
 In het totaal                                                                                    
maar 7 afbeeldingen                                                                      
van het Moderne dorp. Maar ja, ik kan                                          
tonen wat ik vind Vlgd dia 

Guatemala Denemarken California   

Omdat het Moderne Dorp  
         dicht aan sloot bij dit  
                 deel van de expo     
                    daarom dit hier  
                               geplaatst 

Op de oude spoor-
weg naar Kortrijk zal 

na de WT van 13ne 
de Pintelaan worden 

aangelegd.  ingang 
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Er werden al vanaf 1913 koeien gemolken met een melkmachine! Toen 
ik in de jaren zestig in de jeugdbeweging was, dus meer dan 40 jaar later 

dan de WT, was er een medeleider die maar pas mocht vertrekken als 
hij 2 koeien had gemolken. Gelukkig had hij nog 3 broers die aan 

dezelfde voorwaarden moest voldoen. 
Heden een veeboerderij gezien op de tv waar de koeien los in de stal 

rondlopen en hadden deze een gevoel dat ze moesten gemolken 
worden liep ze naar dat toestel. Alles werd er automatisch genoteerd vb 

nr van de koe, hoe laat, hoeveel melk ze gaf enz . Na een zekere tijd 
moest de boer controleren of er geen luie of domme koe inzat die haar 
weg niet gevonden had om haar te laten melken. Ik denk moest er toen 
een boer toen dit hebben gezegd, dat ze hem zouden gestuurd hebben 

psychiatrische instelling .Nu zijn we 100 jaar later  

Oscar Van de Voorde de hoofdarchitect van 
WT 13ne tekende ook hier enkele 
woningen. Dit huis werd herbouwd in 
Deurle. Sorry hoor ik kon er niet direct een 
tijd op plakken. Zeer mooi voor zijn tijd 
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Vanaf hier het Moderne Dorp 
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Zouden ze meer dan 100 
geleden nog gedacht hebben 
dat iemand hier nog alles aan 
het uitpluizen is? 

Schooltje 
op de vlgd 
dia 
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 Bijna op iedere gemeenteplein 
stond vroeger het gemeentehuis 
de kerk en het standbeeld van de 
Onbekende Soldaat  
 
Op deze foto ontbreek deze 
laatste hier in het Moderne Dorp 
Moest men de mensen van toen 
vragen dat er hier een grote 
oorlog zou uitbreken zou niemand 
daar geloof aan gehecht hebben. 
 
Een jaar later zou de Grote Oorlog 
beginnen. Vier jaar later stond in 
ieder dorp het standbeeld van de 
Onbekende Soldaat 
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Al een paar keer gezien 
op de tv, het discuteren 
over dit oude schooltje. 
Het werd gebouwd in 
1912/13. Ook ik ben voor 
het behoud van ons 
patrimonium. Werd dit 
schooltje en kerk 
gebouwd voor de WT van 
13 zelf. Ja. Maar het 
stond op “Het Moderne 
Dorp” het schooltje werd 
steen voor steen 
afgebroken en op de 
huidige plaats terug gezet 

Maar wat nu? Is dit 
echt de moeite? 
Renovatie kosten is 
om van te duizelen. 
Nogmaals ik ben 
ook voor het 
behoud van ons 
patrimonium. 

De blauwe lijnen 
is de oppervlakte 
van de WT van 
13ne op de 
huidige kaart 

De huidige   plaats      
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De  dorpskerk  en de ingang naar het gemeentehuis Het moderne dorp 

……..huishoudschool 
4 dia’s 
verder 
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La Maison Communale 

De kiosk was 
verplaatsbaar want 

soms staat ze op het 
plein en soms naast 

het plein. Ik had 
gehoopt van meer 

gebouwen te 
kunnen aanduiden 

Onderaan rechts het 
gemeente huis en plein 

in opbouw en afgewerkt 
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Het gemeentehuis voor de 
expo, het materiaal werd 
allemaal aangevoerd met 
minitreintjes 

Het huis van de burgemeester en het boerderijhuis , ik zie niet 
veel verschil, maar misschien was de burgemeester ook een 
herenboer en geen keutelboertje. 
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Dat zijn nogal tijden, het huis van de burgemeester met zijn tuin 

Post en telegraaf 
kantoor? 

achterkant 
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4dia’s 
eerder 

Zie vlgd dia 
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De dorpskerk 



Toen ik een kleine jongen was, was de staande wip in de 
zomer en de liggende wip in een achterliggend gebouw 
van een cafe. Maar bestaat deze  sport nog? Ik denk van 
niet. Heden zijn bogen precieze instrumenten 

Deze foto is één van de zeldzame postkaarten van de 
Expo 13. ik hoop  dat er nog zeldzame opduiken 

Van Roger 
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Gelezen dat “Oud Vlaanderen” een groot succes kende. Maar 
over het “Moderne Dorp” lees ik bitter weinig. Ik vraag me af 

of dit project wel succesvol is geweest. Zouden de moderne 
mensen van toen op café zijn gegaan? 

De dorpskerk 

Stond aan het Citadelpark aan het water 
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4 
5 

6 

5 

6 

7 

8 

Van het “Moderne Dorp” 8 was er ook 
een doorgang naar “Oud Vlaanderen” 7 
indien je een toegangs ticket had,            
anders  moest je de hoofdingang nemen 

7 

Was de historische 
poort van het kasteel 
van Laarne 
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Einde  
deel6 
Ofwel  

E29 
 Nu verder wegens plaatsgebrek start op E 30 

het succes volle “Oud Vlaanderen” 
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Beste , we kunnen natuurlijk maar laten zien wat we hebben uit jou buurt, heb je geen geluk dan kan je vrienden misschien van jou mee plezier doen met deze web-
site. Ook ons doe je er groot plezier mee. In dit wereld wijd web zijn wij niet gemakkelijk merkbaar. Vermeld zeker ook E23 over straatnamen na de start. 
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