
Datum Jaartal Gebeurtenis Personen Bronnen

43

tussen omstreeks 43 en 68 ontstaat uitgebreide Romeinse bewoning. Veel 

wordt teruggevonden in Sint-Martens-Latem in in St Denijs Westrem (Flanders 

Expo)

Romeinen o.m. Scheldeveld XVI 87

815
Oudste vermelding Scheldevelde (huidige De Pinte) als Sceldehelt, bezitting 

van Sint-Pietersabdij.
Scheldeveld Scheldeveld IV 1973

967

Eerste vermelding Sewaringahim. Frankische naam: Inga= bezit van,hem= 

woning , gebruikt in de 6 de tot 1Ode eeuw (Vgl. met buurgemeenten: 

Zwijnaarde 1114, Merelbeke 1101, Eke 1114, Schelderode 866, Melsen 

818,Vurste 1110)

1114 Acte met Rudolfi de Sevrengem Scheldeveld XVIII 78

1118 naam: Severgem Scheldeveld XVIII 78

1124 Naam: Severengem Scheldeveld XVIII 78

1168 Naam: Seuuerghem Scheldeveld XVIII 78

1189

Oudenaarde krijgt stadskeure,  ontstond omstreeks 1060 rond de burcht van 

BoudewijnIV als verdediging tegen Ename (naam:974 abdij 1063) van Duitse 

keizer Otto II.

Keizer OTTO II Scheldeveld XXVI 1997

1199
Een charter van ene Bien de Sewerghem, waarbij graaf van Vlaanderen 

Boudewijn IX, de St. Baafsabdij een tiende oplegt.
Graaf Boudewijn IX Scheldeveld XVIII 78

1199 naam: Sewerghem Scheldeveld XVIII 78

1220 Sewerghem Scheldeveld XVIII 78

1232
Rodolf van Rode staat de heerlijkheid (dorpsheerlijkheid Zevergem) af aan de 

St.-Pietersabdij. Zevergem wordt een parochie van de abdij.
Scheldeveld XVIII 78

1234 Naam: Zewerghem of Zeewerghem Scheldeveld XVIII 78

1240
Er wordt door de bisschop van Doornik een kapel opgericht in wat later 

Nazareth zal worden.
Lootens p 11

1249

Heerlijkheid 's Graven Hazele, rechtstreeks afhankelijk van de graaf van 

Vlaanderen. Met baljuw en 7 schepenen waarvan 2 uit Zevergem. Hielden 

zitting in open lucht aan gerechtsboom/ vierschaar in Deurle.

Scheldeveld IV 1973 & 

V74/75

1280 Ziewerghem



1280
dochter Machteld van Roelins (Rolins) van Zevergem, huwt met Wouter van 

Pollare, die heer van Welden wordt.
Scheldeveld XVIII 78

1302

Gwijde van Dampierre: Slechts Gentse producten mogen in Gent worden 

verkocht. De Gentenaars overvallen Zevergem en vernietigen de 

weefgetouwen.

Gwijde van Dampierre Lootens p27

1320
Iwein van Vaernewyck huwt met Sara Van Steenkerke, het domein tussen de 

kerk van Zevergem en Zwijnaarde
Lootens p23

1326
Gent in opstand tegen de graaf van Vlaanderen. Gent komt weerbare mannen 

halen om de wapens op te nemen.
Scheldeveld XVIII 78

1345 Charter betreffende de heerlijkheid van Steenkerke op grondgebied Zevergem. Scheldeveld XVIII 78

1359 eerste vermelding Goed ter Poldere (in 1414 van fam. Van der Zickele) Scheldeveld IV 1973

1372 Eerste vermelding van een molen in Zevergem Scheldeveld XVIII 78

1381
Gentenaars, in opstand tegen Lodewijk van Male, slaan in Zevergem hun 

legerkamp op.
Lodewijk van Male Scheldeveld XVIII 78

1400 De beuk van de kerk van Zevergem zou dateren uit de vijftiende eeuw. Scheldeveld XI 82

1402
Victor Van der Zickele, Heer van Nazareth en Zevergem. Reeds Van der 

Zickelens in de 14 eeuw.
Scheldeveld IV 1973

1424
Het leengoed Hondelede, deels in Zevergem, deels in Zwijnaarde heeft als 

leenman Jan van der Oest.
Lootens p25

1501

De St.Pieters abdij legt op dat alle varkens (die lopen gewoon rond in het dorp) 

moeten geringd zijn en speciaal "getuig" moeten dragen om niet door hagen te 

kunnen.

Lootens p47

1526
Heer van Welden : Adriaan van Remerswale of Romerswale en zoon Nicolaas 

(+ in 1563), en later aan dochter Joanna.
Scheldeveld XVIII 78

1531
Een groep Zevergemnaars geeft de baljuw er duchtig van langs. Het 

opperleenhof van st.-Pieters legt zware boetes op.
Lootens p45

1569 Vermelding van een herberg aan de 'plaetse', naast de brouwerij. Scheldeveld XXIV 1995



1575

Tot 1600: De bevolking van Zevergem en Nazareth vermindert met één derde, 

ten gevolge van mislukte oogst, pokken, de pest, oorlog en zelfs hongerige 

wolven…

Lootens p48

1578
Godsdiensttwisten: troepen plunderen, moorden en branden (o.a. woning 

heer van Steenkerke) . De Gentse Calvinisten vernielen de kerk.
Calvin

Scheldeveld XVIII 78, 

Lootens 39

1580
Bewoners van Zevergem vluchten massaal uit hun dorp om zich te onttrekken 

aan de soldaten die plunderen en moorden. (eind april tot 6 mei)
Scheldeveld XVIII 78

1581

Het protestants calvinistisch bestuur van stad Gent legt priesters op de paus af 

te zweren. Pastoor Michiel van de Wiele,weigert en wordt 6 jaar verbannen. 

(1582)

Scheldeveld XVIII 78

1609
Een verordening van de St.Pieters abdij dat niemand zijn dieren in andermans 

weide mag laten grazen.
Lootens p47

1623 Laurens Volckaert koopt Welden.

1645 De prins van Oranje is met zijn troepen enkele dagen te Zevergem gelegerd. Prins van Oranje Scheldeveld XVIII 78

1657
Eerste vermelding Zwartegat., nu in De Pinte. De molen dateert van 1801 tot 

1965.
Brochure eeuwfeesten

1658
Burgemeester Joris Langheraert verblijft in de gevangenis van de 

St.Pietersabdij na weigering om het gerechtsgezag van de abdij te erkennen.
Scheldeveld XVIII 78

1683
Zevergemnaars moeten 50 wagens hooi leveren en 300 pond betalen aan de 

Franse troepen (Lodewijk XIV) gelegerd te Harelbeke.
Lodewijk XIV Scheldeveld XVIII 78

1704

Toestemming van abt Maurus van St. Pietersabdij om rosmolen op te richten 

in Zeeuverghem met recognitie van 6 schellingen 's jaers. In 1777 gaat het over 

de molen aan de huidige Molenstraat.

Heemkring X 1981

1711 Eerste vermelding van aardappelen in onze streek (Deurle) Scheldeveld IX 1977

1716
De heerlijkheid van Welden wordt tot graafschap verheven door Karel VI ten 

gunste van Volckaert.
Scheldeveld.



1726
De relikwie van H. Godelieve van Gent wordt via Zevergem naar Eke gebracht. 

Aan de Beer staat ook de Spaanse Zevergemse pastoor Hyacinthe de Castro.
Lootens p48

1736
De rederijkerskamer ' de Leerzuchtige jonckheid en Ieveraars der prochie van 

Zeeverghem' voert toneelstukken op, en houdt dit vol tot na 1785.

1737 94 weefgetouwen in gebruik Scheldeveld XVIII 78

1737 Het hof te Zeevergem bij het kasteel krijgt de naamsaanduiding Hof te Welden. Scheldeveld XVIII 78

1747 Afbraak en verkoop van de houten windmolen  aan Den Beer. Scheldevelde III 1972

1761 Vermelding herberg en beenhouwerij Blauw Huis (Boldershof en Joel en Sofie) Scheldeveld XI 82

1765 Eerste Zondagsschool te Zevergem, in het huis van koster Jacob Van de Velde. Lootens p49

1765 Bouw Pastorij. De vroegere pastorij lag ver van de kerk. Scheldeveld XI 82

1765
Proost van ST Pietersabdij geeft aan koster Jacob van de Velde toestemming 

om school te houden op grondgebied Sint-Pieters.
Scheldeveld XVIII 78

1766
Van Reyschoot schildert de 15 schilderijen van de zijbeuken in de kerk: de 

Mysterieën van de Rozenkrans
Scheldeveld XVIII 78

1768 Uitbreiding kerk Zevergem met eerste zijbeuk. Scheldeveld XI 82

1771
Jan de Maertelaere vraagt aan weduwe van de baljuw om school te mogen 

houden op het grondgebied Oudburg. ('s Graven Hazele)
Scheldeveld XVIII 78

1771
De zwarte Cobbensbeke wordt gegraven voor de afwatering van de 

overstromende Schelde.
Scheldeveld XVIII 78

1771

Met goedkeuring van Keizerin Maria- Theresia wordt een Scheldedijk 

aangelegd van Eke, over Zevergem, tot Zwijnaarde. De Landuitstraat en 

Molenstraat en de Grote Steenweg liggen op oudere dijken.

Lootens p33

1773
Belangrijke herstellingen aan de kerk, door de bouwmeester van de abdij. 

(Plafond in 1775)
Brochure Kerk 1994



1775
De pastoor van Nazareth huurt in De Pinte een kamer om onderwijs te 

verstrekken.
Lootens p49

1777
10 herbergen in Zevergem, waaronder de Closse, de Beer, De Maeght, Het 

Blauwhuys, het Veir.

1779
De vastenbrief die ook in Zevergem wordt voorgelezen: De behoeftigen die 

van honger dreigen te sterven mogen vlees eten…
Lootens p49

1779 Latte vervaardigt de preekstoel in de parochiekerkl. Scheldeveld XVIII 78

1780
Omstreeks deze periode sterft nog 8 % van de moeders in het kraambed in 

Zevergem
Lootens p45

1787 Orgelbouwer Van Peteghem vervaardigt het oude kerkorgel. Brochure Kerk 1994

1789
Jan De Maerteleire ontvangt van de wethouders voor ieder arm kind 6 stuivers 

per maand.
Scheldeveld XVIII 78

1792

Op het einde van het jaar komen de Franse troepen via de Oudenaardse 

Steenweg binnen. Einde van de Oostenrijkse tijd. Jan Baptist Aelbrecht wordt 

'agent de la communne Seeverghem. Einde van de Heerlijkheden, de Abdijen…

Lootens p51

1793

Vermelding van 8 herbergen: de Snyaf, de auden Beer, den nieuwen Beer, De 

maegdt van Ghent, Het blauw huys, het lammeken, het veirhuys, het dooren 

hammeken.

Scheldeveld XXIV 1995

1794 Kasselrij Oudburg telt  in Zeveregem  5O paarden en 27 wagens en karren. Scheldeveld XVIII 78

1796 Tot deze datum zijn de pastoors in Zevergem monniken van de St.-Pietersabdij Lootens p 10

1797

Franse bezetting. De kerkelijke goederen worden verkocht, zo ook de St.-

Pietersabdij en haar bezittingen. Welden wordt gekocht  door Pieter-Joris de 

Meulenaere.

Lootens p51

1798

De Franse klopjacht op de priesters werd in het Gentse ingezet. De priesters 

moesten trouw zweren aan de republiek. De pastoor van Zevergem was reeds 

lang gevlucht.

Scheldeveld XXX 2001

1803
De priesters mogen terug de dienst opnemen. Pastoor Storme wordt de eerste 

pastoor tijdens het Franse bewind.
Lootens p54



1806
Tot 1814 worden een 4- tal Zevergemnaars opgeëist voor het Napoleontische 

leger. 15 daarvan sterven.
Napoleon Scheldeveld III 1972

1818
Zevergem telt 1316 inwoners, 197 huizen, 1 windmolen en is 765 ha groot. Er 

wordt rogge, haver en aardappelen geteeld.
Scheldeveld III 1972

1818

Werkomstandigheden: dagloner in Zevergem: 11 tot 14 stuivers, vrouwen en 

kinderen de helft. In de zomer werkdagen van 16 uren. Baron de Meulenaere 

buit zijn pachters uit door ongehoorde huurprijzen.

de Meulenaere Lootens p55

1818 Vermelding van steenbakkerij te Zevergem Lootens p56

1818 Er zijn drie stokerijen te Zevergem Lootens p56

1818 In Zevergem staan 42 degelijke woningen en 154 hutten uit hout, riet en stro. Lootens p56

1825
Welden wordt eigendom van familie de Meulenaere. Dochter huwt met de 

Pélichy.
Scheldeveld XVIII 78

1825

Welden bewoond door Karel Bernard van Saksen Weimar.Een Duitse prins die 

Generaal-majoor is van het Hollandse leger. Welden is hoofdkwartier van het 

Hollandse corps voor West- en Oostvlaanderen.

Lootens p57

1829

De Pinte: Verzoekschrift aan koning Willem der Nederlanden om 

onafhankelijke gemeente van Nazareth te worden onder de naam 

Willemsdorp. De Pinte telt 1205 inwoners.

Koning Willem Scheldeveld IV 1973

1830

Welden, bewoond Nederlander Karel-Bernaard van Saksen-Weimar, wordt 

beroofd (o.m.van de wijn…) door 16 Franstalige opstandelingen. De stad Gent 

stuurt alle gestolen goederen terug.

Koning Willem Scheldeveld XVIII 78

1830
De dochter van de Meulenaere, Alida, gehuwd met de Pelichy neemt intrek in 

Welden.
Lootens p57

1839 Fundering   van Kerk van De Pinte door de inwoners zelf. De toren is af in 1940 Scheldeveld IV 1973

1839

Ingebruikname treinverbinding Gent-Kortrijk met o.m. stopplaatsen in het 

Hemelrijk en in De Pinte (Hemelrijk: station ingehuldigd in 1868, verdwenen in 

1902)

Scheldeveld XIV 1985

1846 63 weefgetouwen, waarvan 20 in werking Scheldeveld XVIII 78



1846 167 personen ingeschreven als meid of knecht. Scheldeveld XVIII 78

1846
Bezaaiïng met vooral: rogge, haver, bonen, koolzaad, boekweit, aardappelen, 

klaver. Ook vlas, gerst, e.a.
Scheldeveld XVIII 78

1846
57 paarden, 3 ezels, 601 stuks vee (waaronder 9 trekkoeien!), 20 kalvers, 153 

schapen, 368 varkens en 28 geiten.
Scheldeveld XVIII 78

1849
De pest (cholera) teistert de steek. Een pestkapel wordt een jaar later 

gebouwd achter Scheldevelde, in Hemelrijk.
Lootens p59

1852 Uitbreiding kerk van Zevergem met tweede zijbeuk. Scheldeveld XI 82

1857 Inhuldiging station De Pinte (La Pinte) (+ lijn naar Oudenaarde)

1864 Herbergen  Den Dries en Den Hertog Scheldeveld XXIV 1995

1866 Herberg De Klokke Scheldeveld XXIV 1995

1867
Twee Zevergemnaars als Zouaaf in het Pauselijke leger. De steenbakker Pierre 

Verdonck en de knecht Petrus Brisson.
Scheldeveld XXII 1993

1868 De Pinte onafhankelijke gemeente Scheldeveld IV 1973

1868 Herberg het Sterreken Scheldeveld XXIV 1995

1869 Zevergem telt 1296 inwoners Scheldeveld XVIII 78

1869 Herberg A la Belle Vue Scheldeveld XXIV 1995

1875
Omstreeks deze datum in Zevergem: steenbakkerijen, een stokerij, een 

olieslagerij en een stoomwindmolen.
Scheldeveld XVIII 78

1875
Don Bosco bezoekt de streek en logeert in het kasteel van De Rudder in 

Hemelrijk. Alle 4 dochters treden in het klooster.
Don Bosco Lootens p59

1879

Zevergem en De Pinte besluiten de Klossestraat (naar het station) met 

kasseien te verharden. In Zevergem was alleen  reeds de Oudenaardse 

Steenweg verhard.

Lootens p90

1880

In deze periode oprichting St.Jozefskapel (Weldendreef) door de gebr. De 

Meulenaere. Verhaal: uit dankbaarheid omdat een familielid in Congo aan een 

krokodil ontsnapte…

Scheldeveld

1884 Er is een eerste zondagsschool in Zevergem in 1765 in het huis van de koster



1885
Peetje Van de Moortele met de hondenkar naar de Gentse markt (tot 

overlijden in 1944)
Scheldeveld II 1971

1892 Eerste tuinbouwbedrijf voor Bloementeelt in De Pinte (Verhoost) Lootens p93

1893
De overleden pastoor De Clercq wordt enkele jaren na zijn overlijdensdatum 

bijgezet in de nieuwe kalvariekapel achteraan het kerkhof

1895 School: De zusters kopen een huis dat als klooster (staat nog op oude foto) kan 

dienen en bouwen drie klassen. Het gaat om twee lagere klassen en een 

kleuterklas. Dit is het  huidig ‘Kleuterhuis’.

School; Er wordt een extra lagere klas ingericht, maar er komt geen lokaal bij. 

De kleuters verhuizen naar de boekerij. (Daar staat sinds 1995 de nieuwbouw 

‘Pont-Zuid’).

Oorspronkelijk stond hier herberg ‘het Verkske’. Al van in 1896 werd een 

gedeelte van het gebouw gebruikt als schooltje.
Scheldeveld XXV 1996

1908 School: Er worden aanpalende huizen bijgekocht, zodat de school kan 

uitbreiden.

1911

Stemgerechtigd 227 van de 1272 inwoners. 115 hebben 1 stem 70 hebben 2 

stemmen, 24 inwoners hebben 3 stemmen en 18 mogen 4 keer stemmen. Er is 

duidelijk een sterke groep rijken.

Lootens p118

1912
Oprichting steenbakkerij van Edmond Van de Steene (later met broer Prudent 

in 1922)
Lootens p119

1912 Herberg De Linde aan De Beer Scheldeveld XXIV 1995

1912
Er is een vrije gemengde school en een gemeenteschool voor alleen jongens, 

beide kosteloos.
Lootens p119

1912
Zevergem koopt een gemeentehuis (vroeger vergaderde men in een herberg). 

Prijs:  2250 fr.
Lootens p118

1912
De gemeente Zevergem verleent voor het eerst een subsidie, en dit aan de 

Geitenbond (30 fr.)
Lootens p117

1912 'Velomakerij' en herberg aan de Snijaf (Mieregoed) Scheldeveld XXIV 1995

1906



1917

Rijtuigmaker Prosper Stevens, Pont-Zuid, vraagt toestemming om een 

elektriciteitsventrale op te richten om stroom te leveren in een straal van 500 

m. Niemand kent hier op dit ogenblik elektriciteit…

Lootens p127

1918
De kerktoren wordt opgeblazen door terugtrekkende Duitse troepen. Heel veel 

schade…
Brochure Kerk 1994

1921 Eerste vrouw in Zevergemse gemeenteraad: Camilla Dossche. Lootens p145

1922 Herstelling kerktoren. Verplaatsen uurwerken naar het dak. Brochure Kerk 1994

1925 Zoals in vele winters zijn er grote overstromingen. In Zevergem staat 1/5 blank Lootens p140

1926 School: Er wordt een kapel gebouwd aan het klooster. Deze wordt in begin de 

jaren ‘60 verbouwd tot schoollokaal. (bergplaats, in de jaren ‘80 klaslokaal 

(eerste kleuterklas tot de bouw van de préfab-lokalen).  De meeste ramen 

worden vervangen door 1 groot raam. Er blijft nog 1 kapelraam over in de 

doorgang. De vloer blijft.

1926
Eerste plan voor elektriciteit in Zevergem: Van Den Beer, Veldstraat, Dorp, 

naar  een deel van Pont-Noord
Lootens p176

1927 School: Er wordt, palend aan de kapel, een nieuwe klas gebouwd. Dit wordt de 

klas van het vijfde en zesde (en zevende en achtste…) leerjaar. Later vinden 

ook de kleinste kleuters daar een onderdak. Tot september 2012 vindt het  

eerste leerjaar er een onderkomen. Naast de klas is een keuken, om de 

grootste meisjes het begin van de huishoudelijke vaardigheden bij te brengen. 

(En de soep van de zusters te koken.)

1928 Eerste pompstation aan de Klosse, Lootens p117

1929 Elektriciteit in de Hondelé, Lootens p176

1929
De inwoners leggen zelf kasseien in de Veldstraat, dit echter op zulke wijze dat 

alles moet worden herlegd…
Lootens p175

1929
De oude molen aan de beer, van mulder (molenaar) Leon De Vos, stort in. 

Leon wordt zwaar gekwetst.
Scheldeveld XVIII 78



1929
Met een grote processie wordt het grote stenen Heilig Hartbeeld (Kerkhof) 

ingewijd, geschonken door inwoonster  Maria Van de Velde
Scheldeveld

1932
Dr. Paul Burghgraeve komt in De Pinte wonen. Hij is de eerste arts in De Pinte 

en Zevergem.
Lootens p45

1932 Elektriciteit in Kriekestraat en Landuitstraat, Lootens p176

1937 Het gemeentehuis wordt gebouwd (Huidig dienstencentrum en bibliotheek), Lootens p174

17/05/1940 1940
Drieduizend Belgische soldaten te Zevergem in Pont-Noord en Dorp, ter 

verdediging van de Schelde. (Tot …21 mei)
Lootens p179

1945
Kapel O.-L.-V.van Lourdes opgericht aan de Beer. Dank van de inwoners om 

ongeschonden uit de oorlog te komen.

1945
Begijntje Coralie De Baets richt het kapelletje van het H. Hart van Maria 

(Landuitraat) op en schenkt het aan de dekenij.
Scheldeveld

1947
Openbare verlichting om te 100 meter in de Veldstraat en Pont-Noord, Blijpoel 

en Hondelé.
Lootens p212

1950 Afbraak onderpastorij, links van de kerk op traject naar Pont-Noord. Scheldeveld XXV 1996

1950 1273 inwoners

1952
Eerste wielerkoers te Zevergem, aan de Beer. De herbergiers van het Dorp 

volgen met wedstrijden voor nieuwelingen de volgende kermis.
Lootens p211

1954
Jan Meirlaen wordt eerste begrafenisondernemer. Tot dan droegen buren de 

kist en werden doodsberichten mondeling doorgezegd.
Lootens p225

1960
De oude schuren worden jaar na jaar vervangen door de moderne, met hoge 

betonpalen en golfplaten dak.
Lootens p254

1960 Burgemeester Mathys organiseert eerste huisvuilophaling te Zevergem Lootens p251

1963 De Leliewijk wordt verkaveld. Lootens p257

School: Er wordt voor 337.273 franken een metalen kleuterklas gebouwd. 

(Deze doet dienst tot januari 2012!)

1964



In deze periode wordt het klooster afgebroken. Alleen enkele keldertjes en 

enkele stukken vloer bleven getuigen van dit verleden (nu verdwenen).

De kapel blijft dienstdoen als bergplaats, daarna klaslokaal, en wordt later 

lerarenkamer en schoolbib.(De eerste schoolbib vond eind de jaren tachtig een 

(heel beperkt) plaatsje in de gang naast het kantoor (de voormalige keuken).

1970 Bevolking: 814 mannen, 766 vrouwen, 1580 totaal.

1976 1652 inwoners

1/01/1977 1977 Fusie De Pinte - Zevergem.

1978 School: Bouw refter, keuken en sanitair (palend aan de keuken, nu afgebroken)

26/03/1979 1979 Het eerste mosselfestijn van de Vrije Basisschool!

1981
De Scheldemeersen en de Ham worden gerangschikt als beschermd 

natuurgebied.

1983
De schandpaal wordt 'teruggevonden'  en opnieuw geplaatst tegen de 

kerkhofmuur.

School: Het keukentje dat aan het zesde leerjaar paalde (voorblok) werd in ‘82  

aangepast tot kantoortje voor de directie. Afscheid van schoolhoofd meester 

Daniel Dhondt die muteert naar Sint-Denijs-Westrem. .

Meester Wim Aers telt bij de aanvang  zijn eerste jaar directie 125 kinderen.

1987 De Grote Steenweg: de kasseien verdwijnen, de weg wordt  geasfalteerd.

De school is sterk uitgebreid qua leerlingenaantal. De zusters H. Vincentius a 

Paulo van St.Denijs-Westrem bekostigen twee préfablokalen. Deze worden 

ingezegend door pastoor Poppe in aanwezigheid van E.H. De Kinder en de 

zusters Maria (oud-directrice) en Els van de congregatie.

De lokalen worden in november 2001 afgebroken, om plaats te maken voor 

nieuwbouw.

1964

1984

1987



De school wordt volledig … Zevergems! We nemen afscheid van de zusters van 

Sint- Vincentius à Paulo te sint-Denijs-Westrem en vormen een eigen 

schoolbestuur o.l.v. pastoor Vervliet..

Guido Galle wordt de eerste voorzitter. André Vander Linden maakt de stap 

van het vorige, naar het nieuwe schoolbestuur.

1995 School: Op 1 september wordt een nieuwbouw met 4 nieuwe klassen 

ingezegend aan de Pont-Zuid. Mgr. Luystermans zegent de lokalen in op 3 

december 1995.

School: In de zomervakantie ontmantelen ouders en leerkrachten het 

middenblok, met de drie oudste klassen.

Eind december breekt aannemer Georges Vlerick het klein afdak af, waar 

vroeger toiletten stonden, om op deze plaats een nieuw sanitair blok te 

bouwen.

Begin 2002 starten ook de werken aan het middenblok, en wordt het sanitair 

naast de gang van de refter afgebroken. 

Tijdens de afbraak worden talrijke sporen uit het verleden  zichtbaar. Er 

hebben hier heel wat gebouwen gestaan. Bij de graafwerken worden enkele 

funderingen blootgelegd. In het middelste lokaal worden drie vloeren boven 

elkaar afgegraven. Onder de onderste vloer, van rode baksteen, wordt een 

gesloten waterput gevonden. Ook naast het gebouw wordt tijdens het graven 

een waterput ontdekt.

 

School: Het nieuwe kleuterhuis wordt in gebruik genomen en ingezegend op 

14 december 2003 door Bisschop Luystermans.

De vele stookoliekachels worden vervangen door centrale verwarming…

Dec 2005 -2006 School: Het ‘voorblok’ uit 1927 , met o.a. de vroegere kapel, krijgt nieuwe 

ramen en een nieuwe buitendeur.

2007-2009 School: Overkapping van de speelplaats en de eigenhandige bouw van een 

fietsenstalling.

2oo3

1990

2001



De school bloeit zoals nooit tevoren. We tellen 183 leerlingen op 1/2/12.

Alweer een bouwproject: afbraak prefabklas, twee nieuwe klaslokalen voor het 

eerste en tweede leerjaar en een berging voor het speelgoed voor op de 

speelplaats. Een nieuwe toegang tot de refter en diverse bergingen en 

nutsvoorzieningen  naast de zaal vormen het tweede luik van dit project. 

Feestelijke inzegening met een volksfeest in november 2012. 

2014

Een RUP wordt voorgesteld voor de dorpskom en leidt tot discussie en 

bezwaarschriften: hoogbouw, uitbreiding richting Scheldevallei, weinig 

aandacht voor woningen voor jonge gezinnen met kinderen, weinig aandacht 

voor de school als gegeven binnen het dorp (verkeer, ...)

2015 De Vrije Basisschool telt op 1 februari 213 kinderen. 
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