad verecnigt xich jaarlijks den eerïten dinsdag 

van juli, voor 15 dagen; de Koning kan nogtans den Raad in baiten-
gewonen zittija do«n vergaderen. 

ROUSBRUGGE-HARINGHE. 
J. Floor, te Rousbrugge-Haringhe 
E. Verltnde, te Loo 

RUYSSELEDE. 
Jhr A. Mulle de Terschueten, te 

Pitthem 
YPER. 

L. de Gheus iji, te Voormezeele 
Jhr E. de Thibault de Boesinghe, 

te Boesinghe 
E. Fraeys, te Yper 
Jhr H. Iweins d'Eeckhoutte, id. 

Uitgaande in 1904 
AVELGMKM. 

Cyr. Matthys, te Avelghem 
H. Iserbjrt, te Bosïuyt 

DRUGOK. 
£ . Cauwe ^ te Brugge 
Jos De Cooman, idem 
C. Deswert, te Blankenberghe 
Ridder E. de Vrière, Beemem 
R. Fraeys i^, te Brugge 
JhrL.KervyndeMeerendré.idera, 
Baron R. Pecsteen, ie Oostcamp 
Ch. Serweytens i$i, te Brugge 
E. Standacrt. idem 
J. Van Haecke, idem 
Ridder Em. van Outryve d'Yde-
. walle, te S. Andrie* 

Jhr E. Visart de Bocarm< ^ , te 
S. Kruis 

HARELBEKE. 
J. Storme, C <^ te Waereghem 
V. Lefevre , te Haielbeke 

ISECHEM. 
B"J.Gilles de Pélichy^, Iseghem 
A. De Brjbant, Ingeiinunster 

MEE.NKN. 
A. Pardoen, te Mccnen 
J. Van Lacre, ie Wevelghem 
L. VuyUteke.te Meenen 

MKULKHf-KE. 
Em..Goeth4lt, ie M<.alebeke 
S. Rcynaert, te Atrseele 

NIEUWPOOHT. 
Baron Fr. de Crombrugghe de 

Picqitendaele '•%>, te Vladsloo 
PASSCHKNDAELE. 

C. Lammertyn, te Moorslede 
H. Parret, te )ionnel)eke 

POPERINGHE. 
G. Lebbe, te Poperinghe 

ROUSSELAERE. 
A. Buyse, te Rumbeke 
A. Carlier, te Rousselaere 
L. Maselis, idem 

N., 
Uitgaande in 1908 

ARDOYE. 
C. Van den Bussche, te Ardoye 
Jhr F. de Thibault de Boesinghe, 

Swevezeele 
DIXMUDE. 

B. Baert ^ , te Dixmude 
J. Maes, te Merkem 
C. Quatannens, te Dixmude 

GHISTEL. 
Baron O. de Crombrugghe da 

Looringhe, te Moere 
L. Van Iseghem, te Snaeskerle 

HOOGHt.BDE 
O. Delaey 1^. te Hooghlede 
H. Matureel, ie Staden 

KORTRYK. 
A. Depla, te Kortryk 
O. Landas ^ ,̂ te Kortryk 
A. Liebaert, 4» te Kortryk 
C. Samain, te St Denys 
T. Toye, te Sweveghem 
P.van den Peereboom 1^, Kortryk 
A, Verh«eghe, te Vichte 

MEESSEN. 
Jher G. BruneeWe Montpellier, 

Kemmel 
E. Thevelin, te Meessen 

MOORSEELE. 
A. De Brie, te GuUeghem 
A. DeVosigi, teHeule 
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MOUSCROEN 

B » A. del Fosse d'Espienes i^, 
te Espierres 

F. Mulliez ^ . te Mouscroen 
J. PouUet-D'hoedt, te Dottignies 

OOST-ROOSBEKE. 
F. De Biabandere, te Wielsbeke 
N.. 

OOSTENDE. 
Ed. Jean ^ , te Oostende 
A. Liebaert %>, idem 
A Van Glabbeke, idem 

THIELT. 
U. Baert, te Thielt 
H. Loontjens O •§!•, te Thielt 

THOUROUT. 

Jhr E. Piers de Raveschoot, te 
Couckelaere 

Bo'A. van Caloen, te Lophem 
Ridd. P. van Outryve d'Ydewalle, 

te Ruddervoorde 
A. Verte, te Thoutout 

VEURNE. 

C. Demeester, te Veume 
E.Van Hee-Faure O # , idem 

WERVICK. 

A. Van Elslande ^ , te Comen 
J. Verhaeghe O >§•, t« Wervick 

Bnreelen van het provinciaal Bestnar. 
De bureelen zijn gevestigd op deri Burg. 

De bureelen zijn open om 9 u. 's morgens, en gesloten om 5 u. 's ar. 
Het publiek wordt van 10 tot 11 ure's morgens in de bureelen 

toegelaten. — De provinciale Raadsleden worden alle uren van den 
dag aanveerd. 

KABINET. 
Kabinets-overste van den Gouverneur N . . . . 
Sekretaris van den Gouverneur, jhr R. van de Walle, 
ridder der orde van de Leeuw en de Zon van Persie^ 

commies. 
, Benoemingen in het gerecht en in het notariaat. — Benoemingen 

van arroudissements-commissarissen, burgemeesters en schepenen. — 
Eereteekens : Leopolds-orde; vreemde orden; burgerlijke decoratien;. 
belooningen voor daden van moed en zelfsooofiFering. — Jachtver-
loven, — Paspoorten. — Titels van edeldom.' — Verhoorvragen. — 
Voorbehoudene, geheime en persoonlijke zaken. 

GRIFFIE. 
A. Verougstraete#, JT''»^^''-— N.., bureeloverste. 

Bestuurlijk memorial : Verzending. — Lijst der akten aan enregis-
trement onderworpen. — Processen-verbaal van den provincialen 
raad en der bestendige oeputatie.. - Uitvindingsbrieven. 

EERSTE BESTUUR.,{bevattendede i"em'afdeel.} 
L. Boedt, bestuurder. 

I» AFDEELING, H . Priem, afdeelingsoverste. 
K. Claeys, bureeloverste. 

Afpaling van openbare eigendommen — Arrondissements-commis-
lariaten. — Burgerstand. — Burgerwacht. — Cadaster. — Commis
sarissen van policie, — Eedgerecht : Lijsten der gezworenen. — 
Gemeentebesturen ; Personeel.— Gemeentelijke policie.— Gemeente-
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Kruidenierswaren 

(in 't groot) 
Snauwaert J., markt 

L andmeter 
Thielen, valkestraat 
Lijnwaden {verkoopers) 

Devry A., kerkstraat 
D'haene-Méynne w», oostendestr. 
Ghcsquière, kokstraat 
Kesteloot (geiusters), recoUettestr 
RumfeU E., langestraat 
Van Tomme J., kerkstriat 

Makelaar 
De Roo W. i||i, marktstraat 

MosselputUn 
Pare national 

Oesterput 
Deswarte, hoornwerk 
Halewyck M. 
Willaert Antoon, statieplaats 
Pare national 

Oesters 
Willaert Antoon, statieplaats 
Pare national 

Pasteibakkers 
Dewaele AH., maiktstraat 
Deschieter F., marktstraat 
Geysen P., hoogstraat 
Hoaveaaegel L., langestraat 
MJchiels H., markt 
VliegheA.. kerkttrait 

Plafonneun 
Brassione Ed., kerkstraat 
DeGryse D., ijpcrttraat 

Quinquets {magazijn) 
Debruyne K., schipstraat 
Ketelers wed., ijperstraat 
Michiels Al., kerkstraat 
Spotbeen wed., kerkstraat 
Vandamme Louis, s jacobstraat 
Van Acker L., langestraat 

Rijtuigverhuurders 
De Coster A., ijperstraat 
De Coster Henri, idem 
Lombart, langestraat 
Mahien J., Icaaistraat 

Schilders 
üryson P., recollettestraat 
Lissnyde'r L., schipstraat 
Minne L., langestraat 
Vanden Abee'e L. hoogstraat 
Vreeswyck D., oostendestraat 

Idem (rijtuigen) 
Braecke H., ijperstraat 

Touwslagers 
Gommers J., oostendestraat 

Vroedvrouwen 
De Gryse'(vrouw), ijperstraat 

Wagenmakers 
Braecke H., ijperstraat 
Desaever Napoleon, schipstraat 

Winkeliers 
Bekaert O., langestraat 
Coolaert Ch., kerkstraat 
Deetens H., langestraat 
Delhaize, marktplaats 
Deseck H., marktstraat 
Lombart, marktstraat 
Provoost H., langestraat 
RybensPolyd., kaaistraat 
Willaert G., potterstraat 
Wittevrongel W,, s. jacobstraat 

Wijnen (koopmans) 
De Coster P , potterstraat 
Dewaele Michel, langestraat 
Rybens Polyd., kaaistraat 
Vanacker L., langestraat 

IJzetkoopmans 
Spotbeen wed., kerkstraat 
Vanacker L., langestraat 
Vandamme L., s. jacobstraat 

Zaden 
Berteloot Fl., langestraat 
Deschieter P., marktstraat 
Vroman J., hoogstraat 

Zeilmakers 
Cis J., kaaistraat 
Gommers J., oostendeftraat 

Zoutzieder 
De Brauwere, marktstraat 
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STAD OOSTENDE, 39,484 zielen 

A. Pieters O # , burgemeester i 
A. Liebaert ^ , D. Fermon i^, 

G. Cnudde, N.. sch. 
Ed. Jean # ; J. Laroye; P. Pil; 

Van Graefschepe; D. Willems ;| 
^ Dnmon. C. Haeck; C. Soyei 
O * ; A. De Backer; A. De Cock 
E. Van Glabbeke; l. Pleyn; H. 

\ üewcerdt; A.Chenot; Kestelootjl 
Ch. Vanlmschootift; Thanghe;! 
O. Helsmortel; A. Mamman %, 
raadsleden 

L.Dereere;DachSieau;L,Desmedt 
enTack, bijgevoegderaadsledenl 

A. Van Iseghem |̂>, sekretaris 
A. Thoné, gemeenteontvanger 
A.SaTton, ontvang. Oostende oost 
A. Van SchoO', ontvang, id. west 
E, Patte, bibliothecaris 

-A. Verraert, ingenieur 
R. Tilkens i^ en Danneels, 

politiecommissarissen 
Carette; Tanghe; Hereng, Dewittej 

en Dri^he, onderommitsarissen 
Burgerwacht 

STA» 
Eer-maioor<, A. Pieters O ^, Ed. 

Delanghe ^i 
Luitenant-kol. A.Van Imschootdji 
Majoors, E. Staesens, P. De Puydt i 
Luitenant-adjud.-maj., D. Willem 
Luitenant4twartierm., Fourmarier 
Geneesheer, E. Van Oye ^ 

KORPS AXTILLERIE 
Kapitein-bevelh. Ach*Decock i 
Geneesheer, A. Kockenpoo 

Burgerlijke Oodahulzen 
Voorzitter, Éi. Lanciweert 
Leden, Ed. Jean ^li, G. Serrnys, 

A. Royon en Ch. De Ccuninck 
Sekretaris, Blomme 
Ontvanger. A. Borgers 

Bureel van Weldadigheid 
Voortitter, t m De Breyne 
Leden, L. Thomaj E. Van Wynen-
daele, A Stnbbe, A.V.n Glabbekel 

Sekreuris.N.Pede; 
Tresorier, A. Borgers 

Bank van Leening 
Voonitter, E. Lanciweert 
Leden, E. De Breyne ; Aug. Bor-
j gers; L. Valcke i^ 
Bestierder-sekret., Ch. Desorgher 

Berg van bermhertigheid 
Voorzittei, N.-
Schrijver, A. Daniels 

'Leden, F. Soyez; H. Michaud; E . . 
Asseloos; Doude; Jan en Vlie-

i tinck 
1 Hospitaal 
Overste, Bernarda Swertvogher, 

met 9 religieusen 
iGeneesheeren, Ch. Schramme i[|>; 

Seeuwen; Kaisergriiber; Vande-
maele en Kockenpoo 

Aalmoesenter, De Bruyne 

I Raad van V^^erkrechters 
Voonitter, A. Dumon 
Ondervoorzitter, J. De Grueve 
JBaien. P. Pottier; L. Loontjens 

en G. Passchyu 
Bijgevoegde, A. Van Dycke ; R. 

De Vreese en Z. Bauwen» 
Knechten, J. De Planter ; E. De-
j cerfjC.DeWulfenF. Allary 
Bijgevoegde, L. Vanhouck; O. 
I Roos;N.. . 

Oexondheids-Commiuie 
Leden, Seeuwen E. Lanwweert, 

E.Van Bredael i ^ J. Laroye en 
MerichA 

Sekretaris, Maemoudt 
Onderwijs 

I NAVIGATIB-SCnOOL 
Voorr., de gouverneur der pTov, 

lOndervooriilter, de burgemeester 
L*den, A. Hamman 4^; O. Roger 

D. Fermon ^n, L. Pierre O # 
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Sekrelaris, Aug. Daniels 
Professor, V. Remy 
Eogelsche prof., Van de Weghe 

ATHENEUM 
Burgemecftter en Scbepeoen maken vao 

rechtswe|;e deel van hec bestuur 
Led., E. Jean lö»; A. VanGUbbeke; 

A. De Cock; C. Soyez O igi en 
L. Va1cke# 

Sekretaris-tresorier, P, De Puydt 
Prefekt der studiën, Gilt^man 
Serveillant. Coulon-Dumoulin 
Professors, F. Brocka; Defosse; 

Daloze; Dumarteau ; Mathieu; 
Van den Bogaerde; Heirman; 
Toossaint; Maes; Gilson; Wat-
houl; Vande Weghe; S. Provost; 
E. Kayser; HermAns ; Brabants 
Hacken 

Bestierder van 't pensionnaat, L 
Fourmarier 

BBTALBNDV GEMEENTESCHOOL 
(voor knechtjes) 

Bestuurder, M. Vercruyce 
Onderwijzers, H. De Cloedt; D. 

Broucice; Ph. Van den Abeele ; 
C. Vaohille 

Muziek, E. Pierkot 
BKTAI.SNDE MEISJESSCHOOL 

Bestuurster, Mad. Rookers 
Onderwijzer., vrouw B. CBreyae; 

V10UW Biyens; jufv. De Cloedt; 
De Boevere; mad. Tabery ; Ch. 
Bayens ; jufv. Detmet; H. Che
valier 

Mnziek, jufv Vanderaa 

XOSTELOOZB SCHOIXN 

[voor knechtjes). — Sehool n' l 
Bestuurder, L. Defever 
Onderwijzers, J. Bens ; F. Delaru-

vriire ; Ch. De Jonckheere ; Ch. 
Vanhoome ; H. Tabary ; H. 
Broynooghe ; Roos ; Boebme ; 
Vanhille ; H. Cambron en L, 
Patfoort 

Moziek, L. Van Acker 

School n' 2. 
Bestuurder, L. Van Elstande 
Onderwijzers, Deleger; V. Dekey-

ser ; C.Demaecker; J. Birlouet; 
L Bekaert ; L. Demaeckcr 

Muziek, E. Macken 
lf;Otr meisjes) — school «. I 

Bestuurster, jufv. Burvenich 
Onderwijzeressen, mad. Meseure; 

jufv. Vander Aa ; raad. Bniy-
nooghe; jufv. Cardon; A. Sacré; 
M. Desorgher ; jufv. Strynge ; 
mad. Kopp; jufv. Doorme ; De 
Lanoye ; mad. Verbrugghe 

Mnziek, Vander Aa 
School » 3. 

Bestuurster, mad. Vercruysse 
Onderwijzeressen, jofv. Alleman ; 

E. Wen»; mad. Chevalier, jufv. 
Casteleyn ; C. Doorme ; mad. 
CranshofT; jufv. V n Cuyck ; 
P. Hinderyckx; mad. Neutens; 
H. Lescrauwaet; jufv. HoSiuan 

Muziek, Fremaut 
NIJVE&HEtDS-SCHOOL 

Voorzitter, Ed. Jean ^ 
Leden, E. Lancweertz; L. Van 

Gansbergbe; Pierard, P.Vander 
Schueren en A. De Cock 

Bestuurder, Arthur Frankignoul 
Hoofdleeraar, Edg. Remy 
Leer., van reevaart, A. Bultinck; 

Tan eoeelich, J. Vandeweghe; 
van zeekoophandelrecht, L. Do-
pont; van gezondheidsleer, Eng. 
Van Oye^i van werkt aigkunde. 
P. Moulin 

Surveillant, Vanhille 
MUZI EK-SCHOOL 

Voorzitter, A.Liebaert*. schepen 
Bestuurder, L. Rinskopf 
Leeraars, J. .Van der Aa; Fiercot; 

Van Acker; Macken 
Sekretaris, E. Van Bredael ^ 

Maatschappijen 
TOONEELKUNDB 

Hoop in de Toekomst 
Voorzitter, Noë Pede 
Schrijver, Verhaeghe 
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VLAAMSCH VERBOND 
voor Moedertaal en Vaderland 

Voorzitter, Liebaert <|i 
Ondervoorzitter, Willem 
Geheimschrijver, E. Baete 

AFDSELINGVAN HET WtLLEM-
roNrs 

Voorzitter, Thoné 
Schrijver-schntbew., De Puydt 
Bibliothecaris, M. Msseure 
Lid. N... 

XONtNKUJKE MAATSCHAPPIJ 
SINT SEBASTIAAN 

Eerevoorzitter, Z. M. de koning 
Hoofdman, L. Thoma 
Deken-tchatbewanrder, A.Stubbe. 
Koning, A. Dereere 
Hofmeester, De Clercq 
Sekretaris, A. Dumon 
Kapitein, Seeuwen 
Vaandeldrager, P. Denye 

CONCOKDIA (balboog) 
Eervoorzitter, Z. M. de koning 
Hoofdman, Mattre 
Deken-tresor., A.Van Nesle-Vitse 
Koning, N.. 
Sekrelaris, N. Pede 

DAVIDSrONDS 
Voorzitter, L. Dupont 
Schrijver, Ed. Vlielinck 
Schatbewaarder, C. Witterick 

VOLKSBOND 
Voorzitter, L.̂  Spilliaert 
Schrijver, J. Cornelis 

ONOKRUNGB BIJSTAND 
Voorzitter, L. Spilliaert 
Schrijver, F. Spilliaert 
Schatbewaarder, P. Vandeweghe 

Kribbe Marie-Louiae 
Voorzitter, A. Vanneste-Vilse 
Scbatbew,, E. Van Vynendaele 
Schrijver, N... 

Badendienat 
Bestuurder, Noe Pede 
Dienslovcrsic, Defer 

Tolbeatler (douanen) 
Toeziener, DuvlUen 

Ontvanger, Camp 
Luitenant, Verbist 

Bruggen en Wegen 
Opper-ingen.,Van Gansberghe ^ 
Ingenieur, P. Vanderschueren 
Ingenieur 3' klas. Verschafte 

Kadaster 
Landmeter, Reynaeit 
Rechtstreeksche belastingen 

Ontvanger, A. Sarton, oost 
id. H. Van Schoor, west 
Bestuur der domeinen 

Ontvanger der domeinen, H. Bonte 
ld. van t enregistrement, Delporte 

Oaz 
Compagnie « Gai et Electricité » 

Nationale Bank 
Bestierder, A. Piot, kaaistraat 

Schatkist 
Agent, N.. 

Kursaal 
Bestierder, Heuschling 
Ontvanger, Van Keyserswert 

Vischmijn 
Bestierder, Em. Valschaert 
Ontvanger, Isidore Vanhee 
Roeper, J. Vandeputte 
Toeziener, P. Swaels 
Keurders, Asaert Cornelius ; H. 

Defer 
Slachthuis 

Veearls-toeziener, Pruvost 
Ontvanger, Helsmoortel 
Keurders, A.Van Parys; J.Verbiest 

Stapelplaats 
Leden, D, Fermon ^ ; Em. Paul; 

Aog. Liebaert ^ 
Zeeweaen • 

Commiss.-maritime, Louis Vander-' 
platiche, 3«kl. 

Hoofd, Claeisens, 3» klas 
Loodadienst 

Inspecteur, Ch. Roroyn ^ 
Loodsoversten, Helsmoortel ; 

Stmon 
Vuurtoren dienst 

Opperbewaker, Luttenrath 
Bewakers, Smagge, Lamote 



aas 
Musoir 

Tijaanduider, Pollet 
Hulp-tijaanduiders 

Zwertvagher 
Sleepboot 1 

Bevelhebber, Loontjens 
Sleepboot II 

Bevelhebber, Verstraete 
Sleepboot III 

Bevelhebber, Defer 
Licbtschip Wtstkindtr 

Bevelheb., J. A. Defer; L. Baeys 
LichtBchip Wandelaar 

Bevelhebbers, Van de putte; 
P. Everaerts 

Loodsbooten 
Loodsboot I, Baels; loodsboot II, 

David; "loodsboot III , Huys 
senne 

Reddingsdienst 
Hoofdman der vrijwillige redders, 

N.. 
•Onder-hoofdman, Lodrigo 
De manschappij bestaat oit lo vrij

willige redders 
Postwezen 

'Stad, hoofd. Werrebroeck 
Statie, hoofd, Debnysche 

IJseren weg 
Hoofd der static, Lamquet i^ 
Jioofd der telegraaf, Laureyns 

WEGWIJZER 
Apothekers 

3aerts, witte nonnenstraat 
Bouchery, weststraat 
Decuck, witte nonnenstraat 
,De Praeter, louisestraat 
Halewyck E., groenselmarkt 
Kies H., kapellestraat 
'Limbor, gemeente plaats 
'Qninet, groote markt 
Schmitz, schouwburgplaats 
•3moldecs, groote markt 

Stad Oostende 

Badplaatshouder 
Geneeskundig gesticht, kursaalstr. 

Bankiers en wisselaars Hentjens en 

Banque du crédit ütttHdais, 
Karel Janssens laan 

Bangiu populaire, babylonestraat 
Carbon P. ü^, midstraat 
Doude, oesterbankstraat 
Elleboudt Maurice, schonwborg-

plaats, 4 
Staesens j . , kaais'traat 
Van Vreckom en C«,jLeopold laan 
Van Wynendale, kapellestraat 

Beeldhouwer en boetseerder 
Bieys, amsterdamstraa 

Bierbrouwers 
Brasserie Ostendaise, L'Ancre, 

nieuwpoortsche steenweg 
Casteleyn J.,Thouroutsche5teenw. 
Cnudde, gemeenteplaats 
Jean, polderstraat 
Jolyt Aimé, warschanstraat 
Maenhonl, christinestraat 
Monteville A., s. franciscnsit. 40 
Ostyn, josefstraat 
Serruys, louisastraat 
Valcke, euphrosine beernaertttraat 
Van Glabbeke, constantinopelstr. 

Blokmakers 
Coenye P., fortuinstr. 
Daghelet, Ujnbaiinstraat 
Dcnye, P., verfstraat 
Haeck J., ichipperstraal, 9 
Lanoyc, romestraat 
Maertens P-, conslantinopelatr. 
Majoor S., christinestraat, 7a. 
Neyts Jan, visscherskaai 

Boekbinders 
Daniels-Dubar, kapellestraat 
Daveluy, idem 
Deweirt, idem 
Elleboudt, kerkstraat 
Boekdr. en gazette-uilgev. 
Bouchery A., weststraat, 50 
Cazeauxgei.,kerkst, 21, Zteboie 

Stad Oi 

Daveluy, kapellestraat, PEeho 
d'Ostende 

De Bruyne A., christinestraat 
Duclos wed., kerkstraat 
Elleboudt, idem, De Zeejvaeht 
Lecour A., kerkstrait, 10 
Neyts, s. sebastiaanstraat. Duinen-

galm, Fettille d'OitentU 
Poots G., zuidlaan, 43 
Vandewater. weststraat 
Vjn Graefschepe, nieuwstrait, 

OoAendenaar 

Boekhandelaars 
Cazeiiux Marie, kerkstraat, 21 
Daniels-Dubar wed., kapellestraat 
D.-iveluy, idem 
Deweirt, Ch., idem 
Dubois-Van Poelvoorde 
Duclos-Weysen, kerkstraat 
Elleboudt, idem 
Godtfurneau, vlaanderenstraat, 7 
Katholieke boekhandel, Assetoos, 

christinestraat 
Leeskabinet, idem idem 
Neyts, xinl sebastiaanstraat 
Vandewater, wcsistraat 
Vanderborght mcv,, kaprliestraat 
Vlielinck J. idem 

Boter, Konijnen, Eters, 
[vtrtenders van) 

Cambier Ch., Joseph II straat 
Carbon P. ^ , sint joorisstraat 
Christiaens, christinestraat 
Claeyssens E„ goede windstraat 
Desmet-Moulaert, kaaistraat 
Dcwynter, keizerkaai 
Devreker, idem 
G.ileyn gcb., chri'linettraat 
Mcrcurius, inidlaaii 
Piers F., parkstraat 

Consignatarissen van 
schepen (koopmans) 

Burgers, A., keizerkaai 
Carbon P. %. jooris^iraat 
De Brcyne, K., sim joorisstraat 
De Smetfkaaistraai 
Perier C ^>, txrtins-.rast 

ostende ia6 
Meny X., kaaistraat 
Olscn J , stockolhmstraat 

Doktoors in genees-, heel' 
en vroedkunde 

Bouckacrl, zuidslraat 
De Mey, var<ovi<sIraat 
Gamier, koninklijkcstraat 
Goffin H., Janssenslaan 
Kockenpoo, leopoldslaan 
Moreaux, christinastraat 
Pleyn, Karel Janssens layn 
Schramme ^ capucijnenstraat 
Snoecks, rogier Uan 
Vandemale, Karel Janssenslaan 
Van Oye ^ , Janssens laan 
Verhaeghe.jogierlaan 
Verscheure, boulevard van iseghea 

Glasemakers 
Degryse A., schipperstr.-ut 
Demuenynck J,, chri.stinestraat 
Devos D., witte nonnestraat 
Dubois L , weslstraat 
Froberg L., cairestraat 
Malfaison D., janssenslaan 
Michaud H., kerkstraat 
Ouvry J, rogierUan 
Trybou C., cercle traat 
Vannitten H , rogierla<n 
Vanthournont E., langeslraat 
Vergracht A , scbipperstraat 

Guano {koopmans) 
Vermeulen•Dejonghe. albertusstr. 
Deoeuninck Ch., Joseph II straat 
Fermon en Van Bredael, chri»-

tinestraat 
Hanze en C", constantinoplestraat 
Laroye en zoons, werfsiraai 
Huys gebroeders, zuidlann 

Horlogiemakers 
Cuypers, sint paulusstraat 
Demey weatstraat 
Dispersyn, zoon, kapellestraat 
Fontaine, kaprliestraat 
Helmrich J., west.<traat 
Slienon, witte nonnestraat 
Wackenier, kerkstraat -. 
Willems, kapellestraat 1 0 



M7 
Hotels 

Al dt hotels nut im' ir nnms, xijn 

opt* gihitl hit jaar. 

Anglais, rue royale 
des Bains, 2, zeedijk 
Barcelone, keizerskaai * 
Bassin, idem * 
de Bavière, kapellestraat * 
Beau Rivage, zeedijk 
D'Allemagne, kaaistraat " 
Belle Vue, zeedijk 
du Boulevard, zuidlaan 
de la Bourse, i, breidelstraat * 
Buffet du débarcadète der vier-

schepen * 
Central Hotel, zeedijk 
du Ccrcle Catholiqae, weststraat 
de Cologne, van iseghemlaan 
Continental, zeedijk 
Conr de France, k.-ipellestraat * 
De la Couronne. keizerskaai * 
De la Digue, van iseghemlaan 
Grand Hotel Empereur, wapen-

plaats 
Hotel de I'Estacade, zeedijk 
De I'Eloile, 2, s. sebastiaanstr., * 
De I'Enrope, lo, capucijnestraat * 
Fontaine, langestraal 
Frank, 57, v-n iseghemlaan 
de Gand et d'A1bion,4,groenselm. 
de Prusje et de Grande Bretagnc, 

van iseghemlaan 
Grand CM, a, brabardstrant 
Imperial, van iseghemlaan 
Knrsaal et Beau Site, 27, zeedijk 
Leopold, van iseghemlaan, 54 
Grand Hotel du Littoral,42, reed. 

• de I-ondres, zeedijk * 
Maison Jaune, 4, visscherskaai * 
de la Marine, 27, kapellestraat * 
Hotel Leopold II, vlaanderstraat 
Hotel Marion, rue royale 
HotelMetropole, i5,wapenplaats* 
Hotel Monopole, prinsBoudewijn-

plaats • 
Hotel Noppeney. langestraat, S3 
Hotel Universel, weststraat • 
du Nord et Victoria,6, kerkstraat. 

Stad Oostende 
Idu Noaveau Passage, 8, handel> 
I plaats• 
de rOcean, zeedijk 
|GrandHoteld'Ostende, 44,zeedijk 
du Phare, zeedijk * 
de la Piage, zeedijk 
|du Port, zeedijk 
Reinsberg, 26, van iseghemlaan 
Rochester Hotel, louisattraat 
jRoyal des Arcades, i, langestraat 
Royal Beige, 47, zeedijk 
S. Denis, 44, kapellestraat' 
Shiphotel, 2, handelplaats * 
de la Sirene, zeedijk 
jSplendid Hotel 
de Suede, 7, schouwburgplaats 
du Tronc, 15, langestraat * 
idel'Union, 38, langestraat 
jdeVienne, 50, lange t̂T4at * 
Wellington, zeedijk * 
Waterloo Hotel, louisastraat 

Houillekolén (koopmans) 
Claeys, ooststraat 
Deridder L., aartshertoginnestraat 
[Fermon en Van Bredael, chris

tinestraat 
Golder H., varsoviestraat 
Hack, Ch. en zoon, christinestraat 
Hanze enC«, constantinopclstraat 
Helsmoortel J. vanderzweepplaats 
Helsmoortel Oscar, keizerskaai 

Hout {koopmans) 
Dc Buck en Deweerdt, zuidlaan 
IDcfcver en Snauwacrl, hazegras 
{LiebaertJ., briganiinestraat 

Huurhouders 
Allaert, lijnbaanstraat 
Oeschodt, ooststraat 
Eylandt, witte nonnenstraat 
Gielis, L., madridstraat 
Ingelbrecht P., polderstraat 
Lannoy, mijnplaats 
M-oUemans, cirkelstraat 
Molleman, s. sebastiaanstraat 
MonteyneCh., veldstraat 
Muylle S., zuidlaan 
Pierloot, louisastraat 
Simon Ch , werfstraat 

Stad Oostende 228 
Verbarre L., zuidlaan 
Verbnrgh II., lijnbaanstraat 

Kanten (koopmans) 
Gillemon, zeedijk 
Hanze, breidelstraat 
Hanze, toon, vlaandeienstraat 

Lijnwaden en lakens 
{magazijn) 

Bondue, get., Karel janssen's laan 
D.'grave, kn îi'.trnat 
Denhacrynck Charlotte, kapelle

straat j 
Deschodt, kapellestraat 
Dewaele, groenselmaikl 
Lauwers Kmerence, kapellestraat 

Lood CU zinkwe,rkers 
Blomme E., cirkelstraat, 12 
Decoo J., langestraat, 8 
Demulder August, s. franciscnsstr. 
Demulder Edwatd, kaaistraat, 25 
Dildick, christmcstiaat 
Dossaer A , aartshertoginnestraat 
Houvenaeghcl T., chrisiinestr., 24 
Royon, breidi;lstrni\l 
Vandeputle K., Alberluvstraat 
Van den Abecle ) . , ruidla-ingS 
Vlietinck K., Iingcstraal 

Makelaars 
Meny R. en €• (minque) 
Meny X. capncinenstraat 
Olsen J., keizerskaai 
Perier G. 4j^, minque 

Minerale waters 
Bonchery, weststraat 
de Donqucrs, niauwpoorts. 

weg, r6 
Modavc, t. scbai,tia,instraat 

Naaimachienen 
Fcyk, dMCcrhlrnal 
Kpcrlaiken. kerkstraat 

Oesterbauken 
Desmet H. •$ , keitrnkaai 
Halewyck M. igi, ch. janssensUan 
Huitrijres Ostcndaises, u t 
Jansscns L. en Mestdagh, langes 

Pivot gezusters, kapellestraat 
Rogei O , kapellestraat 

.Strackë, kaaistraat 
Vangraefschepe A., cirkelstraat 

Pek en teer (koopmans) 
Everaerts-Dcsmct, keizerskaai 
Hamman A •§>, langestraat 
Vroome, A., handelplaats 

Pianos 
Dubois-Van Poelvoorde, kaaistr. 
Vanrobaeys Louis, «. paulnsstraat 
Vlietinck ] . , brabandstraat 

Printen, muziek (magas.) 
Aiseloos, witte nonnenstraat 
Daniels-Dubar, kapellestraat 
Daveluy G., idem 
Debniyi.c Am., christinestraat 
Duclos-Wcyscn, kerkstraat 
Elleboudt, idem 
Godifurncau A., vlaandcrsstraat 
Vlietinck, kapellestraat 

Professors van piano 
HaucharJ Victor, veldstraat 

iTanghc, harcgrns 
Van der Aa, witte nonnestraat 
[Van den Dricsschen, koninklijke 

straat 
Van Iseghem, madridstraat 
Verschelde, Romestraat 
Vlietinck, brabandstraat 

Reedersnation, visscherij 
Baels Jules, s. franclscusstraat 
;BauwensJan, christinestraat 
ICasteels, mijncplaats 
ICattoor Louis, ooststraat 
Defer-Dcquick Ch.,groenselmarkt 
De Graeve, langestraat 
Desforges, cerclcstraat 
iGolder Alfred, kapellestraat 
Hamman i$>, langestraat 
Lams Pieter, hofslraat 
IPede, ooststraat 
Perier Georges ig., berlinstraat 
Serruys Georges, leopoldlaan 
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ThomaLeon, koninklijkestraat 
Vandewalle Augu«te, londenstraat 
Vandewalle en Lauwereyns, mijne 
Vroome, A.,hande1p1aats 

ScheepbouwmeesUrs 
Hamman Aug. %, langestraat 
Vroome Albert, zoon 

Schilders 
Braneel A., kaaistraat, 34 
Colombie, schipperstraat 
Coma Oscar, kapellestraat 
De Laniwiere, witte nonnenstraat 
De Mnenynck, christinestraat 
Pevos D., wittenonnestraat 
Galeyn, ooststraat 
Hongenae F., veldstnat, 47 
Legge A., aaitsherloginnestraat 
MaUaison, D-, Janssenslaan 
Michaud, kerkstraat 
Oovry, r.-gierlaa=, 44 
Thelen Henri, s.nikoUasstraat 14 
Trybru. nienwstraat 
Van Belle L., palstraat 
Van Cnyck Michel, sint joseph-

straat 
Van Cuyck J. Joseph II straat, 44 
Van Kerckhove, idem 
Van Turnhout, christinestraat 
Vannitsen J.,biugschestraat, 4 
Vercmysse A., langestraat, 63 
Vlaeminck O., zuidlaan,49° 

SUendrukke rs 
Daveluy, kapellestraat 
Elleboudt, kerkstraat 
Neyts-Vlamynck, s. tebastiaanstr. 

Tabak en Cigaren 
Van eleven P. amste damst. 23 

Touwslagers 
Borgers A, werfstraat 

Versekeringsagen ten 
Bourgoignie, nieuwpoorts. steenw. 
Clasen Louis, s. nikolaasstraat, 9 
De Branwere G., koninklijke straal 
De Cetininck Ch., kapellestraat 
Dechaene A., kerkstraat 

Goddemaere, tuidlaan 
Smissaett B., groenselmarkt 
Van Hulle J., aartshertoginnestr. 
Van Iseghem Ëdmond, s. peters

burgstraat 
Van Wynendade Em., leopoldlaan 

Vroedvrouwen 
Devroe L. thouroutsche steenweg 
Jacobsen-VerstraeieVr., s.paulus-

straat, 69 
Simon Mathilde, goede windstraat 
Sorel, weststraat 
Vanheste Octavie, zuidlaan, 73 
Verstraete Joanna 

Wijntappers 
Cornellie G., s. paulusstraat, 56 
Degraeve E., zuidlaan 
Dewulf Jules, ch. janssenslaan 
SobryP., aartshertoginnestraat, 51 
Vandecasteeie J., kleine kaaistraat 
Van den Berghe, langestraat 

Wijnverkoopers 
Buicke, ooststraat 
Czmbier en Courtot, }oseph II str. 
Compagnie coloniale, groensel

markt 
Cnudde, gemeenteplaats 
Christiaens, christinestraat 
Deceuninck Henri, kaaistraat 
Delhaize Ad., groenselmarkt 
Delhaite geb. en C«, kapellestraat 
Denys-Gantois, zuidlaan 
D'Haeyere A., groenselmarkt, 19 
Durand V., vandersweepplaats 
Everaert-Desraedt, keizerskaai 
Geraid Jos., langestraat. 58 
Kieken, weststraat 
Maertens-Moreno, Joseph II straat 
Modave Louis, groenselmarkt, 3 
Pede, ooststraat 
Potvlieghe, kaaistraat 
Qnestroy Alfred, hofstraat, 7 
Royon-Kremer, mariakerkstraat 
Turlot A., brugschestraat 
Van der Meersch, kaaistraat 
Vandermeulen, a. joorisstraat 
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Van eleven P., amsterdamstraat 
Van Glabbeke J.,albertusstraat 

Zeepzieders 
Bondue, w*, weststraat 
Bruneel A., snaeskerke 

Zeilmakers 
Aspeslagh J., Joseph II straat, 3 
BoéhmeA., s. sebastiaanstraat, i 
Boëhme A.. van iscghemlaan, 30 
Botgers Arthur, werfstraat 
Ca<(eelk-Decoene H., mijnplaats 6 
Fontaine, J., zuidsiraat 
Hamman Aug. ^, langestraat, 54 
Parmentier, brabantslraal 
Van Hooren Ch., albertusstraal 

Vandekerckhove Pieter, stapel-
plaatskaai, 4 

Vandewalle A., en Bau(\ens J., 
londenstraat 

Van Graefschepe L., lijnbaanstr. 
Vroome, A., handelplaats 

Zilversmids 
Cornu, witte nonnenstraat 
Dispersyn-Kint, kapellestraat 
Fontaine, kapellestraat 
Helmrich J.. weststraat 
Stiënon, witte nonnestraat 
Willems, kapellestraat 

Zoutzieder 
Helsmoortel, oesterbankstraat 

STAD POPEBTNGHE, 11,26. zielen. 
N.., burgemeester 
S. Vanden Berghe, F. Van Merris, 

schepenen 
H. De Wulf; R.Dcvos; E. Ubbe; 

Dequeker; P. Quaghebcur; A 
Schaballie ; L. Vandcrhcyde, 
E. fioucquey; H.Vandenberghe; 
E. Desmyter en J Vancayscclc, 
raadsleden 

A. Vantours, secretaris 
J. Degryse, tresorier 
H. Smeis, ontvanger der contri-

butien 
J. Vanhoutte, commiss, van policie 

Burgerwacht 
Major, Vandecasteele 
Luiten.-adj.-maj., Ch. De Bruyne 
Luiteuant>kwar(ierm., A. Moreau 
Luitenant, I.aluyc Nes'or 
Onderluiienant, Sabbc JuUen 

id. Vandooren Julicn 

Korps der Bapeura Pompier* 
Kommtndant, J. Degryie 
Luitenant, C. Lernuut 
Onderluitenani, M Coevoel 

•Adjudant, A. I>ecr<ene 
Voorzitter van 't a.uziek, F.Bcrten 
Secretaris, F. Vancayseele 

Tresorier, R. Dumon 
Bibliothecaris, M Beek 
Muziekmeester, J. Matihys 

Burgerlijke Godshuizen 

Voorzitter, G LcW>e 
Leden, Devos; F. Van Merris; J. 

J. Deciyscen M. Vandccas'eele 
Secretaris, Ed. Vanwtbcrghe 
Ontvanger, A. Vantours 

Bureel van Weldadigheid 

Voorzitter, C Delbaere 
Leden, H. Decat; E. Vantomme; 

H. Brutsaert; J. Marquis 
Secretaris, T. Beddeleem 
Ontvanger, H. Verecheure 

Maatschappij van onderlingen 
bestand DX BRORD£RBOMD 

Vuoiziltcr, G. Lebbe 
Ondervoorzitter, F. Van Merns 
Schrijver, L. Thieren 
Schatbewaarder, M. Dupont 

Hoppe-Keurders 

Voorzitter, H. Ryckewaert 
Leüen, R. Devos, H. Decat 
Beéedigde weger, Delbaere Ch. 
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Moorseele, 4,236 hielen 
L. Muiier bvsrgemeester 
C. Charle en K. Devlies, schep. 
R. Dumortier, secretaris 
C. Denys, gemeente ontvanger 
V. Du mont, ontvanger 
P. Desmedt en H.Van Damme, v. 

Mouscroen , zie bladi. iij6 
Ooteghem, i,8o6 hielen 

Ch. Vercruysse, burgemeester 
H. De Brabandere en E. Me-

keirele, schepenen 
V. "Hollebecq, secretaris 
F. Mekeirle. gemeente ontvanger 
T. Storme. ontvanger 
E. Demeyere, veldwachter 

Reckem, 3 . i 2 ^ zielen 
N . . , burgemeester 
L. Beausireen H. Dumortier,sch 
U- Montignies, secretaris 
J. B. Wicart, gemeente ontvanger 
Fréalle, ontvanger 
M. Vandecasteeïe, veldwachter 

Rollegkem, 2,251 "t^en 
N , . , burgemeester 
C. Vandenbroecke en C. Chris-

tiaens, schepenen 
G. Van de Ghinste. secretaris 
E. Derdeyn, gemeente ontvanger 
J. Germonprez, ontvanger 
A. Loosvelt, veldwachter 

St. Denys, 3.385 •">'«" 
C. Samain, burgemeester 
H. Samain en V, Froidure, sch 
i. Devos, secretaris 
C. Messiaen, gemeente ontvanger 
O. Tassin, ontvanger 
H. Velghe, brigadier-veldwachl. 

en L.Demuynck, veldwachter 

Sweveghem, 5,431 pelen 
(ontvoogde gemeente) 

T. Toye, burgemeester 
L. Callewaert en P. Sobry, sch. 
J. Claeys, secretaris 
D. Coopman, gemeente ontvanger 
T. Beele, ontvanger 

Kinds en Vlieghe, veldw. 
Tieghem, i,goo iielen 

P. Verriest. burgemeester 
V. Moreels en D. Vandeputte, 

schepenen 
J. Vandemeulebroeke, secretaris 
M. Moreels, gemeente ontvanger 
T. Storme, ontvanger 
H. Decuypere, veldwachter 

Vichte, i ,38i tielen 
A. Verhaeghe, burgemeester 
A. Van Hauwaert en C. Mathys, 

schepenen , 
L. Vanhoutte, secretaris 
F. De Clercq, gemeente ontvang. 
T. Storme, ontvanger 
E. VanüecasserJe, brig -veldw. 
Vyve St Eloy, 1,468 zielen 
P. Boulez, burgemeester 
A. Van Temsche en L. Ide, sch. 
Th, Dewaele, secretaris 
F. Van Beveren , gemeente ontv. 
A. Van Hecke, ontvanger 
T. Baert, veldwachter 

Waereghem, jie blad. 316 
Waermaerde, 857 lielen 

P.Van deMeuiebroucke, burgem. 
J. Decock en A. Verhoest, sch. 
C. Lobel, secretaris 
A. Fruytier, gemeente ontvanger 
F. Pantiers, ontvanger 
B. Debacker, veldwachter 

Wevel^hem, jiebladz. 321 
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Arrondissement Oostende, bevolking $2,565 zielen 
J h r A L B E R I C KERVYN ^ , Arrondissement-Comnu'ssaris, 

Brugge , Dyver, 7 

CHARLES CLAEYS, Bureeloverste. 

Dit arrondissement bevat de .stad Oostende; alsook de 25 navolgende 
gemeenten 

Bekeghem, 1,022 jielen 
A. Monteyne, burgemeester 
F. Perbyn en A. Verraote , 

schepenen 
,C. Somerlinck, secret.-gemeente 

ontvanger, te Oudenburg 
F. Wyckmans. ontvanger 
A. Vandeiibcrghe, veldwachter 

Breedene, 3,5*0 jielen 
i . Verdonck. burgemeester 
A. Nyssen en C Billiouw, schep. 
L Desmedt, secretaris 
H. Rotsaert, gemeente ontvangi r 
A. Sarton, ontvanger 
E. Vandaele, brig.-veldwachter 
D. Soete-Van den Berghe.Slykens 

en Jul. Soete, gezworen landr 
meters 
Clemskerke, i .398 jielen 

P. Soetaeri, burgemeester 
L. Stroo en C. Mermuys, schep. 
A. Van Besien. secretaris 
A. De Waele, gemeente ontvanger 
J. Boereboom, ontvanger 
N . . , veldwachter 

Eerneghem, 4,y2(\ jielen 
J. Boets, burgemeester 
F. Daras en C Verleyc. sch. 
R Bruynoogbe, secretaris 
L. Demol, gemvcnlc ontvanger 
A, Noirsain, ontvanger 
F. Vliebergh, komm. van policie 
A. De Kernel, veldwachter 

Ettelghem, 055 jielen 

I.. Deschcpper, burgemeester 
C. Soete en A. Galle, schepenen 
C. Somerlinck, sec , Oudenburg 

E. Moyaert. gemeente ontv. 
F. Wyckmans, ontvanger 
V. Schrarome, veldwachter 

Ghistel. 3,600 jielen 
D. Depuydt, burgemeester 
D.Vnn Roose en C. Defossez, sch. 
G. Boudolf, secretaris 
E. Fové, gemeente ontvanger 
J. Renst. ontvanger 
A. De Craemer, \cldwachter 

Ichteghem. jie bladz. 278 
Leffinghe. 1,843 jielen 

P. Pittery, burgemeester 
L. Depla en M. Van der Heyde, 

schepenen 
J. Vandamme, secretaris 
E. Vannerum, gemeente ontvang. 
H. Vanschoor, ontvanger 
L. Slrubbcbrig.jveldwachter 

Lombartjyde. i ,029 jielen 
P. Van Besien, burgemeester 
C. De Wulf en L. Verslype , 

schepenen 
L. Florizoone, secretaris 
J. Ureel, gemeente ontvanger 
R Lanszweer, ontvanger 
J. Ureel, veldwachter 

Mannekensvere, 38a jielen 
C. Vermccsch, burgemeester .' 
P. Verhelsi en H.Sy>, schepenen 
l.. Ucjacghcr, svcr. Ie Nicupoort 
L. Kclelcrs, gemeente ontvanger 
N . . . ontvanger 
A. De Blauwe, veldwachter 

Middel kerke. 2,464 jielen 
P. Casse, burgemeester 
I. Dejonghe en V. Vanhecke , 

schepenen 
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C- Huyghebaert, secretaris 
S. Mortier, gemeente ontvanger 
H. Vansehoor. ontvanger 
E. Pattyn, politie-kommissaris 
F. Morti»i veldwachter 

Moere, i , 189 y/e/e» 
J. Vanhevel, burgemeester 
P. Wynthein en C. Boddez, 

schepenen 
E. De Wulf. secretaris 
V. Devriendi, gemeente ontvang, 
J. Reas, ontvanger 
C. Tinjnxerman. veldwachter 

Oudenburg, 2,823 pielen 

i. Van Loo, burgemeester 
H. Smis en E. Breemeersch , 

schepenen 
C. Somerlinck, secretaris 
K. Dugardein, gemeente ontvang, 
F. Wyckmans, ontvanger 
M. Coypers. veldwachter 

Roxem , 7 5 0 pelen 
R. Haspeslagh. burgemeester 
C. Van Damme en F. Desmedt, 

schepenen 
C. Catry, secretixris, te Oudenburg 
C. Verburgh , gemeente ontvang. 
F. Wyckmans, ontvanger 
V. Ramaut, veldwachter 

Schoore, 43 i jielen 

D.Vander Meersch, burgemeester 
J. Lecot en P, Faict, schepen. 
P. Potters, secretaris 
A. Devos, gemeente ontvanger 
N . . , ontvanger 
H. D«foer, veldwachter 

Slype i ,404 jielen 

J. Faict-Strubbe, burgemeester 
J. Faict en A. Vergauwe, schep. 
J. Debal, secretaris 
C. Goes, gemeente ontvanger 

< J. Rens, ontvanger 
E . Vanhoutte, veldwachter 

Snaeskerke, 827 pelen 
L. Van Iseghem, burgemeester 
Ch. Quyo en J. Passdiyn, sChep. 
E. Ameloot, secreiaris 
K. Delrue, gemeente ontvanger 
F. Wyckmans, ontvanger 
E. D'haenen, veldwachter 

St. Pieterscapelle, %Z-] pielen 

P, Meseure, burgemeeste.-
A. Lbgier en F Stroom, schep. 
E. Lissnyder, secretaris 
E. Lissnyder, gemeente ontvang. 
N . . , ontvanger 
L. Baeteman, brig.-veldwachter 

Steene, 1,754 jielen 

E. Roose, burgemeester 
L. DelacVe en J. Fincioen, schep. 
J. Ameloot, secretaris 
A. Vermeire, gemeente ontvang. 
H. Vansehoor, ontvanger 
C. Devlieger, veldwachter 

Vlisseghem, i , i o i zielen 

L. Mermuys, burgemeester 
C. Soetaert en L. Vermeersch, s. 
M. Retsin, secretaris 
P. Costenoble, gemeente ontvang, 
J. Boereboom, ontvanger 
L. Vandekerckhove, veldwachter 

Westende, 9*8 tielen 

G. De Poorter, burgemeester 
J. Dumon en S. De Wulf, schep. 
H. Raecke, secretaris 
E. Houck, gemeente ontvanger 
R. Lanszweert, ontvanger 
Alois Lefevere, veldwachter 

Westkerke, i ,21 o xielen. 

H. Van Middelem, burgemeester 
J. Vyvey en J. Vergaerae, schep. 
C. Catry, secret, te Oudenburg 
P. Dewitte , gemeente ontvanger 
F. Wyckmans, ontvanger 
Ch. Lombaert, brig.-veldwachtsr 
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Wilskerke, 375 zielen 
A. T'Jonck, burgen^eester 
P. Stubbe en C. Surmont , 

schepenen 
J.Van Damme, secr. te Leffinghe 
H. Lapon, gemeente ontvanger 
H. Vansehoor, ontvanger 
A. Vanparys, veldwachter 

Zande, 556 zielen 

Ch. Deburchgrave, burgemeester 
P. Feys en C. Osaer, schepenen 
E. Denolf, secretaris 
S. Mus, gemeente ontvanger 
N . . , ontvanger 
Ch. Debruyne, veldwachter 

Zandvoorde, 979 zielen 
C. Zwaenepoel, burgemeester 
V. Spegelaere en Ch. Vercruyce, 

schepenen 
C. Vercruyce, secretaris 
C. Somerlinck, gemeente ontv. 

te Oudenburg 
F. Wyckmans, ontvanger 
R. Spegelaere, veldwachter 

Zevecote, 760 zielen 
A. Osaer, burgemeester 
H. Viaene en A: Ameloot, schep, 
A. Van Hee, secretaris 
E. Steen, gemeente ontvanger 
J. Rens, ontvanger 
L. Baeteman, brig.-veldwachter 

Arrondissement Bousselaere, 10^,927 zielen. 

Baron VAN DER G R A C H T D 'EEGHEM # , 
Arrondisscments-Kommissaris, te Thielt. 

Bureeloverste, R. V A N LANDEGHEM. 

Dit arrondissement bevat de steden Rousselacre en Iseghem; de 
ontvoogde gemtenten Ardoye, Ingrlmunster, Lichtervelde, Moors
lede, Rumbeke en Staden; alsook de 13 navolgende gemeenten. 

Ardoye, zie bladz. 269 

Beveren, a,793 iielen 
C. Verbeke, burgemeester 
A. Callewaert en F. Vyncke, 

schepenen 
L Rabau, secretaris 
C. Lybeer, gemeente ontvanger 
A. Magnin, ontvanger 
V. Devolder, veldwachter 

Cachtem, 1,624 jielen 

C. Verstraete, burgemeester 
J. Verhelst en J. Vynckier, scb. 
J. Van Keirsbilck. secretaris 
C. Van Doorne, gemeente otKV. 
J. Roelandts, ontvanger 
C. Van Doorne, veldwachter 

Dadijeele, 1,962 jielen 
R. De Witte, burgemeester . 

I. Bostyn en J. Verhaeghe, sch. 
A- Hoet, secretaris 
V. Ingelbeen, gemeente ontv. 
J Ghuusse, ontvanger 
H. Taillieu, brig.-veldwachter 

Emelghem,2,4.i4 jielen 
E.Vande Moortele, burgemeester 
C. Stragier en A. Claerhout, sch. 
A. Werbrouck, secr., te Iseghem 
F. Steleman , gemeente ontvang. 
J. Roelandts, ontvanger 
S. Verdeure, veldwachter 

Gits, 3,250 jielen 
A. Lievens, burgemeester 
R. DeQercqen P.Vandenbulcké, 

schepenen 
C. Van Biervliet, secretaris 
G. Devriendt, gemeente ontvang. 
C. Toussaert, ontvanger 
C. Desplanques, veldwachter 



WERKING GEDURENDE 1993. 
.01.1993 Uitgave Roepsteen 144 

.01.1993 Uitgave Roepsteen 144 grote letter type. 

03.01.1993 pralinezondag 

08.01.1993 deelname aan Driekoningenfeest 
.01.1993 Uitgifte van het jaarboek 1992 

- De afwatering van Bredene 
- Chronologische gebeurtenissen in de vis
serij gedurende 1947 
- De oprichting van de parochie Molendorp 
in Bredene 
- De ontworpen doortrekking van de Zeelaan 
- De aanleg van de wijk Zandheuvel 
- Heb je Abraham al gezien? 
- onderwijs in de aardrijkskunde 
Conferentiewerk 1911 

- Breedene-Dorp 
- Breedene-Slijkens 
- Clemskerke 
- Zandvoorde 

Uitgifte LIDKAART: Overstroming 1 februari 
1953: Het dichten van de bres geslagen in de 
Kreekdijk. 

31.01.1993 Inhuldiging van het gedenkzuiltje ter herinne
ring aan de overstromingsramp 1 februari 1953. 
Ligging: Zuidelijke Kreekdijk tussen kerkhof en 
Maartensbrug. 

06.02.1993 Jaarlijks Ter Cuere feest in de feestzaal "De 
Benne". 
Uitreiking van de ZILVEREN TENT aan de heer 
Albert CLAEYS. 

.03.1993 Uitgifte van Roepsteen 145 

.03.1993 Uitgifte van Roepsteen 145 grote letter type 

25.03.1993 Jaarlijkse algemene statutaire vergadering 

25.03.1993 Causerie: De geschiedenis van de personennamen 
en de betekenis van de familienamen door Prof. 
Dr.De Brabandere 

.05.1993 Uitgifte Roepsteen 146 

.05.1993 Uitgifte Roepsteen 146 grote letter type 

24.05.1993 Voorstelling van het boek: "'t Sas en Breninge 
al een tijdje geleden" van Raoul Eeckhout. 

05.06.1993 Bezoek aan het Loodsswezengebouw te Oostende 
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26.06.1993 Jaarlijks Ter Cuere uitstap, dit jaar naar 
Frans-Vlaanderen. 

.07.1993 Uitgifte Roepsteen 147 

.07.1993 Uitgifte Roepsteen 147 grote letter-type 

03.07.1993 Willem Vermandere avond ingericht door het 
V.V.V. met kaartenverkoop door Ter Cuere ten 
voordele van Ter Cuere. 

11.07.1993 Elfjuli-viering "Feest van de Vlaamse Gemeen
schap" met optreden van het ensemble "De Kleine 
Compagnie" uit Izegem. 

16.07.1993 Een vrijdagavond op het voorerf: begeesterende 
muziekavond met "The Hungarian Gipsy Trio". 

25.07.1993 Optreden van de Gemeentelijke Harmonie Bredene 
op het voorerf van het heemhuis 

.07.1993 kunsttentoonstelling ingericht door Electrabel" 

.08.199 3 Bredene '93 mens en symbool. 

06.08.1993 Een vrijdagavond op het voorerf: Volksmuziek
groep "De Kleppe" uit St Gilles Waas en volks
dansgroep "De Zeepaardjes" treden op. 

.09.1993 Uitgifte Roepsteen 148 

.09.1993 Uitgifte Roepsteen 148 grote letter-type 

05.09.1993 Optreden van de Gemeentelijke Harmonie Bredene 
op het voorerf van het heemhuis 

22.10.1993 Causerie met dia's door André Dumon: 
"Wat is wijn... een reis door de Franse wijnwe-
reld". 

.10.1993 In de tentoonstellingsruimte werden 2 vitrines 
gevuld met aandenken aan ons vorstenhuis (naar 
aanleiding van het overlijden van onze koning) 

.11.1993 Uitgifte Roepsteen 149 

.11.1993 Uitgifte Roepsteen 149 Grote letter-type 

07.11.1993 Tentoonstelling: aanwinsten van foto's van de 
laatste 2 jaar ontvangen door TC 

- Wekelijks openstellen van het Heem, Bibliotheek en museum 
- Dagelijks openstellen van het Heem van Pasen tot September 
- Openstellen van het muzeum voor school- en groepsbezoeken op 
aanvraag 
- Er werden 12 bestuursvergaderingen gehouden 
- De werkgroep "Roepsteen" kwam 6 maal bijeen. 
Aantal bezoekers die het heem en muzeum bezochten en het gas
tenboek hebben getekend: 4674 
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HEEMKRING TER CUERE. 

BEHEERRAAD. 
Hoofdman: Noël BELPAEME 
Onderhoofdman: Willy CATRYSSE 
Secretaris: Roland VANSTEENKISTE 
Penningmeester: Christiane BOLLENBERG, 

BEHEERDERS: 
Lucien BOEY 
Jean Marie Cuypers 
Jeanine DAMMAN 
Georges DESOPPER. 
Raoul EECKHOUT. 
Romain MEEZE. 
Gilbert PITTERY 
Henriette TERRIJN. 
Louis VANDE CASTEELE, 
Roland VERSLUYS. 
Eugeen WEYNEN. 
Jan WILLAERT. 

MEDEWERKERS BEHEERRAAD. 
Gerard DEFEVER 

BEHEERDERS VAN AMBTSWEGE 
Willy VANHOOREN, burgemeester 
Roger BEECKAERT, Ie schepen. 
Willy VERSLUYS, 2e schepen. 
Jacky MAES, 3e schepen. 
Roger OPSTAELE, 4e schepen. 
Erwin FEYS, 5e schepen. 

ERELEDEN: 
Daniël FARAZUN. 
Raoul EECKHOUT. 
Julia DEFEVER. 

MEDEDELINGSBLAD: ROEPSTEEN 

JAARBOEK 1993 blz. 122 



Page No. 1 
01/04/80 
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NAAM ADRES GEMEENTE 

ADAM MICHEL 
AELBRECHT WILFRIED 
ASPESLAGH L.A. 
BAELS EDUARD 
BAERT LUC 
BAILLIERE HECTOR 
BAILLIERE SIMON 
BAKKER ADOLF 
BALLIERE HENRI 
BARBAIX LOUIS 
BARE LESLIE 
BAUWENS GERRIT 
BAUWENS HUYGHEBAERT 
BEAUMONT GASTON 
BECQUART FREDDY 
BEECKAERT ROGER 
BEIRENS DIRK 
BEIRENS JEAN PIERRE 
BELLIGH RENE 
BELPAEME NOEL 
BENTEIN ROGER 
BEUN GERMAIN 
BEYEN AUGUST 
BILLIAU GEORGES 
BILLIET GERMAIN 
BLOMME A mevr 
BLOMME FERDINAND 
BLOMME RAYMOND 
BOEY JACQUELINE 
BOEY LUCIEN 
BOEY NOEL 
BOLLENBERG CHRIST 
BOLLENBERGHE SIMONNE 
BONNEZ GUIDO 
BOONE FERNAND 
BORGHS BALDER 
BORIES LEON 
BORREY RAYMOND 
BOSSAER RAYMOND 
BOUCQUEZ ROLAND 
BOUDENGEN JEAN 
BOUWENS MARTINE 
BOYDENS NATHALIE 
BRACKX RENE 
BRAEMS CAMIEL 
BRANDTS ALICE 
BREEMERSCH MARTIN 
BROUCKAERT WALTER 
BROUCKE AIME 
BROUCKE HENRI 
BROUCKE LEON 

KWARTELSTRAAT 2 
ZWALUWSTRAAT 69 
JOZEF II STRAAT 25 
WARSCHAUSTRAAT 12 b8 
MOLENSTRAAT 54 
A.RODENBACHSTRAAT 8 
KASTANJELAAN 37 
ROGIERLAAN 69 
LEOPOLD I PLEIN 9 
LAGRAVIERESTRAAT 43 
FR. VINCKELAAN 36 
NIEUWSTRAAT 88 
PARKLAAN 25 
H.SERRUYSLAAN 42 b7 
SLUISVLIETLAAN 82 
SLUISVLIETLAAN 108 
FLORALAAN 7 
DUINENSTRAAT 359 
KAPELLESTRAAT 125 
BRUGGESTRAAT 408 
ZANDHEUVEL 4 bus 12 
STEENOVENSTRAAT 13 
ST.RIQUIERSTRAAT 12 
ZEELAAN 3 bus 10 
DUINENSTRAAT 86 
STRANDLAAN 2 
IRISSTRAAT 12 
ORCHIDEELAAN 24 
DUINENSTRAAT 44 
ZANDSTRAAT 31 
BOSDUIVENLAAN 38 
HOEFIJZERLAAN 6 
TULPENLAAN 1 
FR.ORBANSTRAAT 19 
VAN STEENESTRAAT 31 
DRIFTWEG 99 b3 
BREENDONKLAAN 7 
STUIVERSTRAAT 379 
BATTERIJSTRAAT 40 
DRIFTWEG 59 
SLUISVLIETLAAN 68 
KAPELLESTRAAT 79 
ROZENLAAN IA 
SLUISVLIETLAAN 73 
MOLENSTRAAT 77 
KEERWEG 51 
KAPELLESTRAAT 2 69 
ST.RIQUIERSTRAAT 19 
VELDSTRAAT 38 
LAGRAVIERESTRAAT 6 
LEFFINGESTRAAT 133 

8450 
8400 
8400 
8400 
8370 
8400 
8400 
8400 
8400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 
8480 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
8450 
8400 
8400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
8310 
8450 
8450 
8400 
8420 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 

BREDENE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BLANKENBERGE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BEKEGEM 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
ASSEBROEK 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
DE HAAN 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
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BROUCKE THEODOOR 
BROUX EDMOND ^\ 
BRUYNEEL F 
BRUYNEEL ROGER 
BRUYNINCKX FREDDY 
BULCKE WILLIAM 
BUSSCHAERT MARIE 
CAESTECKER HUBERT 
CAESTECKER SYLVAIN 
CAFMEYER MADELEINE 
CALCOEN MARCEL 
CAMPE AUGUST 
CARDON ROMAIN 
CARETTE ELIE 
CASIER OSCAR 
CATTEEUW MARC 
CATTELLION ROBERT 
CATTRYSSE WILLY 
CHRISTIAEN GILBERTE 
CHRISTIAEN M.R. 
CHRISTIAEN MONIQUE 
CLAEYS ALBERT 
CLAEYS DRIES 
CLAEYS GERARD 
CLAEYS LEON 
CLICTEUR OMER 
CLYBOUW LIONEL 
COELUS ROBERT 
COENYE JOSEPH 
COLLEMAN RONALD 
COLPAERT ALICE 
COLPAERT MAURICE 
COLPAERT ROBERT 
COLPAERT WILLY 
COLSOUL M.J. 
COOL AMEDE 
COOLS GERMAINE 
CORNILLIE GUILLAUME 
CORVELEYN ROGER 
COULIER-GERMONPRE 
CROMBEZ DEROUS 
CROOS ROLAND 
CRUCIFIX ANDRE 
CRUCKE GERARD 
CUYPERS J.M. 
D'HULST ROGER 
DAMAN P-HÜYSMANS 
DAMMAN ALBERT 
DAMMAN EDDY 
DAMMAN JEANNINE 
DANNEELS GEORGES 

LEDENLIJST 1993 

ADRES 

P.BREUGHELSTRAAT 1 
STEENSEDIJK 611 
PARKLAAN 70 
BRUSSELSTRAAT 14 
PARKLAAN 49 
BENEDIKTIJNERSTR. 3 
KAPELLESTRAAT 157 
PR.STEPHANIEPLEIN 37/3 
MOLENSTRAAT 81 
VAARTSTRAAT 33 
VERENIGINGSTRAAT 12 
ZANDSTRAAT 63 
BREENDONKLAAN 37 
BREUGHELPARK PAV.8 bus 
ASTRIDLAAN 29 
MEEUWENLAAN 6 
MARKTSTRAAT 32 B 34 
F.VINCKELAAN 106 
VREDESTRAAT 19 C 
DE S. DE NAEYERLAAN 80 
PR.ELISABETHLAAN 38 
KAPELLESTRAAT 313 
BOUWMEESTERSTRAAT 2 
STATIONSTRAAT 2 5 
GENTSTRAAT 48 
DRIFTWEG 85 
KAPELLESTRAAT 12IA 
VISSERSTRAAT 9 
ALBERT I WAND.77 b2 
STEENOVENSTRAAT 22 
GOEDE BOTERSTRAAT 37 
KAPELLESTRAAT 33 
ZANDSTRAAT 101 
ZUIDOOSTWIJK 12 
ZANDHEUVEL 4 bus E4 
NUKKERSTRAAT 63 
KOERSLAAN 32 
BLAUWKASTEELSTRAAT 56 
BUITENPAD 2 
LOODSENSTRAAT 18 
H VAN BLAERESTRAAT 5 
TOEKOMSTSTRAAT 30 
BREENDONKLAAN 39 
BLOEMENLAAN 8 
OOSTSTRAAT 67 
DERBYLAAN 13 
ZEGELAAN 16 
FAZANTENLAAN 8 
BREENDONKLAAN 53 
BUURTSPOORWEGSTRAAT 87 
DERBYLAAN 44 

GEMEENTE 

8450 
8400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
840O 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 

41 1731 
8450 
8450 
8460 
8450 
8400 
8400 
8450 
8450 
8400 
8420 
8450 
8450 
8450 
8420 
8400 
8450 
8460 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
8400 
8400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 

BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
ZELLIK 
BREDENE 
BREDENE 
OUDENBURG 
BREDENE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
DE HAAN 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
DE HAAN 
OOSTENDE 
BREDENE 
OUDENBURG 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE ^ 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 



Page No. 3 
01/04/80 

LEDENLIJST 1993 

NAAM 

DAVID GUSTAAF 
DAVID LUCIEN 
DAVID MARCEL 
DAVID RAYMOND 
DE BETHUNE E. 
DE CEUNINCK DANNY 
DE COCK SUZY 
DE GRIJSE ANDRIES 
DE KEYSER WILLY 
DE LILLE GEORGES 
DE MAN JO 
DE MOL JEAN 
DE PEPERBUSSE VZW 
DE PUTTER mevr 
DE ROO GILBERT 
DE ROOSE mevrouw 
DE ROOY RENE 
DE SMET FRANCIS 
DE SMET GUIDO 
DE SMET VALERE 
DEBAILLIE CAMIEL 
DEBAILLIE WILLY 
DEBEEN HENRI 
DEBEEN OMER 
DEBEEN-INGELBRECHT C 
DEBEUCKELAERE RUDY 
DE BLAUWE-SAM U N 
DEBROCK GERARD 
DEBRUYNE ANDRE 
DEBRUYNE LUC 
DEBRUYNE MARCEL 
DEBRUYNE VALERE 
DECLERCK ANDRE 
DECLERCQ 
DECLERCQ DANIEL 
DECLERCQ J.P. 
DECLOEDT MAURICE 
DECOCK PAUL 
DECOENE DIDIER 
DECONYNCK ROGER 
DECOO MARGUERITE 
DECOSTER FRANK 
DECROOS STEFAAN 
DEFEVER CYRIEL 
DEFEVER FABIENNE 
DEFEVER GERARD 
DEFEVER JULIA 
DEFEVER ROBERT 
DEFEVER-DECUYPER 
DEGEEST GASTON 
DEGOE WILLY 

ADRES 

BREENDONKLAAN 22 
NUKKERWIJKSTRAAT 6 
PARKLAAN 16 
PR.ELISABETHLAAN 51 
KASTEELDREEF 10 
ETTELGEMSESTRAAT 46 
JOZEF 2 STRAAT 44 
PERZIKENLAAN 28 
DR.VANDENWEGHEPLEIN 5 
E.FEYSPLEIN 15 bus 116 
SCHAARSTRAAT 50 
FRANKRIJKLAAN 9 
PR. BOUDEWIJNSTRAAT 7 
MEEUWENLAAN 15 
NUKKERSTRAAT 25 
ALBERTIWANDELING 37 b4 
SLUISVLIETLAAN 96 
K.ASTRIDLAAN 92 
NUKKERSTRAAT 27 
BELLEVUESTRAAT 13 
FRANKRIJKLAAN 3 
MONIKKENSTRAAT 17 
POLDERSTRAAT 171 
ANTWERPENSTRAAT 32 
ZANDHEUVEL 1F12 
DUINENSTRAAT 311 
POLDERSTRAAT 69 
GELIJKHEIDSTRAAT 142A 
STAESSENSTRAAT 2 
TABORALAAN 30 
SLUIZENSTRAAT 244 
J.BESAGESTRAAT 57 
JOOS D.T.BEERSTL. 22 
SLUISVLIETLAAN 69 
VIOLIERENLAAN 49 
PAUWHOFLAAN 32 
PR.KARELLAAN 6 
JOZEF 2 STRAAT 44 
ZEGELAAN 6 

GUIDO DEZELLESTRAAT 27 
DUINENSTRAAT 37 
RUITERLAAN 18 
KALSYDEWEG 10 
DUINENSTRAAT 171 
DUINENSTRAAT 13 
FRITZ VINCKELAAN 174 
ROZENLAAN 21 
PR.ELISABETHLAAN 45 
TENNISLAAN 8 
PAUWHOFLAAN 35 
FAZANTENLAAN 4 

GEMEENTE 

8450 
8450 
8450 
8450 
8510 
8460 
8400 
8400 
8450 
840O 
8000 
8450 
8400 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 
8450 
9050 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
8450 
8400 
8450 
8400 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8490 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8620 
8450 
8450 

BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
MARKE-KORTRI 
OUDENBURG 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BRUGGE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
LEDEBERG 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
STALHILLE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
NIEUWPOORT 
BREDENE 
BREDENE 
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NAAM 

DEGROOTE J.P. 
DEHAESE MAURICE 
DEKETELAERE mevr 
DEKEYSER-DECOO 
DEKEYSER-DEWAELE 
DEKNUYDT RAYMOND 
DELEENHEER MARC 
DELEERSNIJDER MARC 
DELEU REDGY 
DELIA FAILLE 
d'HUYSSE 
DELODDER ERNA 
DELRUE FRED 
DELRUE GEORGES 
DEMAEGDT ROBERT 
DEMEERE HENRI 
DENDOOVEN-PYRA J.P, 
DEPLANCKE LUC 
DEPRE-HUYGEBAERT 
DEPUIJDT ROGER 
DERINCK URBAIN 
DEROOY JEAN 
DERUDDER ROGER 
DERYNCK ALICIA 
DERYNCK-WELLECOMME 
DESCHACHT DANIEL 
DESCHACHT GUSTAAF 
DESCHACHT JACKIE 
DESCHEPPER EUGEEN 
DESCHEPPER JAN 
DESMEDT ALBERT 
DESMET FIRMIN 
DESMIDT MARCEL 
DESNERCK ROLAND 
DESOPPER GEORGES 
DESOPPER HUGO 
DEVENT GEORGES 
DEVISCH LUC 
DEVISCH MARIA 
DEVOS ANDRE 
DEVOS FERNAND 
DEVOS GILBERT 
DEVOS J.P. 
DEVOS JEANETTE 
DEVRIENDT WILLY 
DEVRIESE MARIE-L 
DEWEVER ERIC 
DEWILDE GUSTAAF 
DEWULF DANIEL 
DEWULF GEORGES 
DEWULF ROMAIN 

ADRES 

BARON RUZETTELAAN 78 b22A 
VELDSTRAAT 1 
RUE DE VISE 34 
DUINENSTRAAT 37 
DUINENSTRAAT 33 
DRUIVENLAAN 2 3 
MOLENSTRAAT 22 
MOLENSTRAAT 40 
POPULIERENLAAN 76 
SINT JORISSTRAAT 15 

KAPELLESTRAAT 12 
ZANDHEUVEL 4B b ElO 
STAESSENSTRAAT 25 
KIEVITSTRAAT 17 
DRIFTWEG 135 
HAUTEMSTRAAT 1 
ROGGESTRAAT 2 
ZWALUWENSTRAAT 126 
DUINENSTRAAT 335 
KAPELLESTRAAT 7 
GENTSTRAAT 23 
F.PROVOOSTPLEIN 7 
NOORDEDESTRAAT 72 
NUKKERWIJKSTRAAT 30 
LOTUSLAAN 19 
LARIKSENLAAN 14 
SLUIZENSTRAAT 248 
MARIAKERKELAAN 8 
GELIJKHEIDSTRAAT 56 
KERKSTRAAT 17 
ASTRIDLAAN 92 
PAUWHOFLAAN 
WATERGANGSTRAAT 9 
H.VANBLAERESTRAAT 9 
KERAMIEKSTRAAT 3 
GR.D'URSELLAAN 12-13 
H.HARTLAAN 15 
DRIFTWEG 65 
K.ASTRIDLAAN 18 
RUITERLAAN 8 
DANCKAERTSTRAAT 8 
KLAPROZENLAAN 9 
PARKLAAN 67 
BRUGSE STEENWEG 53 
BUURTSPOORWEGSTRAAT 47 
DORPSTRAAT 46 
PRINS LEOPOLDLEI 32 
KOERSLAAN 61 
P.G.DEFEVERSTR Ic 
GISTELSESTEENWEG 167 

GEMEENTE 

8320 
8450 
4607 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 
8450 
8000 

8460 
8460 
8450 
8400 
8450 
3320 
8460 
8400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
8400 
8450 
8400 
8400 
8470 
8450 
8450 

8450 
8400 
8301 
8400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
2640 
8450 
8450 
8200 

BRUGGE 4 
BREDENE 
DALHEM 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BRUGGE 

OUDENBURG 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
HOEGAARDEN 
OUDENBURG 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BREDENE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
GISTEL 
BREDENE 
BREDENE 
KLEMSKERKE 
BREDENE 
OOSTENDE 
KNOKKE HEIST 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
MORTSEL 
BREDENE 
BREDENE 
SINT ANDRIES 
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NAAM ADRES GEMEENTE 

DILLEN RAYMOND 
DIRICKX KAMIEL 
DOOLAGE JEAN 
DOOMS ROGER 
DOUVERE ETIENNE 
DREESEN JAN 
DRIESSEN ALBERT 
DUBOIS RENE 
DUBUY ANDRE 
DUBUY PIETER 
DUCHATEAU FRANCOIS 
DUFLOU BERNARD 
DUFOUR MAURICE 
DUMON ANDRE 
DUMON MARIA 
DUMON MICHELINE 
EECKHOUT JAN 
EECKHOUT RAOÜL 
ELEWAÜT JOZEF 
ENEMAN JULES 
ENEMAN LUC 
EVERAERDT PIERRE 
EVERAERT WILLY 
EYLAND DANIEL 
FAICT HERMAN 
FALIZE J.P. 
FARAZYN DANIEL 
FERMANS ROGER 
FEYS HENRI 
FISCHER ANDRE 
FISCHER CARLOS 
FLEDERICK ANTOINE 
FOTO LEURS 
FRANCIER JAAK 
GALAND ROGER 
GALAND YVONNE 
GELDHOF LOUIS 
GERIL RAYMONDA . 
GERIL ROGER 
GERRIS ERIC 
GERYL ANDRE 
GERYL AUGUST 
GESELLE ERNA 
GESELLE GUIDO 
GEVAERT-ROTSAERT 
GEYSSENS ALFRED 
GILLIAERT ETIENNE 
GOMBERT LAURENT 
GROENVYNCK FIRMIN 
GROOTAERT ETIENNE 
GUNST MARCEL 

PONTONSTRAAT 14 
TABORALAAN 182 
KAPELLESTRAAT 68 
MOLENSTRAAT 17 
BREDENSESTEENWEG 4 
RODE KRUISSTRAAT 4 
WEZELLAAN 9 
NIEUWSTRAAT 60 
GROENE DIJKSTR. 109 
ZIJDELING 16 
LEFFINGESTRAAT 56,bus 3 
OUD VLIEGVELD 63 
SLUIZENSTRAAT 10 
ZEESTERLAAN 27 
DRIFTWEG 1 
PR.ALBERTLAAN 85 
DRIFTWEG 57 
WAGENMAKERSTRAAT 1 
MARTELAARSLAAN 89 
DRIFTWEG 75 
H.CONCIENCELAAN 2 
P.G.DEFEVERSTKAAT 18 
DUINENSTRAAT 19 
POPULIERENLAAN 14 
STEENOVENSTRAAT 28 
H.SERRUYSLAAN 78 bl9 
11 JULISTRAAT 75 
SGT.DEBRUYNESTRAAT 45 
FR.VINCKELAAN 66 
HALFWEGHUIS 36 
MOLENSTRAAT 92 
DUINENSTRAAT 273 
DUINENSTRAAT 354 
TORHOUTSTEENWEG 509 
GLORIANTLAAN 53/12 
DUINENSTRAAT 25 
NUKKERSTRAAT 8 
PR.ELISABETHLAAN 44 b.4 
PLANTENSTRAAT 22 
A.RODENBACHLAAN 9 
BOSDUIVENSTRAAT 12 
NIEUWE DOKSTRAAT 38 
BOSDUIVENLAAN 20 
STROOBLOEMLAAN 33 
DUINENSTRAAT 322 
MEEUWENLAAN 15 
KAPELLESTRAAT 239 
DRIFTWEG 31 
POLDERSTRAAT 21 
VISSERSSTRAAT 4 
ZANDHEUVEL 1 block C b.l2 

8400 
8400 
8450 
8450 
8400 
8400 
8400 
8450 
8450 
8450 
8400 
8400 
8450 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 
9000 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
9000 
8400 
8450 
8490 
8450 
8450 
8450 
8400 
2050 
8450 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 
8400 
8420 
8400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 

OOSTENDE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
GENT 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
GENT 
OOSTENDE 
BREDENE 
JABBEKE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
ANTWERPEN 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
DE HAAN 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
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NAAM ADRES GEMEENTE 

HALLEMEERSCH ANDRE 
HALSBERGHE CAMIEL 
HANDSCHOEWERKER E 
HARTMANN JEAN 
HELSMOORTEL ROGER 
HEMERYCK D 
HENDRICKX ALFRED 
HERRLING NADIA 
HESCHBURG FERNAND 
HIMPENS ERIC 
HOLLEVOET ALBERT 
HOLLEVOET GASTON 
HOLLEVOET GOEDELE 
HOSTE ERNEST 
HOSTEN ROGER 
HOSTYN JAN 
HOSTYN PAUL 
HUBERT GEORGES 
HUBRECHTSEN FREDDY 
HUWEL MARIA 
HUYGEBAERT ANDRE 
HUYGEBAERT FRANK 
HUYGHE ROGER 
HUYS JEAN 
INGELAERE BETSY 
INGHELBRECHT WILFRIE 
IPPEL SIMON 
JANSSENS JUUL 
JONCKHEERE CYRIEL 
JONCKHEERE ROBERT 
JONCKHEERE ROGER 
JOSEPH RUDY 
KERCKHOF KAREL 
KERCKHOF MARCEL 
KIMPE PIERRE 
KLAASSEN INGELBRECHT 
KLAUSING JOSEPH 
KNOCKAERT CYRIEL 
KNOCKAERT CYRILLE 
KYNDT OMER 
LABIAU NORBERT 
LACOERE ANDRE 
LACOERE WILFRIED 
LAGA ROGER 
LAGAST RAYMOND 
LAGROU WILFRIED 
LAGROU-DESMET 
LAMBERSY JOHAN 
LAMMAING FRED 
LAMS MARIA 
LANTSOGHT JACQUES 

AALSTSTRAAT 10 
MADELIEFJESLAAN 66 
MOLENSTRAAT 50 
ELSEMHEIDELAAN 11 
DRIFTWEG 153 
KERKSTRAAT 8 
BATTERIJSTRAAT 22 
PR.MARIE JOSELAAN 11 
KEERWEG 30 
SCHORREDIJK 10 
SLUIZENSTRAAT 117 
ANTWERPENSTRAAT 14 
WILGENLAAN 32 
MOLENSTRAAT 83 
PR.ELISABETHLAAN 71 
ZWALUWENSTRAAT 118 
BRUGGELAAN 12 
VAN DIJCKSTRAAT 66 
GERSTSTRAAT 35A 
PR.MARIE JOSELAAN 11 
VERBONDENENLAAN 8 
DUINENSTRAAT 338 
ZANDHEUVEL 4 bus 19 
GROENENDIJKSTRAAT 185 
DUINENSTRAAT 280 
K.ASTRIDLAAN 1 
VERENIGINGSTRAAT 161 
WYDBOS 26 
NOORDEDESTRAAT 
VELDSTRAAT 40 
DRIFTWEG 131 
KEERWEG 55 
PLASSENDALE STEENWEG 4 
K.ASTRIDLAAN 55A 
6 E TTR -S4 
KLAVERSTRAAT 37 
KONINGINNELAAN 34 b2 
VREDESTRAAT 22 
NOORDZEESTRAAT 30 
GISTELSESTEENWEG 11 
DORPSTRAAT 121 
VERENIGINGSTRAAT 20 
FAZANTENLAAN 37 
BRABANTSTRAAT 2 b.24 
DRIFTWEG 79 
GOLFSTRAAT 66 
KOOPVAARDIJSTRAAT 33 
MOLENSTRAAT 18 
TORHOUTSESTEENWEG 304 
DUINENSTRAAT 390 b.31 
A.PLOVIEPLEIN 22 

8450 
8400 
8450 
1652 
8450 
8450 
8420 
8450 
8450 
8460 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 
8400 
8450 
8400 
8400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
2440 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
4090 
8000 
8400 
8450 
8450 
8460 
8450 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 
8400 
8450 
8400 
8450 
8450 

BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
ALSEMBERG 
BREDENE 
BREDENE 
DE HAAN 
BREDENE 
BREDENE 
OUDENBURG 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
GEEL 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
POST 10 BSD 
BRUGGE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
OUDENBURG 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
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LASAT WILLY 
LASAT- VERSLUYS P. 
LAUWEREYNS MICHEL 
LAUWEREYNS ROLAND 
LEBBE LODEWIJK 
LECLUYSE DANY 
LEMS ANDRE 
LEMS DIRK 
LERMYTE ALBERT 
LESCRAUWAET LEO 
LIETARD EDWIN 
LIEVENS LAURENT 
LINGIER DANIEL 
LINGIER IRENE 
LINGIER JAAK 
LINGIER PAUL 
LINGIER R. mevrouw 
LOMBREZ GREGOIRE 
LONCKE ROGER 
LOOSVELD JACQUES 
LOY BOB 
LOY WALTER 
LUCA ROBERT mevrouw 
LUCIDARME ALBERT 
LUST DIRK 
LUST GASTON 
MAENE DANIEL 
MAERTENS BERNARD 
MAERTENS ERIC 
MAES JACKIE 
MAHIEU M.C. 
MAHIEU RAYMOND 
MAHIEU WILLY 
MAKELBERGE JOHNNY 
MAREST LEOPOLD 
MARLEIN WILLY 
MASSCHELEYN ERIC 
MASSCHELEYN PATRICK 
MASSENHOVE ALPHONSE 
MASSENHOVE FRANCINE 
MATHAY-KNOBL HEIDE 
MAYAERT BERT 
MECHELAERE ALBERT 
MECHELE JULIEN 
MEESSCHAERT OSCAR 
MEEZE ROMAIN 
MELIS ETIENNE 
MELIS GODELIEVE 
MESTDAGH FRANS 
MESTDAGH MARTHA 
MESTDAGH MONIQUE 

SPAARZAAMHEIDSTRAAT 48 
BRUSSELSTRAAT 8 
KREEKSTRAAT 2 
BUURTSPOORWEGSTRAAT 91 
PATER G.DEFEVERSTRAAT 
STAESSENSTRAAT 22 
NUKKERW U K STRAAT 2 
TORENVALKENERF 2 
MARIAKERKELAAN 18 
MOLENWALLEN 3 
WAPENPLEIN 14 bus 3 
NOORDEDESTRAAT 114 
WAGENMAKERSTRAAT 18 
DRIFTWEG 161 
DORPSTRAAT 95 
DORPSTRAAT 128 
DORPSTRAAT 104 
DUINENWEG 347 
VOORHAVENLAAN 151 
L.PARETLAAN 28 
BOSLAAN 14 
MOLENSTRAAT 9 
PR.ALBERTLAAN 71 
SLUISVLIETLAAN 67 
SPAARZAAMHEIDSTRAAT 56 
VINGERLINGSTRAAT 17 b. 
SALVIALAAN 40 
ST.PAULUSSTRAAT 40 
GROENENDIJKSTRAAT 144 
DUINENSTRAAT 264 
DUINENSTRAAT 123 
DUINENSTRAAT 186 
ZANDSTRAAT 33 
PR.ALBERTLAAN 13 
DORPSTRAAT 96 
F.VINCKELAAN 97 
PAUWHOFLAAN 22 
MOLENSTRAAT 58 
ZANDVOORDESTRAAT 58 
KWARTELSTRAAT 15 
SLUIZENSTRAAT 127 
PLASSENDALESTEENWEG 6A 
BRUGGEBAAN 32 
SPAARZAAMHEIDSTRAAT 38 
LANDWEG 9 
PR.MARIE JOSELAAN 6 
DUINENSTRAAT 345 
SLUISVLIETLAAN 104 
GOLFSTRAAT 23 
GENTSTRAAT 10 
KAPELLESTRAAT 71 

8450 
8450 
8400 
8450 

la 8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
8200 
8400 
8450 
8450 
8420 
8450 
8450 
8450 
8430 
8400 
8450 
2400 
9320 
8400 
8450 
8450 

16 8400 
8400 
8400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
8400 
8450 
8450 
8470 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 

BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BRUGGE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
DE HAAN 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
MIDDELKERKE 
OOSTENDE 
BREDENE 
MOL WEZEL 
AALST 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
GISTEL 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
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METDEPENNINGEN FRANK 
METSU ROLAND 
METSU WALTER 
METSU WILLY 
MEYERS ALFONS 
MEYSMAN LOUIS 
MEYSMAN ROLAND 
MEYUS CARLOS 
MINNE GERMAIN 
MYNY ROSETTE 
NAASSENS MARCEL 
NAESEN PIERRE 
NAESSENS HELENE 
NASSEL RONNI 
NEELS ERNA 
NEIRINCK ROBERT 
NOWAK MARIANUS 
OLDERS BRUNO 
OPSTAELE ROGER 
OSSTYN JEANNINE 
PANCKOUCKE R 
PATTYN WILLY 
PHILIPSZ MAURICE 
PIETERS GEORGETTE 
PIETERS MARTHA 
PIETERS WILLY 
PILLE-BEUSELINCK 
PINCKET JOSEPH 
PITTERY GILBERT 
PLOVIE ARIANE 
PLOVIE MARCEL 
POITIER ESTHER 
POLLET ANTHONY ' 
POLLET FREDDY 
POLLET NORBERT 
POPPE MARCEL 
POPPE-MESTAGH *» 
POTTIER LIONEL 
PRAET JOSEPH 
PRAET JOZEF 
PROVOOST EMIEL 
PUYSTIENS FRANS 
PYRA CAMIEL 
PYRA GEORGES 
PYRA RAF 
QUESTIER MARCEL 
QUESTIER ROGER 
RAES MARIA 
RAES-SCHALLIER H. 
RAMMELAERE WILLY 
REUNBROUCK FERNAND 

ZUIDOOSTWIJK 8 
ZANDSTRAAT 91a 
ASTRIDLAAN 15 B 
DR.E.MOREAULAAN 263 
SLUISVLIETLAAN 42 
BUURTSPOORWEGSTRAAT 52 
BUURTSPOORWEGSTRAAT 52 
IJZERLAAN 2 
ZANDSTRAAT 105 
NUKKERSTRAAT 26 
TURKEYENLAAN 25 
VIOLIERENLAAN 10 
KEERWEG 23 
DUINHELMLAAN 8 
EKSTERSTRAAT 3 
DORPSTRAAT 86 
ZANDHEUVEL 1 b 6 
SCHOOLSTRAAT 37 
L.PARETLAAN 24 
VICOGNEDIJK 26 
BLOEMENSTRAAT 11 
MOLENSTRAAT 60 
RUE E CAMBIER 5 
NUKKERSTRAAT 9 
STEENSTRAAT 10 
L.SPILLIAERTSTRAAT 45 b3 
DUINENSTRAAT 15 
GROENENDIJKSTRAAT 149 
BUURTSPOORWEGSTRAAT 87 
KRIEKESTRAAT 54 
EIGEN HAARDSTRAAT 9 
GROENENDIJKSTRAAT 80 
DUINENSTRAAT 23 
DUINENSTRAAT 23 
PLANTENSTRAAT 75 
VAN ISEGEMLAAN 33 b.8 
FRANKRIJKLAAN 8 
F.VINCKELAAN 37 
BUURTSPOORWEGSTRAAT 58 
VERBONDENENLAAN 3 
P.MICHIELSLAAN 33 
DERBYLAAN 1 
KAPELLESTRAAT 131 
DORPSTRAAT 74 
RUITERLAAN 12 
ST.RIQUIERSTRAAT 11 
FRANKRIJKLAAN 16 
SLUIZENSTRAAT 186 
PARKLAAN 20 
DORPSTRAAT 158 
PAUWHOFLAAN 62 

8450 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
8450 
8400 
8400 
8450 
7100 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 
8450 
8480 
8400 
8450 
8450 
8450 
8400 
8400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 

BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BREDENE 
HAINE ST PIERRE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
ICHTEGEM 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE „, 
BREDENE !' 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
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REUNBROUCK RENE 
REYBROUCK MAURICE 
RIGAUX FREDDY 
ROMAN RICHARD 
ROMMEL GABRIEL 
ROTSAERT DIRK 
ROTSAERT FREDDY 
ROTSAERT RENE 
ROTSAERT THERESIA 
ROUSSEEUW CHARLES 
ROUSSELLE MARC 
ROUSSELLE ROBERT 
RUYSSCHAERT AIME 
SAELENS MARIE 
SAELENS WILFRIED 
SCHAMP EDMOND 
SCHAMP YVAN 
SCHILLEWAERT ARTHUR 
SCHREUS LILIANE 
SCHUYESMANS ROBERT 
SEGHERS ALINE 
SEYS GÜILLAUME 
SMETS FRANOIS 
SMISSAERT EMIEL 
SMISSAERT RITA 
STADSBIBLIOTHEEK 
STAELENS MARC 
STAELENS MAURICE 
STAFFE JEANINE 
STANDAERT R 
STEEN YVAN 
STEENACKER HENRI 
STEENHUYSE FRANS 
STRAUVEN JOSEPH 
STROBBE JACQUES 
STUBBE JOZEF 
T'JAMPENS HENDRIK 
T'JAMPENS-MESTDAGH 
TACK MARCEL 
TACQ JACQUES 
TAILLAERT ROGER 
TEETAERT RAYMOND 
TERRYN HENRIETTE 
TERRYN REDGY 
TEUNKENS MARIE 
THEYS RONNY 
THOEN HUGO 
THYS GERARD 
TIMMERMANS ROGER 
TOURLOUSSE HENRI 
TROMONT HERVE 

VOORHAVENLAAN 171 
H.ZWAENEPOELSTRAAT 5 
TER HEYDELAAN 336 
WAGENMAKERSTRAAT 6 
WEG NAAR ZWARTBERG 241 
JOOS DE T.BEERSTLAAN 16 
FRANKRIJKLAAN 6 
DORPSTRAAT 4 
FAZANTENLAAN 31 
NOORDZEESTRAAT 21 
NOORD EDESTRAAT 91 
DRIFTWEG 25 
DUINENSTRAAT 153 
DUINENSTRAAT 106 
NIEUWE STEENWEG 203 
DUINENSTRAAT 135 
ZEESTERLAAN 40 
GOLFSTRAAT 14 
ST PIETERSTRAAT 42 
HOFSTRAAT 28 b.32 
PLASSENDAALSESTEENWEG 15A 
OOSTSTRAAT 36 
KWARTELSTRAAT 6 
H.SERRUYSLAAN 4 b.9 
NUKKERSTRAAT 97 
WAPENPLEIN 1 

WERKTUIGKUNDIGENSTRAAT 23 
JOZEF II STRAAT 29 b.28 
IJZERLAAN 7 
DAHLIALAAN 54 
KASTEELLAAN 4 
L.V.TYGHEMLAAN 55 
SLUIZENSTRAAT 175 
PR.ELISABETHLAAN 83 
DRIFTWEG 41 
SLUISVLIETLAAN 75 
DUINENSTRAAT 244 
GOLFSTRAAT 17 
PR.ELISABETHLAAN 34 
PR.MARIE JOSELAAN 9 
ZEGELAAN 16B 
DIKSMUIDESTRAAT 33 
BUURTSPOORWEGSTRAAT 89 
F.VINCKELAAN 50 
ZUIDSTRAAT 2 
SLUISVLIETLAAN 41 
ERFGOEDLAAN 7 
H.BAELSKAAI 22 
ST.SEBASTIAANSTRAAT 24 
ZEESTERLAAN 35 
SCHAPENSTRAAT 54 

8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
2100 DEURNE 
8450 BREDENE 
3660 OPGLABEEK 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8460 OUDENBURG 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8370 BLANKENBERGE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
9800 DEINZE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
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TULPIN MEDARD 
VAN BUREN ROGER 
VAN CAILLIE ANDRE 
VAN CAUTER MARC 
VAN CRAEYNEST R 
VAN DROOGENBROECK G 
VAN EEGHEM ERNEST 
VAN HUELE VIC 
VAN HYFTE MARC 
VAN ISACKER JACQUES 
VAN ISEGHEM AUGUST 
VAN LOO ROLAND 
VAN MEERBEECK DANY 
VAN RICKSTAL HENDRIK 
VAN WALLEGHEM HONORE 
VANACKER L -DECLERCK 
VANCRAEYNEST NANCY 
VANDAELE GEORGES 
VANDAMME PATRICK 
VANDE CASTEELE LOUIS 
VANDECASTEELE CHARLE 
VANDECASTEELE HENRI 
VANDECASTEELE JEAN 
VANDEILE ROGER 
VANDEN BERGHE ANDRE 
VANDENABEELE 
HELIODOOR 

VANDENBERGHE EDWIN 
VANDENBERGHE FLORIE 
VANDENBERGHE JOHNNY 
VANDENBERGHE WILLY 
VANDENBOGAERDE C 
VANDENBOGAERDE G. 
VANDENBOGAERDE MARCE 
VANDENBROELE A Mevr. 
VANDENBROUCKE G 
VANDENBUSSCHE M 
VANDENBUSSCHE WILLY 
VANDENWEGHE JAN 
VANDEPITTE CYRIEL 
VANDEPITTE GERMAIN 
VANDERMEEREN JOZEF 
VANDERPUTTE JEAN P. 
VANDERSTRAETEN P. 
VANDERWAL DANIEL 
VANDEVELDE FRANOIS 
VANDEWALLE GINO 
VANDEWALLE MARIA 
VANDEWALLE PAUL 
VANDYCK DYMPHA 
VANHEE ROGER 

ADRES 

NOORDEDESTRAAT 112 
PAUWHOFLAAN 52 
VERENIGINGSTRAAT 36 
NUKKERSTRAAT 58 
BLAUWKASTEELSTRAAT 103 
KAPELLESTRAAT 22 
SLUISVLIETLAAN 80 
CH. HUYSSTRAAT 5 
DUINENSTRAAT 168 
BREENDONKLAAN 49 
YZERSTRAAT 1 
KASTEELLAAN 11 
VAARTSTRAAT 39 
ZWALUWENSTRAAT 63 
CALLAERTSWALLEDREEF 33 
DUINENSTRAAT 254 
P.G.DEFEVERSTRAAT 15 
VAARTSTRAAT 3 
SLUIZENSTRAAT 83 
ST.RIQUIERSTRAAT 17 
BREENDONKLAAN 26 
MOLENSTRAAT 88 
SPAARZAAMHEIDSTRAAT 82 
POLDERSTRAAT 85 
KERAMIEKSTRAAT 2 
FAZANTENLAAN 16 

EIKHOFSTRAAT 19 
VELDSTRAAT 18 
BATTERIJSTRAAT 74 
BENEDIKTIJNERSTRAAT 17 
SLUIZENSTRAAT 180 
ANTWERPENSTRAAT 52 
BRUGSE STEENWEG 176 
PR.ELISABETHLAAN 82 
DOORNENBILKSTRAAT 16 
BUURTSPOORWEGSTRAAT 53 
F.VINCKELAAN 99 
PR.ALBERTLAAN 70 
NOORDEDESTRAAT 9 
BLANKENBERGESTEENW. 158 
ZEELAAN 16 
ZANDSTRAAT 3 
DUINHELMLAAN 12 
TORHOUTSTEENWEG 130 

CHRISTINASTRAAT 83 
DORPSTRAAT 82 
POLSTRAAT 14 
ALBATROSSTRAAT 15 
EUROPALAAN 1 
GROENENDIJKSTRAAT 102 

GEMEI 

8450 
8450 
8400 
8450 
8400 
8450 
8450 
8370 
8450 
8450 
8400 
8450 
8460 
8400 
8470 
8450 
8150 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
8450 

8600 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
8400 
8000 
8450 
8450 
8450 
8400 

ÏNTE 

BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BLANKENBERGE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
OUDENBURG 
OOSTENDE 
GISTEL 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 

DIKSMUIDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BRUGGE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 
8450 
9180 
8400 
2610 
8450 

BREDENE 
MOERBEKE WAAS 
OOSTENDE 
WILRIJK 
BREDENE 
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VANHERCKE GEERT 
VANHOENACKER FERNAND 
VANHOOREN FREDDY 
VANHOOREN WILLY 
VANHOUCKE RENE 
VANHOUTTE CONSTANT 
VANLAERE GERARD 
VANLEENHOVE FRANS 
VANLEENHOVE GILBERT 
VANLOO RENE 
VANMASSENHOVE ANDRE 
VANMASSENHOVE CAMIEL 
VANMASSENHOVE G. 
VANMASSENHOVE ROLAND 
VANMASSENHOVE TONI 
VANMOORTEL ROBERT 
VANPRAET-DESCHREVEL 
VANREEMST 
VANREMOORTELE ERIC 
VANSLEMBROUCK JOZEF 
VANSTEENE REMI 
VANSTEENKISTE MAUR. 
VANSTEENKISTE OSCAR 
VANSTEENKISTE ROGER 
VANSTEENKISTE ROLAND 
VANWALLEGHEM MEDARD 
VEEKENS BRUNO 
VELGHE PYRA DIRK 
VELLE MARCEL 
VENMANS-CORDIER 
VERBANCK LOUIS 
VERBURGH ANDRE 
VERHAEGHE LACOERE 
VERHAMME MARIE 
VERLINDE ANDRE 
VERLINDE ROGER 
VERMEESCH JUVENAL 
VERMEIRE HERMAN 
VERMEULEN ARSENE 
VERMEULEN ROLAND 
VERMEYLENFONDS 
VERMOORTEL ANDRE 
VERMOOTE BRAEM 
VERSCHOOREN M.L. 
VERSLUYS KAMIEL 
VERSLUYS NOEL 
VERSLUYS PIERRE 
VERSLUYS REMY 
VERSLUYS ROLAND 
VERSLUYS WILLY 
VERSLYCKEN ELZA 

PAUWHOFLAAN 11 
PR.ALBERTLAAN 93 
RINGLAAN ZUID 106 
NOORDZEESTRAAT 8 
VREDESTRAAT 16 
ZEGELAAN 15 
BUURTSPOORWEGSTRAAT 63 
DUINENSTRAAT 35 
BATTERIJSTRAAT 66 
DUINENSTRAAT 333 
ZANDHEUVEL 1 buS H9 
K.ASTRIDLAAN 75 
KROONLAAN 19 
SLUISVLIETLAAN 33 
P. BENOITLAAN 16 
ZEESTERLAAN 2 3 
PRIORYHOFSTRAAT 11 
L.PARETLAAN 15 
TARWESTRAAT 57 
VANDERSTICHELESTRAAT 109 
ZEESTERLAAN 4 
IJZERLAAN 5 
NUKKERSTRAAT 7 
RUITERLAAN 4 
SLUISVLIETLAAN 100 
DUINENSTRAAT 2 
KAPELT.K STRAAT 81 
K.ASTRIDLAAN 79 
POPULIERENLAAN 51 
KEERWEG 63 
STAESSENSTRAAT 3 
ZWANENLAAN 75 
ZUIDSTRAAT 6 bus 5 
K. ASTRIDLAAN 73 
BENEDIKTIJNENSTRAAT 24 
NUKKERSTRAAT 8 6 
F. VINCKELAAN 151 
KLEMSKERKESTRAAT 21 
LEFFINGESTRAAT 135F bus 9 
DUINENSTRAAT 219 
HOEFIJZERLAAN 1 
KAPELLESTRAAT 61 
VAARTDIJK ZUID 46 
PARKLAAN 24 
KAPELLESTRAAT 167 
BRUSSELSTRAAT 4 
BRUSSELSTRAAT 10 
ZANDSTRAAT 95 
BRUGSE STEENWEG 53 bus A 
KAPELLESTRAAT 167 
KAPELLESTRAAT 45 

8450 
8400 
8420 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
2400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
8400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8400 
8450 
8450 
8450 
8432 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 
8450 

BREDENE 
OOSTENDE 
DE HAAN 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
MOL 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
LEFFINGE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
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VERSTRAETE D. 
VERSTRAETE FRANK 
VERSTRAETE MARCEL 
VERTONGEN JEAN 
VIAENE GODELIEVE 
VIAENE-VYVEY 
VILAIN OMER 
VINCKE WILLY 
VRAMBOUT EMILE 
VRANCKEN WILLY 
VYVEY ROLAND 
WALTERS GUIDO 
WAUTERS JULIENNE 
WEYNEN EUGENE 
WILLAERT EDMOND 
WILLAERT J.P. 
WILLEPUT ARSENE 
WYNTIN DAG 
WYNTIN HERMAN 
Z.E.H.OLIVIER ALB. 
ZUSTERS H.VINCENTIUS 
ZWAENEPOEL FERNAND 
ZWAENEPOEL WILLY 
ZWART ARIE 

ENGELENDALELAAN 140 
OVERVLOEDSTRAAT 59 
BATTERIJSTRAAT 38 
KOERSLAAN 34 
FRANKRIJKLAAN 50 
A.BEERNAERTSTRAAT 23 
ROGIERLAAN 38 b.ll 
NOORDHOFSTRAAT 13 
PR.ELISABETHLAAN 44 b.2 
NIEÜWPOORTSESTEENWEG 304 
ZANDVOORDESTRAAT 232 
H.BORGERSTRAAT 107 
TABORALAAN 130 
BRUGSE STEENWEG 49 
PESCATORSTRAAT 27 
VAN DYCKSTRAAT 22 
POPULIERENLAAN 82 
ZARRENLINDESTRAAT 15A 
SLUIZENSTRAAT 130A 
DRIEKERKENSTRAAT 29 
NUKKERSTRAAT 106 
LINDENSTRAAT 8 
ZEGELAAN 2 
VIOLIERENLAAN 33 

8310 
8400 
8420 
8450 
8450 
8400 
8400 
8450 
8450 
8400 
8400 
8400 
8400 
8450 
8450 
8400 
8450 
8610 
8450 
8501 
8450 
8450 
8450 
8450 

BRUGGE 
OOSTENDE 
KLEMSKERKE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
BREDENE 
BREDENE 
OOSTENDE 
BREDENE 
KORTEMARK 
BREDENE 
BISSEGEM 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 
BREDENE 

• * • • " » ï • t. . ( C l 




