
E19 omgeving van de 
de Brugse Vaart tot 
het Van  Beverenplein.  

  

E17, E18 en E19 moet je beschouwen als een geheel, “De 
Brugse poort”. Omdat het bestand te groot werd heb ik dit 
ingedeeld in 3 delen. 

Guislainstraat      Hamerstr. & -brug      Palinghuizen   
Rooigemlaan 2e deel     Groendreef     Ferrerlaan 
Westersbegraafplaats      
Dahlia-    Fuchsia-   Klaver- & Roggestraat  
van Beverenplein & van Ryhovelaan 
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Het wapen van de Gentse nering der timmerlieden 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


Oude Hamerbrug uit 1880, bestond uit een vast en een draaiend gedeelte. Opgeblazen  in mei 
1940 en vervangen door een tijdelijke voetgangersbrug, zie vlg. dia. 

8 

9 

10 

11 

7 

Palinghuizen 7 - 17. De foto is genomen na een 
bombardement in WO 2. Bekijk de vele munitie-inslagen. De 
huisnummers zijn deze uit de Wegwijzer van 1932. De naam 

Bracke is te herkennen op nr 8 bij uitvergroting v/d foto. 
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J. Bracke stond vermeld als herbergier en had als 
buren A. Van Moerkerke een barbier op nr 7 &  
J. Walraeve een schilder op nr 9. 

Dit is een kaart uit 1914-18, let op de tramlijn  
die hier nog de Guislainstr. neemt omdat de 
Ferrerlaan nog niet tot de Palinghuizen liep. 
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Ik vermoed dat de Hamerbrug slechts sporadisch werd gefotogra-
feerd. Hiernaast nog een foto van een momentopname op de 
brug van een loopwedstrijd. 
Zoals je wel weet hadden onze genietroepen alle belangrijke brug-
gen opgeblazen om de opmars van het Duitse leger te dwarsbo-
men. Er werd toen vlug een voetgangersnoodbrug aangelegd die 
in 1953 gesloopt werd nadat de nieuwe Smetbrug in gebruik was 
gesteld in 1949. Deze noodbrug kwam zeker 1m hoger te liggen. 
Op de foto hieronder zie je nog de restanten v/d opgeblazen 
Hamerbrug boven het water uitsteken. 
 

Komende uit de 
Hamerstraat 
reed je tot 1940 

rechtdoor de 
brug op naar de 
Palinghuizen. 
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De tram komt nu van de “De Nieuwevaartbrug”, 
kruist de Palinghuizen en steekt rechtdoor langs 
het Guislain naar de Ferrerlaan. 

Laat in de 80-jaren kreeg de tramlijn (gele stippellijnen) een 
doorsteek door dit gebied en kwam zo in de Ferrerlaan uit. 
Men had wat verkeersdrukte en wellicht ongevallen willen 

vermijden door het drukke Palinghuizen links te laten liggen, 
doch ten koste van enkele huizen. 

Één van de eerste foto’s van het  
pas voltooide gesticht Guislain. 
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Smetbrug nu 
Nieuwevaartbrug 

Wondelgembrug 

J. Guislainbrug 

Guislaingesticht 

Ferrerlaan 

Westerbegraafplaats 

Maisstraat St.-Vincentiuskerk 

Brugse 
   Vaart 

Verbindingskanaal 

De J. Guislainsite 
achter de 
Palinghuizen en de 
Nieuwevaart 

Topografische Kaart 
circa 1965 

Watertoren 



In 1220 werd een gesticht voor krankzinnigen opgericht bij de Vlasmarkt in het St.-Janshospitaal. 
Het werd later St.-Jan-in-d’Olie of St.-Jan-ten-Dulle genoemd. In 1505 werden de krakzinnige 
vrouwen overgebracht naar de Korte Violettestraat aan de Houtleie. Dit gesticht, de Zottepoort 
zal blijven bestaan tot het afgebroken werd om de Gebr. van de Veldestraat         aan te leggen. 
De vrouwen verhuisden naar Melle. De krankzinnige mannen verhuisden in 1776     naar een deel 
van het G. Duivelsteen dat dienst deed als gevangenis en later naar het Rasphuis      op de 
Coupure verhuisde. De krankzinnige mannen verbleven daar tot 1828. Nadien verhuis -       den zij 
naar het Klooster der Alexianen dat een 50 jaar eerder door de Franse revolutionairen       
omgevormd was tot gevangenis. Daar zaten voor 1828 ook al gevangen. Op de Coupure                 
moest men nog 3 vleugels bijbouwen en deze waren af in 1828, waarnaar de gevangenen                 
toen verhuisden. Doch de beslissing om de krankzinnigen naar hier over te brengen was                    
geen goeie zaak en op de gemeenteraad werd er beslist een nieuw gebouw op te trekken.               
Na meerdere voorontwerpen werd het uiteindelijke ontwerp van 1852 van architect                     A. 
Pauli in sa-menwerking met en volgens de richtlijnen van professor dr. J. Guislain                      zelf, 
aangeno-men. De werken, aangevat in 1853, duurden meer dan twintig jaar, tot                       
1876. Het hospitaal was het eerste echte krankzinnigengesticht in ons land en gold                    als 
een model-inrichting. J. Guislain werd de eerste bestuurder in 1857. In 1876 was het                     
volledig af. 

De kapel hierboven op de  

afbeelding staat er nog niet 

De wetgeving op de verplichte opname werd grotendeels opgemaakt door 
Dr. Guislain  en werd van kracht in 1850.  Pas begin de jaren negentig werd 

ze grondig hervormd, dit na meer dan 140 jaar. 

In 1928 is 
er een 
grote 
brand 
geweest 
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In 1941 werd door de Duitsers op het eind v/d Rooigem-
laan een primitieve houten brug, rustend op metalen 
liggers, gebouwd en kreeg als naam Nieuwe Palinghui-
zenbrug.   
De trams op de achtergrond zijn deze van lijn 3 barré, 
een tijdelijk traject 1942-1949 naar het Van Beveren-
plein, omdat de Smetbrug opgeblazen werd. In 1949 
werd die tramlijn ingekort met een terminus net voor de 
huidige betonnen Guislainbrug van veel groter kaliber, 
opengesteld in 1953. Het was één der weinige bruggen 
in de stad Gent waarvan de naam op de brug zelf ver-
meld stond, zie één v/d vlg. dia’s.  
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Kan iemand het 
gebouw met vraag-
teken omschrijven? 

 

 

 

 

Op de beeldbank van de 
Stad Gent staat deze 
foto als volgt aangege-
ven: Noodbrug tussen 
Palinghuizen en Rooi-
gemlaan over de 
Brugsevaart in 1947. 

Het was een noodbrug 
gebouwd door de 
Duitsers in 1942 ter 
vervanging v/d 
Smetbrug die werd 
opgeblazen door onze 
genietroepen in 1940. 

? 
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De ingelaste foto werd me doorgestuurd door Erik Dekey-
ser en biedt meteen de oplossing van ons vraagstuk. Het 
bewuste torentje stond in 1947 nog op de eerste travee 
van het nu nog steeds bestaande in ere gehouden gebouw 
doch werd blijkbaar later afgebroken. 

1930 
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Dezelfde situatie als vorige dia doch 32 jaar later met de nieuwe Guislainbrug uit 
1953. 

BMW-garage Dekkers 

Rijkswacht Nieuwe Guislainbrug 

 

1979 
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De Jozef Guislainbrug (uit 1953) over Brugse Vaart  
aan het eind v/d Rooigemlaan aan de Palinghuizen. 
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Foto boven - De tram kwam van de terminus aan de Jozef 
Guislainbrug en reed op de Rooigemlaan terug naar de 
Bevrijdingslaan. 
De foto is van vóór 1962, het jaar dat de bomen geveld 
werden op de Rooigemlaan. Vermits de tram werd 
opgedoekt konden er 4 rijstroken aangelegd worden. Maar 
de bomen zijn nooit teruggekomen.  
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Zelfde locatie als op voorgaande dia. Van het burgerhuis rechts 
blijft blijkbaar maar slechts een kleine helft meer over. 
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Heden ten dage kan men vanaf de Palinghuizen nog steeds een deel v/d belangrijke beeldbepalende gebouwen aan de over-
kant van de Brugsevaart op de Groendreef waarnemen. Het was architect Ferdinand Dierkens die in 1924 in opdracht van 
enkele textielbaronnen de gevels v/d fabrieksgebouwen tekende. Deze site en terreinen verderop de Groendreef kenden een 
bewogen industrieel verleden. Meerdere textielfabrieken werden hier sinds 1870 opgericht en/of veranderden soms ook van 
eigenaar. Toen de Vooruit                    in 1912 een fabriek overnam bevond zich op de 
terreinen ook een kasteel met                    lusttuin dat later gesloopt werd. Op een postkaart 
v/d samenwerkende maatschappij                    de Vooruit uit 1913 stond dit vastgoed, of wat er nog 
van overbleef, afgebeeld. 
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Op deze kaart uit 1912 zie je nog de omwalling met het kasteel 
of “steengoed” genoemd, waarvan op vorige dia sprake. 

Het zou in vroegere tijden met alle landerijen eromheen eigen-
dom zijn geweest van de familie Vaernewyck. De akkergronden 
en bossen die bij het goed behoorden strekten zich uit tot de 
parochies Sint-Martinus (Ekkergem), Mariakerke en Wondel-
gem. Het geheel besloeg meer dan 22 hectare land. 

Ook Jan de Gruuter, schepen van Ghedeele in 1482 en 1500, 
kocht in 1466 het steengoed ‘Vaernewyck’ van Jean de Neuville 
voor een lijfrente van 20 Vlaamse ponden per jaar. Achteraf 
bleek dat dit goed gehypothekeerd stond ten gunste van ene 
Jan van Waesberghe, voor een erfelijke rente van 72 Franse 
ponden. 

254 De kempspinnerij ‘La Manila’ en de vlasspinnerij ‘L’Union 
Linière’ 267 lijken tegen elkaar aangebouwd. 

235 Spinnerij ‘Linière du Canal Nouvelle’. 

aardeweg (chemin Nr48) wordt de latere Kempstraat 
aardeweg (chemin Nr 49) wordt eerst de Katoen- en later de Virginiastraat 
Groendreef 
Lijsterstraat (grive) 
Nachtegaalstraat (rossignol) wordt in 1942 Wielewaalstraat (loriot) 
Rooigemlaan met dubbele bomenrij  

267 

254 

235 De nummers zijn die uit 1915 
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Enkele belangrijke jaartallen om uit het kluwen te geraken 

1870 - Oprichting van de vlasfabriek 'Filature du Nord' langs de Lijsterstraat aan 
de Groendreef 235 door Allier. Enige jaren later veranderde de naam in 'Linière 
du Canal'. 
1907 - Oprichting van ‘L’Union Linière' aan de Groendreef 267 op de terreinen 
tussen de Virginiastraat en de Kempstraat. 
1909 - Oprichting van koordenfabrikant ‘La Manila', hennep- en jutespinnerij, 
aan de Groendreef 254. 
1912 - ‘L’Union Linière' werd omgevormd tot de 'Nouvelle Union Linière'. 
1912 - Linière du Canal werd overgenomen door de 'Samenwerkende Vennoot-
schap Vooruit' en werd de 'Linière du Canal Nouvelle' of 'Fi l  Soietis'. Er werkten 
een 200-tal arbeiders. 
1922 - de 'Nouvelle Union Linière' nam de naam 'Filature Moderne' aan en 
schakelde over van vlas op katoen. 

1922 

1923 - Oprichting langs de Kempstraat 66 op de hoek met de Groendreef. 
1927 - Overname van de 'Filature Moderne' door de 'Cotonnière des Flandres' in de 
Kempstraat. 
1939 - Sluiting 'Linière du Canal Nouvelle'. De gebouwen kwamen in handen van de 
overheid die er later de Rijkswacht in onder brengt. De gebouwen werden tijdens 
de oorlogsjaren bezet door de Duitsers en rond de bevrijding ook gebruikt door de 
Engelsen. 
1978 - 'Cotonnière des Flandres' sluit als laatste zelfstandige spinnerij van Gent 
haar deuren in oktober. 

 

De exacte locaties van de oude fabrieksgebouwen zijn bij 
benadering ingeschat.. 

'Linière du Canal Nouvelle‘ 
in handen v/d Vooruit 

1913 
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Dit is niet de tram naar het Van Beverenplein want die had een andere index met 
name ‘1’. De tramindex ‘Z’ deed bij mij een lichtje branden. De Z-lijn is een oude 
tramlijn v/d vicinal die tot 1959 Gent met Zomergem verbond. Hier rijdt de tram 
aan de Palinghuizen rechtdoor langs de vaart. Op de hoek de zaak van Medo. 

Ferrerlaan 

Dus een foto vóór 30-5-1959 
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T-sprong Palinghuizen - F.Ferrerlaan. Rechts in de draai het huis 
van steenkapper Medo. Tram ‘Z’ kwam van Lovendegem langs de 
vaart en reed op de Palinghuizen verder, over de Nieuwevaart-
brug tot aan ‘t Rabot. Tram ‘1’ bolde naar het Van Beverenplein. 

Café “’T Hoeksken” werd in de jaren ‘30 en ‘40 uitgebaat door 
Frans, vader van actrice Denise De Weerdt. Toen de Ferrerlaan 
werd doorgetrokken tot aan de vaart diende de hoek van het 
gebouw gesloopt te worden. 

1956 

2009 
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Het nog bestaande steegbeluik  had de 
naam “Cité Kerkhof“ in de Palinghuizen 
nrs  116 -137. johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

Dreef naar de begraafplaats 

Welaartstraat 
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In beschikte maar enkel 
over de middelste foto 
en kon dit maar niet 
plaatsen. 

Het is niet 
ons justitie-
paleis noch 
de Aula uit 
de Volder-
straat.  
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De Westerbegraafplaats 
heeft op heden als adres 
Palinghuizen 143. 
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Westerbegraafplaats. 
Met zijn 23 hectare 
en 30.000 graven de 
grootste van Gent. Ze 
is minder bekend dan 
het Campo Santo 
ondanks de vaak even 
monumentale graven 
en bekende Gente-
naars als Cyriel 
Buysse en Virginie 
Loveling die er rusten. 
Burgemeester Charles 
de Kerchove de 
Denterghem besliste 
in 1862 dat er op de 
Westerbegraafplaats 
ook joden en 
protestanten 
mochten begraven 
worden. Dit stuitte op 
hevig verzet van het 
bisdom, dat lange tijd 
heeft geweigerd het 
kerkhof te wijden. 
Door die controverse 
verwierf het haar 
bijnaam 
'geuzenkerkhof'. 
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Op de zwart-wit foto stond Palinghuizen 141. De auto naar het model te zien is 
van de jaren zeventig? De serres rechts doen vermoeden dat het hier om een 
bloemisterij ging. Ik dacht bij uitvergroting de naam J. Vyncke te kunnen lezen. 

Het einde van de Palinghuizen gaat tot de Vaartstraat, doch dit is meer naar de 
begraafplaats toe vermoed ik gezien deze nu op het nr 143 ligt en in 1930 op het 
nr 139. Was daar vroeger de reinigingsdienst ook niet in de buurt. Was het 
misschien ter hoogte van het benzinestation? 
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Ook dat was “Vooruit”, men had een oude brouwerij opgekocht en startte hier in 1908. Omdat de zaak zo goed floreerde stelde men in 1912 reeds dertig mensen te werk. Ze was gelegen in de 
Dahliastraat 23. Bijna alles werd met de grond gelijk gemaakt. Slechts nog één huis getuigt van de vergane glorie van het bierbrouwen, het huis met het numer 27. 

De Vooruit op de WT van 1913 

Deze muur 
zien we 

ook op de 
vlg. dia 
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De schoorsteen staat er hier niet 
op de foto. Dus is dit een oudere 
foto 
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Huizen in de 
Fuchsiastraat 
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Fuchsiastraat. Wanneer werd de inrit opgetrokken met een verdiep? Is dit 
gebeurd na de 1e WO?  
Ook op de muur van het nevenliggende stuk grond kan men nog duidelijk 
lezen COOP, de 4 letters van de coöperatieve van Vooruit. 
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De hoek v/d Klaverstraat nr 2 met de Fr. van Ryhovelaan van 1931 tot 1962 de 
ciné Forum, daarna werd het een supermarkt COOP v/d Vooruit. Op de foto 
links zie je boven de huizen nog net de watertoren in de Maïsstraat. 
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Voor 1909 was er van de van Ryhovelaan nog geen sprake. De Nieuwe 
Kerkstraat (Magnoliastraat-Maïsstraat) was toen de hoofdweg richting 
Wondelgem.  
Waar later het Van Beverenplein zou komen te liggen kwamen er voor-
heen 3 aardewegen samen die later Mimosa-, Poperinge- en Klaver-
straat zouden heten. Al de bewoners deden er op de akkers aan land-
bouw en woonden toen in de volksmond genoemde ‘Boerenkerk-
straat’, nu de Maisstraat.  

 
Dit stadsgedeelte zal van dan af vrij snel 
veranderen, te veel om alles op te noe-
men. 
 
In 1912 werd het Van Beverenplein 
opgehoogd en het 1e huis nr 11 werd 
opgetrokken. 
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In 1906 werd de ‘School Begoniastraat’ langs de gelijkna-
mige straat geopend. De Ryhovenlaan was immers nog 
onbestaande. De Begoniastraat is op heden de Lavendel-
straat en de school kreeg rond 1925 een bijkomende in-
gangspoort langs de Ryhovelaan.  
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Op deze kaart circa 1965 staan de barakken weergegeven tussen de Wester-
begraafplaats en de Ferrerlaan, Dahlia- & Mimosastraat. Zij werden na de 1e WO 
opgetrokken als noodwoningen doch bleven dienst doen tot eind der jaren 60. Na 
afbraak ervan kwam hier sociale woningbouw. 

Foto onder - De tram op de Ferrerlaan ter hoogte v/d Fuchsiastraat in 1970. De 
barakken aan de overzijde zijn gesloopt 
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Na de 1e WO,  in 1925 werden er vele houten tijdelijke noodwoningen gebouwd. Ja wat is 
tijdelijk voor de staat want de situatie was nog erger na de 2e WO. Ze werden pas afgebroken 
rond 1968. Dus bijna 50 jaar later. 
In 1950 waren er nog 755 houten noodwoningen, 26 woonschepen, 30 woonwagens, en 
1500 onverbeterlijke krotwoningen, die niet onbewoonbaar werden verklaard wegens een 
tekort aan woningen. Je had dan nog 389 cité’s in Gent met elk gemiddeld 12 huisjes. 

De Ferrerlaan 

De noodwoningen langs de Ferrerlaan, in de volksmond 
honend barakken genoemd. Na afbraak kwamen er een 
sociale woonwijk met appartementen en 
eengezinswoningen. 
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Contractueel vastgelegd omdat eigendommen v/d familie 
Medo in 1925 dienden gesloopt voor het doortrekken v/d 
Ferrerlaan en de tramlijn 1 tot de Palinghuizen. 

Lijn 1 had kortere deeltrajecten met als eindhaltes "Eggermontstraat" en "Medo”. Even de 
beugel draaien t.h.v. de Gezondheidstraat op de Ferrerlaan en terug naar Ledeberg. 
Met "Medo" op de roldisplay kreeg de steenkapper die op de hoek v/d Ferrerlaan en de 
Palinghuizen ook een begrafenisonderneming had gratis reclame. Uniek voorval! Of was het 
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De Grenstraat, de Grensgracht werd gegra-
ven tussen Gent en Wondelgem in de 12e 
eeuw. Voordien was de grens gelegen aan 
het Rabot. In de Franse tijd werd dit de 
officiële grens van Gent. Gans dit gebied 
bleef landbouwgrond tot circa 1906. de 
Grensstraat werd op plannen aangeduid als 
weg nr 35. Pas na 1923  kwam er langzaam 
bebouwing.   

In 1912 besliste de gemeenteraad deze pas  
                 afgelijnde straat Francisco  
                       Ferrelaan te noemen 

Hier stonden dus tot 1912 geen huizen 

Ongelooflijk hoe jong deze wijk is.  
In 1914 is men beginnen bouwen aan de kerk in de 
Maisstraat, de werkzaamheden kwamen stil te liggen 
door de WO I en pas in 1926 kon men er de 1se mis 
opdragen. 
 
In 1954 is men begonnen met de watertoren te bou-
wen. Dus ervoor was er nog geen stromend water? 
Enkel water aan de pomp! 
 
In 1930  werd er een Stadschool in de Grensstraat 
gestart met 2 klassen, samen 30 leerlingen er was geen 
gas noch elektriciteit, noch waterleiding. En in 1954 
had de school reeds 450 leerlingen. 
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Dit was geen makkelijke. Bloemekenswijk, doch waar? Tot ik recent een artikel van Raymond De Meyer uit 1955 gepubliceerd in de Ghendtsche 
Tydinghen van 1991 doornam, weliswaar zonder de bewuste foto hieronder. Zijn beschrijving v/d Bloemekenswijk en ondermeer de Geranium-
straat is zo onthullend en uitnodigend dat ik op Google gelukkig meteen wist hoe de vork aan de steel zat. Een foto iets na 1934 bli jkbaar. De 
bejaardenwoningen werden gebouwd in 1925. Links de nrs 1-15 en rechts 4-16, heden gesloopt en nieuwbouw. De huizen in de verte op de 
achtergrond waren de barakken in de Mimosastraat welke pas bewoond waren rond 1934. In 1939 werd de straat doorgetrokken en bouwden 
men de nrs 19-51 en in 1949 18-50, zij bestaan nog steeds en stralen de tijdsgeest van weleer nog uit, waarschijnlijk gerenoveerd. De naam 
Drubbel komt waarschijnlijk v/d tuinwijk met dezelfde naam aan de overkant v/d Poperingestraat. Drubbel was een Gentse genera al overleden in 
het jaar dat de huizen gebouwd werden, misschien was hij ook wel de grondbezitter van de terreinen geweest? 
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De watertoren in de 
Maisstraat werd 
gebouwd in 1954, mijn 
geboortejaar. 
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1963 

De van Ryhovelaan - Lisbloemstraat. 
Toch een zeer interessante  situatie 
om vast te stellen dat er in de Lis-
bloemstraat tot 1963 ook nog 
noodwoningen stonden, ik denk dat 
er aan de linkerkant veel stonden. Dit 
is nog het opzoeken waard. 
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Van babywinkel naar 
vakbond op de hoek 
v/d Myosotisstraat 
met de van Ryhove-
laan. 
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Ryhovelaan 57, sinds 1895 Brouwerij K. Van Kerschaver  

1980 
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Ryhovelaan 67 midden de dertiger jaren. De snoep- & likeurenwinkel uit-
gebaat door Romanie Van Damme, de tante van Denise Deweerdt onder-
meer bekend als TV-actrice. Denise groeide op bij haar tante zoals zij 
beschreef in haar boek ‘Mijn Waarheid Herinneringen aan een Gentse 
jeugd (1930-1958)’. Echt het lezen waard  als je van de Bloemekenswijk 
bent. 
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twijnderij ‘Filature 
du Rabot’ aan het 
begin v/d van 
Ryhovelaan.  
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Project sociale woning-
bouw op de voormalige 
site ‘Filature du Rabot’ 
uit 1899 langs de van 
Ryhovelaan. 
Blijkbaar wordt er nog 
rekening gehouden met 
het industrieel verleden 
en blijft een kenmer-kend 
deel v/d oude fabriek 
overeind. Ook de hoge 
schoorsteen wordt 
gelukkig behouden. 
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Verdwenen huisjes nrs  5-15 in de Roggestraat. Ook het 
fabrieksgebouw er tegenover is met de grond gelijk 
gemaakt. Ik vermoed dat dit gebouwen waren v/d 
jutespinnerij Filature du Rabot waren. 
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De Grauwerkers (Fr. Peltiers) waren bewerkers van huiden van pelsdieren of bontwer-
kers. Ook in Gent waren zij verenigd in een nering en voerden zij een schild. De pels 
waarop dit pelswerk op het schild teruggaat is van een eekhoornsoort met een grijzig 
blauwe pels met een witte buik. Eekhoornbont. Hoeveel eekhoorntjes hiervoor gedood 
werden wil ik niet weten… Maar ja het waren toen wel andere tijden. 

Met ‘vair’ wordt in de heraldiek een pelswerk aangeduid, een heraldische kleur die een 
regelmatige verdeling is van twee tinten. 
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Zie verder op E20 voor 
meer rond de Brugse 
vaart. 
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Einde E19. 
Beste, we kunnen natuurlijk maar laten zien wat we hebben over jouw buurt. Heb je geen geluk dan kan je jouw vrienden misschien plezier doen 
met deze website. Ook ons doe je er groot plezier mee. In dit wereldwijd web zijn wij niet gemakkelijk terug te vinden. Vermeld zeker ook E23 
erbij met de index der straatnamen. 
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