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De plechtigheid op 19 augustus 2015 
 
De geschiedenis toont aan dat herdenken op 
verschillende manieren kan gebeuren. Herdenkingen 
hebben er vaak ook voor gezorgd dat ze een aanzet en 
stimulans kunnen vormen om op basis van de 
herinnering aan het afschuwwekkende geweld een 
beweging in gang te zetten om oorlogen en 
gewelddadige conflicten te vermijden en te bannen. 
Herdenkingen en collectieve herinnering dragen bij tot 
het versterken van de praktijk van vrede door het 
wederzijdse leed te erkennen en tot het bewerkstelligen 
van verzoening. 
 
Als oorlogsmonument blijft Oud-Stuivekenskerke een 
bijzonder betekenisvolle getuige van wat een oorlog aan 
leed en pijn teweegbrengt. De herdenkingsplechtigheid 
is hiervoor het medicijn.  
Dit is wat ook de jaarlijkse plechtigheid op de site van het 
OLV Hoekje te Oud-Stuivekenskerke beoogt. 
We moeten blijven herdenken. 
 
Dit jaar mochten wij ons verheugen op een bijzonder 
grote opkomst voor de plechtigheid. 220 deelnemers 
hadden vooraf een zitplaats aangevraagd. Maar het 
aantal plaatsen bleek bij aanvang van de plechtigheid 
toch nog ontoereikend te zijn. Het weer was prachtig en 
het programma kon zonder klimatologische hinderpalen in alle sereniteit verlopen. 
 
In hierna volgende pagina’s geven wij u een impressie van het verloop van deze herdenking. 
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Welkomstwoord van de Voorzitter Commandant b.d. Etienne Moons 
 
 
Dames en Heren, 
 
Het verheugt mij U allemaal vandaag te mogen 
verwelkomen aan het oorlogsoord 'Het OLV 
Hoekje ' en in het bijzonder citeer ik:  
-Mevrouw Lies LARIDON, Burgemeester van de 
stad Diksmuide en provincieraadslid. 
-De heer Pol BREYNE, commissaris-generaal voor 
de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 
België en ere-provinciegouverneur van West-
Vlaanderen 
-Luitenant-kolonel Christophe ONRAET, militair 
commandant van de Prov. W.VI. en voorzitter 
van het Organisatiecomité van de Vierdaagse 
van de IJzer 
-Monsieur Xavier REYMOND, premier conseiller 

auprès de l'Ambassade de France. Nous sommes fiers de pouvoir vous accueillir au Patelin de Notre 
Dame - site de guerre 1914-1918. 
-Zeer Eerwaarde heer Deken Wilfried JONCKHEERE, bestuurder in onze vereniging en Padre André 
DECOCK, Provincieaalmoezenier 
-Les représentants de la famille Jacques de Dixmude, je cite le Colonel Hre Baron Guy JACQUES DE 
DIXMUDE et Monsieur le Baron Baudouin JACQUES DE DIXMUDE et son épouse. Je vous remercie pour 
votre présence et cela déjà depuis plusieurs années consécutives. 
-Luitenant-kolonel SBH Francis PIERARD, Korpscommandant van het Regiment Jagers te paard, 
eenheid die in maart 1918 hier roemrijk weerstand geboden heeft bij een laatste hardnekkig en zwaar 
offensief van de tegenstrever. 
-De heer Leon DE TURCK eerste nationaal ondervoorzitter van de Nationale Strijdersbond alsook de 
heer Willy SONCK nationaal voorzitter Koninklijk Nationaal Verbond der Verminkte en Invalide 
Militairen van de Oorlog 
-De heer Robert GILS, kleinzoon van Kolonel Octaaf GILS en Mevrouw Jeanne Schmitz, meter van het 
klokje van onze kapel. 
-De heer Hendrik LARIDON, ereburgemeester van Diksmuide, ereprovincieraadslid en bestuurder in 
onze vereniging. 
-Je cite en particulier le Major en retraite Jean-Luc LEMAIRE, président de la Fraternelle Royale du 
Premier Régiment d'Artillerie venu de Bastogne pour assister à notre cérémonie annuelle. Merci 
beaucoup d'avoir fait ce long voyage. En même temps je salue la délégation de Montzen, d'ailleurs 
aussi loin que Bastogne, qui sont de retour après quelques absences. 
-Je salue en particulier la délégation des Zouaves du Nord Pas-de-Calais sous la houlette de leur 
Président Mr Michel DENIS ainsi que la délégation de l'Association Nationale des Anciens Combattants 
Français. 
 
Welkom aan alle dames en heren militaire vertegenwoordigers en personaliteiten met uw graden, 
titels en toevoegingen, dames en heren voorzitters, secretarissen, afgevaardigden en bestuurders van 
oudstrijdersverenigingen, verbroederingen en vaderlandslievende organisaties. Ik verheug mij er 
bijzonder over dat enkele nieuwe gezichten er aan gehouden hebben in te gaan op onze uitnodiging. 
Bienvenue à vous tous, Messieurs les Représentants militaires, Mesdames et Messieurs, en vos grades, 
titres et qualités. 
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Ik begroet alle vaandeldragers voor hun inzet et salue tous les portes-drapeaux qui apportent encore 
plus de prestige à cette cérémonie. 
Een aantal hoogwaardigheidsbekleders hebben zich laten verontschuldigen.  
 
Geachte genodigden, 
Het is met grote voldoening dat ik U mag mededelen dat de herinrichting van de site van de Grote 
Wacht Zuid of in de andere annotatie 'Het Onze Lieve Vrouwehoekje' te Oud-Stuivekenskerke op zeer 
veel bijval van bezoekers kan rekenen. Dank zij de stad Diksmuide, bouwheer voor het project 'Netwerk 
14-18 tussen IJzerdijk & Frontzate', en met de steun van de provincie West-Vlaanderen en van de 
Vlaamse overheid is de herinrichting van de site van het OLV Hoekje een geslaagd project. Wij herhalen 
hier bij deze viering en herdenking onze welgemeende dank aan de stad Diksmuide en de hogere 
instanties. 
 

 



 
De ‘Grote Wacht’ krant december 2015 Pag 5 
 
 
 

Dames en heren, 
Het bestuur van onze vereniging bestaat uit actieve medewerkers die onverpoosd meedenken en 
meewerken aan de verfraaiing van onze site. Graag zou ik aan U allen een nieuw initiatief willen 
voorstellen dat bijdraagt aan de geschiedenis van dit oorlogsoord. 
Het is een fotomontage met een chronologische weergave van de systematische vernieling tussen 
1914 en 1917 van de gotische St Pieterstoren, de gekende waarnemingspost van reserveluitenant 
pater Franciscaan en oorlogsvrijwilliger Martial Lekeux. Uiteindelijk zal in 1917 alleen nog een hoop 
steenpuin van de ooit majestatische toren overblijven. Mag ik Mevrouw de burgemeester LARIDON, 
de heer Commissaris-generaal BREYNE en Militair Commandant van de Provincie Luitenant-kolonel 
ONRAET verzoeken deze prachtige fotomontage samen met mij te willen onthullen. Dank voor uw 
bereidwilligheid. 
 
Dames en heren, 
Wat nog niet helemaal verwezenlijkt is heeft betrekking op de bunker. In tegenstelling tot onze 
verwachtingen kunnen we niet beschikken over de volledige bunker en dienen we noodgedwongen 
onze plannen bij te sturen. Wij hopen er nu een kleine commandopost in te richten indien we de nodige 
materiële steun van het Koninklijk Legermuseum verkrijgen. Doch dat is helemaal niet 
vanzelfsprekend. Wie hier een woordje ten beste kan doen zijn we erg dankbaar. 
 
Ik dank ook heel bijzonder kolonel SBH Ir Filip BORREMANS, zijn staf en zijn medewerkers voor de 
verwezenlijking van de naamplaatjes voor de eenheden die met hun symbool afgebeeld staan op de 
zerkjes rond de kapel. Ondertussen zijn deze aangebracht en dragen ze bij tot de verfraaiing van ons 
oorlogsoord.  
 
Ik wil hier even een heikel puntje aansnijden over de toevloed, ik wil het woord wildgroei niet 
gebruiken, aan herdenkingsplechtigheden tijdens de Vierdaagse-wandeldag van Diksmuide. 
Daar waar, in mijn tijd als Adjunct Directeur van de Vierdaagse, in Diksmuide hoogstens 3 
plechtigheden georganiseerd werden, zijn er nu herdenkingen van 10 uur in de morgen tot 17 uur in 
de namiddag. Is dit niet van het goede te veel? 
 
Ik denk hierbij in de eerste plaats aan de vaandeldragers, om van de autoriteiten niet te spreken, die 
meestal niet meer van de jongste zijn en de ganse dag op een drafje van de ene naar de volgende 
plechtigheid hollen. Ook onze plechtigheid moest merkelijk ingekort worden door een dwingende 
timing. Dit geeft nog amper de gelegenheid enkele woorden te wisselen met de aanwezigen die toch 
een grote inspanning doen om hier tegenwoordig te zijn. Ook de bloemenhulde wordt hierdoor een 
race tegen de tijd en verliest daardoor toch een deel van de plechtstatigheid en de gevoelswaarde. Dit 
alles ter overweging. 
 
Dames en heren, 

 
Zoals u al gemerkt heeft hangt aan de beide steunberen van 
de torenruïne een plakkaat met een vermelding in de beide 
landstalen: 
 
Sous cet abri repose MARDAGA Georges, caporal au 12e 
Régiment de Ligne, né à Liège le 6 octobre 1891 et mort pour 
la Belgique le 14 décembre 1914. 
 
Onder deze schuilplaats rust MARDAGA Georges, korporaal bij 
het 12e Linieregiment, geboren te Luik op 6 oktober 1891 en 
gestorven voor België op 14 december 1914. 
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De originele gedenkplaat voor Kpl Mardaga is ingemetseld in de bunker die langs de straatkant 
opgebouwd is tegen de restanten van de kerktoren. Georges Mardaga, een 23 jarige 
universiteitsstudent, was patrouilleur bij 'Les Spéciaux' van de 3e Legerdivisie. Les Spéciaux waren 
vrijwilligers die in elke divisie in een aparte compagnie ondergebracht waren. Het waren onvervaarde 
kerels die voor bijzonder gevaarlijke opdrachten ingezet werden. Men kan ze nog het best vergelijken 
met de 'Special Forces' van vandaag. 
Bij een opdracht aan het Reigervliet op 14 december 1914 sneuvelt hij hier te Oud-Stuivekenskerke. 
Hij wordt op het dan nog bestaande kerkhof naast de 
toren begraven doch op het einde van de oorlog is zijn 
graf niet meer te vinden in het omwoelde terrein. 
Vermits hij al de voorgaande jaren nooit bloemen 
kreeg willen we dit nu goed maken en vraag ik de 
autoriteiten hun bloemen te willen deponeren onder 
de plaketten hier aan deze zijde van de toren. Kpl 
Mardaga staat symbool voor alle gesneuvelden wier 
graf niet meer gevonden werd in de Frontzate. 
 
Dank aan Dhr. Noël De Smet uit Oostende voor het 
vervaardigen en het schenken van de twee plakkaten. 
 
Ik bedank ook mijn bestuurslid André Billiet die samen 
met zijn dochter een prachtige speld ontworpen heeft 
die straks als bedanking aan de vaandeldragers zal 
overhandigd worden. 
 
Ik doe een oproep aan u allen wanneer we wat later 
een collecte houden voor het onderhoud van de site 
om niet op een euro te kijken. Mijn bestuur en ikzelf danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 
Als afsluiter wil ik nog alle diensten van de Stad Diksmuide, het Brandweerkorps en de Politie bedanken 
voor hun zeer gewaardeerde steun bij het organiseren van deze plechtigheid. 
 
Ziezo, Dames en Heren, er blijft mij nog enkel "U" te danken voor uw trouwe aanwezigheid onder ons 
en straks te Diksmuide tijdens de andere plechtigheden voorzien in het kader van de "4daagse van de 
IJzer". Mesdames, Messieurs, je vous remercie de tout cœur pour votre présence ici au Patelin, de 
Notre-Dame. 
 
Leve het "Onze-Lieve-Vrouwehoekje" - "Vive Ie Patelin de Notre-Dame"-Leve België. Vive la Belgique. 
Leve Europa. Vive l'Europe. 
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Evocatie door Ere Luitenant-kolonel Gilbert Delaruelle, Eerste 
Ondervoorzitter 
 
Uit het dagboek van Ere Commandant Joseph 
Jonnaert 
 
Inleiding 
In oktober 1914, op de vooravond van de Duitse inval 
in Brugge, vertrok Joseph per fiets vanuit Brugge over 
Middelburg naar Rotterdam om daar in te schepen 
naar Londen. Op 05 november engageerde hij er zich 
om op 9 november naar Calais over te komen waar hij 
ingedeeld werd bij de 13 Cie te Valognes.  
 
In maart 15 maakte hij deel uit van de eerste sessie 
CISLAI (Centre d’instruction sous-lieutenants auxiliaires 
d’infanterie) te Bayeux. Hij werd dat jaar nog benoemd 
tot sergeant-instructeur.  
 
Op 19 september 1915 vervoegde hij het front. Hij was 
ingedeeld bij de 3 Cie/IV Bn /10 Li Regt/4 Leger 
Afdeling. Zijn vuurdoop onderging hij aan de spoorweg 
van Nieuwpoort naar Diksmuide. 
 
Op 26 januari 1916 werd hij benoemd tot adjudant en 
eind van het jaar ging hij met het ontdubbelen van het 
regiment over naar de 7 Cie / 20 Li Regt.  
 
Op 9 maart 1917 werd hij benoemd tot hulponderluitenant bij de 5 Cie/20 Li Regt. In de loop van dit 
jaar werd hij afgedeeld als instructeur aan verschillende organismen om op 20 september na zijn 
benoeming tot reserveonderluitenant terug aan het front te komen. Een jaar later, in september 1918, 
wordt hij bevorderd tot luitenant.  
 
Vervolgens leest Ere Luitenant-kolonel Gilbert Delaruelle een kort fragment uit het dagboek dat Joseph 
Jonnaert na de oorlog schreef op basis van zijn korte notities in zijn dagboekjes. 
 
Au cours de la guerre de position, la Grand’Garde d’ Oudstuivekenskerke était un poste avancé, situé 
bien en avant de la ligne de résistance du chemin de fer qui mène de Dixmude à Nieuport. La poste était 
au pied des ruines de la tour de l’église de Oudstuivekenskerke, transformé elle-même en poste 
d’observation d’artillerie. 
A gauche de la Grand’Garde, il y avait les avancés du Reigersvliet, secteur relativement calme. A 
quelques centaines de mètres à droite, il y avait le Cavalier avec la Tranchée de la Mort, à partir d’où 
la ligne de résistance longeait la rive de l’Yser. 
Entre la ligne de résistance du chemin de fer, et la Grand’Garde il y avait l’immense flaque d’eau, et on 
montait à la Grand’Garde par une longue passerelle au-dessus de l’inondation, passerelle que l’ennemi 
repérait pendant le jour, et qui la nuit, était harcelée par des tirs de précision, et d’armes automatiques.  
C’est dire que la relève devait se faire en pleine nuit, et le plus silencieusement possible, car au moindre 
bruit l’ennemi déclenchait des tirs de harcèlement et de shrapnells.  C’est dire aussi que la Grand’Garde 
était une position en l’air, isolée et pratiquement inaccessible le jour. 



 
De ‘Grote Wacht’ krant december 2015 Pag 8 
 
 
 

 
La Grand’Garde était 
constituée par une petite 
tranchée en arc de cercle 
et quelques postes 
d’écoute disposes encore 
plus avant. Comme 
défenses accessoires il y 
avait les barbelés et les 
chevaux de frises, avec 
quelques chicanes pour 
permettre d’aller la nuit 
en patrouille dans le no-
man’s land. Le poste du 
chef, en tôle ondulé 
renforcée de mottes de 
terre, se trouvait à une 
trentaine de mètres en 
arrière. 

De temps en temps, l’ennemi bombardait nos installations avancées au moyen de minenwerfers, et 
principalement de grenades-pigeons à ailettes, très meurtrières et d’un grand effet moral.  
 
C’est au cours d’un de ces bombardements que se situe le 28 juin, l’incident relaté dans la citation du 
18 juillet 1918. 
 
In de legerdagorder van 18 juli 1918 wordt Joseph Jonnaert geciteerd als volgt:  
‘Jonnaert Joseph, sous-lieutenant auxiliaire, 20e Régiment de Ligne, 5e compagnie, officier calme et 
courageux, s’offrant pour toute mission périlleuse. Au front depuis 33 mois. Le 28 Juin 1918 il a, par son 
attitude et son sang-froid, maintenue le calme dans sa troupe occupant une tranchée fortement 
bombardée dans la Grande Garde d’Oud Stuivekenskerke. S’est précipité au secours d’un de ses 
caporaux mortellement blessée et l’a transporté en lieu sûr à travers une zone violement bombardée 
…’. 
 
Hiervoor werd aan Joseph Jonnaert het Oorlogskruis toegekend. 
 
Na het bevrijdingsoffensief met het 20 Li demobiliseerde hij maar Lt Jonnaert bleef actief op de 
slagorde als reserveofficier en bevorderde tot reservekapitein. Als kapitein-commandant vocht hij 
onder hetzelfde vaandel in de achttien-daagse veldtocht in 1940. 
 
Het onuitgegeven dagboek van Joseph Jonnaert wordt nu door zijn zoon Georges, een dorpsgenoot 
van mij, klaargemaakt voor publicatie. Hierin komen naast vele foto’s ook fragmenten uit de 
briefwisseling voor welke hij voerde met Pater Martial Lekeux. Bovendien zullen ook veel uittreksels 
opgenomen worden uit toespraken welke hij hield voor oud-leerlingen van de Brugse scholen, bij 
herdenkingen, bij het afscheid van zijn strijdmakkers als ondervoorzitter van de vriendenkring van het 
20 Li Regt of als voorzitter van het comité voor het monument van de gesneuvelden van de 4 Leger 
Afdeling te Wulpen.  
 
Hij was zeer betrokken bij de inhuldiging van het zuiltje voor zijn regiment op 7 juli 1963 hier aan de 
kapel van O.L.V. van de Vrede te Oud-Stuivekenskerke, waar wij vandaag samengekomen zijn. 
 
Zijn plotse overlijden dateert van 1973. 
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Bezinningsmoment door Z.E.H. Deken Wilfried Jonckheere 
 
Geachte aanwezigen, 
Het is 'in' onze diepere bezieling dood te 
zwijgen. In tegenstelling tot de moslims 
durven katholieken nauwelijks nog voor 
hun overtuiging uitkomen. Je moet als 
beroepskracht opletten hoe je het ter 
sprake brengt. En inhoudelijk moet je op je 
woorden letten, de hete hangijzers 
vermijden en altijd rustig en vriendelijk 
blijven. De band tussen geloof en leven is in 
onze seculiere samenleving zoek geraakt. 
Zo hebben wij het meest waardevolle in 
een mensenleven gebanaliseerd. 
 
Heel anders in deze site waar pater Lekeux 
eraan gehouden heeft in de jaren na de 
Eerste Wereldoorlog uit dankbaarheid een 
kapel te bouwen ter ere van O.L.Vrouw en 
zo de naam van deze site te vestigen: 
het Onze-Lieve-Vrouwehoekje van Oud- 
Stuivekenskerke, tijdens de oorlog een 
vooruitgeschoven uitkijkpost van het 
Belgische leger, een site die onze aandacht 
verdient in het kader van de herdenkingen 
van 100 jaar Wereldoorlog I. Hoe groots de 
militaire inspanningen ook waren, toch 
blijft de uitspraak van Franciscus van Assisi 
ons in de oren klinken: 'L'homme est le plus 

grand à genoux'. Echte vrede zal je niet bereiken door te vechten maar door te aanbidden! Niet voor 
niets heeft onze huidige paus de naam Franciscus gekozen! 
 
Geachte aanwezigen, het blijft realistisch te stellen dat er in ieder van ons iemand schuilt die meer 
houdt van duisternis dan van het licht. Naar een verhaal van een oude Cherokee indiaan, dat hij aan 
zijn kleinzoon vertelt. 'Binnen in me, zegt hij tegen de jongen, is er een gevecht gaande. Het is alsof er 
twee wolven aan het vechten zijn. De ene wolf is wraakzuchtig, boos en verwaand. De andere wolf is 
zachtaardig, vriendelijk en vol begrip. De kleinzoon denkt daar enkele ogenblikken over na en vraagt 
dan aan zijn grootvader: 'Welke wolf zal het gevecht winnen?' De oude Cherokee indiaan glimlacht en 
antwoordt: 'De wolf die ik eten geef!' Met andere woorden: hetgeen wij in gedachten koesteren, uit 
zich vroeg of laat in daden. Onze innerlijke overwegingen zijn niet zo onschuldig! 
 
Beste mensen, de christelijke doopbeloften proberen daar iets aan te doen. Zij zijn zo wezenlijk dat we 
ze ieder jaar hernieuwen. Zij geven aan God de plaats die Hem toekomt. Vanuit zijn bezieling nemen 
wij verantwoordelijkheid voor eigen leven, en dat is al heel wat, en werken wij mee aan de opbouw 
van een wereld, waarin democratie, solidariteit, vrede en zorg voor de schepping hoog in het vaandel 
geschreven staan. Dat deze inzet niet overbodig is, bewijst deze site, een getuige waartoe een 
autoritair of totalitair regime kan leiden! Het leed van die oorlogsjaren werd voldoende beschreven, 
onder meer in de bekende woorden van Willem Vermandere: "Als je van ze leven in de Westhoek 
passeert, dan ga je den oorlog hier were vinden en 't graf van duizend soldaten, altijd iemands vader, 
altijd iemands kind, nu doodstil en godverlaten. Dat waren al te schrikkelijke dingen! 
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Naar de woorden van pater Lekeux: "Hadden wij toen veel te lijden, 't was toch op eigen stellingen en 
zulks was beter dan verder achteruit te moeten trekken!' Toen, 100 jaar geleden, wist men nog 
waarvoor men vocht! Waarvoor vechten wij vandaag? Voor onze boterham? Voor onze eigen vierkante 
meter? Voor ons imago? Voor een land waarin wij kunnen samenleven? Voor een land waarin mensen 
in nood welkom zijn. Voor een leven dat de moeite waard is? 
 
Om ons weerbaar op te stellen, hebben wij wortels nodig. De moderne mens dreigt die wortels te 
vergeten. Hij meent alles naar zijn hand te kunnen zetten: het leven, het milieu, zijn gezondheid, zijn 
relaties, zijn streven en kunnen.  
Die vermetelheid komt hem echter duur te staan: er is niet alleen de oorlog aan onze grenzen, de 
klimaatsverandering maar ook de toenemende individualisering en vereenzaming van mensen. Nooit 
zal die mens het geluk vinden tenzij hij opnieuw leert graven: niet om een stellingoorlog te beginnen 
maar om zijn eigen wortels te ontdekken, als kind van God, leerling van Jezus, woonplaats van de 
Geest. 
Ik wens jullie veel graafwerk met als doel: een stevig geworteld zijn in onze aarde; een geborgenheid 
die kracht geeft aan het leven; een bezieling die banden smeedt met elkaar; een innerlijke rust, de 
weerspiegeling van Gods eigen wezen. 
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Enkele foto’s van de bloemenhulde 
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De site van het OLV Hoekje 
 

1922 Klassering van de puinen van de kerktoren als oorlogsmonument. 

1924 Touring Club brengt een demarcatiepaal aan met opschrift “ Hier werd de 
overweldiger tot staan gebracht”. 

1925 Voltooiing en inhuldiging van de kapel “Onze Lieve Vrouw ter Zege”. 

1928 Verbroedering der “Zwarte Duivels” richt een monument op ter nagedachtenis van 
hun gesneuvelden: 3 Aan de gesneuvelden van het 1ste en 2de Bataljon Karabiniers-
Wielrijders. 

1940 De kapel wordt door oorlogsgeweld beschadigd 

1948 Het 5de Lansiers plaatst een monument ter nagedachtenis van het gevecht in 1918 aan 
de Reigersvliet waarbij 95 manschappen sneuvelden. 

1954 Oprichting onder de hoge bescherming van hare Majesteit Koningin Elisabeth van het 
comité “De vrienden van het OLV Hoekje te Oud-Stuivekenskerke. 

1955 Eerste bedevaart naar de kapel met herdenkingsplechtigheid. 

1957 Oprichting van de vzw “De Vrienden van het Onze-Lieve-Vrouwehoekje te Oud-
Stuivekenskerke” en publicatie in het Staatsblad. 

1959 Klassering van de kapel en omgeving omwille van de “landschappelijke waarde”. 

1984 De vereniging wordt aanvaard onder de hoge bescherming van H.M. Koningin Fabiola. 
Aankoop van de grond en de kapel door de vzw “De Vrienden van het Onze-Lieve-
Vrouwehoekje te Oud-Stuivekenskerke” 

1987 Oprichting van een herstelcomité van de “De Vrienden van het Onze-Lieve-
Vrouwehoekje te Oud-Stuivekenskerke” 

1983 Ministirieel besluit ter bescherming van de torenruine als monument en de omgeving 
als dorpsgezicht 

2002 Ministerieel besluit ter bescherming van het Onze-Lieve-Vrouwehoekje als monument 

2014 Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog wordt de site 
volledig heringericht door de Vlaamse Gemeenschap 

 

 
Het bestuur van de Koninklijke Vereniging Vrienden van het O.L.Vrouwehoekje 
te Oud-Stuivekenskerke vzw doet er alles aan om met haar schaarse middelen 
deze site in stand te houden en te bewaren voor de toekomst. 
 
Mogen wij u vragen uw lidgeld voor het jaar 2016 te willen overschrijven op de 
rekening van onze vereniging Nr. BE51 0000 5693 5562 op naam van: 
De Vrienden van het OLV Hoekje vzw Stationstraat 9 te 8600 Diksmuide 
 
Ereleden, beschermleden en sympathisanten:   20 euro 
Eenheden en Verenigingen:     17 euro 
Effectieve Leden:       12 euro 
 
Gelieve te noteren dat de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid aan het OLV 
Hoekje te Oud- Stuivekenskerke doorgaat op woensdag 24 augustus 2016. 
 
Samenstelling: André Billiet met dank aan http://www.wo1.be voor de foto’s 

http://www.wo1.be/

