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Wie is de baas ? 
 

 

Ons land is verdeeld in honderden gemeentes. Eén van die 

gemeentes is Hamme. Deze groene gemeente is gelegen 

tussen de Schelde en de Durme. 

Een gemeente wordt bestuurd door het gemeentebestuur, 

dat om de zes jaar door de bevolking wordt verkozen 

tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.  

Aan het hoofd van een gemeente staat een burgemeester. 

Hij wordt geholpen door zeven schepenen. Samen vormen 

zij het schepencollege, dat elke week samenkomt om 

bepaalde problemen te bespreken. 

Zeer belangrijke zaken worden elke maand besproken op 

de gemeenteraadszitting. Dan wordt er vaak hevig 

gediscussieerd over allerlei onderwerpen. 

 

 

 

 

   

 

 

Alle inwoners van de gemeente moeten jaarlijks belastingen betalen. Wie veel geld verdient 

moet meer belastingen betalen dan iemand die weinig verdient. Zo moet iedereen zijn steentje 

bijdragen. Een gemeente besturen kost immers veel geld. Er zijn: de vele wegenwerken, de 

lonen van het gemeentepersoneel, het aankopen van boeken voor de scholen en de 

bibliotheken, het onderhouden van voetbalpleinen, sportterreinen , plantsoenen, zwembad, 

sporthal, … 

Het is het gemeentebestuur dat beslist wat er met het belastingsgeld moet gebeuren. 

 

 

 

 

 

 



 2 

Gemeente ? Waar is dat goed voor ? 
 

 

Goed om wonen is het in een gemeente niet zomaar. Daarvoor moet heel wat werk gebeuren. 

Om dat werk goed te laten verlopen heeft de gemeente verschillende diensten. Zonder de 

gemeente zouden we ook heel wat dingen niet kunnen doen. Hieronder zie je enkele 

voorbeelden : 

 

De bibliotheek : 

Zo kunnen wij gratis zoveel boeken lezen als 

wij maar willen. Zoveel boeken zelf kopen 

zou niet te betalen zijn. 

 

Het containerpark : 
Zo kunnen wij met ons afval weg. In het 

containerpark wordt alles gesorteerd, zodat 

het verwerken gemakkelijk is. 

 

Het O.C.M.W. : 

Hier kunnen mensen naartoe die het financieel 

moeilijk hebben. Het O.C.M.W. beheert ook 

het ziekenhuis en het bejaardentehuis. 

 

De sporthal : 

We kunnen onder ideale omstandigheden aan sport doen tegen een kleine prijs. Zelf een 

sporthal bouwen is onbetaalbaar. 

 

Het zwembad : 

Zwemmen voor weinig geld en onder toezicht ! Zeer plezant! Wie kan er zelf een zwembad 

betalen ? 

 

 

De reinigingsdienst : 
Ons huisvuil wordt elke week aan de deur opgehaald. Wat een gemak! 

 

De politie  : 

Zij zorgen voor de veiligheid op de gemeente. Hebben wij ze nodig … even bellen! 

 

De brandweer : 

In geval van brand of noodweer of andere problemen kan men hen bellen. Ze komen snel en 

gratis helpen. 

 

De burgerlijke stand : 

Is op het gemeentehuis. Hier kan je terecht voor je pasport of een bewijs van goed gedrag. 

Ook overlijdens en geboortes moeten hier worden aangegeven. 

 

De groendienst : 

Zij zorgen ervoor dat de gemeente een groen uitzicht heeft en dat alles er netjes uitziet. 
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Het O.C.M.W.  Je identiteitskaart afhalen. 

   

De groendienst  Je grof huisvuil wegbrengen. 

   

Het containerpark  Een wespennest komen vernietigen 

   

De burgerlijke stand  Het grasveld van de school maaien. 

   

De politie  Het huisvuil ophalen. 

   

De brandweer  Boeken en Cd’s verhuren. 

   

De bibliotheek  Geld lenen aan mensen die er geen hebben. 

   

De reinigingsdienst  Het verkeer controleren. 

 

 

 

Een plattelandsgemeente 
 

Er is een groot verschil tussen het leven op het 

platteland en het leven in een stad. 

Op het platteland zijn er geen drukke wegen en is er 

weinig verkeer. In de stad daarentegen is het meestal 

een hele dag erg druk. Omdat er veel bedrijven en 

winkels zijn wil iedereen er zijn. Die drukte brengt 

meestal ook veel lawaai met zich mee. Dit is heel wat 

anders dan het rustige leven op het platteland.  

Daar waar er bij ons nog veel groen en natuur te 

bewonderen is, vinden wij in de stad meestal alleen maar steen en beton. Het is dan ook geen 

wonder dat de plattelandslucht heel wat gezonder is dan de vieze stadslucht. 
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Parochies : 
In Hamme zijn er acht parochies. Zij vormen samen het dekenaat Hamme. Deze parochies 

zijn : 

 

PAROCHIE WIJK / DEELGEMEENTE 

Sint-Martinus Moerzeke 

Sint-Jozef Kastel 

Sint-Pieter Hamme -centrum 

Sint-Anna Sint-Anna 

Heilige Familie Broekstraat - Driegoten 

Heilig Hart Zouaaf 

O.-L.-V. - van Troost Zogge 

Sint-Renilde Hooirt - Hamme 

 

 

Inwoners : 

De gemeente Hamme telt ongeveer 

25000 inwoners. In de deelgemeentes 

Moerzeke en Kastel wonen er ongeveer 

4500 mensen. 

De gemeente Hamme is ongeveer 40km² 

groot. Moerzeke en Kastel zijn samen 

15km². 

 

Groen : 

 

Het grondgebied van Hamme heeft een 

kleine dorpskern en veel groene 

gebieden : bossen, akkers, velden, 

weides, schorren, vijvers, dijken, 

Daarom zegt men wel eens dat Hamme een groene gemeente is. 
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De gemeente Hamme (ontstaan in 868) maakt deel uit van het arrondissement Dendermonde 

en ligt in de provincie Oost-Vlaanderen.  

Groot-Hamme bestaat uit vijf delen : Hamme-centrum, Moerzeke, Kastel, Sint-Anna en 

Zogge. 

Onze gemeente is voor een groot stuk omringd door de Schelde en de Durme. 

Onze buurgemeentes in Oost-Vlaanderen zijn : Zele, Waasmunster en Temse. 

 

 
 

 

 

Gemeente Aantal inwoners Deelgemeentes 

Zele 20 253  

Waasmunster 10 214  

Dendermonde 43 022 Appels, Baasrode, Grembergen, 

Mespelare, Oudegem, Schoonaarde, 

Sint-Gillis 

Temse 25 780 Elversele, Tielrode, Steendorp 

 

 

 

 

 

 

Mijn gemeente op de landkaart 
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De geschiedenis van Moerzeke 
  

 

Voor de Romeinen was Moerzeke 

geen belangrijke plaats omdat er, door 

de vele overstromingen, geen wegen 

waren. In de Kouterstraat heeft er 

vroeger wel een Gallo-Romeinse villa 

gestaan. Men heeft er in de grond 

munten gevonden met de naam erop 

van keizer Vespasianus. 

De naam ‘Moerzeke’ is afkomstig van 

het Latijnse woord ‘Mauriciacum’, dat 

‘toebehorend aan Mauricius’ betekent.  

Door indijkingen en drooglegging van 

schorren werd Moerzeke stilaan beter 

en beter bewoonbaar. Bovendien was 

de grond hier (door de vele 

overstromingen) zeer vruchtbaar. 

De eerste bewoners gingen zich 

vestigen op de hoogstgelegen plaatsen. 

Dat waren : de Kouterstraat, de 

Koning Boudewijnlaan, de 

Ommegangstraat en de Boonstraat. 

In de zevende eeuw heeft Amandus hier het christendom gebracht. 

In 1072 werd ‘Murzeke’ voor het eerst vernoemd, als eigendom van de graaf van Vlaanderen. 

Hij bouwde hier een kasteel dat diende als buitenverblijf. Dit kasteel werd in 1488 door de 

Gentenaren verwoest. 

In 1245 werd ‘Murzeke’ voor het eerst een echte gemeente met aan het hoofd een schout. 

Deze schout werd bijgestaan door twee schepenen. Samen regeerden zij over de ‘gasten’ (= 

inwoners). 

In de 16
de

 eeuw kende Moerzeke een grote toename van de bevolking omdat heel wat 

inwoners van Kieldrecht en Verrebroek zich hier kwamen vestigen. De inwoners van de 

gemeente moesten toen jaarlijks cijns betalen aan de grondheer om hier te mogen wonen. 
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De geschiedenis van onze school 

 

De allereerste gemeenteschool van Moerzeke stond op het dorpsplein, naast het oud-

gemeentehuis. Later werd er ook les gegeven in de kleuterschool in de Killestraat. Pas in 1924 

werd onze huidige school voor het eerst in gebruik genomen. 

In de turnzaal vinden wij een herdenksteen, die aangebracht is bij de bouwen van onze school. 

 

 

 

Schoolinhuldiging  7 sept. 1924 

dankbare Hulde 

de weledelen burgemeester 

Baron De Crombrugghe 

en heeren en raadsleden 

van personeel en leerlingen 

 

 

 

In de gang vinden wij een grote 

luchtfoto van Moerzeke. Deze foto 

werd genomen in 1962 naar aanleiding 

van de bouw van de Priester 

Poppekapel. Op deze foto kan je zien 

dat onze school in de loop der jaren al 

enkele keren verbouwd is. Zo zie je o.a. 

dat onze turnzaal vroeger een galerij 

was en dat de toiletten vroeger op een 

andere plaats waren gebouwd. 
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Kerk en kerkplein 
 

 

Onze kerk werd gebouwd in 1767. Het was Jozef Van der 

Meersche die de kerk oprichtte en betaalde. De patroonheilige 

van onze kerk is Sint-Martinus. De 

voorgevel van de kerk is 25m breed 

en de kerktoren is ongeveer 42m 

hoog. De kerktoren is het oudste 

gedeelte van de kerk. Hij werd 

gebouwd in 1742 in 

renaissancestijl.  
Voordat de huidige kerk hier stond, hebben er twee andere kerken 

gestaan : een kleine stenen kerk in de 12
de

 eeuw en later een 

houten noodkerkje. Rond de kerk was er toen een groot kerkhof 

dat tot aan de kiosk (die er toen nog niet stond) reikte. 

Links en rechts van de kerk vinden wij twee bronzen 

gedenkplaten. Op de plaat links van de ingangsdeur vinden wij de namen van de Moerzeekse 

inwoners die sneuvelden in de eerste wereldoorlog. De plaat rechts noemt de namen van de 

doodgemartelde Moerzekenaren uit dezelfde wereldoorlog. 

Vooraan rechts op het kerkplein vinden wij de oude 

grondvesten van de eerste kerk uit de 12
de

 eeuw. De muren 

van de kerk waren toen wel 120cm dik. Deze muren waren 

gebouwd met natuursteen en Romeinse pannen. 

De grafstenen die wij in de kerk tegenkomen zijn eigenlijk  

Herdenkingsstenen ; hier ligt niemand begraven ! 

 

 

 

 

Rechts naast de kerk vinden wij ook het graf van een oud-strijder. 

Hij noemde Leon Jacob . Hij werd op 15 november 1943 onthoofd 

in Duitsland. Hij was maar 23 jaar oud. 

 

Achter de kerk vinden wij twee 

kruisbeelden. Het houten kruisbeeld stelt 

Jezus aan het kruis voor en het arduinen 

beeld toont ons Maria en Johannes onder 

het kruis van Jezus. 
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Het oud-gemeentehuis 
 

Het oude gemeentehuis 

van Moerzeke werd 

gebouwd in 1756. Dit 

kan je goed zien op de 

muurankers aan de 

zijgevel. Boven de deur 

zie je een ingemetselde 

steen met daarop het 

wapenschild van de 

familie Van der 

Meersche. Deze steen 

werd tijdens de Franse 

revolutie weggenomen 

en als drempel gebruikt 

om te vermijden dat de 

Fransen het gebouw 

zouden verwoesten. 

Toen het gebouw werd opgericht moest het niet dienst doen als gemeentehuis maar wel als 

schepenhuis. Waarschijnlijk heeft de familie Van der Meersche hier ook een tijdje gewoond. 

Vroeger werd de linkerhelft van het gebouw bewoond door de 

gemeentesecretaris. 

De laatste burgemeester van Moerzeke was Gilbert Lemmens. 

Hij woonde op het torentje in de Bootdijkstraat.. 

Op het oude kerkhof, achter de kerk, vinden wij nog de graven 

van twee oud- burgemeesters van Moerzeke : Baron de 

Crombrugghe (burgemeester van 1921 – 1927) en Dokter Van de 

Maele (burgemeester van 1927 tot 

1947). 

Het verzekeringskantoor en de herberg 

naast het gemeentehuis zijn in dezelfde 

bouwstijl gebouwd als het oud 

gemeentehuis. Vroeger waren deze twee woningen samen de 

vroegere gemeenteschool van Moerzeke. 

Het oud gemeentehuis wordt nu nog gebruikt als vergaderruimte, 

tentoonstellingsruimte en trouwzaal. 

Links van het oud gemeentehuis vinden wij ook een gedenkplaat. 

Hierop vinden wij enkele belangrijke mededelingen i.v.m. de 

geschiedenis van onze gemeente. 
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1125 : Murzeke       1259 : Castella 

Overstromingen : 1906, 1928, 1929, 1936 

Einde W.O. I : 11 nov. 1918 

Komst van de koningen : 

Leopold III en Boudewijn I 

 

 

 

Het kasteel 
 

Het kasteel van Moerzeke, dat nu wordt 

bewoond door de Broeders van Liefde, wordt 

tegenwoordig gebruikt als bezinningsoord voor 

broeders. Vroeger was het eigendom van Baron 

de Crombrugghe (Hij verkocht het kasteel in 

1935 aan de zusters Sint-Vincentius). 

 

Op het terrein zie je drie gebouwen. Het 

hoofdgebouw diende als woning en de twee 

rode bijgebouwen dienden vroeger als 

paardenstallen. Nu zijn het slaapkamers en 

vergaderzaaltjes. 

 

Het kasteel heeft maar één ingang. Zo kon men 

het vroeger beter verdedigen tegen indringers. 

 

Het allereerste kasteel dat hier in Moerzeke 

stond was eigendom van de Heren van 

Moerzeke en het stond op dezelfde plaats van 

het huidige kasteel. De wal rond het kasteel 

dateert nog uit die tijd. Het was de beste 

bescherming tegen indringers en rovers.  Dit 

kasteel werd in 1488 door de Gentenaren 

verwoest. Het was Karel van der Borch die het 

kasteel in het begin van de 17
de

 eeuw  gedeelte- 

                                                                    lijk liet heropbouwen.                          
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Het torentje 
 

 

Het torentje is het oudste gebouw van Moerzeke. Het werd in de 

15
de

 eeuw gebouwd door de Spanjaarden om het te gebruiken 

als uitkijkpost over de Schelde. 

De eerste echte bewoner van het torentje noemde Jan Happart. In 

die tijd was het torentje nog volledig 

omwald en liep de enige 

verbindingsweg naar Hamme langs 

de Bootdijk. Wanneer men het terrein 

wou betreden moest men door de 

ingangspoort over een valbrug. De 

kettinggaten van de ophaalbrug zijn 

nog altijd goed te zien in de oude 

ingangspoort, die nu wel van plaats 

veranderd is. 

Aan het gebouw is in de loop der jaren heel wat veranderd en 

verbouwd; dat kan je duidelijk zien aan de drie verschillende 

bouwstijlen. De ingangspoort bevat oude en nieuwe steen. Deze toegangspoort, met valbrug, 

stond vroeger trouwens aan de linkse zijkant van het terrein. 

In en aan het torentje vinden wij nog verschillende zaken die 

verwijzen naar een vroeger gebruik. Zo zien wij bovenaan het 

torentje de vierkante schietgaten, die werden gebruikt in 

combinatie met 

buksen.(Buksen zijn 

geweren die schieten 

met behulp van 

buskruit). In het torentje 

vinden wij ook een 

vergeetput. Als straf 

werden mensen in deze 

vergeetput gegooid en ‘vergeten’. 

Het torentje werd in 1956 geklasseerd. Dit wil 

zeggen dat het gebouw nooit mag afgebroken 

worden. 
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Overstromingen 
 

 

 

In zijn geschiedenis heeft Moerzeke 

altijd al te maken gehad met 

overstromingen. Dit komt omdat onze 

gemeente volledig is omringd door de 

Schelde. Volgens de geschiedenis 

kwamen er vroeger meer 

overstromingen voor dan nu omdat de 

dijken vroeger veel lager waren. 

 

 

 

1906 
Op 12 maart 1906 overstroomde de Schelde onze gemeente. Doordat deze overstroming 

duurde tot half mei konden de boeren niet planten of zaaien. Gevolg : de landbouw was dat 

jaar volledig mislukt. De inwoners kenden toen een tijd van honger en ontbering. Koning 

Albert bracht toen een bezoek aan onze gemeente om de mensen te troosten. 

 

1928 

 

De nacht van 25 op 26 november teisterde een nieuwe overstroming onze gemeente. 

Zevenhonderd woningen stonden onder water en vijfduizend mensen moesten schuilen. 

Omdat de overstroming duurde tot half maart 1929 hadden de mensen die winter veel kou. 

Het was weer koning Albert I die samen met zijn vrouw koningin Elisabeth onze mensen een 

riem onder het hart kwam steken. 

De ‘Gespoelde Put’ is nog een overblijfsel van die overstroming. 

 

1930 

 

Eind november 1930 was het weer zover. Een nieuwe overstroming zorgde voor ellende. 

Vooral de mensen van de Bootdijkstraat waren zwaar getroffen. Gelukkig duurde de 

overstroming maar veertien dagen. 

 

1953 

 

Op 31 januari 1953 vielen er vijf bressen in de Scheldedijk. Moerzeke stond weer onder 

water. Eigenaardig genoeg bleef Kastel gespaard van deze ellende dank zij de binnendijken.  

 

1976 

 

De  laatste overstroming had plaats in 1976. Gelukkig viel de schade toen erg mee. De 

binnendijken hielden immers stand tegen het opkomende water. Toch hadden vooral de 

tuinbouwers veel schade. Hun serres waren immers niet bestand tegen de druk van het water. 

Koning Boudewijn kwam de schade van dichtbij bekijken. 
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Merkwaardige gebouwen 
 

 

 

De Schipperskapel 
 

Deze O.-L.-Vrouwkapel dankt haar naam aan de man 

die deze kapel liet bouwen. Hij noemde Jacques De 

Schepper. De kapel werd vooral bekend doordat 

priester Poppe er dagelijks kwam bidden. 

 

 

 

 

 

De oude maalderij 
 

De oude maalderij werd gebouwd 

in 1862 als olieslagerij voor 

vlaszaad door Emmanuel 

D’Hollander. In de twintiger jaren 

liet de Hamse mattenfabriek ‘La 

Durme’ zijn oog vallen op de lege 

gebouwen. Op een bepaald 

ogenblik werkten hier 20 vrouwen 

bij de vervaardiging van 

kokosmatten. 

In 1935 werd in deze gebouwen 

een maalderij opgericht door de 

familie Van Mossevelde. 

In 1965 werd het gebouw voor goed gesloten. Momenteel wordt het gebruikt als feestzaal. 

 

 

De kiosk 
 

De huidige kiosk is een getrouwe kopij van de 

voorgaande, die in het jaar 1983 werd 

afgebroken en opnieuw gebouwd met dezelfde 

materialen. 

De kiosk is afkomstig uit Baasrode. Daar werd 

ze door de muziekmaatschappij verkocht 

omdat ze te klein geworden was. In opdracht 

van burgemeester Van de Maele werd zij door 

de toenmalige dirigent van de fanfare 

aangekocht. Rond 1920 werd zij op het 

dorpsplein geplaatst. 
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Priester Poppe 
 

 

Achter de kerk vinden wij het 

oorspronkelijke graf van priester 

Poppe.  

Eduard Poppe werd geboren in 

Temse op 18 december 1890 als 

zoon van een bakker. 

Niettegenstaande zijn slechte 

gezondheid stond heel zijn leven 

in het teken van hulpvaardigheid 

voor de armsten en de kinderen. 

Hij stierf op 10 juni 1924 in het 

klooster van Moerzeke, waar hij directeur was. 

In 1962 werd het stoffelijk overschot van priester Poppe achter de kerk ontgraven en op 9 

september van dat jaar overgebracht naar de grafkapel. 

De Pius-X-kapel werd gebouwd in 1960 

in moderne stijl door architect Lantstocht. 

Op de glasramen zien we het Lam Gods 

en ‘de vermenigvuldiging van de broden’ 

uitgebeeld. De kapel werd speciaal in een 

rustige omgeving gebouwd , ideaal voor 

bezinning en gebed. 

Op het grafzerk vinden we de leefregel 

van priester Poppe : Ik sterf liever dan 

God maar half te dienen. 
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Priester Poppe : zijn leven en werk 
 

 

1. Afkomst  EDWARD POPPE, werd geboren op 18 december 

1890 te Temse (België), in een bescheiden 

bakkersgezin. Van zijn lieve maar diep 

godsdienstige moeder had hij niet alleen de 

natuurlijke aandrang voor het gebed en een goed 

hart, maar ook de zin voor klare afspraken en een 

kordate aanpak meegekregen. In zijn vader 

bewonderde de jonge knaap de harde werkkracht 

en zijn liefde voor de kleine man.  

  

2. Seminarist  In de meimaand van het jaar 1909 besloot de 

begaafde student Edward Poppe priester te worden 

ten dienste van 'arm Vlaanderen' dat hij van huis 

uit en in de studentenbeweging had leren kennen 

en liefhebben.  

 

Reeds als seminarist (1910-1916) leefde in hem 

het vurige verlangen om Gods wil zo volmaakt 

mogelijk te volbrengen naar het voorbeeld van 

Jezus en Maria.  

  

3. Onderpastoor van     
Sint-Coleta  

Zijn eerste benoeming tot onderpastoor (1916-

1918) op de Gentse arbeidersparochie Sint-Coleta, 

in volle oorlogsmiserie, maakte Edward 

overgelukkig. De liefde voor armen, sukkelaars, 

stervenden en in het bijzonder voor het volkskind 

hebben hem blijvend getekend. Zij zorgden ervoor 

dat hij in armoede wilde verder leven. Het weinige 

dat hij bezat gaf hij weg aan de armen.  

  

4. Rector te Moerzeke  Om gezondheidsredenen verhuisde Poppe op het 

einde van de oorlog naar het landelijke Moerzeke 

om er als rector van het klooster op krachten te 

komen (1918-1922).  

 

Vier jaar werk en studie, waarvan de helft te bed, 

waren voor Poppe voldoende om met woord en pen 

Vlaanderen te waarschuwen voor de zware tijden 

van armoede en miserie. 

 

Ver vooruit op zijn tijd riep Poppe alle opvoeders op 

tot een 'kruistocht' voor een beter christendom 

vanuit de Eucharistie. 

 

 



 17 

 
 

In het rectorshuis kon iedereen terecht. Er werd 

gebeden, bemoedigd, gezalfd, genezen en naar 

wegen van vrede en verzoening gezocht  

  

5. Geestelijk directeur 
te Leopoldsburg  

In oktober 1922 belandde priester Poppe in 

Leopoldsburg waar hij benoemd werd tot geestelijk 

begeleider van de geestelijken van het ganse land 

die er hun legerdienst deden. Het waren de laatste 

vijftien maanden van zijn actief priesterschap.  

Hij keerde terug naar Moerzeke om te rusten. 

 

In de schemering van de dood op zijn ziekbed te 

Moerzeke (1924) vroeg Poppe zich herhaaldelijk af 

of hij zich wel genoeg had ingezet voor God en de 

medemensen. 

 

In de morgen van 10 juni 1924 overleed de meest 

geliefde priester van Vlaanderen, de ogen gericht 

op het beeld van het Heilig Hart op wiens 

barmhartigheid hij zijn volledig vertrouwen had 

gesteld.  

 

 

Nota Bene 
 
Priester Poppe is op 3 oktober 1999 zalig verklaard. 
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Additionele informatie 
 

Op volgende website kan u nog additionele informatie terugvinden over 

 

- De geschiedenis van Hamme 

- De kernen 

- Bezienswaardigheden 

- Politiek  

- Geboren in Hamme 

- Wonend in Hamme 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hamme_(Oost-Vlaanderen) 

 

Andere bekende figuren die verbonden zijn met Hamme: 

 

- Herman Brusselmans 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Brusselmans 

 

- Geena Peeters (Geena Lisa) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geena_Lisa_Peeters 

 

- Filip De Pillecyn 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Filip_De_Pillecyn 

 

- Do Van Ranst 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Do_Van_Ranst 

 

- Victor Suy 

http://www.vermeirebvba.be/victorsuy.php 

 

- Amaat Joos 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Amaat_Joos 

 

- Frans Van Damme 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Van_Damme 

 

- Jules De Brouwer 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jules_De_Brouwer 

 

- Petrus Vertenten 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Vertenten 

 

- Ferdinand Bracke 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Bracke 

 

- Aimée Van Hecke 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Van_Hecke 

 

- Kristel Verbeke 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kristel_Verbeke 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hamme_(Oost-Vlaanderen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Brusselmans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geena_Lisa_Peeters
http://nl.wikipedia.org/wiki/Filip_De_Pillecyn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Do_Van_Ranst
http://www.vermeirebvba.be/victorsuy.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amaat_Joos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Van_Damme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jules_De_Brouwer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Vertenten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Bracke
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Van_Hecke
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kristel_Verbeke
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- Wally De Doncker 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wally_De_Doncker 

 

- Garry Hagger 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Garry_Hagger 

 

- Greg Van Avermaet 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Greg_Van_Avermaet 

 

- … 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wally_De_Doncker
http://nl.wikipedia.org/wiki/Garry_Hagger
http://nl.wikipedia.org/wiki/Greg_Van_Avermaet

