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COLOFON

De Hellebaard vzw bestrijkt de deelgemeenten Borsbeke, Herzele, 
Hillegem, Ressegem, Sint-Antelinks, Sint-Lievens-Esse, Steenhuize-
Wijnhuize en Woubrechtegem.

Ons adres
Erfgoedhuis De Pastorij, Pastorijstraat 3, 9552 Herzele.

Openingsuren archief, documentatiecentrum en museum
De eerste en derde zondag van de maand van 10 tot 12 u. 
De tweede en de vierde woensdag van de maand van 18.30 u. tot 20.30 u. 
En op afspraak. Gesloten in juli en augustus. 

Wie in ons tijdschrift een artikel wil publiceren over een 
heemkundig onderwerp neemt best contact op met Geert 
Goossens, voorzitter. De auteurs zijn verantwoordelijk voor de 
inhoud van hun artikels. 

Wij hebben er niets op tegen dat fragmenten uit artikels in De 
Hellebaard overgenomen worden in andere publicaties. We staan er 
wel op dat men in de bronvermelding ons tijdschrift en de auteur van 
het geciteerde artikel vermeldt. Foto’s zijn niet vrij van copyright. 
Voor verdere inlichtingen kan men terecht bij onze redactie.

Wij streven ernaar  de wettelijke voorschriften inzake het copyright 
toe te passen. Voor sommige afbeeldingen konden we niet 
achterhalen wie de rechthebbenden waren. Ze kunnen desgevallend 
met ons contact opnemen (verzend@dehellebaard.be).

Druk: Eurografica BVBA (Burst)
Grafisch ontwerp: Lander De Coster
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We rekenen op jullie, op onze leden! Hernieuw nu je lidkaart.
•  17 euro voor inwoners van Herzele
•  25 euro voor leden uit een andere gemeente die het tijdschrift 

via de post ontvangen
• vanaf 30 euro word je erelid en krijg je een vermelding in ons 

winternummer.
Je kan betalen door overschrijving van het lidgeld op de rekening 
van vzw De Hellebaard ( IBAN BE66 0013 8239 9843) of je regelt 
dit met een bestuurslid. 
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R E S S E G E M  -  M O N TA N A  ( V E R E N I G D E  S TAT E N )    1916

MOORDENAAR VAN 
ALPHONSE DE FLEUR 

DIRK VAN MELKEBEKE

In het boek De Groote Oorlog in Herzele 1914-1918, vorig 
jaar uitgegeven door De Hellebaard 1, vinden we het 
verhaal van Alphonse De Fleur (Ressegem 1884–Hysham 
1916) die uitgeweken was naar Hysham (staat Montana, 
Verenigde Staten). Hij richt in de lente van 1916 een 
verzoek tot het Belgisch Hulp- en Voedingscomité om 
zijn vrouw Marie De Clippeleer en hun twee kinderen, 
Judith en Maurice 2, te laten overkomen naar Amerika. 
In ditzelfde document vinden we een identiek verzoek 
terug van Richard De Cock en Joseph De Cock eveneens 
verblijvend in Hysham voor hun echtgenoten Louise 
D’Hondt in Letterhoutem en Céline De Winne in Sint-
Lievens-Houtem en hun kinderen. 
Uit de documenten die ons bij de opmaak van het boek 
ter beschikking stonden, konden wij niet afleiden of 
de overtocht van de leden van het gezin De Fleur ook 
effectief had plaats gevonden.

Op dit verhaal kwam een reactie van Jacques De Spiegeleer, 
trouw lid van de Hellebaard, afkomstig van Ressegem en 
wiens moeder een klasgenote was van Judith De Fleur en 
bevriend met de familie.
Hij wist ons te melden dat de echtgenote van Alphonse en 
haar kinderen nooit naar Amerika zijn vertrokken.  Bij de 
nakomelingen van Alphonse en Marie wordt er verteld dat 
Alphonse samen met een vriend uitgeweken was naar de 
Verenigde Staten, vermoedelijk in 1915 (misschien zelfs 
1914, vooraleer het uitbreken van de oorlog emigreren fel 
bemoeilijkte), en er in Hysham (Montana) een ranch had 
gekocht tesamen met die vriend. Er zou ruzie ontstaan 
zijn tussen beide vrienden en Alphonse zou door diezelfde 
vriend vermoord zijn tijdens een duel.

Deze mondelinge overlevering over het levensverhaal van 
Alphonse De Fleur was toch wel verrassend en liet steller 
van dit artikel niet los. Dit vergde verder onderzoek. De 
vraag was hoe eraan te beginnen.

LEVE INTERNET 

Vandaag de dag kunnen we rustig stellen dat de wereld ons 
dorp is geworden en het wereldwijde internet speelt daarin 
een hoofdrol. Zo ook bij deze zoektocht naar wat er met 
Alphonse De Fleur gebeurd is. 
Na lang zoeken zijn we via internet terecht gekomen bij 
mevrouw Zoë Ann Stoltz, historica en onderzoekster bij het 
Montana Historical Society Research Center.
Zij heeft een onderzoek gedaan 3 naar de lotgevallen van 
Alphonse De Fleur.

Montana - Hysham (Kaart G. Redant).

Alphonse De Fleur. Marie De Clippeleer  
op latere leeftijd.
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De resultaten zijn ronduit spectaculair te noemen.
In de lokale pers werden 4 artikels terug gevonden die 
betrekking hadden op het lot van Alphonse. Het betreft 
artikels in de Forsyth Times Journal, Pioneer paper of Rosebud 
County, Montana van 16 november 1916, 30 november 
1916, 21 december 1916 en 17 januari 1917 4.  

MOORD!

Hieronder volgt een vertaling van het artikel 5. 

Uit het eerste artikel van 16 november leren we dus dat 
de Belgische suikerbietarbeider Alphonse De Fleur door 
onbekenden werd vermoord op 11 november 1916 door 
een hagelschot dat werd afgevuurd door het raam. Zijn 
compagnon Edmond De Turck werd ook beschoten. Een 
eerste sporenonderzoek leverde geen resultaten op en het 
onderzoek wordt verdergezet door de politie. 

Suikerbietarbeider 
neergeschoten en gedood 
tijdens het avondmaal.

Wij ontvingen een bericht van sheriff Grierson ver-
leden zaterdagnacht dat een suikerbietarbeider, 
genaamd Alphonse DeFluer (sic), gedood werd op 
de Sherman Dunning hoeve, ten oosten van Hysham, 
rond zes uur ’s avonds, terwijl hij en zijn compagnon 
Ed DeTurk (sic) aan tafel zaten nadat ze hun avond-
maal beëindigd hadden.

Vanwege zaken in Miles City, die Henry behartigde, 
haastte Harry Allen zich onmiddellijk naar de plaats 
van de misdaad maar hij was niet in staat om enig 
spoor van de moordenaar te vinden 6.
Volgens de getuigenis van Edmond DeTurk, de 
compagnon van de overledene, tijdens het onderzoek 
van de lijkschouwer, was het duo teruggekeerd naar 
huis rond 4 uur in de namiddag en maakten ze hun 
avondmaal klaar en nadat ze gegeten hadden, bleven 
ze zitten praten aan tafel.
Zonder enige waarschuwing kwam er een vuurflits 
en een harde knal van een geweerschot door het 
raam en nagenoeg de volle lading van een hagelschot 
raakte DeFluer in het hoofd. Hij was op slag dood. Een 
tweede schot werd afgevuurd en enkele verdwaalde 
hagelkorrels gingen dwars door de linkermouw 
van DeTurk. Niemand kon een reden voor de moord 
aangeven aangezien de dode man geen gekende 
vijanden had noch ruzie had met iemand sinds hij in 
die buurt woonde.
De blokhut waar de moord werd begaan, bevindt zich 
op korte afstand van de weg met een laan die er naartoe 
leidt. De voetafdrukken van een man werden gevolgd 
vanaf de weg tot het venster van de hut en terug naar 
de weg. Er werd echter geen verder bewijs gevonden 
dat kan leiden tot de arrestatie van de schuldige.
De uitspraak van de lijkschouwer was dat de overledene 
was gedood door een geweerschot toegebracht door 
een dader onbekend bij de jury. De politieagenten 
kregen de instructie om elke mogelijke inspanning te 
leveren om de moordenaar te vinden.
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EDMOND DE TURCK VERDACHT EN GEARRESTEERD

Na twee weken onderzoek komt de lokale sheriff tot de con-
clusie dat Edmond De Turck de hoofdverdachte is en deze 
wordt gearresteerd. De bewijzen ten laste van De Turck zijn 
gebaseerd op tegenstrijdigheden in zijn verklaring en een 
ballistisch onderzoek 7. 

DeTurk beschuldigd van de 
moord op DeFluer.

Zaterdagavond 11 december kwam een einde aan 
het leven van Alphonse DeFluer, een Belgisch suiker-
bietwerker die leefde in de buurt van Hysham op de 
Sherman Dunning ranch. Iemand schoot een lading 
hagel door het raam van het huis waar hij aan tafel zat 
voor het avondmaal ...
 Alarm werd geslagen bij enkele Belgen in de buurt 
door Edmond DeTurk, de zakenpartner van DeFluer, 
die beweerde bij deze laatste te zijn geweest op 
het ogenblik dat de schoten door het raam werden 
afgevuurd. DeTurk beweerde dat drie schoten werden 
afgevuurd door een onbekende buiten.
DeTurk liep het huis binnen waar de Belgen leefden 
en schreeuwend dat hij beschoten was, viel hij op de 
grond, terwijl hij zijn handen op de linkerzij hield, te 
gelijker tijd uitroepend dat DeFluer vermoord was. 
Na onderzoek bleek dat DeTurk helemaal niet 
beschoten was ofschoon er enkele gaten waren in de 
mouw en zijkant van zijn jas.
De mannen begaven zich onmiddellijk naar DeFluer 
en kwamen aan net op het moment dat de man een 
laatste maal schokte wat betekende dat hij de laatste 
adem uitblies. Hij had een lading grove hagel in de 
borst gekregen, iets aan de linkerkant. Blijkbaar werd 

een tweede schot afgevuurd toen hij opstond van 
de tafel en het moment dat zijn heup boven de tafel 
uitkwam. Het schot veroorzaakte een groot gat op die 
plaats van zijn lichaam.
DeTurk beweert dat hij achterwaarts van zijn stoel 
viel toen het eerste schot werd afgevuurd en zo 
ontsnapte aan het lot dat zijn metgezel onderging. 
De twee mannen waren tesamen aangeworven in een 
bietencontract maar naar verluidt is DeTurk iets beter 
thuis in de Engelse taal en hij schijnt alle zaken te 
regelen binnen het partnerschap.
De agenten vernamen dat het contract met de 
suikerfabriek opgemaakt was op de naam van DeTurk 
ofschoon DeFluer een gelijk aandeel had in de zaak.
Nadat sheriff Grierson en zijn assistenten een grondig 
onderzoek voerden, werd er beslist om DeTurk te 
arresteren op beschuldiging van moord op DeFluer.
Er wordt van uit gegaan dat het onmogelijk is dat 
DeTurk een verdwaald schot opliep op de plaats die 
hij beweerde in te nemen op het moment van de 
schietpartij.
De loop van het geweer werd met geweld door de 
afscherming van het venster geduwd, wat inhield dat 
het uiteinde van de geweerloop niet meer dan zes voet 
van de plaats verwijderd was waar DeFluer zat op het 
moment dat hij neergeschoten werd.
Men heeft patroonproppen gevonden in de borst van 
het slachtoffer wat aangeeft dat hij van dichtbij neer-
geschoten was. Aangezien DeTurk op minstens drie 
voet van hem zat, stellen de agenten dat de lading 
hagel niet de tijd had om uit te waaieren en in ieder 
geval niet in een halve cirkel kon rondvliegen wat het 
geval moest zijn wilden de hagelkorrels DeTurk raken.
Sheriff Grierson heeft gewetensvol aan deze zaak 
gewerkt en heeft een hele hoop aan bewijzen 
verzameld waarover hij zorgvuldig het stilzwijgen 
bewaart. Hij zal de bewijzen voorleggen op het gepaste 
moment.
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Uit het artikel wordt ook duidelijk dat De Turck een domi-
nante rol speelde in het compagnonschap (om suikerbieten 
te telen voor een lokale suikerfabriek) met De Fleur door 
zijn kennis van het Engels en dat het contract met de suiker-
fabriek enkel op naam van De Turck was gemaakt 8.   

NOG MEER ARRESTATIES  

De zaak De Fleur (deze keer correct gespeld) neemt 
uitbreiding. Op basis van verder onderzoek worden de 
buurman en -vrouw gearresteerd als medeplichtigen. 
Zij worden, net als Edmond De Turck, ook opgesloten in 
afwachting van hun proces.

COUP DE THÉÂTRE IN DE MOORDZAAK!

Frank Smith en zijn vrouw 
beschuldigd van moord.

Als resultaat van verder onderzoek in de moordzaak 
DeFleur, arresteerde sheriff Grierson vorige week 
Frank Smith en zijn echtgenote die in de buurt wonen 
van de plaats waar de moord plaats vond.
Het was naar hun huis dat DeTurk, die als eerste 
gearresteerd werd, beweert onmiddellijk naar toe te 
zijn gelopen na de moord. De agenten beweren dat 
hun onderzoek de arrestatie van de Smiths vorige 
week rechtvaardigde. De drie verdachten werden 
opgesloten in de gevangenis in afwachting van hun 
proces op de volgende zitting van de rechtbank.

Moordverdachten worden 
vrijgelaten.

Bewijs is onvoldoende om DeTurk of Ed Smith en 
zijn vrouw vast te houden.

Concluderend dat de staat onvoldoende bewijs had 
tegen Ed Smith, diens vrouw en DeTurk, die vast-
gehouden werden op beschuldiging van moord in 
de zaak DeFleur, vaardigde de openbare aanklager, 
Haynes, een bevel uit tot vrijlating uit hechtenis en zij 
kregen hun vrijheid terug van de sheriff.
Wij herinneren er aan dat DeFleur in koelen bloede 
werd neergeschoten ongeveer 6 weken geleden terwijl 
hij aan het avondmaal zat in zijn huis nabij Hysham. De 
enige andere persoon die daarbij aanwezig was, was 
DeTurk,- een zakenpartner van de overledene- die 
enkele dagen later werd gearresteerd op beschuldiging 
van moord.
Sheriff Griersom werkte verder aan de zaak en 
uiteindelijk plaatste hij Smith en zijn vrouw onder 
arrest op basis van dezelfde beschuldiging.
Het is zeer waarschijnlijk dat de zaak zal geseponeerd 
worden gezien er geen enkel ander spoor is dat 
gevolgd kan worden.
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Het dossier neemt hier op zijn zachtst gezegd een onver-
wachte wending. Bij gebrek aan bewijs worden alle verdach-
ten vrijgelaten en de procureur beslist om het onderzoek 
stop te zetten omdat er geen enkele spoor meer is. 
Over de motivatie van de procureur wordt niets meegedeeld 
en we blijven in het ongewisse over de redenen van de 
seponering. We kunnen enkel speculeren maar de indruk 
ontstaat toch dat het gerecht niet veel energie wou stoppen 
in een onderzoek dat mogelijks een afrekening was onder 
buitenlanders uit een land waar al meer dan twee jaar een 
oorlog woedde 9, een conflict waarin de Verenigde Staten op 
dat moment nog een neutrale houding aannamen.
Wie verantwoordelijk was voor de dood van Alphonse De 
Fleur zal (voor altijd?) een raadsel blijven.

DE NALATENSCHAP VAN ALPHONSE DE FLEUR

Het onderzoek van mevrouw Stoltz heeft nog een interessant 
document opgeleverd. Het betreft een petition for letters 
of administration voor de nalatenschap van de overleden 
Alphonse De Fleur. Het verzoekschrift wordt ingediend door 
de public administrator van de County 10, ene Arthur Bland.  

Waarover handelt dit document?  
Een woord uitleg over het Amerikaans rechtssysteem is hier 
noodzakelijk om te begrijpen waarover het hier gaat. Het is 
niet eenvoudig om de wetgeving te achterhalen die destijds van 
toepassing was bij ‘onbeheerde nalatenschappen’ in Amerika 11, 
maar wat kunnen we opmaken uit de tekst van het document?
1. De rechtbank is een rechtbank van de staat Montana, en géén 

federale rechtbank (want dan is de benaming U.S. District 
Court). De materie is dus geen federale bevoegdheid. 
Meer in het bijzonder is het de rechtbank van de County 
Rosebud, die zetelt in Forsyth. De Staat Montana heeft 
56 county’s (soort kantons), waaronder Rosebud (met 
momenteel nog geen 10.000 inwoners).

2. Van belang is dat het verzoekschrift wordt ingediend 
om een Letter of Administration te bekomen.  
Het is dus een juridisch document dat het recht geeft 
om de nalatenschap van een overleden persoon te 
beheren (in dit geval Alphonse De Fleur). Dit is dus te 
vergelijken met de bewindvoerder bij ons.

3. Dit document kon pas worden afgeleverd na een hoorzitting 
die door de griffier (‘Clerk’) werd vastgelegd. Volgens de 
verklaring onder ede (‘affidavit’) werd dit door toedoen van 
de griffier op drie openbare plaatsen in de County aangeplakt. 

4. Het verzoek werd ingewilligd, en de administrator heeft de 
eed afgelegd.

Over wat er daarna precies gebeurd is met de nalatenschap, 
geeft het document geen uitsluitsel. Wel geeft het een 
summier overzicht van wat er te beheren viel: 
de helft van de paarden, kippen, koe(ien), varkens, 
landbouwgereedschap, paardentuig, karren en bieten 
toebehorend aan het partnerschap van Alfons De Fleur en 
Ed De Turk te Sanders, Rosebud County, Montana. Een meer 
gedetailleerde beschrijving van voorzegde eigendom is niet 
beschikbaar op dit ogenblik.
Van gronden wordt geen melding gemaakt in deze inventaris. 
Het landbouwbedrijf waarop de twee partners bieten 
kweekten zal dus niet hun eigendom geweest zijn maar 
meer dan waarschijnlijk in een pachtformule uitgebaat zijn.
Onderaan vermeldt de aanvrager dat het niet mogelijk is om 
na te gaan of het klopt dat de overledene een vrouw en kind 
zou hebben in België.

Petition for letters of administration met de beschrijving van  
de nagelaten eigendommen.
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EPILOOG

Er is nog een document tevoorschijn gekomen dat in verband 
staat met een van de hoofdpersonages in dit drama, nl. de 
huwelijkslicentie en -certificaat van Edmond De Turck. Hij is op 
9 maart 1926 getrouwd met Rachael De Looz (sic), afkomstig 
van Smeerebbe (Smeerhep zoals het in de huwelijkslicentie 
vermeld staat). Haar woonplaats was Forsyth (county of 
Rosebud). Hij was 49 jaar oud en Rachael was er 48.
Het document werd afgeleverd door de autoriteiten van 
het kanton Yellowstone. Volgens dit document verbleef Ed 
De Turck op dat moment in Finch (County of Yellowstone-
Montana) 12.  Hij heeft zich dus blijkbaar definitief gevestigd 
in Montana en is nooit meer teruggekeerd naar België 13.
De moord op Alphonse De Fleur is vervaagd tot een herinnering 
bij zijn nakomelingen en na ruim 100 jaar, is het onwaarschijnlijk 
dat de ware toedracht nog aan het licht zal komen. Men weet 
echter nooit of er nog getuigenissen opduiken…  

Dank aan attente Hellebaardlezer Jacques de Spiegeleer die 
ons in contact bracht met de familie De Fleur.
Een speciale bedanking voor dhr. Maurice De Fleur, 
kleinzoon van Alphons voor het ter beschikking stellen van 
de foto’s van het slachtoffer en zijn echtgenote Marie.
Veel dank ook aan Jean-Pierre Diependaele, magistraat op 
rust, voor zijn grondig opzoekingswerk over het Amerikaans 
rechtssysteem.

Huwelijkslicentie en huwelijkscertificaat van  
Edmond De Turck en Rachael de Looze. 

1  De Hellebaard. De Groote Oorlog 
in Herzele 1914-1918. Herzele, 2018. 
p.96.
2 Judith is geboren te Ressegem 
op 29/11/1911 en overleden te 
Ottergem op 29/3/2004. Zij was 
van opleiding onderwijzeres en 
heeft in Heldergem les gegeven. 
Zij was gehuwd met Alfons Rijdant 
uit Ottergem die er het beroep 
van hoefsmid uitoefende. Zij zou 
tevergeefs om inlichtingen gevraagd 
hebben bij het consulaat van de 
Verenigde Staten over de dood van 
haar vader. Maurice is geboren te 
Ressegem op 29/4/1914. Hij was 
gehuwd met Isabelle De Beigne. 
Hij werd rijkswachter. Hij werd 
aangehouden door de Duitsers 
in Zaventem op 12/8/1944 en 
gedeporteerd naar het concentra-
tiekamp Neuengamme. Tijdens een 
bombardement op Hamburg werd 
hij zwaar gewond en overleed te 
Neuengamme op 16/10/1944.
3  Weliswaar tegen een minieme 
vergoeding van 25 dollar wat 
natuurlijk een prikje is ten opzichte 
van de kosten van een reis naar 
Montana.
4  Forsyth Times Journal, Pioneer 
paper of Rosebud County, Montana. 
Volume XXll. Nr 8, nr.10, nr.13, nr.16.
5  Het betreft hier een bijna 
letterlijke vertaling uit het Engels. 
We zijn zo dicht mogelijk bij de 
oorspronkelijke tekst gebleven. 
6  Het is totaal onduidelijk over 
welke persoon het hier gaat voor 
ons die niet vertrouwd zijn met de 
lokale situatie. Vermoedelijk gaat 
het om de voornamen van de sheriff.
7 De arrestatie is hoogst 
waarschijnlijk de basis van het 
verhaal binnen de familie De Fleur 
dat Alphonse gedood was door zijn 
compagnon tijdens een duel. 
8 Deze passages suggereren dat er 
onenigheid tussen de associés kon 
zijn ontstaan wat dan in hoofde van 
de sheriff de oorzaak van een ruzie 
kan zijn geweest en het motief tot 
de moord. 
9 De Verenigde staten zouden 
enkele maanden later, op 6 april 
1917, de oorlog verklaren aan 
Duitsland.
10 Op het niveau van het kanton 
treedt een openbaar bestuurder 
op als executeur (uitvoerder van 
een testament) voor de zaken 
van iemand die overleden is 
zonder bekende of beschikbare 
familieleden. Een kantonale 

openbare beheerder kan ook 
toezicht houden op de zaken voor 
een levend persoon zonder familie, 
vrienden of executeurs die namens 
hen kunnen handelen. In geval van 
een overleden cliënt beschermt 
de beheerder de bezittingen 
en eigendommen van de klant, 
zorgt voor een goede begrafenis 
en betaalt de rekeningen en 
belastingen van de overledene. De 
tijdsduur waarvoor een kantonnale 
openbare beheerder wordt 
aangeduid, verschilt van kanton tot 
kanton. In vele kantons bedraagt 
de termijn vier jaar. De openbare 
beheerder wordt vergoed voor de 
geleverde prestaties
11  Het is sowieso al een ingewik-
keld kluwen: er zijn federale wetten, 
maar in veel materies hebben de 
staten hun eigen wetgeving. Er 
zijn dan ook federale rechtbanken, 
maar ook de staten hebben eigen 
rechtbanken. En rechtsbronnen  in 
Amerika (en ook in andere landen 
met Angelsaksisch rechtssysteem)  
zijn niet alleen wetteksten, maar 
ook de niet-gecodificeerde common 
law, zeg maar de gebruiken (dit is 
ook bij ons een rechtsbron, maar in 
verwaarloosbare mate; een voor-
beeld hiervan is wel de afstand voor 
beplantingen).
12  Finch is een klein gehuchtje 
ongeveer 25 kilometer ten westen 
van Forsyth gelegen. Forsyth was 
de hoofdplaats van de County 
Rosebud. Hysham waar het drama 
met Alphonse De Fleur plaats vond, 
ligt op zijn beurt nog een 20-tal ki-
lometer ten Westen van Finch. Finch 
en Hysham lagen echter al in de 
aangrenzende County Yellowstone. 
Hysham ligt vandaag in Treasure 
County, opgericht iin 1919 en 
samengesteld uit delen van Rosebud 
County. Rosebud County op zijn 
beurt was opgericht in 1901 uit 
delen van Custer County. Edmond 
De Turck is dus in de buurt (zeker 
naar Amerikaanse normen) blijven 
wonen...
13  Bij nazicht van de bevolkings-
registers van de stad Ninove, blijkt 
dat De Turck  in feite geboren is 
in Aspelare en niet in Ninove zelf. 
Waarschijnlijk heeft hij er zich bij de 
aanvraag van zijn huwelijk gemak-
kelijk vanaf gemaakt door Ninove 
op te geven als geboorteplaats. De 
registers bevatten ook geen enkel 
spoor dat hij zou teruggekeerd zijn.
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PRACTISCHE LEERGANG

Op pagina 3 (Voorrede) verduidelijkt de auteur de bedoeling. 
De Vlamingen ondervinden dat het heden een ware 
noodwendigheid wordt, de Fransche taal tot een zeker punt 
machtig te zijn, om in de wereld vooruit te komen. Zij zijn 
immers in gedurige betrekkingen met Franschsprekende 
landgenooten of Zuiderburen.
Daarom is het dat de ouders, over het algemeen, zoo zeer 
verlangen dat hunne kinders op school een degelijk onderwijs 
in de Fransche taal ontvangen. Daarom ook ontmoet men 
zoovele Vlamingen die het beklagen dat zij in hunne jeugd de 
gelegenheid niet gehad hebben de  Fransche taal te leeren, 
of die gelegenheid verwaarloosd hebben, of het aangeleerde 
hebben laten verloren gaan.
Om hun ter hulp te komen, hebben wij dit werk geschreven, dat 
hen in staat zal stellen, zonder meester en dus zonder kosten, 
het Fransch te studeeren en genoegzaam aan te leeren om zich, 
sprekend en schrijvend, in de gewone levensomstandigheden te 
verhelpen. Dit is dus een practische leergang der Fransche taal. 
Elke bladzijde bestaat uit drie deelen: in de eerste kolom vindt 
men de Vlaamsche woorden of zinnen, in de tweede, de Fransche 
vertaling dier woorden of zinnen en in de derde, de uitspraak 
van het Fransch verbeeld met Vlaamsche letterverbindingen.
Het is voorzeker een moeilijk iets, de uitspraak der Fransche 
woorden in het Vlaamsch te verbeelden, en toch gelooven wij 
een stelsel gevonden te hebben, dat nauwkeurig en eenvoudig 
genoeg is om goede vruchten af te werpen.

V L A A N D E R E N    -    VÓ Ó R  19 4 6

KAVEE VOE LA?
PRACTISCHE LEERGANG OM ZONDER 
MEESTER HET FRANSCH TE LEEREN

ANTOINE FONCK

De Fransche taal. Practische leergang door Léonce Vervarcke, Oostcamp, 
negende druk, s.d., 319 pagina’s, 193 x125 mm (verz. Maaiken Fonck).

Wij waarschuwen al degenen die dezen leergang willen 
benuttigen, dat het volstrekt noodzakelijk is, de volgende 
“voorbereidende verklaringen” goed te doorgronden en 
dikwijls te herlezen: daarvan hangt de goede uitslag hunner 
studie af. Ze hebben betrekking op de derde kolom: de kolom 
der uitspraak. Ze dienen met de meeste vlijt gestudeerd en 
dikwijls herhaald te worden. Want de uitspraak van bepaalde 
letters of lettergroepen in het Frans stemt niet altijd overeen 
met de uitspraak ervan in het Nederlands. 

Op de pagina’s 4 tot en met 8 volgen dan verdere uitleg en 
voorbeelden. We pikken er drie uit.

De vette j
Als in de derde kolom (met de uitspraak van het Fransch 
in het Vlaams afgebeeld) in een woord een vette j staat, 
wordt die niet uitgesproken als j in ja, maar als de eerste 
letter in de namen Jules, Jérôme, Justine. Wil een Vlaming deze 
klankwijziging, welke in onze taal niet bestaat, goed leeren 
uitbrengen, hij beproeve om zj uit te spreken, terwijl hij de 
geheele tong (niet alleen de punt) tegen het mondgehemelte 
poogt te brengen.

De vette eu
De eu (vette letters), lang, als de eu in ‘t Fransch woord 
moteur, dus niet als de eu in deur. Dit is de klank welken de u 
heeft in ui en huis. 

De vette ch
De vette ch geeft te kennen dat die letters moeten luiden, 
niet als ch in lachen, maar als in Charles, Michel, machine, 
marcheeren, of nagenoeg als sj in sjouwen, sjaal. Om deze 
klankwijziging, die ook in het Vlaamsch niet bestaat , goed 
uit te spreken  trachte men sj uit te brengen, terwijl men de 
geheele tong tegen het gehemelte poogt te heffen.

De bedoeling was om bij gebrek aan hulpmiddelen, als 
platenspeler en bandopnemer en zonder bijstand van een 
leermeester, duidelijk te maken hoe de Franse woorden 
moesten worden uitgesproken. Het zal ook wel enigszins 
geholpen hebben dat in die jaren overal in Vlaanderen wel 
iemand te bereiken viel, binnen de familie of in de buurt, die 
genoegzaam vertrouwd was met het Frans om een woordje 
in de plaats van een handje toe te steken.
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Ook de Grammaire kwam aan bod met 
de subjonctif (aanvoegende wijs) die 
toen ook in de geschreven taal in het 
Nederlands nog gebruikelijk was.

Ze kregen de subjonctif plus-que-parfait 
nog voorgeschoteld. Een gerecht 
waarbij de jongere Fransen vandaag 
zich zeker nog zouden verslikken.

que je fusse venu 
que tu fusses venu 
qu’il fût venu 
que nous fussions venus 
que vous fussiez venus 
qu’ils fussent venus 

que j’eusse eu 
que tu eusses eu 
qu’il eût eu 
que nous eussions eu 
que vous eussiez eu 
qu’ils eussent eu

Toch kende het werk van Léonce 
Vervarcke succes. Het exemplaar waarvan 
hier sprake is ten andere de negende druk. 
Van zijn hand kennen we ook gelijkaardige 
uitgaven voor wie Engels of Duits (voor 
Franstaligen) wil leren.

Wil je het zelf ook proberen? Force 
et courage! (Fors ee koeraaj) zoals de 
Fransen zeggen.

Bladzijde 9

 Bladzijde 286
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Na de Tweede Wereldoorlog bloeide de economie. 
Vele mensen startten een eigen zaak op, werkten hard 
en boekten mooie resultaten. Dit was eveneens het 
geval voor het echtpaar Maurice en Irène Meeremans-
Goossens. Zij startten het succesvolle Meiklokje op. 
Mede dankzij hun opvolgers, Etienne en Magda De 
Vuyst-De Temmerman is het Meiklokje nu nog steeds 
een vaste waarde op de Markt 5 te Herzele. 

IRENE EN MAURICE

Odile Irène Goossens werd geboren te Bambrugge op 18 
mei 1917. Zij was het zesde kind in een gezin van negen 
kinderen. Gaston Maurice Meeremans werd geboren te 
Onkerzele op 1 juni 1912 en had een 8 jaar jongere broer 
Gilbert. Irène en Maurice huwden te Bambrugge in 1944. 
Een vredesdag in volle oorlog. 
Na de verkoop van hun Meiklokje gingen ze naar Kortrijk 
wonen, in de buurt van hun enige zoon Rudi (°1945). 
Irène en Maurice vonden het fijn om af en toe voor hun 
kleinkinderen te kunnen zorgen. Ze hadden er nog een 
mooie oude dag. Irène leerde kantklossen, specialisatie 
Rosaline kant. Het kantklossen zat in de familie. Een tante 
was namelijk kantuitgeefster in Bambrugge en stelde 
meerdere kantklossters te werk. Maurice was actief in zijn 
tuin en sportclub. 

H E R Z E L E   –   T W E E D E  H E L F T  2 0 E /A A N VA N G  21E  E E U W

HET MEIKLOKJE
MEER DAN 70 LENTES JONG

CHRIS BORLOO

Irène overleed in een ziekenhuis te Aalst op 18 januari 1994. 
Ze was bijna 77 jaar. Maurice stierf op 16 maart 2006 in het 
rusthuis Huize Ter Walle te Menen. Hij overleefde 12 jaren 
zijn echtgenote.
Irène was de zakenvrouw, de initiatiefneemster. Ze 
maakte nieuwe keuzes en realiseerde ze. Nieuwe artikelen 
en technieken schrikten haar niet af, integendeel, ze 
trokken haar aan. Haar echtgenoot Maurice deelde haar 
enthousiasme, was haar toeverlaat, haar grootste steun 
door dik en dun, haar logistiek medewerker.

LOCATIE HERZELE

De jonge Irène kreeg de kans om hogere studies te doen. 
Verder studeren na het secundair onderwijs was toen een 
grote uitzondering, zeker voor een meisje. Ze behaalde 
in Heverlee het diploma van regentes Snit & Naad met 
grootste onderscheiding. Met dit diploma op zak en haar 
sterke ondernemingszin stapte ze de grote wereld in. Eerst 
stond ze enige tijd in het onderwijs. Haar zelfstandigheid 
en ondernemerschap dreven haar echter al snel naar de 
middenstandswereld. Irène werd gerante in het huis 
Novitas in de Lange Zoutstraat te Aalst. Deze ervaring gaf 
haar een extra duw in de rug en vanuit de overtuiging: dat 
kan ik zelf ook en beter voor eigen rekening doen!, wilde 
Irène een min of meer gelijkaardige zaak opstarten en 
uitbouwen. 
Met Maurice ging ze op zoek naar een passende locatie. Ze 
zocht een plaats waar veel textielactiviteit aanwezig was 
met een druk bezochte markt en het liefst midden in een 
aantrekkelijke dorpskern. Herzele-centrum voldeed aan 
deze wens. Er was een wekelijkse markt, de katoenspinnerij 
Saey 1, de korsetschool van het klooster 2, de beroepsschool 
van Borsbeke, er waren veel (thuis)naaisters, kleermakers, 
modistes… Kortom een groot potentieel cliënteel. En 
Herzele lag tussen Bambrugge en Onkerzele, niet ver weg 
van hun beide geboortedorpen. 
De aanwezigheid van openbaar vervoer, de trein en tram, 
waren eveneens een beslissende factor. Vele reizigers en 
pendelaars kwamen geregeld in Herzele terecht. 
In 1947 werd de grote ondernemersstap gezet. Een pand op 
de Groenlaan nr. 6 te Herzele kwam te huur. Voordien was 
daar de groot- en kleinhandel Bonneterie J. Vergucht-Van 
Glabeke of het Koestalleken 3. De groothandel was verhuisd 
naar de Kerkstraat 2 te Herzele. Irène kon een deel van de 
goederen van de detailhandel overnemen en kon zo haar 
zaak een vliegende start geven. Op 15 april 1947 werd de 
zaak geopend. Met de maand mei in het vooruitzicht koos 
men voor de frisse naam Meiklokje. 

Irène, Maurice en de 12-jarige Rudi in suitekledij ontworpen door  
Irène ter gelegenheid van het huwelijk van nonkel Richard (1957). 
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In 1950 kwam het huis nr. 5 op de Markt, net om de hoek, te 
koop. Irène en Maurice twijfelden geen seconde – ondanks 
de grote investering - om dit huis aan te kopen. Liever een 
lening afbetalen dan huurgeld te blijven uitgeven. Een groot 
maar berekend risico. De ligging was ideaal en het huis had 
een mooie brede voorgevel. Het was ooit een dubbele zaak: 
rechts was er een beenhouwerij en links was er een cafétje. 
Er was tevens voldoende opslagruimte voor de goederen en 
woonruimte voor het gezinnetje. 

Ter hoogte van het Meiklokje op de Markt moest de tram 
een bocht van 90 graden nemen naar de Groenlaan toe. Dit 
liep niet altijd van een leien dakje. Rudi, toen een kleutertje, 
herinnert zich nog levendig dat de tram ter hoogte van het 
Meiklokje een paar keer ontspoorde. Een heel gedoe om 
het rijtuig weer op de sporen te krijgen. Aan kijklustigen 
ontbrak het niet en iedereen had zo zijn eigen commentaar.
In het gewezen Meiklokje op de Groenlaan kwam dan de zaak 
Libelle van Suzanne De Prins, een bevriende concullega. De 
taart was groot genoeg om te verdelen. 
Het Meiklokje floreerde jaar na jaar en in 1966 mocht 
architect Armand Carryn van Hillegem de plannen tekenen 
voor de verbouwing van de winkel en de gevel. Albert De 
Clippel uit Herzele was de aannemer. De huidige gevel 
dateert van die tijd.

ARTIKELEN EN DIENSTEN BIJ IRENE & MAURICE

Oorspronkelijk was het Meiklokje alle dagen doorlopend 
open. Zo ging dat toen bij hard werkende zelfstandigen. Er 
waren geen sluitingsdagen, wel zeer flexibele sluitingsuren. 
Zelfs gesloten, werd nog aan de bel getrokken en werd de 
klant direct bediend, want die klant had echt dringend een 

blauwe rits van 30 cm nodig. Op een zondag in 1958 was 
de winkel uitzonderlijk gesloten. Irène, Maurice en Rudi 
trokken naar de wereldtentoonstelling Expo 58 te Brussel 
om daar de laatste nieuwe snufjes, nieuwe materialen en 
de grote wereld te ontdekken. Toen ze thuis kwamen zagen 
ze dat de sleutel nog op de voordeur zat. Niets geplunderd, 
alles intact. 

De (thuis)naaisters waren de kernklanten voor het rijke 
assortiment artikelen. Irène kon, dankzij haar oplei-
ding, de naaisters met raad en daad bijstaan. Dit was een 
grote troef en werd sterk geapprecieerd door de naar-
stige naaister. Vele huisvrouwen/naaisters bezochten 
de woensdagvoormiddag de wekelijkse markt, kochten 
een aantrekkelijk stukje stof voor een kleed, een rok, 
een broek of iets dergelijks en gingen daarna naar het 
Meiklokje om een passende patroon en/of de gewenste 
accessoires. Met het nodige geduld werd een gamma aan 

De Markt met de tramsporen en links vooraan het witte huis, het 
toekomstige Meiklokje. In de deuropening staat beenhouwer Jean 

Killemaes (omstreeks 1940).

Irène neemt de juiste maat (eind jaren ‘60). 

Maurice ziet dat het goed is (eind jaren ‘60). 
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knoppen, ritsen, lintjes, naaigaren, voeringstoffen en 
dergelijke gepresenteerd aan de klant. Sommige trouwe 
klanten namen wel degelijk hun tijd om de juiste keuze 
te maken en vertelden de helft van hun leven, hun rod-
dels, hun klachten… Irène luisterde naar deze verhalen 
maar bleef bij de pinken zodat ze haar klant perfect kon 
bedienen.

Vanaf zaterdag 27 januari tot en met woensdag 7 februari 
1951 waren er buitengewone verkoopdagen in het Meiklokje 
op de Groenlaan 6, lezen we op een reclamebriefje. Op dit 
reclamebriefje vinden we volgende artikelen: rokken, bloes-
jes, peignoirs, nachthemden, kousen, broekjes, combinaisons, 
zakdoeken, interlock, gewolde duvetine, indemaillable-satin, 
pull-overs, sjalen, hemden, zijden dassen, werkhemden, 
manslijven, pyjama’s, bad- & keukenhanddoeken, tafellakens, 
dekens, bedspreien… Beddengoed nu bij ons gekocht, maakt 
van uw bed een hemel op aarde!. 
De nieuwste trends werden gevolgd in het textielgamma 
maar ook bv. in de breiwol d’Aoust, de toilet- en de 
fantasieartikel, de cosmetica... Toen het grote mode 
was van plissé rokjes, kon de klant in het Meiklokje 
de stof binnenbrengen om de nodige plooien te laten 
aanbrengen in zijn stof. Een moeilijk en secuur werk dat 

moest worden uitgevoerd door 2 personen tegelijk. Op 
de vloer van de woonkamer werd de stof opengelegd 
en nauwkeurig voorzien van de gewenste plooien. Een 
slavenwerk, herinnert Rudi zich. Met de stoommachine in 
de achterkeuken werden de plooien gefixeerd. Een knop 
laten overtrekken met dezelfde stof van je kleed of jas 
kon best in het Meiklokje. Je broeksriem of ceintuur laten 
aanpassen was een taak voor Maurice. Je paraplu naar de 
vaantjes, Maurice wist er meestal raad mee.
Tijdens de eindejaarsdagen gingen de sigaren, in 
cadeauverpakking, vlotjes over de toonbank. In het 
boekenhoekje werd ook al gauw een romannetje 
meegenomen. Zelfs mondharmonica’s waren er te koop. 
Bandagemateriaal was er eveneens te verkrijgen. Om 
een verkoopvergunning te bekomen, volgde Irène de 
noodzakelijke opleiding. 
Een niet te onderschatten onderdeel van de zaak was het 
ophaalpunt voor de droogkuis (nieuwkuis). Textielwaren 
die niet konden worden gewassen, een speciale reiniging 

In het tijdschrift Ons Land was er een rubriek voor de vrouw. Daarin vond 
je allerlei ideeën voor het maken van kledij, accessoires enz. Je kleren eens 
zelf maken was een uitdaging. Gewapend met dit model trok men naar het 

Meiklokje om advies, de nodige breiwol en materialen (jaren 1940-50). 

Uittreksel uit het reclamebriefje van de verkoopdagen in het Meiklokje op 
de Groenlaan (1951). 
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nodig hadden of zeer fragiel waren, konden er worden 
afgegeven en na een paar dagen in perfecte staat worden 
opgehaald. 
In de vakantiemaanden kwam het hobbymateriaal zoals 
borduur- en naaipaketten in de etalage. Een topper was 
zeker en vast het gamma voorgeschilderde stramienen 
voor kruisjessteek. Op het stramien was een landschap, een 
personage, het angelus, een bloemmotief… geprint. Op het 
doek was de kleurlegende aangebracht zodat je meteen het 
nodige garen kon kopen en onmiddellijk aan de slag kon 
gaan. Haak-, brei en patroonboeken waren zeker en vast ook 
een aantrekkelijk item. 
Irène en Maurice zorgden ervoor dat de klant een 
kwalitatieve en uitgebreide keuze kon maken en met 
een goed gevoel naar huis ging. Om de klantenbinding 
te verstevigen kreeg de klant bij zijn aankoop een aantal 
Meiklokje-spaarzegeltjes van 7,5 centiem. Met deze zegeltjes 
kon je alleen in het Meiklokje terecht. 

Het Meiklokje zat nokvol maar alles was, vooral door Maurice, 
keurig geordend en perfect georganiseerd. Er was steeds 
een uitgebreide keuze in modieuze en kwaliteitsartikelen. 

OVERNAME DOOR MAGDA EN ETIENNE

Eind 1976 gingen Irène en Maurice met pensioen en lieten 
hun Meiklokje over aan Magda De Temmerman en Etienne 
De Vuyst uit Aaigem. Het huis zelf werd eerder dat jaar 
verkocht aan een investeerder uit Borsbeke.
Op een zekere avond, anno 1976, ging Magda na het werk 
snel nog eventjes het Meiklokje binnen om een geboortege-
schenkje te kopen. De aankondiging op de deur Zaak over te 
nemen trok haar bijzondere aandacht. Dagen gingen voorbij. 
Doch die aankondiging bleef door haar hoofd spoken. Zo’n 
mooie zaak zou ik wel graag uitbaten. Bovendien kan ik dan 
mijn zoontje zelf opvoeden, naar school brengen, er steeds 
voor hem zijn … 
Magda werkte toen als bediende en haar man Etienne 

werkte als programmeur in Het Nieuwsblad-De Standaard. 
Ze hadden een vaste betrekking, maar toch was de lokroep 
van het Meiklokje te groot. Na grondig beraad beslisten 
ze contact op te nemen met de uitbaters om de zaak over 
te nemen. Een overname akkoord kwam tot stand. Op 11 
november van 1976 werd het Meiklokje feestelijk heropend 
door de nieuwe uitbaters. 

De verkoop liep vlot, zelfs zo vlot dat het na één jaar nodig 
was dat Etienne in de zaak kwam meewerken. Het cliënteel 
aanvaardde Magda en Etienne onmiddellijk en er ontstond 
snel een vriendschappelijke band. Dit gaf hen veel energie en 
werkvreugde. Samen bouwden ze het Meiklokje verder uit. 

Spaarzegeltjes het Meiklokje 7,5 centiem. 

Magda, Etienne en zoontje Kristof in hun Meiklokje  
op de dag van de opening (1976).

Het Meiklokje in 1976.
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Nadat Magda en Etienne de zaak hadden overgenomen 
kon je in het Meiklokje terecht voor heel wat artikelen. 
Vooreerst waren er de naaibenodigdheden zoals naaigarens 
Gütermann, knoppen, sluitingen & gespen, linten & 
kanten, voeringen & vlieselines… Verder vond je er naai- & 
breiboeken, breiwol (Chat Botté, Esslinger en Schoellerwol), 
handwerken (Royal Paris, DMC en Verachtert) met of 
zonder het nodige materiaal… Voor de afwerking van 
het handwerk had je de keuze tussen de gekende DMC-
garens in wol, katoen, perlé of 6-draadsgaren. Om nieuwe 
motieven en dessins te vinden bezochten Magda en Etienne 
verschillende handwerkbeurzen in Utrecht om zo de Rico-
collectie uit Denemarken binnen te halen. Vervolgens 
verzorgden ze ook het inlijsten van de handwerken. 
Smyrna-tapijten, los of in pakketvorm, waren eveneens 
sterk in trek. Bepaalde modeartikelen en accessoires 
zoals kousen, zijden bloemen, patches, broches, bijouterie, 
handtasjes, portefeuilles, handschoenen, petten, mutsen, 
sjaals, paraplu’s enz. behoorden tot het assortiment. Dit 
gamma werd nog verrijkt met kinderkledij, nachtkledij, 
tafellinnen en beddengoed.  Het assortiment van elk artikel 
werd zo groot dat er keuzes moesten worden gemaakt. 
Naaibenodigdheden, handwerken en breiwol bleven wel 
een lange tijd een constante. 
Vernieuwingen drongen zich op, zowel in het artikelenbe-
stand als aan het interieur. Na de eerste verbouwing in 1984 
kwam er een grote wijziging in het artikel-assortiment. Er 
kwam een volledig gamma in badmode, vrijetijdskledij, lin-
gerie, ondergoed en nachtkledij voor dames en heren. De 
collectie korsetterie nam geleidelijk aan een belangrijkere 
plaats in. De perfecte keuze voor de verdere bloei van het 
Meiklokje. De naaiafdeling kreeg eveneens een nieuwe look. 

Magda en Etienne vieren het 40-jarig bestaan van het Meiklokje met o.a. 
een modeshow (1987). 

In 2000 werd de winkel helemaal vernieuwd. Alles was goed 
gepland en verliep vlot zodat de werken op minder dan 3 
maand waren geklaard. Er ontstond een winkeloppervlakte 
van 200 m². Magda en Etienne zorgden voor de afwerking 
van het interieur. Deze verbouwing was vooral gericht op de 
uitbreiding van de lingerie en korsetterie. Mooie en degelijke 
merkkledij verrijkte het aanbod. Ook de nachtgoed- en 
homewearafdeling voor dames werd uitgebreid. Bovendien 
kwam er een ruime afdeling voor de heren met modieus 
ondergoed en nachtkledij. Antireuma ondergoed, voor 
groot en klein, kreeg een eigen plekje. Het hoekje van de 
naaiafdeling bevat vanaf dan in hoofdzaak materiaal voor 
herstellingen aan kledij en textiel. 
Een derde grote verbouwing drong zich opnieuw op in 2008. 
Het steeds groeiende assortiment aan lingerieartikelen 
eiste een nieuw concept. De artikelen werden op kapstokjes 
gepresenteerd en namen een grote ruimte van de winkel in 
beslag. Zo kreeg de klant onmiddellijk een overzicht van de 
aanwezige modellen, kleuren en maten. Ruime pashokjes 
waren een extra troef. Met de nodige professionele 
begeleiding kon de klant gemakkelijk zijn keuze maken. 
Magda en Etienne hielpen en bedienden samen de klanten. 
Etienne zorgde voor de boekhouding, het stockbeheer en alle 
administratieve rompslomp. Etienne maakte onmiddellijk 
gebruik van de computer om de stock, de aankoop 
en verkoop te optimaliseren. Hij schreef hiervoor een 
aangepast programma. Ann, de huidige derde exploitante 
van het Meiklokje, gebruikt nog steeds deze software. 
Samen kozen Magda en Etienne de nieuwe collecties. 
Daarvoor trokken ze naar leveranciers en beurzen om de 
gewenste artikelen te kiezen en te bestellen. Onthou deze 
gouden raad van hen: Je moet doelbewust je aankopen 
budgetteren en plannen. Het aanbod is zo groot en je kan je 
gemakkelijk laten verleiden door al die mooie en nieuwe arti-
kelen en snufjes. Je moet ervoor zorgen dat je op het einde van 
een seizoen weinig of geen stock over hebt, daarin zit name-
lijk je winst of verlies. 
Het Meiklokje evolueerde van allerlei naaibenodigdheden 
en algemene textielwaren naar een trendy lingerie-, 
ondergoed- en nachtkledijzaak. 

HET MEIKLOKJE EN DE HERZEELSE MIDDENSTAND

In 1978, 1980 en 1982 stond het Meiklokje met een mooie 
handwerk- en hobbystand op de handelsbeurs ingericht 
door het Herzeels Middenstandsverbond.
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Er werden opendeurdagen met modeshows georganiseerd, 
grote tombola’s enz. Om wat kerstsfeer in het Herzeels 
centrum te brengen, ontwierpen en maakten de plaatselijke 
middenstanders zelf de kerstverlichting. De houthandel 
Tro-Bin-Hout had hiervoor de nodige ruimte. In het 
weekend en op vrije avonden werd gelast, geverfd, werden 
schroeven vastgezet, elektriciteitskabels aangesloten 
en de vele kerstlampen ingedraaid. En zo ontstond de 
nieuwe kerstverlichting voor de Markt, de Groenlaan 
en de Kerkstraat. Door deze werken ontstond er een 
zekere vriendschap en band tussen de ondernemers van 
het centrum. De Handelsvereniging Centrum Herzele of 
later Promo-Shopping Centrum Herzele was geboren. 
Deze vereniging organiseerde meerdere gezamenlijke 
opendeurdagen en acties vb. Valentijnsactie in het centrum 
van Herzele. Etienne was de schatbewaarder. 

EN TOEN KWAM ANN

Ondertussen zijn Magda en Etienne met pensioen. 38 jaar 
lang runden ze het Meiklokje met liefde en zorg. Ann Van De 
Velde uit Zottegem nam in 2014 de fakkel over. 
En nog steeds blijft er achteraan de winkel een iconisch 
hoekje met wat basisbenodigdheden zoals garens, ritsen, 
knoppen en dergelijke. Een hoekje dat herinnert aan de 
beginjaren.

Dank aan Rudi Meeremans, Etienne & Magda De Vuyst-De 
Temmerman, Ann Van de Velde en Fons Labaere. 

De handelsbeurs in de gemeentelijke basisschool van Herzele. Voor de 
Meiklokjesstand staan v.l.n.r. burgemeester Frans Dubois, Etienne, Magda, 
Paul De Ryck, Jan Rottiers, Leon Nachtergaele, Miel Van Waeyenberghe en 

Lisa Van Herreweghe (1978). 

Bij Tro-Bin-Hout wordt de kerstverlichting klaargemaakt door v.l.n.r. 
Etienne De Vuyst (Meiklokje), Luc De Clippel (elektrozaak), Marc Coen 

(bank), Nest De Graeve (fotograaf), Julien Schouppe (houthandel), Roger 
Schockaert (kledingzaak) en zoon Rydy (beginjaren 1990). 

1 Chris Borloo, De Wattenfabriek 
op het Solleveld, tijdschrift De 
Hellebaard, jg. 11 nr. 2, 2013. 
2 Chris Borloo, De korsetschool 
en de korsetindustrie in Herzele, 
tijdschrift De Hellebaard, jg. 10  
nr. 4, 2012 
3 Chris Borloo, Kunstschilder 
Michel Vergucht, tijdschrift De 
Hellebaard, jg. 16 nr.1, 2018. 
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Een gouden huwelijksjubileum was enkele decennia 
geleden een  niet alledaagse gebeurtenis. Wie deze 
heuglijke verjaardag mocht meemaken, werd dan ook alle 
eer aangedaan. De familie, buren, het gemeentebestuur 
en de parochie, iedereen leefde mee. Oudere lezers 
zullen zich herinneren hoe vele jaren geleden bij een 
dergelijk jubileum niet zelden een feestelijke stoet werd 
georganiseerd die de gemeente doorkruiste. 

Vandaag is een gouden huwelijksjubileum een bijna 
dagelijkse gebeurtenis. Het wordt nog in familiekring gevierd 
en sommige steden/gemeenten bieden een ontvangst en 
receptie aan op het stadhuis/gemeentehuis. De andere 
inwoners van de gemeente merken er nauwelijks iets van, 
op een paar buren na. Het is een zo goed als persoonlijke 
aangelegenheid,
Keren we even bijna negentig jaar terug. 27 juli 1931 was 
een bijzondere dag voor Victor Van Melkebeke en Marie 
Leonie De Raedt (Voermans). Zij zetten toen een gouden 
kroon op hun vijftigjarig huwelijk.

R E S S E G E M  E N  O M G E V I N G    -    2 0 E  E E U W

VAN DE WIEG TOT HET GRAF (7)
GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM IN RESSEGEM

VICTOR VAN MELKEBEKE EN LEONIE DE RAEDT (VOERMANS)
ANDRE VALENTIJN

Het jubilarispaar Victor Van Melkebeke en Marie Leonie De Raedt  
(verz.  Jeannine en Germaine Van Melkebeke).

Victor werd geboren te Ressegem op 29 augustus 1852, als 
zoon van Joannes Baptist en Sophia De Vuyst. Hij was de 
derde in een gezin met vier kinderen: Amelia, Constantia, 
Victor en Constantia. Zijn vader Joannes Baptist en groot-
vader Bernardus waren voerman en herbergier en woon-
den in de Karnemelkstraat te Ressegem. Marie Leonie De 
Raedt werd geboren te Herzele op 13 april 1852 en was de 
dochter van Francis en Constantia De Lombaert. Zij was de  
zesde in een gezin met zeven kinderen: Clemencia, Andreas, 
Gustaaf, Petrus Johannes, Maria Adèle, Marie Leonie en 
Jozef Alfons.  Op 27 juli 1881 stapten  Victor Van Melkebeke 
en Marie Leonie De Raedt in het huwelijksbootje. Zij kregen 
zes kinderen: François Antoine, Marie Adèle, Joseph Gustaaf, 
Petrus Joannes (Jean), Marie Renildis Catharina en Maria 
Hortensia 1. Victor Van Melkebeke en Marie Leonie De Raedt 
startten een landbouwbedrijf op in de Karnemelkstraat. 

Telegram met gelukwensen voor de jubilarissen  
(verz.  Jeannine en Germaine Van Melkebeke). 
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In de boomgaard van Victor Van Melkebeke en 
Marie Leonie De Raedt ter gelegenheid van hun 
gouden jubileumviering op 27 juli 1931 (verz. 
Jeannine en Germaine Van Melkebeke en Rosanne 
De Spiegeleer). 

Jongen vooraan (zittend op de grond): Frans Fermon 
(zoon van Marie Adèle Van Melkebeke en Aloïs Fermon).
 
Voorste rij zittend v.l.n.r.: 1 Marie Renildis Van 
Melkebeke (dochter van jubilarissen en echtgenote 
van Achiel Meerschman) -  op haar schoot haar 
zoontje Raphaël Meerschman, 2 Victor Van 
Melkebeke (jubilaris) – kind rechtstaand links 
van Victor, Frans Meerschman  (zoontje van Marie 
Renildis), 3 Marie Leonie De Raedt (jubilaris),  
4 Victor Meerschman (zoontje van Marie Renildis), 
5 Marie Adèle Van Melkebeke (dochter van 
jubilarissen en echtgenote van Aloïs Fermon).
 
Achterste rij v.l.n.r.: 1  Victor Fermon (zoon van 
Adèle Van Melkebeke), 2  Achiel Meerschman, 
3 François Antoine Van Melkebeke (zoon van 
jubilarissen), 4  Eveline De Smet (bijgenaamd 
Stroppesiezens, echtgenote van François), 5 Joseph 
Gustaaf Van Melkebeke (zoon van jubilarissen),  
6 Petrus Joannes (Jean) Van Melkebeke (zoon van 
de jubilarissen, echtgenoot (later) van Romanie 
Redant en de papa van Jeannine (Jeanne) en 
Germaine Van Melkebeke),  7 Aloïs Fermon. 

In de boomgaard van de jubilarissen (verz. Jeannine 
en Germaine Van Melkebeke en Rosanne De 
Spiegeleer ). 
Kinderen zittend op de grond v.l.n.r.:  
1 Victor Meerschman (zoon van Marie Renildis),  
2 Frans Fermon (zoon van Marie Adèle),  
3 Frans Meerschman (zoon van Marie Renildis). 

Voorste rij zittend v.l.n.r.: 1 Achiel Meerschman (kind 
op de schoot, zijn zoon Raphaël), 2 Marie Renildis 
Van Melkebeke, 3 Aloïs Fermon, 4 Marie Adèle Van 
Melkebeke, 5 Victor Van Melkebeke (jubilaris),  
6 Marie Leonie De Raedt (jubilaris),  
7 François Antoine Van Melkebeke, 8 Eveline De 
Smet (bijgenaamd Stroppesiezens), 9 Joseph Gustaaf 
Van Melkebeke, 10…(?). 

Derde rij v.l.n.r.: 1e  Victor De  Lombaert, 2…(?) 
echtgenote van Victor Killemaes, 3 Victor Killemaes, 
4 Omer De Clippel (Herzele), 5 Victor Fermon (zoon 
van Marie Adèle), 6  Leonie Fermon (dochter van 
Marie Adèle), 7 Petrus Joannes (Jean) Van Melkebeke 
(zoon van jubilarissen), 8 Leonie Killemaes, 9 
Victor Goossens (vader van Germaine Goossens uit 
de Karnemelkstraat en echtgenoot van Hortense De 
Lombaert), 10 Hortense De Lombaert, 11…(?), 12 ...(?). 

achterste rij vlnr.: 1 Albertine De Rijck, 2 …(?)  
echtgenote van Jules Zaman (Gent), 3 Jules Zaman 
(paardenhandelaar, Gent), 4 Frans De Rijck (Aaigem), 
5 Céline De Raedt (echtgenote van Arthur Coppens), 
6 Arthur Coppens, 7 Augusta De Rijck (Strijpen), 
echtgenote van Benoît d’Haeseleer,  
8 Benoît d’Haeseleer, 9…(?), 10 Renilde De Rijck 
(Aaigem), 11…(?), 12…(?).
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Een tijdje later breidden ze hun activiteiten uit met de verkoop 
van kolen en kalk, die Victor ging afhalen aan het station van 
Herzele of Burst, om de goederen  nadien met paard en kar 
bij de klanten te bezorgen. Ook gerooide bomen vervoerde 
hij met boomezels naar de omliggende zagerijen. Bij al dat 
vervoer waren paarden natuurlijk heel belangrijk. Zo komt 
het dat voerman Victor te samen met zijn drie zonen François 
Antoine, Joseph Gustaaf en Petrus Joannes (beter gekend als 
Jean) paardenhandelaar werden. Het was vooral Jean die 
de aan- en verkoop van paarden op zich nam. In drie grote 
boeken die dateren van 1909 en 1930 werd de boekhouding 
zorgvuldig bijgehouden. Wij vinden er honderden namen van 
kopers en verkopers terug uit alle streken, zelfs uit Nederland, 
Frankrijk en Duitsland. De aankoop- en verkoopprijs, kleur, 
geslacht en ouderdom van paarden en veulens zijn daarbij 
vermeld. Ook de verkoop van kolen en kalk is er in opgenomen. 
De paarden werden per trein vanuit Burst of Herzele naar het 
buitenland vervoerd. De stationschef belde naar Voermans 
(zo werden Victor en zijn zonen in Ressegem genoemd) als er 
een treinwagon vrij was om de paarden naar het buitenland 
te vervoeren. Victor bracht dan de paarden te voet naar het 
station en laadde ze op de wagon. Hij schrok er ook niet voor 
terug om ze te voet tot bij kopers in Lessen te brengen. Hij 
kwam dan met de tram terug naar Herzele en vandaar te voet 
naar Ressegem. Later was het zijn zoon Gustaaf die de paarden 
ging afleveren. Gustaaf was ongehuwd en heeft altijd in het 
ouderlijke huis gewoond.

Na de Tweede Wereldoorlog werden de paarden per camion 
vervoerd. 
Op 11 november 1935 werd Victor Van Melkebeke op de 
jaarmarkt te Sint Lievens Houtem gedecoreerd omdat 
hij 73 maal aanwezig was op de markt (van 1862 tot 
1935), waarvan 50 jaar ononderbroken deelname als 
paardenhandelaar. Victor was amper 10 jaar toen hij al met 
zijn vader meeging naar de jaarmarkt.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft zoon Jean aan 
het Koninklijk Paleis aardappelen van zijn eigen oogst 
geschonken. Op 6 december 1941 heeft hij daarvoor een 
bedankingsbrief ontvangen van de Grootmaarschalk van 
het Hof, in naam van koning Leopold III. 

Na het overlijden van Victor op 14 april 1947 is Jean het 
beroep van paardenhandelaar en landbouwer tot aan zijn 
overlijden in 1952 blijven uitoefenen. Marie Leonie overleed 
te Ressegem op 2 maart 1932, zeven maanden na de viering 
van hun jubileum.Gustaaf Van Melkebeke op weg naar de kerk van Ressegem. 

Bemerk links de vroegere woning van Laurent De Winne en 
Cecile De Spiegeleer (bijgenaamd Kolle Cecile) (verz.  Jeannine en 

Germaine Van Melkebeke en Rosanne De Spiegeleer).  

De gedecoreerde Victor Van Melkebeke op de jaarmarkt te  
Sint-Lievens-Houtem op 11 november 1935 (verz. Jeannine  

en Germaine Van Melkebeke en Rosanne De Spiegeleer).
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Bedankingsbrief van het Koninklijk Paleis aan Jean Van Melkebeke voor 
schenking van aardappelen tijdens  de Tweede Wereldoorlog  

(verz. Jeannine en Germaine Van Melkebeke). 

 Rouwprentje van Victor Van Melkebeke. 

Rouwprentje van Marie Leonie De Raedt. 

Stamboom Van Melkebeke-De Raedt. 

1 Scheerlinck J. en De Graeve J. P., 
2007: Gezinsreconstructie Ressegem 
van 1797 tot 1900, Heemkundige 
Kring Haaltert en Heemkundige 
Kring de Hellebaard van Herzele.
De Troyer R., Lievens R., 
en  Scheerlinck J., 2005: 
Gezinsreconstructie Aaigem 1600 tot 
1900, Heemkundige Kring Erpe-Mere.

Met dank aan: Jeannine en 
Germaine Van Melkebeke, voor 
het beeldmateriaal, informatie en 
identificatie van de personen op de 
foto’s; Rosanne De Spiegeleer voor 
het beeldmateriaal.
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In Tijdsbeeld brengen we geregeld getuigenissen uit vorige 
eeuw, soms nog oudere documenten. Dat kunnen foto’s zijn, 
brieven, akten of andere archivalia die voor zichzelf spreken 
en geen commentaar hoeven, omdat ze zonder verdere uit-
leg een treffend beeld opleveren van hun tijd. 
Nu gaat het echter om een foto ons bezorgd door 
Heemkundige Kring Denderland Hofstade-Gijzegem. Aan 
de kledij te zien dateert de opname uit de jaren ‘30 vorige 
eeuw. Het betreft blijkbaar een bijeenkomst, inhuldiging of 
manifestatie van opgeëisten uit de Eerste Wereldoorlog. Eén 
persoon draagt een bord met opschrift OPGEEISCHTE ZAB  
??ZELE. Twee letters voorafgaand aan ZELE zijn niet volledig 
leesbaar, maar het gaat vermoedelijk om de letters E en R. 
Dat zou kunnen verwijzen naar HERZELE of VLIERZELE ...
Op het vaandel zien we duidelijk de vermelding 
OPGEEISCHTEN en een onvolledige plaatsnaam, mogelijks 
EREMBODEGEM.
De locatie van de gebeurtenis is allicht niet Herzele.
Een Zivilarbeiter Bataillon was een bataljon van 
dwangarbeiders dat tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werd ingezet om infrastructuurwerken uit te voeren,  

TIJDSBEELD
ANTOINE FONCK

1 De Groote Oorlog in Herzele 
1914-1918, 2018, Herzele, Uitgave 
Heemkundige Kring De Hellebaard 
vzw, p. 112-125.

Wie het boek nog wil, stort € 35,00 

op rekeningnummer IBAN BE66 
0013 8239 9843 – BIC GEBABEBB 
van De Hellebaard, met vermelding 
boek Wereldoorlog I. Je kan het 
uiteraard ook aanschaffen via één 
van onze bestuursleden. 

veelal vlak achter het front. De dwangarbeiders werden 
ZAB’ers genoemd. Ook Herzele en omliggende werden 
daarbij getroffen.Tientallen inwoners werden gedeporteerd. 
Veertien overleden tijdens de deportatie of kort daarop aan 
de gevolgen ervan 1. 

Onze vraag:
Wie herkent de locatie?
Wie herkent iemand op de foto? 
Hoogstwaarschijnlijk staan er ook mensen van Herzele op. 
Het is lang geleden, maar misschien heeft iemand de foto 
ooit gezien in familiekring.  

Wie er iets over weet, kan ons bereiken op  
antoine.fonck@hotmail.com of 0478 38 69 97.
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Tekening Marc Raes 
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VERTELWANDELING IN RESSEGEM 
(TOT VROEG IN DE NACHT)

We wandelen op een uitgestippeld parcours waar we op 4 
verschillende locaties worden opgewacht door een verteller 
die ons een oud verhaal vertelt. Een verhaal uit de schat 
aan volksvertellingen die onze regio rijk is. Vertellingen die 
veelal generaties lang overgingen van vader/moeder/opa/
oma op de kinderen en kleinkinderen. Een story om een 
traan bij weg te pinken, een andere om bij nacht angstvallig 
beschutting te zoeken tegen Kledden of de boze heks ...
De deelnemers krijgen een kaart met aanbevolen route en vol-
gen het traject naar believen: via locatie 1 naar 4 of omgekeerd. 
De wandeling gaat over goed begaanbare wegen en duurt 
ongeveer twee en een half uur als men de 4 vertellingen 
onderweg meepikt. 
Een uitdaging voor groot en klein, zelfs voor allerklein.

Vertrek doorlopend vanaf 17 u. tot 19 u. in de voetbal-
kantine Hertshoorn, Ressegemstraat, 9551 Ressegem 
(SV Sint-Antelinks). Toegang via de zijweg (zonder naam) 
die langs huisnummers 17 en 15 naar het voetbalveld leidt. 

Na de wandeling wachten we jullie graag op in de 
voetbalkantine Hertshoorn voor een gezellige nababbel en 
om van de spanning en inspanning te bekomen.

Organisatie: De Hellebaard vzw. i.s.m. Gemeente Herzele
Contact: Antoine Fonck  
(antoine.fonck@hotmail.com / 0478 38 69 97)
Dirk Van Melkebeke  
(vanmelkebeke.dirk@gmail.com / 0468 15 60 38)

E R F G O E D DAG  V I E R T  F E E S T 
I N  2 0 2 0  V I N DT  D E  2 0 E  E D I T I E  P L A AT S 

T H E M A :  D E  N AC H T

ZATERDAG 25 APRIL

ERFGOEDNACHT

Sagen, Legenden en andere vertelsels uit den volksmond te Herzele  
en omliggende ...,  Cyriel De Vuyst & Edmond Van Offelen,  

Antwerpen, 1920. 



22 | De Hellebaard

Het thema Erfgoeddag  2020 is De Nacht. Uiteindelijk is de 
nacht ook een deel van een dag. 
De dorpsherbergen en het leven er rond, bij dag en bij nacht, 
bieden ons een boeiende kijk op het dorp van weleer. Vele 
van die cafés van vroeger vielen al onder de sloophamer of 
werden verbouwd en kregen een andere bestemming. Blijft 
nog de herinnering ...

De tentoonstelling is te bezoeken op onze vaste openingsdagen 
en voor groepen op afspraak.

Hier al een voorsmaakje!

T E N TO O N S T E L L I N G    -    E R F G O E D H U I S  D E  PA S TO R I J 

26 APRIL 2020   -   28 FEBRUARI 2021

HET WEL EN WEE VAN HET DORPSCAFÉ
CHRIS BORLOO

1
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2

3

4
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1. Brouwerij De Ryck levert vaten bier aan café Milus of café De 
Sportwereld aan de Vierwegen (ca. 1965). Kamiel De Lombaert 
(van café de 5 wegen) en Victor Fonck dragen met een bierboom 
of houten draagbalk een vat De Ryck naar het café.  
De wagen staat deels geparkeerd vóór de buur Van Herreweghe. 
Kamiel vertelde me nog een leuk verhaaltje. Alle cafés waren 
bevoorraad en Kamiel en Victor reden via de Spoorwegstraat 
terug naar de brouwerij. Van op de trein gaven reizigers 
bepaalde onrustwekkende tekens naar hen toe. Ze stopten met 
de wagen en merkten dat de laadwagen niet gesloten was.  
De Spoorwegstraat lag bezaaid met lege vaten De Ryck. 

2. In meerdere cafés bv. bij Van Branteghem op de Markt, bij 
Haelterman of Cel, bij café Coen aan het station… kon men 
boogschieten op de liggende wip. Speelde kleermaker Jozef 
Gewillig (1900-1969) die dag kampioen? Jozef Gewillig was de 
ondervoorzitter van de handboogmaatschappij Sint-Martinus, 
opgericht in 1941. 

3. Bij Gust De Bie in Borsbeke spraken de stamgasten af om te 
biljarten. We zien hier Roger Hofman (1924-2013) en Willy 
Coen in actie. Omstreeks 1955.

4. Diane De Cock (1933-2016) achter de toog in het café van 
haar ouders op de Groenlaan (omstreeks 1950). Bij den Duvel 
of bij Bertha (nu Hof te Roellegem) was het de gewoonte dat de 
brouwer een tournée générale gaf als hij bier kwam leveren. Dat 
viel natuurlijk in de smaak van de stamgasten. Tussen hen en 
de cafébazin was er een geheime afspraak: als de schuurborstel 
naast de cafédeur staat is de brouwer op komst. Wie de borstel 
zag staan wist al wat te doen. En… er volgden nog vele pintjes. 

5. Grote potten pakken voor het café van Louis Leus op het Sol-
leveld (later bij Monske Flip en nog later bij Lisette van café Den 
Anker) te Herzele. 
Wij zien v.l.n.r.: 1 ? Ramsdam, 2 Odilon Van den Berghe (1910-
1966), 3  cafébaas Louis Leus, 4 ? Ramsdam en 5 ? (beginjaren ‘30). 

6. Jongeren spraken af om er samen na de zielmis eens goed in 
te vliegen. De sfeer was excellent in café Fiesta te Woubrechtegem. 
Laatste rij v.l.n.r.: 1 André Valentijn, 2 Noël Van Liedekerke, 3 
Marie-Josée Marcel, 4 Freddy Geerts, 5 Gisèle Peleman (woonde 
in Antwerpen en was op bezoek bij familie), 6 Emilien Borloo.
Eerste rij: 1 Monique De Vadder, 2 Clément Borloo, 3 Rita De 
Smet, 4 Nestor Borloo.
Vooraan zittend: Maurice Borloo (zomerkermis augustus 1966).

7. Café Onder den Toren te Ressegem in verval. Vele van onze 
cafés waren/zijn helaas hetzelfde lot beschoren (2009). 

5

6

7
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ONZE DANK

In onze locatie in Borsbeke is er ruimte om al de boeken, 
documenten en voorwerpen die we kregen een mooi en 
passend plaatsje te geven. Dat vraagt de nodige zorg en vele 
werkuren. Heb je zin om mee te werken aan de uitbouw 
van ons archief? Aan het opstellen van een tentoonstelling? 
Aan de presentatie van onze museumcollectie? Ben je de 
geknipte vrouw/man om ons geluids- & beeldmateriaal te 
bewerken? Of heb je zelf een idee over de inrichting van 
ons infocentrum? Kom eens langs. Zet de stap naar De 
Hellebaard. 

Onze dank gaat uit naar volgende personen/bedrijven 
die onze collectie recent hebben aangevuld, ons stukken 
in bruikleen gaven of ons op vrijwillige basis een handje 
hebben toegestoken:

De Bièvre Camille, Ressegem
De Cock Daniël-Stallaert Mariette, Borsbeke
De Cooman Régine, Vlierzele
De Raedt Marc, Herzele
De Vos Willy, Sint-Lievens-Esse
de Vuyst Charly, Borsbeke
Dobbelaere Marcel, Borsbeke
Eurografica, Burst
Heemkring Liedekerke
Hoorens Luc, Sint-Lievens-Esse
Janssens-Familie, Mere
Marcel Yvette-Hofman Pierre, Borsbeke
Polyprint, Herzele
Marc Raes, Herzele
Ramsdam Pascal, Borsbeke
Sofliecom, Zottegem
Van Cauter Jan, Borsbeke
Van Impe John, Herzele

MEDEDELINGEN

Het speelgoed van vroeger ... in GBS Het Essenhofje.
Een initiatief van André Valentijn, bestuurslid De Hellebaard.

Foto André Valentijn.
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DE HELLEBAARD AGENDA
HOU VOLGENDE DATA VRIJ

VRIJ 25/04 ERFGOEDNACHT 

VERTELWANDELING IN RESSEGEM
Vertrek doorlopend vanaf 17 u. tot 19 u. 
Voetbalkantine Hertshoorn, Ressegemstraat, 9551 Ressegem (SV Sint-Antelinks). 
Toegang via de zijweg (zonder naam) die langs huisnummers 17 en 15 naar het 
voetbalveld leidt.
Na de wandeling gezellige nababbel op hetzelfde adres.

ZON 26/04
T.E.M. 

ZON 28/02/2021

TENTOONSTELLING - ERFGOEDHUIS DE PASTORIJ

HET WEL EN WEE VAN HET DORPSCAFÉ

Erfgoeddag: zondag 26/04 van 10 u. tot 18 u.
&  
Op de vaste openingsdagen van Erfgoedhuis De Pastorij.

ZOMERWANDELING 
14.30 u. Parochiezaal Sint-Katrien Steenhuize-Wijnhuize

ZAT 11/07

DAGUITSTAP NAAR GENT ZAT 19/09

LEZING DOOR PROF. ILSE SCHOEPVRIJ  27/11


