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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 

IDENTIFICATIE 

Referentie: BE KOKW Drukkerij Strybol - Vercruyssen 

Naam: Archief van de drukkerij Strybol - Vercruyssen 

Datering: 1920 - 1965 

Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 

Omvang: 355 nrs ( 7 s.m.) 

GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 

ARCHIEFVORMER 

1. NAAM 

Drukkerij Strybol – Verrcuyssen.  

2. GESCHIEDENIS 

In 1863 richt Karel Lodewijk Strybol de drukkerij Strybol-Vercryssen op. Deze firma wordt 

genoemd als vaste drukkerij van het Davidsfonds en geeft samen met drukkerij Siffer (Gent) 

het Waasch Idioticon van Amaat Joos uit
1
. In januari 1968 krijgt de drukkerij een 

ondernemingsnummer 0405.062.694 en wordt een BVBA. De drukkerij is dan gevestigd in de 

Apostelstraat 28 te Sint-Niklaas
2
.  

 

In oktober 1996 wordt de vereffening van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

afgesloten. De boeken en de stukken ter vereffening zouden gedurende een periode van vijf 

jaar op het adres van de vereffenaar bewaard worden (Zamanstraat 66, 9100 Sint-Niklaas)
3
. 

Op 21 maart 1997 worden de boeken definitief neergelegd.  

3. BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN 

Boek- en steendrukkerij.  

4. ORGANISATIE 

Bedrijfsorganisatie. Vanaf 1968 een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.  

                                                 

 

 
1
 Ludo Simons, Het boek in Vlaanderen sinds 1800. Een cultuurgeschiedenis, Lannoo, 2013, p. 101 en p.270. 

2
 http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=405062694 

3
 Handels- en Landbouwgenootschappen Bijlage tot het Belgisch staatsblad van 21 maart 1997.  
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ARCHIEF 

1. VERWERVING 

Het bestand werd in 1985 door R. Strybol aan de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het 

Land van Waas geschonken.  

INHOUD EN STRUCTUUR 

A. INHOUD 

 

Afgezien van een vijftal pakken met facturen van aan de drukkerij geleverde goederen en 

diensten, bestaat het bestand hoofdzakelijk uit duizenden proefdrukken van bestellingen van 

klein drukwerk. Onder klein drukwerk verstaan we blanco facturen, blanco brieven met 

briefhoofden, briefomslagen, omzendbrieven, postkaarten, visitekaartjes, lidkaarten, 

diploma’s en certificaten van scholen, strooibiljetten, toegangskaarten voor evenementen en 

aankondigingen van geboorten, huwelijken en overlijdens.  

 

Het overgrote deel van de klanten was gevestigd te Sint-Niklaas. Een minderheid vinden we 

in de Wase regio tot in Gent toe. Het bestand documenteert voor de periode 1920 tot 1965 een 

deel van het Sint-Niklase leven en meer bepaald dit met een commerciële, culturele en 

katholieke inslag. Aan de hand van het aantal aangevraagde exemplaren, genoteerd op het 

drukwerk, kan men, mits de nodige historische kritiek, zelfs het te bereiken publiek in kaart 

brengen. En ook is het mogelijk, weliswaar voor een zeer beperkte periode, via de facturen 

van aan Strybol-Vercruyssen geleverde goederen en diensten, de leveranciers van de drukkerij 

in kaart te brengen. In beide gevallen leent het bestand zich hoe dan ook goed voor historisch 

onderzoek naar groepen. Verder kan een onderzoeker er tal van beelden uit plukken die een 

bepaalde publicatie of een onderzoek kunnen illustreren.  

 

B. SELECTIES EN VERNIETIGINGEN 

Er werd noch geselecteerd noch vernietigd. 

C. ORDENING 

Het bestand werd in 2014 – 2015 geïnventariseerd volgens de richtlijnen van het Rijksarchief 

voor het opstellen van een archiefinventaris. Aan de oorspronkelijke ordening werd niet 

geraakt. Het drukwerk zat jaarlijks per maand in grote briefomslagen geklasseerd. Er is ervoor 

gekozen om dit klassement te behouden en per maand te beschrijven. Een beschrijving op 

stukniveau zou ons te ver geleid hebben. Toch hebben we gekozen om per maand een 

detailbeschrijving te geven van die stukken die ons zowel bijzonder als representatief leken 

voor de commerciële en culturele activiteiten van de klanten die een beroep deden op de 

drukkerij. Stukken die eenvoudig te traceren zijn zoals de aankondigingen van geboorte, 

huwelijk en overlijden werden niet opgenomen. Hetzelfde geldt voor de communiekaarten; 

een jaarlijks terugkerende gebeurtenis.  
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RAADPLEGING EN GEBRUIK 

A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 

Het bestand is vrij raadpleegbaar.  

B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 

De voorwaarden voor de reproductie worden door bepaald door de Koninklijke 

Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.  

C. TAAL EN SCHRIFT VAN DE DOCUMENTEN 

Nederlands en Frans.  

VERWANT MATERIAAL 

A. DOCUMENTEN MET EEN VERWANTE INHOUD 

R. Strybol schonk in 1985 niet alleen dit omvangrijke fonds van klein drukwerk maar ook 

honderden affiches die van de persen gerold waren. Deze collectie affiches is door de KOKW 

ontsloten en raadpleegbaar. De op Duits bevel gedrukte verordeningen uit de Eerste 

Wereldoorlog zijn bovendien gedigitaliseerd.  

B. BIBLIOGRAFIE 

Bracke Nele, Bronnen voor de industriële geschiedenis. Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-

1945), Academia Press, Gent, 2000.  

Dehaeck Sigrid, Gids van bedrijfsarchieven in de provincie Oost-Vlaanderen, Algemeen 

Rijksarchief, Brussel, 2011.  

Simons Ludo, Het boek in Vlaanderen sinds 1800. Een cultuurgeschiedenis, Lannoo, 2013. 

Van Coppenolle Chantal (ed.), Een succesvolle onderneming. Handleiding voor het schrijven 

van een bedrijfsgeschiedenis, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2005. 

 

BESCHRIJVINGSBEHEER 

Het bestand werd in 2014 – 2015 door Erik Janssen geïnventariseerd en zuurvrij verpakt.  
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INVENTARIS 

 STUKKEN VAN BOEKHOUDKUNDIGE AARD 

 

A/92/1032. Grootboek. 1 deel 

1925-1929. 

 

 

349-353. Facturen van aan Strybol geleverde goederen en diensten. 

1929, 1931-1933, 1938.  5 pakken 

349. 1929. 1 pak 

350. 1931. 1 pak 

351. 1932. 1 pak 

352. 1933. 1 pak 

353. 1938. 1 pak 

 PROEFDRUKKEN VAN INGEKOMEN 

BESTELLINGEN VAN KLEIN DRUKWERK 

 

 

ALGEMEEN 

 

354. Plakboeken met klein drukwerk. 

1920-1939. 1 pak 
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1927 

 

85. Januari 1927.  1 omslag 

*Carmen - de levende etalagepop - , Prins Hendrik - de kleinste man ter wereld -, 

en Prinses Mathilde - de kleinste vrouw ter wereld - (affiche en foto's). 

*Stad Sint-Niklaas, Kantoor der stedelijke belastingen (aanmaning laatste 

waarschuwing voor vervolging). 

*Christen Verbond der Erkende Maatschappijen van Onderlinge Bijstand van het 

Land van Waas, Sint-Niklaas (formulieren levensverzekering en 

kraamvergoeding). 

*Leon Jacobs, Lokeren (briefomslag). 

*Van Peteghem - Buysse, Lokeren, mechanische zagerij en schaverij en 

houthandel (briefhoofd). 

*Primaire Kerk van Sint-Niklaas (aanplakbiljet onderpastoors van de week). 

*Van Puymbroeck, Sint-Niklaas, kunstkoperslagerij (prijsetiket). 

*Maurice Seyssens - De Mol, Lokeren, landbouwzaden, zaadkweek, graan en 

dierenvoedsel (aankondiging overname zaak door zoon). 

*Christen Middenstandsbond, Doel (strooibiljet voordracht van 

volksvertegenwoordiger L. Herbert). 

*Verpakking zeeppoeder Migor. 

*Bank van Waas (voorheen: Verwilghen, Wauter en Cie), Sint-Niklaas (standaard 

rekeninguittreksel). 

*Arthur Kundy - Van Deursen, Sint-Niklaas, kleermaker (factuur). 

*Stad Sint-Niklaas, Parochie Ter Eecken (toegangskaart voor een toneelfeest in 

het jongenspatronaat). 

         

86. Februari 1927.  1 omslag 

*Louis Dubois, Sint-Niklaas, Manufacture des dentelles véritables (briefhoofd). 

*Petrus De Meulenaer - Olieslagers, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (visitekaartje). 

*Stad Sint-Niklaas (gemeentelijke belasting op fietsen). 

*Bond der Talrijke Gezinnen, Doel (uitnodiging algemene vergadering). 

*Uitnodiging vergadering van de Kruistochters, groep 3, in de kapel van de 

Theresianen. 

*Stad Sint-Niklaas, Congregatie der Jongelingen (toegangskaarten voor toneelstuk 

De Mexicaansche Zilvermijn). 

*Koninklijke Maatschappij H. Franciscus Salesius, Doel 

(standaarduitnodigingskaart voor diverse activiteiten). 

*R. De Brauwer - Van Hoebroeck, De Nieuwe Handschoen, Lokeren, handel in 

wol, katoen en zeepartikelen (factuur). 

*Technische tekening machine Warpmolen met stopmotion Singleton. 

*Christen Verbond der Mutualiteiten van Waas, Sint-Niklaas (omzendbrief naar 

de aangesloten ziekenkassen met de melding dat zij hun rekeningen voor een 

bepaalde datum moeten opsturen naar het centraal secretariaat). 

*VZW Gesticht gezegd Ziekenhuis voor Geesteszieken, Sint-Niklaas 

(briefhoofd). 

* Eucharistische Kruistochters, uitnodiging samenkomst gedurige aanbidding Ave 

Maria. 
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*Henri Van Peteghem, Lokeren -Nieuwpoort, houthandel, zagerij en schaverij 

(briefomslag). 

*Carmen, de levende etalagepop en Prins Hendrik en prinses Mathilde 

(promotiefoto's). 

*Handleiding gebruik zeep Migor.       

 

87. Maart 1927.  1 omslag 

*Frans Poppe - De Witte, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefhoofd). 

*Bon voor Goed voor een ei en bon voor Goed voor een Patat-Frite. 

*Louis Du Bois, Sint-Niklaas, Manufacture des dentelles véritables (briefomslag). 

*Jules Vergult - Albrechts, Sint-Niklaas, breigoed (briefhoofd en factuur). 

*St. Van Royen - Thys, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (standaardbrief, briefhoofd 

en aanplakbiljet met melding verhuis fabriek en magazijn naar de 

Vermorgenstraat). 

*Stad Sint-Niklaas, programma beiaardfeest op 8 mei 1927. 

*Et. Augustin Goris, Sint-Niklaas, Socièté anonyme des tissus coloniaux 

(standaardbrief met melding dat Antoine Vercruysse de plaats van Marcel Braem 

als algemeen directeur zal innemen). 

*De Wase Missievrienden, Sint-Niklaas (toegangskaarten voor de Groote 

Missieavond). 

*Petrus De Meulenaer - Olieslagers, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefomslag). 

             

88. April 1927.  1 omslag 

*Aankonding biechtvader van de week. 

*Georges Massy - Maes, Sint-Niklaas, elektrische inrichtingen voor licht en 

kracht (briefomslag en visitekaart). 

*Stad Sint-Niklaas, Kantoor der belastingen (briefomslag). 

*Arthur Coole en opvolger P. Minnens - Coolen, Sint-Niklaas, Ancienne maison 

de bonneterie (briefomslagen). 

*J. Belpaire - De Decker, verkoper wasmachines Ideal Andries (reclamefolder). 

*Marcel Van Cauwenbergh, Sint-Niklaas, Horsiery, cardigans and pullovers 

(visitekaart voor vertegenwoordigers). 

*René Verniers - Van Vlierberghe, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefomslag). 

              

89. Mei 1927.  1 omslag 

*Gyselinck en Zonen, Lokeren, pijkenmaker (tarievenlijsten). 

 *Banque de Waes, Sint-Niklaas (melding rekeninguittreksel). 

*J. Hebb - Vennen, Sint-Niklaas, fauteuils, tapijten, meubelpapier en  linoleum 

(factuur). 

*Arth. & Jos Simais, Sint-Niklaas, Laines et soie artificielle (briefomslag). 

                  

90. Juni 1927.  1 omslag 

*Guidon Van Haver - Verhofstadt, Sint-Niklaas, Horticulteur - floriste 

(briefhoofd). 

*Vercauteren - Pauwels, Sint-Niklaas, schoenfabriek De Laars (melding 

overname). 
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*Kerk van het Heilig Hart, paters Minderbroeders, Sint-Niklaas (uitnodiging 

viering). 

*Aanplakbiljet verkoop van beste wagensmeer en machineolie. 

*Aanplakbiljet Binnen grote keus van moderne regaluteurs, gongslag, bim-bom, 

westminster, carrillons Westminster. 

*Math. Thielen - Verheyen, Sint-Niklaas, breigoederen (factuur). 

                

91. Juli 1927.  1 omslag 

*Gemeentelijke Jongensschool Nieuwkerken-Waas (maandelijks bulletin voor 

gedrag, vlijt, orde, beleefdheid en reinheid). 

*Banque de Waes, Sint-Niklaas (cheque). 

*C. Vermeire - De Schryver, Sint-Niklaas, bankier (standaardstaat met opgave 

van de afgeleverde coupons). 

*Van Royen - Thys, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Sint-Rochusschool, Sint-Niklaas (puntenkaart voor goed gedrag). 

                 

92. Augustus 1927.  1 omslag 

*De Wase Missievrienden, Sint-Niklaas (toegangskaarten voor Sacrificie, 

missiespel in vijf bedrijven). 

*Sint-Rochusschool, Sint-Niklaas (formulier voor kampstrijden). 

*Boerengilde, Sint-Niklaas (uitnodiging vergadering). 

*Gebroeders Van Rossen, Nieuwkerken-Waas, peperkoekfabriek (factuur). 

*Hip. Verniers - Viaene, Sint-Niklaas, blokmaker (leveringsformulieren). 

*Edmond Robert, Sint-Pauwels, brouwerij en mouterij (briefomslag). 

*Gabriel Deshayes (wijn-agent voor Ackerman - Laurence Wijnen Saint-Hilaire 

Saint Florence). 

, Sint-Niklaas (menukaart en aanplakbiljet). 

*Klein Sinaai, strooibiljet aankondiging staakbolling. 

*Bertha Slabbaert, Lokeren, kunstwerkhuis decoratieve kunst (visitekaart en 

reclame voor verlichtingselement Danox). 

             

93. September 1927.  1 omslag 

*Leon Ingels & Alfons Pincé, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Sint- Niklaas, Politie (leurkaart). 

*Stad Sint-Niklaas (toegangskaarten liefdadigheidsfeest ten voordele van de 

nieuwe kerk voor de Minderbroeders). 

*Paterskerk, Vijfstraten (progamma plechtig tridium ter ere van Sint-Franciscus). 

*Stad Sint-Niklaas, Parochie Ter Eecken (toegangskaarten toneelfeest in het 

jongenspatronaat). 

*Verenigde Veloclubs Sint-Niklaas (toegangskaart familiebal). 

*Boerengilde, aankoopafdeling, Sint-Niklaas (factuur). 

 *Stad Sint-Niklaas, Parochie Sint-Jozef (strooibiljet toneel en muziekfeest Een 

glas water, Naar Congo en Rommelaar en Bommelaar). 
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94. Oktober 1927.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (strooibiljet opvoering van Broeder Francesco). 

*M. Slabbaert - Cauterman, Sint-Niklaas (bestelkaart voor dubbel gezuiverde 

Franse koolzaadolie voor godslampen geproduceerd door Auguste Crépy, Rijsel). 

*Davidsfonds, hoofdbestuur Leuven, (programma voorstellingen lichtbeelden 

oudheid Egypte, Griekenland, Rome,Vlaamse Renaissance en de kunst van het 

afficheren door licentiaat A. Prevenier te Lokeren). 

*Fr. Bouché - De Backer, Sint-Niklaas (strooibiljet grote afslag op kolen met de 

beste prijzen op halfvette kolen). 

*., !:9=-x+. 

                

95. November 1927.  1 omslag 

*Chemin de fer Industriel de la St. ame. Le Progès Industriel et Commercial. Gare 

privée et voies de raccordements aux usines d'Hoboken, Servide de traction. 

(standaardstaat voor opgave overzicht maandelijkse trafiek). 

*Van der Poorten, Lokeren, confiserie - biscuiterie De Bie (factuur). 

*Fietsclub Lust en Vermaak, Sint-Niklaas (uitnodiging uitstap). 

*Congregatie van het Hof, Sint-Niklaas (toegangskaarten kunst- en kluchtavond 

door Pol Speeckaert). 

*C. Vermeire - De Schrijver, Sint-Niklaas, bankier (checque). 

*Czopp & Leibell, Sint-Niklaas, groothandel in wol- en tricotgoederen (factuur). 

*Ch. Wulfaert - Van Otteghem, Kieldrecht, hoef-, grof-, kachel- en velomaker 

(factuur). 

               

96. December 1927.  1 omslag 

*Congregatie der Jongelingen, Sint-Niklaas (toegangskaarten opvoering Vrede op 

aarde). 

*Christen Verbond der erkende Maatschappijen van Onderlinge Bijstand, 

pensioenkassen Land Van Waas (omzendbrief aan bestuursleden over de 

bijdragen voor de strijd tegen tering). 

*Pol. Gyselinck et Fils, Lokeren, Pijlmakerij (promotiepostkaart). 

*Wuytack, Cauberghe et Cie, Waasmunster, Tissages méchaniques (briefomslag 

 en factuur). 

*Albert Ringoot, Dendermonde, beschuitbakkerij (briefomslag 

 en promotiepostkaart). 
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1930 

 

97. Januari 1930.  1 omslag 

*Leon Van Bel - Bruwiere & Cie Ltd, Sint-Niklaas, Tapestry manufactures 

(factuur). 

                     

98. Februari 1930.  1 omslag 

*Lyssens Gebroeders, Sint-Niklaas, vertegenwoordigers breigoedmachines voor 

Eduard Du Bied & Cie (Zwitserland), Lebocay Frères (Troyes), en G. Stibbe 

(briefhoofd). 

*Reclame Patatfrite. 

*Van Havere - Van de Velde, Sint-Niklaas, linnen en lakens voor huishoudelijk 

gebruik (factuur). 

*F. Smet - Verbiest, Sint-Niklaas, kruidenier (verzendingsformulier). 

*F. J. Windey, Sint-Niklaas, winkel in breigoederen (visitekaart). 

*Samenwerkende Maatschappij 'De Volksbakkerij', Sint-Niklaas (Reclame en 

prijzenlijst). 

*Koninklijk Blindengesticht Sint-Lambrechts Woluwe, (strooibiljet optreden 

pianist Al. Cordeel). 

*Lutz Gebroeders, Sint-Niklaas, machinale dozenmakerij (affiche). 

*Reclame smoutebollen.             

99. Maart 1930.  1 omslag 

*Stad Leuven, J. Thyssen - Bolssens, Sint-Niklaas, traiteur (visitekaart). 

*Bond der oud-agenten van Crédit Général Hypothécaire. Résidence Palace. 

Banque Belgo-Argentine, Sint-Niklaas (omzendbrief). 

*Raoul Pharasyn, Sint-Niklaas, schildering op glas (visitekaart). 

*Henri & Jan De Winter, Sint-Niklaas, kunstborduurwerken, kerkgewaden en 

vlaggen (factuur). 

*Jongerencongregatie en VOS, Sint-Niklaas, (strooibiljet en toegangskaarten 

opvoering De Oceaanvlieger). 

*Etablissements Segers Frères et Soeurs, Sint-Niklaas, Mechanic weaving for 

fancy stuffs (visitekaart). 

*Gemeente Belsele, Parochie Puivelde (strooibiljet keizer- en jubelschieting ten 

voordele van IJver en Eendracht). 

*Volksbeenhouwerij Jos Heyndericxk & Paul Verleysen, Lokeren (reclame). 

*Maurice Seyssens-De Mol, Lokeren, handelaar in zaden, granen en dierenvoeder 

(strooibiljet). 

*Groei, Vlaams Lokers Studentenverbond, Lokeren (briefhoofd ). 

            

100. April 1930.  1 omslag 
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101. Mei 1930.  1 omslag 

*Ch. Heirbaut - Van Steenbergen, Sint-Niklaas, vlees- en kaashandel (factuur). 

*Gabriel Deshayes, Sint-Niklaas, wijnhandel (prijslijst). 

*Georges Massy - Maes, Sint-Niklaas, elektrische inrichtingen (briefomslag). 

*Ets. Van Havere - Van de Velde, Sint-Niklaas, Manufacturers of tapestries, 

table-covers, pannels & quilts (postkaart). 

*Petrus Vernimmen - Symoens, Sint-Niklaas, vlees- en vishandel (factuur). 

*René Thielemans, Sint-Niklaas, goudsmederij (briefomslag, factuur en affiche). 

*Bond der Talrijke Gezinnen, Tak Geboortefonds, Doel (beschermkaart). 

*Bond der Talrijke Gezinnen, Doel (uitnodiging vergadering). 

*August Verniers, Sint-Niklaas, apotheek (factuur). 

*Bond der Toekomstige Soldaten, Sint-Niklaas (uitnodiging algemene 

vergadering en voordrachten over het kazerneleven). 

*Alois De Kinder - Van Havere, Sint-Niklaas, groothandel in modes (factuur). 

*Gebroeders Van Buynder, Sint-Niklaas, brouwer (factuur). 

*Derde Orde Sint-Niklaas, Afdeling der Broeders (uitnodiging verkiezing van een 

prefect, een assistent en raadsleden). 

*Fl. Smet - Verbiest, Sint-Niklaas, kruideniershandel (briefomslag). 

        

102. Juni 1930.  1 omslag 

*Van Raemdonck & Pauwels, Sint-Niklaas, peperkoekfabriek (visitekaarten). 

*Henri & Jan De Winter, Sint-Niklaas, vlaggen, borduurwerk en kerkgewaden 

(Facturen). 

 *Fr. Schelfaut - Heirman, Sint-Niklaas, groothandel bonneterie (postkaart). 

*Verenigde Veloclubs van Sint-Niklaas (affiche met nummer 20). 

*Gebroeders Lyssens, Sint-Niklaas, vertegenwoordigers van het huis Dubied 

(uitnodiging voor bezoek aan tentoonstellingszaal). 

*Gezusters De Vos, Lokeren, verfhandel, soda en chicorei (prijsetiket en 

briefomslag). 

*Meisjespatronaat, Sint-Niklaas (toegangskaarten en affiche toneelfeest). 

*Beirens & Cie, Sint-Niklaas, vulcaniseren van autobanden (postkaart). 

*L. Dubois, Sint-Niklaas, kanthandelaar (ontvangstbewijs). 

*Leon Van Bel - Bruwerie & Cie, Sint-Niklaas, Tapestry manufacturers (factuur). 
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1936 

 

103. Januari 1936.  1 omslag 

*W. De Kemp & Zoon, Sint-Niklaas, juwelier (factuur). 

*Leonie Van der Spurt (opvolgster van Fieneken Hens), Sint-Niklaas, religeuze 

artikelen, zaden, visbenodigdheden en kruideniersartikelen (briefomslag). 

*Boerengilde Sint-Isidoor, Nieuwkerken-Waas (uitnodiging vergadering). 

*Boerengilde Sint-Isidoor, aankoopafdeling, Nieuwkerken-Waas (factuur). 

*Spaarmaatschappij De Verenigde Penningen, Sint-Niklaas (1933, mededeling 

beslissingen bestuursraad en uitnodiging voor inningen en stortingen). 

*Uitnodiging variété-avond, Sint-Niklaas. 

*Louis Vermeulen - Behiels, Sint-Niklaas, kunst- en bouwsmederij (briefhoofd). 

*Fr. De Vriese - De Block, Hamme, fabriek voor katoenartikelen (factuur). 

*Gustaaf De Canne, Lokeren, handel in scheerhaar, windhaar, afval en balen 

(briefhoofd en briefomslag). 

*De Wase Missievrienden, Sint-Niklaas (affiche geschenk Mgr. Haezaert, 

bisschop van Noord-Katanga). 

*Henri & Jan De Winter, Sint-Niklaas, kunstborduurwerken, kerkgewaden en 

vlaggen (visitekaart). 

*VKBJ (reglement). 

*Anc. Et. P. Jacobs (A. Cogen), Lokeren, grondstoffen voor hoeden (postkaart en 

factuur). 

*Belskin, Lokeren, leerlooierij (verkoopscontract). 

*Delphine De Maere, Sint-Niklaas, vroedvrouw van de openbare onderstand 

(boekjes met briefhoofd). 

*J. De Backer - Van Den Branden, Lokeren, runder- en varkensslachterij 

(factuur). 

*Frans Schelfaut, Sint-Niklaas, Fabrique de bonneteries (betalingsbewijs). 

*Brandverzekeringsmaatschappij De Schelde, Sint-Niklaas (uitnodiging tot 

betaling verzekering). 

*Stad Sint-Niklaas (toegangskaarten zwembad en ligbad). 

*G. De Windt en Zuster, Sint-Niklaas, smederij (factuur). 

*Voorgeschiedenis Het Stenen Tijdperk (affiche). 

 

104. Februari 1936.  1 omslag 

*Congregatie O.L.V.- Onbevlekte Ontvangenis, Sint-Niklaas (toegangskaart 

toneelstuk De trage tocht en Het bekroonde Kaatje). 

*Belskin, Lokeren, leerlooierij (factuur en rekening voor thuiswerk). 

*Bond ter vooropleiding van toekomstige militianen, Nieuwkerken-Waas 

(lidkaarten en uitnodiging voordrachten). 

*Raymond Vandevoorde, Sint-Niklaas, landmeter en schatter (factuur). 

*Ant. Callaert - Noens, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (postkaart). 

*Meisjespatronaat, Sint-Niklaas (toegangskaart toneelfeest). 

*Leon Van Puymbrouck, Sint-Niklaas, loodgieterij (briefhoofd en factuur). 

*J. Bats, Sint-Niklaas, kleermaakster en stoffenhandel (strooibiljet). 

*Bloemen voorzichtig. 
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 *Wase Federatie der Christelijke Volksverzekeringen, Sint-Niklaas (tarievenlijst 

voor radiologisch onderzoek). 

*Ed. De Rycke - Fonteyne, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefhoofd ). 

*Maurice Roels, Lokeren, autobusbegeleider (reclamefolder). 

*Katholiek Verbond Nieuwkerken-Waas (affiche vergadering Katholieke Unie). 

*Stad Sint-Niklaas, Politie (formulier goed gedrag en zeden). 

*Kontich-Kazerne (uitnodiging stichtingsfeest van een boerinnenbond). 

*Werk der retretten voor werklieden, Sint-Niklaas (zegelkaart voor bijwoning 

zondagsmissen). 

      

105. Maart 1936.  1 omslag 

*Romain De Vidts, Sint-Niklaas, wijnhandel (reclamefolder). 

*De Wilde Broeders, Lokeren, vervoer via motorboten Rapide (vrachtbrief). 

*Congregatie der Jongelingen Het Hof, Sint-Niklaas (toegangskaarten en affiche 

toneelstuk De Wonderdokter). 

*Bond der Toekomstige Soldaten, Sint-Niklaas (uitnodiging voordracht 

kazerneleven). 

*Huis George, Sint-Niklaas, kapsalon en parfumerie (strooibiljet). 

*Katholiek Verbond Vrije Beroepen, Sint-Niklaas (uitnodiging vergadering). 

*Anc. Et. P. Jacobs (A. Cogen), Lokeren, grondstoffen voor hoeden (postkaart). 

*Ghys Gebroeders, Sint-Niklaas, bloemisterij en tuinaanleg (factuur). 

*Alb. Janssens - Van De Vyver, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (bestelbon). 

*Meisjespatronaat van het H. Kind Jezus, Sint-Niklaas (programma 

liefdadigheidsfeest). 

*Frans Schelfaut, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Katholieke Onderlinge Bijstand Kalloo (uitnodiging voordracht over 

herorganisering bijstand). 

*G. Rooman, Belsele, maalderij (etiketten voor producten). 

        

106. April 1936.  1 omslag 

*BJB Kontich-Kazerne (spaarkaart). 

*O. Fierens en Zonen, Lokeren, worst- en vleeswaren (strooibiljet). 

*Oscar Pauwels - Faresyn, Sint-Niklaas, aannemer en handel in bouwmaterialen 

(factuur en briefomslag). 

*Zelfrijzend bakmeel American Eagle (gebruiksaanwijzing). 

*Huis F. Clarembaux, Luik, staalhandel (visitekaart vertegenwoordiger in Sint-

Niklaas). 

                 

107. Mei 1936.  1 omslag 

*Algemeen Nederlands Verbond, Tak Lokeren (uitnodigingskaart). 

*Edm. Robert, Sint-Pauwels, brouwerij en mouterij (factuur en ontvangstbewijs). 
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108. Juni 1936.  1 omslag 

*A. Cantens - Roelant, Sint-Niklaas, handel in breigoederen (Visitekaart). 

*Davidsfonds Sint-Niklaas (uitnodiging viering Sint-Lutgardis, patroonheilige 

Davidsfonds). 

*M. Van Rossen - Bryssinck, Nieuwkerken-Waas, fabrikant van beschuit, 

bakmeel en  macarons (briefhoofd). 

*Logo Belgische Spoorwegen. 

*Affiche congres der Christelijke Mutualiteiten te Antwerpen. 

*Stad Sint-Niklaas, kermisprogramma. 

*Maurice Dieleman - Van Driessche, Lokeren, schoenmaker en -winkel 

(strooibiljet). 

*Missieprokuur van Sint-Niklaas (strooibiljetten met uitleg over missiewerk te 

Chili, Congo en China). 

*Franciskaanse missienaaikrans, Sint-Niklaas (tentoonstelling van voorwerpen 

bestemd voor de missiepost te Dilolo). 

*Stadsbibliotheek Sint-Niklaas (lezerskaart). 

*Gesticht der zusters van O.L.V.- Presentatie, Bornem (uitnodiging 

tentoonstelling van de handwerken van de leerlingen). 

*Stad Sint-Niklaas (levensbewijs). 

          

109. Juli 1936.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (strooibiljet voor een vlaamse kermis voor pater Joos). 

*Sint-Niklaasparochie (uitnodiging ouderavond en toneelvoortstelling). 

*Sint-Rochusschool, Sint-Niklaas (uitnodiging plechtige prijsuitreiking). 

*Maatschappij De Moedige Schutters (Edgard Clapdorp), Lokeren (uitnodiging 

vergadering). 

*Davidsfonds Nieuwkerken-Waas (toegangskaarten en affiche herdenking 

Sporenfeest en een missiefeest). 

*Ed. Jonckheere (voorstelling voor landbouwers van de magnesiumkalk Jadoul). 

*Lagere Hoofdschool Sint-Rochus, Sint-Niklaas (erekaarten voor leerlingen). 

*Van Rossen - Bryssinck, Nieuwkerken-Waas, beschuitbakkerij (factuur). 

*Sint-Niklaase Bouwmaatschappij (uitnodiging betaling huur). 

*François Dierinckx, Sint-Niklaas, Fournitures pour modes en gros (briefhoofd ). 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(uitnodiging en programma studiereis). 

*Thomas Juten, Sint-Niklaas, autohandel Ford (strooibiljet). 

          

110. Augustus 1936.  1 omslag 

*Peeters - Vandenbroeck, Sint-Niklaas, Ancienne filature (factuur). 

*Chambre Syndicale de l'Industrie Textile, Sint-Niklaas (uitnodiging 

vergadering). 

*A. Cantens - Roelants, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (postkaart). 

*Christene Dokwerkersbond, Nieuwkerken-Waas (uitnodiging voordracht loon- 

en werkvoorwaarden). 

*Alfons Pincé - Colman, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefomslag). 
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111. September 1936.  1 omslag 

*P. Jacobs (A. Cogen), Lokeren, grondstoffen voor hoeden (postkaart). 

*Gabriel Deshayes, Sint-Niklaas (reclamefolder voor miswijn). 

*M. Keppens - Bracke, Lokeren (vrachtbrief). 

*Emiel Farasyn - Speelman, Sint-Niklaas, marmer- en steenhouwerij 

(briefomslag). 

*Derde Orde Mannenafdeling, Sint-Niklaas (uitnodiging jubileum). 

*Vlaamse Toneelvereniging Ik Dien, Lokeren (uitnodiging toneelvoorstelling De 

notabelen van het kraaiennest). 

*Vaderlands Verbond Politieke Gevangenen, Sint-Niklaas (uitnodiging 

vergadering). 

               

112. Oktober 1936.  1 omslag 

*P. Jacobs (A. Cogen), Lokeren, grondstoffen voor hoeden (verkoopscontract). 

*Frans Schelfaut, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Sint-Rochusschool, Sint-Niklaas (strooibiljet plechtige ontvangst van F. 

Vercruyssen, pastoor-deken van Sint-Niklaas). 

*Samenwerkende Maatschappij Volksbakkerij, Sint-Niklaas (lidboek). 

*Stad Sint-Niklaas, Dienst der markten (plaatsbewijs). 

*Affiche Huis te huur.                

 

113. November 1936.  1 omslag 

*Maatschappij Ons Genoegen (Kaart prijskamp). 

*Vlaamse Toneelvereniging Ik Dien, Lokeren (affiche toneelvoorstelling De 

lorelei). 

*P. Jacobs (A. Cogen), Lokeren, grondstoffen voor hoeden (bestelbon). 

*Theo Waterschoot, Eindhoven, tuinaanleg (antwoordkaart). 

*Armand Vercauteren - Van De Vyver, Sint-Niklaas, vishandel (strooibiljet). 

*Albert Pyl en Zoon, Sint-Niklaas, mechanieke wagen- en schrijnwerkerij 

(factuur). 

*Em. Van Der Aa & Zoon, Sint-Niklaas, aannemers van private en openbare 

werken (briefhoofd). 

               

114. December 1936.  1 omslag 

*Pelleterie et Couperie de Waes, Lokeren (briefhoofd). 

*J. Grandsard - Sammels, Sint-Niklaas, wijnen en likeuren (briefomslag). 

*Congregatie der Jongelingen Het Hof, Sint-Niklaas (strooibiljet en 

toegangskaarten toneelopvoering En waar de sterre bleef stille staan). 

*Davidsfonds Sint-Niklaas (uitnodiging voordrachtavond over prof. Scharpé). 

*Van Buynder, Sint-Niklaas, brouwerij (factuur). 

*Nestor Zeghers, Sint-Niklaas, deurwaarder (factuur). 

*Mevr. Boeyé, Sint-Niklaas (uitnodiging hernieuwing en betaling pachten). 
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1937 

 

115. Januari 1937.  1 omslag 

*Ant. Callaert - Noens, Sint-Niklaas, fabriek van breigoed en wol (briefhoofd). 

*Zusters O.L.V.- Presentatie, Sint-Niklaas (programma hulde aan moeder-overste 

Marie-Alphonse). 

*Jean De Sutter - Wagemans, Sint-Niklaas, slagerij (reclamefolder). 

*Firma Cl. Van Avermaet, Lokeren, kurken en isolatiekurkenfabriek (factuur). 

*Leon De Schryver, Lokeren, Import-export peaux, poils & déchets (briefhoofd). 

*Gesticht van den Heilige Ludovicus, kosthuis voor dames en juffrouwen, Sint-

Niklaas (briefomslag). 

*G. Feremans, Kieldrecht, muziekuitgaven (strooibiljet met reclame voor de eigen 

uitgave Vlaamsch Vooral). 

*G. Fierens - Gyselinck, Sint-Niklaas, beenhouwerij (factuur). 

*Adolf Van Peteghem, houthandel, zagerij en schaverij, Lokeren (factuur). 

*Leon Van Puymbroeck - Steenhaut, Sint-Niklaas, Ouivrerie artistique 

(postkaart). 

            

116. Februari 1937.  1 omslag 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(uitnodiging jaarlijkse lezing). 

*Leon De Schryver, Lokeren, Import-export peaux, poils & déchets 

(briefomslag). 

*Kajotsters, Vrouwelijke Katholieke Arbeidsjeugd, Stekene (toegangskaarten 

toneelavond). 

*G. Feremans - Varendonck, Kieldrecht, muziekuitgaven (factuur). 

*Sint-Jozefspatronaat, Kontich-kazerne (toegangskaart toneelvoorstelling Twee 

wegen en lidkaart). 

*Firma Lossie - Van De Velde, Sint-Niklaas, fabriek van tabak, snuif en rol 

(ontvangstbewijs). 

*Congregatie Het Hof, Sint-Niklaas (toegangskaarten toneelvoorstelling De klucht 

van den gestrafte met den koorde (Wies Moens). 

               

117. Maart 1937.  1 omslag 

*KVRO, Afdeling Sint-Niklaas (toegangskaarten voordrachtavond en 

briefomslag). 

*Gabriel Deshayes, Sint-Niklaas, wijnhandel (reclamefolder miswijn). 

*Geerinck, Lokeren, kurken en touwen (briefhoofd). 

*Amicale des Anciens de la VLA-VLA (Koninklijke Oost- en Westvlaemsche 

Kring), Sint-Niklaas (uitnodiging voor een bal). 

*Persil (reclamefolder). 

*Firma Ketels - Martens, Lokeren, geweefsels (briefomslag). 

*Paul Strybol, Lokeren, reclame, huis- en sieraadschilder (strooibiljet voor 

lichtreclame). 

*Derde Orde van Sint-Franciscus (affiche congres en bedevaart te Oostakker). 
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118. April 1937.  1 omslag 

*Onpartijdige Bond van Handel, Nering en Ambacht, Sint-Niklaas (uitdnodiging 

kookdemonstratie door de leden van de Gasdienst). 

*Vereniging tot Bevordering van Vreemdelingenverkeer en Toerisme, Doel 

(briefhoofd). 

*L'Amicale des Anciens de la VLA-VLA (Koninklijke Oost- en Westvlaemsche 

Kring), (postkaart). 

                   

119. Mei 1937.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (zegels standrecht). 

*Vrouwengilde, Sint-Niklaas (strooibiljet vergadering en bijeenkomst met 

voordracht van juffrouw Van de Putte Als vrouwen willen!). 

*Affiche Ik steun 6de grote prijs Beroepsrenners. 

*Sinaai VB, Vlaamse Toneelvereniging Ik Dien, Lokeren (strooibiljet toneelstuk 

Kaatje wreekt zich). 

*Henri De Backer, Sint-Niklaas, schoenfabriek (factuur). 

                 

120. Juni 1937.  1 omslag 

*L. Van Puymbroeck - Steenhaut, Sint-Niklaas, groot- en kleinhandel in wit- en 

breigoed (factuur). 

*Davidsfonds Sint-Niklaas (uitnodiging viering Sint-Lutgardis, patroonheilige 

Davidsfonds). 

*Wase Federatie der Christelijke Volksverzekeringen, Dienst der 

Kankerbestrijding, Sint Niklaas (lidkaart en aansluitingsformulier). 

*Henri De Backer, Sint-Niklaas, schoenfabriek (postkaart). 

                  

121. Juli 1937.  1 omslag 

*Gesticht Berkenboom, Sint-Niklaas (programma viering 25-jarig 

priesterjubileum bestuurder H. Van Waes). 

*Gesticht Berkenboom, Sint-Niklaas (uitnodiging tentoonstelling werken 

leerlingen). 

*Davidsfonds Nieuwkerken-Waas (uitnodiging bestuurs- of algemene 

vergadering). 

                   

122. Augustus 1937.  1 omslag 

*August Verniers, apotheek, Sint-Niklaas (factuur). 

*Stad Sint-Niklaas (dienstkaart voor de tentoonstelling van het leerlingenwezen, 

de handelsfoor en de Vlaamse kermis). 
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123. September 1937.  1 omslag 

*Théophile Beyst, Lochristi, Etablissement horticulture (factuur). 

*Gebroeders De Wilde, Lokeren, vervoer met moterboten en auto-tractor 

(briefomslag). 

*Jos Heyndericxk - Pyl, Sint-Niklaas, marmer- steen- en beeldhouwwerk, 

grafmonumenten en stenen (factuur). 

*A. Cantens - Roelant, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefomslag). 

                  

124. Oktober 1937.  1 omslag 

*Emiel Beaumont - Dierickx, Lokeren, fabrikant in saucissen (briefomslag). 

*Bond der Toekomstige Soldaten, Sint-Niklaas (uitnodiging algemene 

vergadering en voordracht voor- en nadelen van het kazerneleven). 

*Katholiek Verbond der Stad Sint-Niklaas (oproep om na te gaan of men is 

ingeschreven in de kiezerslijsten). 

*Kring der Reserve-officieren Sint-Niklaas (uitnodiging voor reserve-officieren 

om de oprichting van de kring te ondersteunen). 

*Romain De Mol - Ketels, Lokeren, verfhandel (factuur en postkaart). 

*BJB Kontich-Kazerne (toegangskaarten toneelvoorstelling Anne-Mietje). 

*LVDV Snuiftabak.               

125. November 1937.  1 omslag 

*Toegangskaarten voor voordracht- en feestavond voor de Heilig- Hartbonden 

met priester- en doolaardfilmen. 

*Fanfare Sint-Cecilia, Belsele (uitnodiging vergadering). 

*Augustin Hebbinckuys, Sint-Niklaas, apotheek (briefhoofd). 

*Merat. 

*Davidsfonds Sint-Niklaas (melding inhoud jaarverslag). 

*De Wase Missievrienden, Sint-Niklaas (uitnodiging diavoorstelling Tien jaren 

bij de wilde Bayaka). 

*Van Buynder, Sint-Niklaas, brouwerij (factuur). 

*Petrus Leemans - Van Stappen, Nieuwkerken-Waas, blokhandel (factuur). 

*Kajotsterafdeling Sint-Jozef (inschrijvingskaart algemene communie). 

             

126. December 1937.  1 omslag 

*Firma Truyens - Van der Linden, Sint-Niklaas (briefhoofd). 

*Georges Castelain, Lokeren, wijnen en champagne (factuur). 

*Derde Orde Mannenafdeling, Sint-Niklaas (uitnodiging activiteiten). 

*Bond der Toekomstige Soldaten, Sint-Niklaas (uitnodiging voordracht 

kazerneleven). 

*Duivenmaatschappij Recht voor Allen (uitnodiging vergadering). 

*Boerengilde Sint-Antonius, Doel (omzendbrief regelingen leningen, 

verzekeringen en andere financiële zaken). 

*Racing Supportersclub Houdt Vast, Lokeren (uitnodiging vergadering). 

*Werk der Retretten voor Mannen, Sint-Niklaas (uitnodiging vergadering). 
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1938 

 

127. Januari 1938.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (toegangskaarten groot liefdadigheidsfeest voor het patronaat 

van het Kindje Jezus en opvoering toneelstuk De zeven geitjes en de wolf). 

*L'Amicale des Anciens de la VLA-VLA (Koninklijke Oost- en Westvlaemsche 

Kring) (lidkaart). 

*Bisdom Gent, Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand Sint-Niklaas (mandaat 

kerkfabriek). 

*Adolf Van Peteghem, Lokeren, Houthandel, schaverij en zagerij (factuur). 

*Bischoppelijke Normaalschool Sint-Niklaas (reclamefolder voor de Hogere 

Cursus in de Pedagogiek en de cursus De didactiek van het moedertaalonderwijs). 

*Ziekhuis Sint-Niklaas, Gesticht voor krankzinnige vrouwpersonen Philippus 

Neri (bericht van definitieve vrijlating). 

*Affiche verkoop langstammige bomen staande op de polygoon van Brasschaat. 

*Leonie Van der Spurt (opvolgster van Fieneken Hens), Sint-Niklaas, religeuze 

artikelen, zaden, visbenodigdheden en kruideniersartikelen (factuur). 

*Gemeente Doel (toegangskaarten cinema avond). 

*Ant. Callaert-Noens, Sint-Niklaas, fabriek van breigoed en wol (factuur). 

*Henri De Backer, Sint-Niklaas, Schoenen Nicola (factuur). 

*Kerkfabriek van de hoofdkerk, Sint-Niklaas (melding hernieuwing 

abonnementen kerkstoelen). 

*E. & A. De Meulenaer, Sint-Niklaas, verfhandel en binnenhuisinrichting 

(factuur). 

*Congregatie Het Hof, Sint-Niklaas (nieuwjaarskaart met herinnering 

hernieuwing lidmaatschap). 

*BJB Meisjes van Kontich-Kazerne (toegangskaarten voor het toneelstuk Het 

fabrieksmeisje). 

*Hebbinckuys - Heynderickx, Sint-Niklaas, handel in stoffen (strooibiljet gericht 

op communicanten). 

*L. Van Bel - Bruwiere, Sint-Niklaas, weverij (factuur). 

     

128. Februari 1938.  1 omslag 

*Gezusters De Vos (Oud Huis J. De Vos - De Buysscher), Sint-Niklaas, magazijn 

voor verfwaren en vernissen (factuur). 

*Feremans, Nieuw-Namen, muziekuitgaven (strooibiljet met opgave van 

tarieven). 

*Verminderingskaart voor het gebruik van de spoorweg voor de deelname aan het 

congres voor godsdienstig onderricht te Sint-Niklaas. 

*P. Meys - Prevenier, Lokeren, groothandel in breiwol en breigoederen (factuur). 

*Van Avermaet - Dubourg, Lokeren, matrassenmaker (factuur). 

*Broederschap van het Allerheiligste Sacrament des Autaars, Sint-Niklaas 

(uitnodiging gebed XL-uren). 

*Kring der Reserve-Officieren van het Land van Waas (uitnodiging algemene 

vergadering). 

*Théophile Beyst, Lochristi, horticultuur (factuur en postkaart). 

*Geerinck, Lokeren, kurken en touwen (vrachtbrief). 
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*Marcel Van Slycken - De Cock (Oud huis Frans Van Waerebeke), Lokeren, 

kruidenierswinkel (strooibiljet opening winkel). 

            

129. Maart 1938.  1 omslag 

*Congregatie Het Hof, Sint-Niklaas (toegangskaart toneelstuk Samson en Moot in 

de politiek). 

*Stad Sint-Niklaas, parochie Sint-Jozef (toegangskaarten mysteriespel over 

Christus' lijden). 

*Wase Federatie der Christelijke Volksverzekeringen, Centrum voor bestrijding 

der gezwelziekten, Sint-Niklaas (lidkaart). 

*De Wase Missievrienden, Sint-Niklaas (uitnodiging lezing Nederlandse witte 

pater Dr. Zuure over Urundi op vraag van pater Janssens de Varebeke). 

*J. Hebb - Vennen, Sint-Niklaas, kunst- en binnenhuisversiering (briefomslag). 

*In de spinster, Lokeren, kleermakerij en handel in stoffen (postkaart, visitekaart 

en strooibiljet). 

                

130. April 1938.  1 omslag 

*In de spinster, Lokeren, kleermakerij en handel in stoffen (etiket voor 

huwelijkscadeau). 

*Firma Ketels & Martens, Lokeren, groothandel wol en katoen (factuur). 

*Adolf Van Peteghem, Lokeren, houthandel, zagerij en schaverij (factuur). 

*Externaat Carolus Borremeus, Sint-Niklaas (puntenkaart leerlingen). 

*Bond van het Heilig Hart, Vrouwenafdeling, O.L.V.-Parochie, Sint-Niklaas 

(uitnodiging maandelijkse communie). 

                 

131. Mei 1938.  1 omslag 

*Gabriel Deshayes, Sint-Niklaas, besteldienst per vrachtauto en verkoop oude 

wijnen onder kostprijs. 

*Jan Verstraeten - De Pauw, Lokeren, touwslagerij (factuur). 

*Armand Verstrepen, Sint-Niklaas, hypotheken, leningen en verzekeringen 

(briefhoofd). 

*Théophile Beyst (vertegenwoordigd door Heinrich Orell in Basel), Lochristi, 

horticultuur (bestelbonnen en visitekaartjes Orell). 

                 

132. Juni 1938.  1 omslag 

*Nijverheidsschool Sint-Niklaas (programmaboek jaarlijkse prijsuitdeling). 

*Bond van het Heilig Hart (inschrijvingskaart vlaggenfeest Melsele-Waas). 

*Weegbrug Kieldrecht-statie (ontvangstbewijs). 

*Davidsfonds Sint-Niklaas (programma feest Sint-Lutgardis). 

*Firma Cl. Van Avermaet, Lokeren, kurk en isolatiekurkfabriek (factuur). 

*Sint-Niklaase Bouwmaatschappij (uitnodiging algemene vergadering). 

*Schoenfabriek Nicola, Sint-Niklaas (briefomslag). 

*P. Lucas en de leden van de naaikrans, Sint-Niklaas (uitnodiging tentoontstelling 

ten voordele van de missie). 

*Compagnie de Bruxelles, Brussel, brandverzekeringen (briefhoofd). 

*Brouwerij van Kemseke. 
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*Sint-Jozefs patronaat, Kontich-kazerne (uitnodiging algemene moedershulde). 

*Wase Invalidenbond (toegangskaart ballonnenwedstrijd). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche 7de grote prijs voor beroepsrenners). 

         

133. Juli 1938.  1 omslag 

*In de spinster, Lokeren, kleermakerij en handel in stoffen (strooibiljet en 

premiekaart). 

*A. Cantens - Roelant, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Peeters - Vandenbroeck, Sint-Niklaas, Ancienne Filature (briefhoofd). 

*Albert Pyl en Zoon, Lokeren, mechanieke wagen- en schrijnwerkerij (factuur). 

*F. Bouché - De Backer, Sint-Niklaas, kolenhandel (leveringsbon). 

*Leon Van Puymbroeck, Sint-Niklaas, fabriek van kunstkoperwerk, ketelmakerij, 

drijfwerk en nabootsing van middeleeuwse kunstvoorwerpen (visitekaart voor 

vertegenwoordiger). 

*Adolf Van Peteghem, Lokeren, houthandel, zagerij en schaverij (factuur). 

*Vakantiepatronaat voor meisjes, Sint-Niklaas, school Mercatorstraat (affiche). 

*A. Van Raemdonck en Zoon, Sint-Niklaas, putboorders (facturen). 

*Briqueteries & tuileries du Brabant, Tubize (logo voor briefhoofden, facturen en 

briefomslagen) 

*C. Heyninck, Sint-Niklaas, kunst- en sierraadschilder en aannemer van 

glaswerken (factuur). 

*Gesticht De Berkenboom, Sint-Niklaas, (uitnodiging tentoonstelling werken 

leerlingen). 

*Bisschoppelijke normaalschool voor onderwijzers en kosters, Sint-Niklaas 

(uitnodiging retraite). 

         

134. Augustus 1938.  1 omslag 

*Congregatie der jongelingen Het Hof, Sint-Niklaas (uitnodiging viering 

honderdjarig bestaan van de congregatie). 

*P. Willems - Muyzewinkel, Berlaar (wikkel voor honingkoek met een soldaat die 

prikkeldraad trotseert). 

*Ackerman -Laurence, St-Hilaire St-Florence, wijnhandel (menukaart voor de 

viering van het honderdjarige bestaan van de jongelingencongregatie Het Hof). 

*R. Lesseliers, Belsele, horticultuur (folder prijslijst en leveringsvoorwaarden). 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(uitnodiging jaarlijkse uitstap). 

                 

135. September 1938.  1 omslag 

*BJB Kontich-Kazerne (toegangskaarten toneelvoorstelling De Stad roept en 

Valse Mina). 

*Leonie Van der Spurt (opvolgster van Fieneken Hens), Sint-Niklaas, religieuze 

artikelen, zaden, visbenodigdheden en kruideniersartikelen (postkaart). 

*BJB Kontich-Kazerne (spaarkaart). 

*Marcel Van Slycke, Lokeren, verzekeringsagent (strooibiljet voor verzekeringen 

voor wielrenners). 
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136. Oktober 1938.  1 omslag 

*Wase Federatie der Christelijke Mutualiteiten, Sint-Niklaas (medisch formulier 

voor een tuberculose onderzoek). 

*Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (erekaart voor goed gedrag en vlijt). 

*Romain De Vidts, Sint-Niklaas, wijnhandelaar (prijslijst). 

*Pensionaat O.L.V.-Presentatie, Sint-Niklaas (maandelijkse kaart voor orde, vlijt, 

gedrag en beleefdheid). 

*Huis Vermeirsch, Lokeren, kinderartikelen (strooibiljet). 

*M. Keppens - Bracke, Lokeren, kruidenier, wijnen en koffiebranderij (postkaart). 

                

137. November 1938.  1 omslag 

*Davidsfonds Sint-Niklaas (uitnodiging feestavond met voordracht De Maeyer, 

leerkracht godsdienst te Aalst). 

*Vlaamse Oudstrijders, Lokeren (uitnodiging vredesfeestmaal). 

*Kajotsters van de Sint-Jozefsparochie (toegangskaart toneelstuk De panter). 

*Koninklijke Maatschappij Concordia, Lokeren (toegangskaart groot bal en 

tombola). 

*Roger Lesseliers, Belsele, horticultuur (facturen en briefomslag). 

*Sint-Antonius naaikring, Sint-Niklaas (uitnodiging vergadering). 

                

138. December 1938.  1 omslag 

*Amicale des Anciens de la VLA-VLA (Koninklijke Oost- en Westvlaemsche 

Kring) (formulier storting ledenbijdrage). 
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1939 

 

139. Januari 1939.  1 omslag 

*Stad Lokeren, groot bal in zaal Knaptand (toegangskaart en affiche). 

*Mutualiteit Christene Volksverzekering Troost in Nood, Nieuwkerken-Waas 

(reglement van inwendige orde). 

*Lokeren, carnavalsliederen. 

*Technische brochure weef- en breimachines. 

*Stad Sint-Niklaas, uitbetaling stadslening 1938. 

*Broers en Zusters Waterschoot, Sint-Niklaas (bestelbon). 

*Charles Van Wylick, Elsene, fabriek van vernissen en kleuren (postkaart). 

*Bisschoppelijke Normaalschool, Sint-Niklaas (programma toneelavond ter ere 

van de inwijding van enkele nieuwe lokalen). 

*Kajosters van Stekene, Doel (toegangskaarten toneelavond). 

*Meisjespatronaat, Sint-Niklaas (toegangskaarten liefdadigheidstoneelfeest). 

*Koninklijke Maatschappij H. Franciscus-Salesius, Doel (standaarduitnodiging 

voor diverse activiteiten). 

*Hoofdkerk van Sint-Niklaas (standaardprogramma voor kooroptredens). 

*Liggende wipmaatschappij Oude Schutters, Haasdonk (affiche grote 

rouwschieting voor Judook Moortgat). 

*BJB Kontich-Kazerne (toegangskaarten operette De ontevreden wasvrouw). 

*A. Van Ursel - De Keersmaker, Sint-Niklaas, fabriek van breigoed (factuur). 

*Theophile Beyst, Lochristie, tuinbouwbedrijf (Engels- en Duitstalige prijslijst). 

      

140. Februari 1939.  1 omslag 

*Jos De Smedt, Sint-Niklaas, landmeter (briefhoof en -omslag). 

*Congregatie der Jongelingen Het Hof, Sint-Niklaas (toegangskaart gala-bonte 

avond). 

*Patronaat van het Heilig Kindje Jezus, Sint-Niklaas (programma 

weldadigheidstoneel). 

*Bisschoppelijke Normaalschool, Sint-Niklaas (uitnodigingen activiteiten 

eeuwfeest school). 

*Hogere Sint-Lucasschool, Gent (getuigschrift). 

*Pensionaat O.L.V.-Presentatie, Sint-Niklaas (maandelijkse puntenkaarten voor 

orde, gedrag en vlijt). 

*Emiel Faresyn-Speelman, Sint-Niklaas, magazijn in marmeren schouwen, 

grafzerken, kruisen en schouwen (visitekaart). 

               

141. Maart 1939.  1 omslag 

*Affiche Versch Heetbrood. 

*Luc De Smedt, Sint-Niklaas, ingenieur (briefhoofd). 

*Oscar De Hauwere, Lokeren, verdeler van Claeys dieselmotoren (reclamefolder 

dieselmotoren en briefomslag). 

*J. Grandsard - Sammels, Sint-Niklaas, handel in wijnen en likeuren (factuur). 

*Stad Sint-Niklaas (affiches stemburelen en aankondiging verkiezingen. 
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142. April 1939.  1 omslag 

*Affiche steunkaart 8ste grote prijs Sint-Niklaas Beroepsrenners 5 augustus 1939. 

*Charles Van Wylick, Elsene, fabriek van vernissen en kleuren (uitnodiging 

demonstratie moderne plastiekbewerking in het magazijn in de Nijverheidsstraat 

te Lokeren). 

*Gebroeders De Wilde, Lokeren, vervoer met motorboten (formulier Stad 

Antwerpen, Scheldekaaien, Bewaking). 

*Oud Leerlingenbond Normaalschool, Sint-Niklaas (verminderingskaart 

spoorwegen om zich naar het congres van de Oud-leerlingenbond te Sint-Niklaas 

te begeven). 

*Emiel Faresyn-Speelman, Sint-Niklaas, mechanische marmer- en steenhouwerij 

(briefomslag). 

                 

143. Mei 1939.  1 omslag 

*R. Clement & J. Huyghe, Lokeren, ijzer- en kopergieterij (briefhoofd). 

*Broederschap van het Heilig Sacrament, Sint-Niklaas (uitnodiging viering 

jaargetijde en betaling lidgeld). 

*Ketels - Martens, Lokeren, geweefsels (ontvangstbewijs). 

*Albert Acar - Van Havere, Sint-Niklaas, behang, gordijnen, vlaggen en 

versieringen (factuur). 

*Hoofdkerk Sint-Niklaas (uithangbord Geen biecht gedurende de Heilige Mis van 

6 uur). 

                 

144. Juni 1939.  1 omslag 

*Davidsfonds Sint-Niklaas (uitnodiging viering Sint-Lutgardisfeest, patrones van 

de Vlaamse beweging). 

*P. Lucas en de leden van de Naaikrans, Sint-Niklaas (stooibiljet tentoonstelling 

en tombola ten voordele van de missiewerken in het lokaal van het Werk der arme 

zieke). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche programma kermis). 

*Ziekentriduum (opdruk brancardier voor armwindel). 

*E. Mussche, Doel, aardappelteler (prijslijst voor vertegenwoordiger Jozef Arts, 

Sombeke bij Hamme). 

*F. Bouché, Sint-Niklaas, steenkolenhandelaar (bestelbon). 

*Gesticht Berkenboom, Sint-Niklaas (schoolrekening voor leerlingen). 

*Nestor Zeghers, Sint-Niklaas, deurwaarder (melding aan klanten van schrapping 

van wissels). 

*Oud-leerlingenbond Technisch Instituur voor Breikunde, Sint-Niklaas 

(uitnodiging feestelijkheden). 

*Dienst der Arme Kerken en Missiën, Sint-Niklaas (strooibiljet tentoonstelling 

werken van de leden). 
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145. Juli 1939.  1 omslag 

*Nestor Zeghers, Sint-Niklaas, deurwaarder (formulier voor bijstand Rijkswacht 

voor uitoefening bevoegdheden deurwaarder). 

*Ancienne Filaturie Peeters & Vandenbrouck, Sint-Niklaas, Fabrique des Rubans 

(ontvangstbewijzen). 

*Gebroeders De Wilde, Lokeren, vervoer met motorboten en autotractors 

(factuur). 

*Vrije daghuishoudschool Sint-Carolus Borromeus, Sint-Niklaas (diploma 

Huishoudelijke Wetenschappen). 

*SV Sint-Niklase Bouwmaatschappij, Sint-Niklaas (uitnodiging algemene 

vergadering en jaarverslag financiën). 

*Vak- en Vrije beroepsschool Sint-Antonius, Sint-Niklaas (reclamefolder dag-, 

avond- en zondagslessen). 

*Weduwe Ch. Huys - De Cock, Sint-Niklaas, verzekeringsmakelaar 

(briefomslag). 

*Pater Ivo (aankondigingsbord aanwezigheid). 

*August Verniers, Sint-Niklaas, apotheek (factuur). 

             

146. Augustus 1939.  1 omslag 

*R. Clement & J. Huyghe, Lokeren, ijzer- en kopergieterij (factuur). 

*A. Buydens, Lokeren (strooibiljet monster-bolling). 

*Bond der Toekomstige Soldaten, Sint-Niklaas (uitnodiging voordrachten). 

*L. De Backer - Van Hiel, Sint-Niklaas, schoenhandelaar (strooibiljet). 

*Bisschoppelijke normaalschool, Sint-Niklaas (uitnodiging regelingen 

ingangsexamens kandidaten en kandidaat-kosters). 

*Lagere Hoofdschool Sint-Rochus, Sint-Niklaas (programma plechtige 

prijsuitreiking). 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(uitnodiging daguitstap). 

*A. Van Ursel - De Keersmaker, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

              

147. September 1939.  1 omslag 

*M. Keppens -Bracke, Lokeren, kruidenierswaren, wijnen en likeuren (postkaart). 

*Ex-libris F. Bellemans. 

*Emile Van der Aa & Zoon, Sint-Niklaas, aannemer van allerhande bouwwerken 

(factuur). 

*Bakkersbond van Kieldrecht en omliggende (reglement bond). 

                  

148. Oktober 1939.  1 omslag 

*B.J.B. Kontich-Kazerne (programma toneelstuk Margaretha). 

*Jongensschool van Kontich-Kazerne (puntenlijst). 
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149. November 1939.  1 omslag 

*Boerengilde Sint-Isidoor, Nieuwkerken-Waas (uitnodiging begrafenis lid). 

*Jozef De Laet, Sint-Niklaas, handelaar (factuur). 

*Henri De Backer, Sint-Niklaas, schoenenfabriek Nicola Shoe (postkaart en 

briefomslag). 

*Maalderij De Witte Molen, Julien Van Geertsom - Smet, Sint-Niklaas (factuur). 

*Congretatie der Jongelingen Het Hof, Sint-Niklaas (toegangskaarten en 

programma voorstelling En waar de sterre bleef stille staan). 

*Al. Vercauteren - Pauwels, Sint-Niklaas, schoenfabriek De Laars 

(reclamefolder). 

*Charles Verstraeten, Lokeren (strooibiljet Grote kaarting). 

*O.L.V.-Presentatie, Sint-Niklaas (programma patroonfeest eerwaarde oversten). 

*Karel Lyssens, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*J.D.O. Sint-Niklaas (uitnodiging vergadering zusters). 

            

150. December 1939.  1 omslag 

*Plaatselijk Comité tot steun aan de Gemobiliseerden en hun Gezin, Sint-Niklaas 

(bestelbon). 

*Emiel Faresyn-Speelman, Sint-Niklaas, mechanische marmer- en steenhouwerij 

(factuur). 

*Bibliotheek Davidsfonds, Sint-Niklaas (strooibiljet ontleningen en aanbod 

bibliotheek). 
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1940  

 

1. Januari 1940.  1 omslag 

*Jongelingencongregatie Het Hof, Sint-Niklaas (erelidkaart 1940). 

*Mevrouw Stoop, Zeveneken (uitnodiging betaling pacht). 

*Bond Kroostrijke Gezinnen, Doel (uitnodiging voor leden om deel te nemen aan 

de feestelijkheden op 2 februari 1940). 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(uitnodiging algemene, bestuursvergadering). 

*Congretatie Het Hof, Sint-Niklaas (kaart met nieuwjaarswensen en vraag 

hernieuwing lidgeld). 

*Ministerie van Landsverdediging, Territoriale Burgerlijke Wacht, Belsele 

(standaardkaart). 

*Bloemen Voorzichtig (etiket voor verpakkingen). 

*Bond van het Heilig Hart, Sint-Niklaas (toegangskaarten voor een 

liefdadigheidsfilmavond voor de gemobiliseerden). 

*Syndikale Kamer van Textielnijverheid, Sint-Niklaas (uitnodiging vergadering). 

             

2. Februari 1940.  1 omslag 

*Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (bewijskaart voor een verminderd tarief voor de 

trein). 

*Alois De Meester - De Permentier, Sint-Niklaas, runder- en 

varkensbeenhouwerij (factuur). 

*Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (kaarten ter beloning van leerlingen die goede 

punten behaald hebben). 

*Ministerie van Landsverdediging, Territoriale Burgerlijke Wacht, Doel 

(briefomslag). 

*Alfons Pincé - Colman, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*P. De Rop & J. Smet, Sint-Niklaas, patisserie (briefomslag). 

*Gemeente Belsele (formulier levensbewijs). 

*Jongelingencongregatie Het Hof, Sint-Niklaas (toegangskaarten filmvoorstelling 

De Kidnappers). 

*Dokter Van Laere, Kieldrecht (briefhoofd). 

*Brandverzekeringsmaatschappij De Schelde, Sint-Niklaas (uitnodiging ter 

betaling verzekering). 

*Thomas Juten, Sint-Niklaas, verkoper van Ford wagens (briefomslag). 

*Textielconditionnement Sint-Niklaas (tarievenlijst). 

*Oscar De Hauwere, Lokeren, mechanica en constructie (factuur). 

          

3. Maart 1940.  1 omslag 

*Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Bijstand, Sint-Niklaas 

(ontvangstbewijs ledenbijdrage). 

*Christelijke Volksverzekering, Sint-Niklaas (formulier ter registratie voor de 

invalidenkas). 
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 *Wase Federatie der Christelijke Volksverzekeringen, Sint-Niklaas (formulier 

speciale geneeskundige dienst met onderscheid tussen gemobiliseerden en niet 

gemobiliseerden). 

*Romain De Vidts, Sint Niklaas, wijnhandelaar (factuur). 

*G. Feremans, Kieldrecht, muziekuitgaven (briefomslag). 

*J. De Potter, Lokeren, deurwaarder (postkaart). 

*Hoofdkerk Bond van het Heilig Hart, Sint-Niklaas (uitnodiging Paasmis en 

vredesboodschap). 

*Karel Lyssens, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (orderbevestiging). 

              

4. April 1940.  1 omslag 

*Pensionaat O.L.V.-Presentatie, Sint-Niklaas (maandelijkse kaart voor het 

behalen van de 1ste graad voor gedrag, beleefdheid, orde en vlijt). 

*Van Goethem, Sint-Niklaas, koordenmagazijn (affiche ter melding van verhuis 

magazijn). 

*VKBJ, Sint-Niklaas (uitnodiging voor een retraite te Moerzeke). 

*Hoofdkerk Sint-Niklaas (melding van afwezigheid). 

*Thomas Juten, Sint-Niklaas, verkoper van Ford wagens (factuur). 

*Affiche reclame De smakelijkste kaasjes zijn Walba. 

*Ministerie van Financiën (formulier onafgetekende geleiaangifte). 

*Katholieke Filmliga, Sint-Niklaas (uitnodiging filmvoorstelling Het groene 

licht). 

*Gutermann naaizijde (factuur). 

*Toneelkring Ik Dien, Lokeren (strooibiljet uitnodiging filmvoorstelling 

Karnavalstoet 1937 en Lokerse actualiteiten). 

*M. Van Rossen & Bryssinck, Sint-Niklaas, beschuitbakkerij (factuur en etiket 

bederfelijke waren). 

           

5. Mei 1940.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas, Burgemeester Heyman (minuut van affiche aanmaning kalmte 

en oproep tot voorzichtigheid). 

*Stad Sint-Niklaas, Burgemeester Heyman (minuut van affiche met oproep ouders 

op hun kinderen te letten). 

*Stad Sint-Niklaas, Burgemeester Heyman (minuut van affiche met opgave van 

de publieke schuilplaatsen). 

*Stad Sint-Niklaas, Burgemeester Heyman (minuut van affiche met melding dat 

de mannen tussen 15 en 35 jaar zich op het stadhuis moeten aanmelden om daarna 

zo snel mogelijk de stad te verlaten). 

*Paters Kontich-Kazerne (uitnodiging voor dringende vergadering voor moeders 

over de zedelijke gevaren voor dochters door de mobilisatie). 

*Stad Sint-Niklaas (minuut van affiche voor de voorlopige schikkingen 

betreffende de fruit-en groentemarkt). 

*Stad Sint-Niklaas, Waterdienst (minuut van affiche ter melding dat de 

watertoevoer van het stedelijk waterleidingsnetwerk is onderbroken). 

*Stad Sint-Niklaas, Burgemeester Heyman (minuut van  affiche met melding van 

de restricties voor het vrije verkeer opgelegd door de militaire overheid). 
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 *Cyriel Barbieur & Dochter, Doel, gareelmakerij en kapsalon (strooibiljet 

opening handelszaak). 

*Externaat Sint-Carolus Borremeus, Sint-Niklaas (kaart voor uitstekende 

resultaten). 

*Stad Sint-Niklaas, Burgemeester Heyman (minuut van affiche 

samenscholingsverbod). 

           

6. Juni 1940.  1 omslag 

*Petrus Sorgeloos - Van Nuwenborg, Sint-Niklaas, schrijnwerker en ondernemer 

(factuur). 

*Stad Sint-Niklaas, burgemeester Van Haver (minuut voor affiche rantsoenering). 

*Van Bunder, Sint-Niklaas, brouwerij (affiche met maximumprijzen). 

*Henri De Backer, Sint-Niklaas, schoenenfabriek Nicola Shoe (factuur). 

*Ch. Pauwels - Buytaert, Sint-Niklaas (reclamestempels gezondheidsbeschuit). 

                 

7. Juli 1940.  1 omslag 

*J. De Beule, Sint-Niklaas, reclamebureau (reclame voor bakovens). 

*Patronaat Sint-Niklaas (uitnodiging voor vakantiepatronaat voor meisjes). 

*Emiel Faresyn - Speelman, Sint-Niklaas, mechanische marmer- en 

steenhouwerij, bouwwerken, grafzerken en kruisen (briefhoofd). 

*Reclame voor hespenworst Manzo. 

*Vrije Vak- en Beroepsschool, Sint-Niklaas (briefomslag). 

                 

8. Augustus 1940.  1 omslag 

*J. De Beule, Sint-Niklaas, reclamebureau (reclame voor bakovens). 

*Boerengilde Sint-Isidoor, Nieuwkerken-Waas (uitnodiging vergadering). 

*Henri De Backer, Sint-Niklaas, schoenenfabriek Nicola Shoe (postkaart en 

briefomslag). 

*Werk voor de Geteisterden, Sint-Niklaas (uitnodigingskaart). 

                  

9. September 1940.  1 omslag 

*Duitse registratieformulieren voor het bezit van motorvoertuigen en 

grensoverschreiding. 

*Departement van Landbouw en Voedselvoorziening, Doel (affiche rantsoenering 

eetwaren). 

*Petrus Sorgeloos - Van Nuwenborg, Sint-Niklaas, schrijnwerker en ondernemer 

(briefomslag). 

*Geneesherenkorps Sint-Niklaas (postkaart met melding zondagsdienst 

geneesheren). 

*Geerinck, Lokeren, kurkenfabriek (verzendingsbewijs goederen). 

*Thomas Juten, Sint-Niklaas, verkoper van Ford wagens (bestelbon). 

*Drukkerij Van Haver, Sint-Niklaas (affiche ter melding dat de affiches met de 

nummers met de handelsregisters klaarliggen ter afhaling). 
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10. Oktober 1940.  1 omslag 

*Jaar- paarden- en veemarkt Belsele (strooibiljet). 

*Jongelingencongregatie Het Hof, Sint-Niklaas (uitnodiging toneelstuk Waar zijn 

de juwelen?). 

*Lossie - Van de Velde, Sint-Niklaas, tabak (reclamestempel). 

*Amadée Van der Meulen - Bracke, Sint-Niklaas, beenhouwerij (factuur). 

*Jozefspatronaat Kontich-Kazerne (toegangskaart toneelstuk Familiejuwelen). 

*Van Buynder, Sint-Niklaas, brouwerij (affiches met melding maximumprijzen). 

*De Wilde Broeders, Sint-Niklaas, beurtdienst Antwerpen-Lokeren met de 

motorboten Rapide (kaart ter melding afhaling goederen). 

*Jean Janssens de Varebeke, Sint-Niklaas, advocaat (briefomslag). 

*Alfons Van Damme, Lokeren, bierhandelaar (factuur). 

             

11. November 1940.  1 omslag 

*Congregatie der Zusters O.L.V.- Presentatie, Sint-Niklaas (brochure constituties 

of kloosterregels). 

*José Van der Aa, Sint-Niklaas, aannemer openbare en private werken 

(briefhoofd en briefomslag). 

*E. & A. De Meulenaer, Sint-Niklaas, moderne huisversiering en magazijn in alle 

soorten verf, vernis en glas (factuur). 

                   

12. December 1940.  1 omslag 

*Technische tekeningen breimachines. 

*BJB Kontich-Kazerne (toegangskaarten toneelstuk Schoenmaker, blijf bij uw 

leest). 

*Dokter J. Plasschaert, Sint-Niklaas, oog- keel- en neusarts (affiche spreekuren en 

verandering adres). 

*Toneelbond Kunst Adelt van de Congregatie Het Hof, Sint-Niklaas 

(toegangskaarten toneelstuk De nieuwe Kerstmis). 

*Henri De Backer, Sint-Niklaas, schoenenfabriek Nicola Shoe (factuur). 

*Cyriel Van Cleemput, Lokeren, metser en aannemer (factuur). 
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1941 

 

13. Januari 1941.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (invulformulier voor gebrekkigen en verminkten, verklaring 

van bestaansmiddelen). 

*Stad Sint-Niklaas, Openbare Onderstand Landloperij en Bedelarij (standaard 

antwoordformulier naar de provinciegouverneur betreffende personen opgenomen 

in bedelaars- of krankzinnigengestichten). 

*René Van de Voorde - De Corte, Sint -Niklaas, groothandel in rijwielen en 

onderdelen (visitekaart). 

*L. Van Puymbroeck, Sint-Niklaas (reclamebord voor winkel). 

                  

14. Februari 1941.  1 omslag 

*Gabriel Deshayes, Sint-Niklaas, (factuur). 

*Leon Van Puymbrouck, Sint-Niklaas, lood- en zinkwerk, badinrichting 

(briefhoofd). 

*De Verenigde Schoenhandelaars, Lokeren (aankondiging openingsuren). 

*De Wilde Florent, Lokeren, scheepsbevrachter (contracten scheepsbevrachting). 

*Ziekhuis, Sint-Niklaas (register der celverpleging en dwangmiddelen). 

                 

15. Maart 1941.  1 omslag 

*José Van der Ae, Sint-Niklaas, aannemer van openbare en private werken 

(briefomslag). 

*Christus Koning Eenheid, Mgr Bermijnstam, Populierengroep, Sint-Niklaas 

(uitnodiging). 

*Stad Sint-Niklaas, Burgemeester E. Van Haver (affiche politieverordening ter 

bestrijding van vijandelijke propaganda). 

*R. Bouché, Sint-Niklaas, kolenhandel (boekjes leveringbonnen). 

                  

16. April 1941.  1 omslag 

*René Van Hecke - De Wulf, Sint-Niklaas, brouwerij Het Wuitennest 

(briefomslag en factuur). 

*Boerengilde Sint-Benedictus, Prosperpolder Kieldrecht (standaardbrief 

aanmaning bestrijding coloradokever voor vrijwaring aardappelenoogst). 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(omzendbrief betreffende de archeologische vondsten bij het graven van de kom 

voor de gasketels). 

*Dietse Militie Zwarte Brigade, Lokeren (registratieformulier aanwezigheid 

leden). 

                  

17. Mei 1941.  1 omslag 

*Emile De Pauw & Fils, Lokeren, Garage De Sote en Citroën (briefhoofd en 

briefomslag). 
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18. Juni 1941.  1 omslag 

*Van Buynder, Sint-Niklaas, brouwerij (briefhoofd). 

*Gebroeders De Wilde, Lokeren, vervoer voor binnen- en buitenland met 

motorboten (briefomslag). 

*Petrus Merckx, Stekene, breigoedfabriek (briefomslag en visitekaart). 

*Eug. Vergult - Van Brande, Sint-Niklaas, schrijnwerker en ondernemer 

(briefomslag). 

                  

19. Juli 1941.  1 omslag 

*Duitse registratieformulieren voor het bezit van motorvoertuigen en 

grensoverschreiding. 

*Affiche voor zondagsdienst apothekers. 

*Joseph Claeyé - Van Boxelaer, Sint-Niklaas, hoef- en wagensmeden en 

gereedschappen voor landbouw en huishoudartikelen (factuur). 

*E. & A. De Meulenaer, Sint-Niklaas, verven, vernis en glas (briefomslag). 

*Thomas Juten, Sint-Niklaas, verkoper van Ford wagens (factuur en briefomslag). 

                 

20. Augustus 1941.  1 omslag 

*J. Van Eyck - Meersman, Sint-Niklaas, voerman (factuur). 

*Leonie Van der Spurt (opvolgster van Fieneken Hens), Sint-Niklaas, religeuze 

artikelen, zaden, visbenodigdheden, kruideniersartikelen (briefhoofd en 

briefomslag). 

*Ministerie van Arbeid en Voedselvoorziening, Bevoorradingsdienst Belsele 

(briefomslag). 

*Nationale Landbouw- en Voedingscoöperatie (etiket goederen). 

*Technisch Instituut voor Breikunde, Sint-Niklaas (factuur voor 

textielconditionnement). 

*Boerenwacht, Doel (formulieren voor opeisingen wachters). 

                

21. September 1941.  1 omslag 

*S. Moens - Vermeire, Hamme, fabriek van rook-, rol- en snuiftabak (factuur). 

*Van Buynder, Sint-Niklaas, brouwerij (factuur). 

*Henri De Backer, Sint-Niklaas, schoenenfabriek Nicola Shoe (postkaart en 

briefomslag). 

*Heyman - Schelfhout, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Faro Extra. 

*Emiel Faresyn - Speelman, Sint-Niklaas, mechanische marmer- en 

steenhouwerij, schouwen, grafzerken, kruisen en lavavoplaten (briefomslag). 

*A. Callaert - Noens, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefomslag 

 en factuur). 

*Psychiatrische inrichting Philippus Neri, Sint-Niklaas (standaard overzichtsstaat 

verpleegden en verpleegkundigen). 
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22. Oktober 1941.  1 omslag 

*Dokter Ludwig (Arnold) Tielemens, Sint-Niklaas, Nier- en Blaasziekten (affiche 

raadplegingsuren, aankondiging geneesheer van dienst en raadplegingen UV-

Stralen en galvanocauterisatie). 

*Stad Sint-Niklaas, stadsschouwburg (plan met verdeling en nummering zetels). 

*Ik Dien, Lokeren, Vlaamse toneelvereniging (affiche voorstelling Pietje de 

landloper). 

                   

23. November 1941.  1 omslag 

*Dokter Ludwig (Arnold) Tielemens, Sint-Niklaas, nier- en blaasziekten (affiche 

raadplegingsuren). 

*Katholiek Huishoudelijk Hulpbetoon, Sint-Niklaas (antwoordkaart). 

*R. Lesseliers, Belsele, zaadhandel (prijslijst). 

*Kerk der Karmelistessen-Theresianen, Sint-Niklaas (uitnodigingen missen). 

*De Wase Missievrienden, Sint-Niklaas (uitnodiging voordracht De ijsvelden van 

de Poolcirkel). 

*DEVLAG, Lokeren (uitnodiging kameraadschapsavond). 

*R. Clement & C. Huyghe, Lokeren, ijzer- en kopergieterij (briefhoofd en 

briefomslag). 

*Gesticht Sint-Carolus Borremeus, Sint-Niklaas (standaard puntenformulier). 

              

24. December 1941.  1 omslag 

*Alfred De Bondt - Bossaert, Sint-Niklaas, kruideniershandel De Klok (factuur). 

*Zaza Cigaretten (reclame). 

*DEVLAG, Lokeren (toegangskaart kunstfeest). 

*Adolf Van Peteghem, Lokeren, houthandel, schaverij en zagerij (briefomslag). 
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1942 

 

25. Januari 1942.  1 omslag 

*Vlaams-Duitse Arbeidsgemeenschap, Lokeren, (filmvoorstelling Jungens). 

*Karels-Weyers-Roels, Sint-Niklaas, aannemer (briefomslag). 

                    

26. Februari 1942.  1 omslag 

*Affiche Toneelstuk Het Dorp zonder Klok (Ik Dien). 

*Reclame voor Victoire-Delicieux (aanbevolen door de artsen Van Rossem-Van 

Lindt), Nieuwkerken. 

*Art Deco bidprent (Sint-Pieters en Paulus abdij, Dendermonde). 

                   

27. Maart 1942.  1 omslag 

* Cantens-Roelant, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefhoofd). 

*DEVLAG Lokeren (aankondiging caberetavond door So Sind Wir). 

                    

28. April 1942.  1 omslag 

*DEVLAG Lokeren (uitnodiging viering verjaardag Hitler). 

*DEVLAG Lokeren (uitnodiging cursus vrouwenwerken). 

*Co. Heynicnk, Sint-Niklaas, kunst- en sierraadschilder (factuur). 

                   

29. Mei 1942.  1 omslag 

*DEVLAG Lokeren (uitnodiging voordracht De strijd in het Oosten). 

*Gemeente Belsele en fanfare Sint-Cecilia (bonte avond ten voordele van 

Winterhulp). 

*NSJV (uitnodiging voordracht Landdienst). 

*Strybol-Vercuyssen (briefhoofd enveloppe).  

*E &A De Meulenaer, Sint-Niklaas, verven, vernis en glas (standaardbrief).                

 

30. Juni 1942.  1 omslag 

*DEVLAG Lokeren (strooibiljet en toegangskaart filmvoorstelling Sieg im 

Westen). 

                     

31. Juli 1942.  1 omslag 

*DEVLAG Lokeren (strooibiljet Cinema Flora, De Schimmelruiter). 

* H. De Backer, Sint-Niklaas, schoenfabriek Nicola Shoe (postkaart). 

*Dienstkaart Boerenwacht Doel. 

*Stad Lokeren ( bolling). 

*VNV Lokeren (strooibiljet 11 juli viering). 

*Alfons Rolliers (stadsbeiaardier, bedankingsbrief). 

                

 

 



 43 

32. Augustus 1942.  1 omslag 

*Technisch Instituut voor Breikunde (formulier voor laboratoriumonderzoek 

textiel). 

*Stad Sint Niklaas, Kantoor der Stedelijke Belastingen (betalingsaanmaning). 

*Apotheek Verniers, Sint Niklaas (reclame voor haarpoeder). 

*Romain De Vidts, Sint Niklaas, wijnhandelaar (briefhoofd). 

                  

33. September 1942.  1 omslag 

*Jozef Bracke-Pieters, vleeshandel, beenhouwerij Kalken. 

*Karel Lyssens, Sint Niklaas, breigoedfabriek (briefomslag en briefhoofd). 

*Wase Federatie der Christelijke Volksverzekeringen, Dienst X-stralen, Sint 

Niklaas (briefomslag). 

*NV Grote Brouwerijen Concordia, Geraardsbergen (reclame). 

*Gesticht voor Vrije Zenuwlijderessen, Sint-Niklaas (geneeskundig getuigschrift). 

*Gesticht voor Vrije Zenuwlijderessen, Sint-Niklaas (vertrouwelijk 

invulformulier). 

*J. De Sutter en Kinderen, bereiding en groothandel bereiden vleeswaren 

(reclame). 

*Nijverheidsschool Stad Sint Niklaas (diploma meestergast in de weefkunde). 

*Vrouwelijke Katholieke Arbeidende Jeugd, Afdeling Dienende Meisjes, Sint 

Niklaas (getuigschrift vakantiecursus). 

            

34. Oktober 1942.  1 omslag 

*DEVLAG Lokeren (strooibiljet filmvoorstelling Vlaanderen vecht aan het 

Oostfront). 

*Alfons Pincé-Colman, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefhoofd). 

                    

35. November 1942.  1 omslag 

*Alfred Van Eetvelde-Lagrou, constructiehuis voor kruiwagens in hout en klein 

rollend materiaal voor fabrieken, Lokeren (reclame met afbeeldingen producten). 

*Aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid en de Wase 

Missievrienden, Sint-Niklaas (strooibiljet lezing, diaprojectie en hulde pater 

Janssens de Varebeke). 

                    

36. December 1942.  1 omslag 

*Stad Sint- Niklaas (minuut van een brief ter invordering van een boete bij 

hoogste belastingsplichtigen wegens een aanslag op het Arbeidsambt te Sint-

Niklaas). 

*DEVLAG Lokeren (strooibiljet filmvoorstelling Heimkehr). 
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1943 

 

37. Januari 1943.  1 omslag 

                      

38. Februari 1943.  1 omslag 

*Vlaamse Filmactie Lokeren (strooibiljet filmvoorstelling Twee werelden). 

*Opnaaier President Roosevelt. 

*Art Deco bidprent (Sint-Pieters en Paulus abdij, Dendermonde). 

*F. Lossie - Van de Velde, Sint Niklaas (pijpenfabriek?). 

*Anoniem (uitnodiging trouwfeest). 

                 

39. Maart 1943.  1 omslag 

*F. Lossie - Van de Velde, Sint Niklaas (pijpenfabriek?). 

*L. Van Rossen - Van Lindt, Nieuwkerken (reclame perperkoek en bruinkoek). 

*Vlaamse Filmactie (strooibiljet filmvoorstelling Verlof op erewoord). 

*VNV Lokeren ( strooibiljet lezing Hoe zit het in Rusland ?). 

*VNV Lokeren (uitnodiging vergadering). 

*R. Clement en Gustaaf Huyghe, Lokeren, ijzer- en kopergieterij (briefhoofd). 

*August Verniers, Sint-Niklaas, apotheek (reclame IJzerwijn). 

               

40. April 1943.  1 omslag 

                      

41. Mei 1943.  1 omslag 

*De Vlaamse Filmactie (strooibiljet filmvertoning Kameraden). 

                     

42. Juni 1943.  1 omslag 

                      

43. Juli 1943.  1 omslag 

*VNV Lokeren (uitnodiging vergadering). 

                     

44. Augustus 1943.  1 omslag 

*Affiche ter ere van de door de Boxers te China vermoorde pater Jozef Segers. 

*Stad Sint Niklaas, muziekschool (getuigschrift prijskamp). 

*Dr. Ludwig Tielemans (aankondiging consultatiedagen voor heelkunde, 

waterorganen, maag-en darmziekten). 

*Technische brochure.                  

 

45. September 1943.  1 omslag 

                      

46. Oktober 1943.  1 omslag 
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47. November 1943.  1 omslag 

                      

48. December 1943.  1 omslag 

*Leo Van Rossem - Van Lindt, Nieuwkerken (reclame peperkoek La Victoire). 

*Karel Lyssens, Sint Niklaas, breigoedfabriek (briefomslag). 
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1944 

 

49. Januari 1944.  1 omslag 

*Chemin de Fer International de Malines à Terneuzen (schoolabonnement 2de 

klasse). 

*Fr. Van Hulse, koster van de hoofdkerk (formulier te richten aan 

begrafenisondernemers om een lichaam ter begraving op te halen). 

*Vlaamse Filmactie Lokeren (strooibiljet filmvoorstelling Verraders). 

*E. & A. De Meulenaer, verven, vernis en glas, Sint-Niklaas (factuur). 

                  

50. Februari 1944.  1 omslag 

*E. & A. De Meulenaer, verven, vernis en glas, Sint-Niklaas (briefomslag). 

*Stad Sint-Niklaas, Dienst Koepokinenting (aanmaningsbrief). 

*L. Van Rossen - Van Lindt, Nieuwkerken (reclame perperkoek La Victoire). 

*Nijverheidsschool Sint-Niklaas, Hou en Trouw (betalingsbewijs lidkaart). 

*Adolf Van Peteghem, houthandel, zagerij en schaverij, Lokeren (factuur). 

*Brouwerij De Volder (leeggoed 1941). 

*Rode Kruis van België, Dienst Bloedtransfusie Sint-Niklaas (ontvangstbewijs 

van zegels naar aanleiding van al dan niet toekomstige bloedgiften). 

               

51. Maart 1944.  1 omslag 

*Gesticht voor zenuwzieke vrouwen, Zusters Philippus Neri, Sint-Niklaas 

(meldingsformulier opname patiënt aan betrokken familie). 

*Stad Sint-Niklaas (formulier voor het innen van de gemeentelijke belasting op 

collectors en spoelstelsels). 

*Stad Sint-Niklaas (formulier voor het innen van gemeentelijke belastingen op 

bedienden, nijverheids-, ambachts- en landbouwwerklieden). 

*Vlaamse Filmactie Lokeren (strooibiljet filmvoorstelling De gebroken kruik). 

*Bischoppelijke normaalschool Sint-Niklaas (factuur schoolgeld). 

*Vlaamse Filmactie (strooibiljet filmvoorstelling Oom Krueger).               

 

52. April 1944.  1 omslag 

*Beroepsnormaalschool Berkenboom Sint-Niklaas, Afdeling snit en confectie 

(diploma). 

*Chemin de Fer International de Malines à Terneuzen (briefomslag). 

*Chemin de Fer International de Malines à Terneuzen (formulier proces-verbaal 

der onregelmatigheid). 

*Academie der Schoone Kunsten, Sint-Niklaas (diploma). 

*Spijs- en logisthuis Van De Voorde, Lokeren (vreemdelingenboek, 

inschrijvingsregister). 

                 

53. Mei 1944.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (formulier gemeentelijke belasting op de drankhuizen met 

muziekinrichtingen). 
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*Huys-De Cock, verzekeringen, Sint-Niklaas (briefomslag). 

                    

54. Juni 1944.  1 omslag 

*August Verniers, apotheek, Sint-Niklaas (reclame voor ijzerwijn). 

*De Vlaamse Filmactie, Lokeren (strooibiljet filmvoorstelling Kriminal 

Kommissar Eyck). 

*Derde Orde Vrouwen, Sint-Niklaas (uitnodiging vergadering). 

                   

55. Juli 1944.  1 omslag 

*Gebroeders De Wilde, beurtdienst Antwerpen-Lokeren (formulier ter melding 

van afhalen goederen op de Waalse kaai bij de motorboot Rapide). 

*VKAJ, Sint-Niklaas (tekstblad met liederen). 

*Museum Sint-Niklaas, Zamanstraat (uitnodiging tentoonstelling Tony en Ben 

Van Os). 

                   

56. Augustus 1944.  1 omslag 

*Kunstschilder Strybol (uitnodiging tentoonstelling in De Stad Nantes). 

*R. Clement en G. Huyghe, Lokeren, ijzer- en kopergieterij (briefhoofd). 

*A. Hillaert (melding verkoop gesteriliseerd vlees). 

                   

57. September 1944.  1 omslag 

*Strybol-Vercruyssen (briefomslag). 

*Vlaams Verbond der Katholieke Scouts, Sint-Paulusgroep XIVe Waas, Tak 

Verkenners (uitnodiging). 

*Jan D'Hondt  - Van Den Branden & Zoon, Sint-Niklaas, wagenmakerij (factuur). 

*August Verniers, Sint-Niklaas, apotheek, (reclame Antikoliek). 

*Lager Hoofdschool Sint-Rochus, Sint-Niklaas (puntenkaart). 

*Van Ursel - De Keersmaker, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefhoofd). 

                

58. Oktober 1944.  1 omslag 

*Leon Van Puymbrouck, Sint-Niklaas, Fabrique d'objets d'art en cuivre repoussé 

et martelé - dinanderies. Reproductions d'art et de curiosités du moyen-age 

(factuur). 

*Leon Van Puymbrouck, Sint-Niklaas, onderneming van koper-, lood- en 

zinkwerken. waterleiding en gezondheidsinrichtingen (factuur). 

                    

59. November 1944.  1 omslag 

*Maison Gabriel Deshayes, Sint-Niklaas - Bordeaux (reclame Bonnes Côtes). 

*Staatsveiligheid, Afv. Sint-Niklaas (interneringbevel). 

*Microscopische eigenschappen van gewassen (?). 

                   

60. December 1944.  1 omslag 
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1945 

 

61. Januari 1945.  1 omslag 

                      

62. Februari 1945.  1 omslag 

*Leon Van Puymbrouck, Sint-Niklaas (reclame geschenken plechtige 

communnie). 

*Cantens - Roelant, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefhoofd). 

*VVKS Sint-Niklaas, kampeer- en trainingscentrum Puitvoet (oproep voor 

financiële bijdrage). 

*Leon Van Puymbrouck, Sint-Niklaas, Cuivrerie artistique (briefomslag). 

*Stad Sint-Niklaas (uitnodiging filmvoorstelling De bevrijding onzer Stad). 

                 

63. Maart 1945.  1 omslag 

*Federatie der Christelijke Mutualiteiten van Waas, Mutualiteit der Christelijke 

Volksverzekering Lokeren (richtlijnen voor verwerking bijdragebon 

werkgervers). 

                    

64. April 1945.  1 omslag 

*L. Kinschots Group, Sint-Niklaas, geborduurde en gefestonneerde artikelen 

(standaardbrief naar vroegere leverancier voor goederen). 

                    

65. Mei 1945.  1 omslag 

*Vrouwelijke Katholieke Arbeidende Jeugd, Dienst Verloofden, Afdeling Sint-

Niklaas (uitnoding maandelijkse studiekring). 

*Nijverheidsschool Sint-Niklaas (aanplakbiljetten voor in klaslokalen betreffende 

correct spellen en schrijven). 

                    

66. Juni 1945.  1 omslag 

*Etiketten voor de sterke dranken Cherry Brandy en Cordial de Nancy                   

 

67. Juli 1945.  1 omslag 

*Fr. Hemelaer - Van Peteghem, Sint-Niklaas, handel in voedings- en 

kruidenierswaren (briefhoofd). 

*Lager Hoofdschool Sint-Rochus, Sint-Niklaas (puntenlijst). 

*Stad Sint-Niklaas (programma kermisfeesten juni 1945). 

*Godshuis De Liefdezusters van den verrezen Zaligmaker, Nieuwkerken-Waas 

(overlijdensbericht zuster-overste Vincentia). 

*Kostschool Sint-Carolus Borromeus, Sint-Niklaas (uitnodiging voor retraite-dag 

voor oud-leerlingen en hun vriendinnen). 

*Van Landeghem M., Sint-Niklaas, zuivelwinkel (boterkaart). 

*Zieken-Tridium, kerk klein-seminarie, Sint-Niklaas (uitnodiging zegening zieken 

en spreuk handoplegging). 
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 *Katholieke Openluchtspeelpleinen, Sint-Niklaas (uitnodiging om kinderen in te 

schrijven voor de speelpleinwerking). 

              

68. Augustus 1945.  1 omslag 

*Vrouwelijke Katholieke Arbeidende Jeugd, Afdeling Dienende Meisjes, Sint-

Niklaas (getuigschrift vakantiecursus Dienende Meisjes). 

*De Boes Marcel, Sint-Niklaas, tandarts (factuur). 

*Firma H. Tailleur & Cie, Berchem-Antwerpen, fabriek en handel in breigoederen 

(briefhoofd). 

*Bisschoppelijke Normaalschool, Sint-Niklaas (aankondiging toelatingsexamen). 

*Gebroeders Van Goethem, Beveren-Waas en Hoboken, sierklompen en 

souvenirs (factuur). 

*Affiche Gevraagd: loodgieter, koperslager en koperdrijver op draaibank.                

 

69. September 1945.  1 omslag 

*Ancienne Filature Peeters & Vandenbroeck, Sint-Niklaas (briefomslag). 

*Nationale Vereniging der Politiek Gevangenen, Gewest Sint-Niklaas 

(uitnodiging feestelijkheden 9 september en Te Deum). 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (meldingskaart ter attentie van ouders voor 

afwezigheid of te laat komen van dochters). 

*Association de l'Adoration Perpétuelle et des Eglises Pauvres, Sint-Niklaas 

(uitnodiging voor bezinningsmoment ter ere van Sainte Thérèse). 

*Avondschool Berkenboom, Sint-Niklaas (standaardbrieven aan ouders met 

melding van de begin- en einduren van de lessen teneinde dat de kinderen recht 

naar de lessen en naar huis gaan). 

*Brouwerij Het Wuitennest, René Van Hecke - De Wulf, Belsele (factuur). 

*Stad Sint-Niklaas, Academie en Nijverheidsschool (aankondiging start 

avondlessen). 

*KAV Christelijke Arbeiders Vrouwengilden, Plaatselijke Gilde Sint-Niklaas 

(standaarduitnodiging voor bestuursvergadering, algemene vergadering, 

studiedag, studiekring of lessenreeks). 

              

70. Oktober 1945.  1 omslag 

*Jan D'Hondt - Van den Branden en Zoon, Sint-Niklaas, wagenmakerij 

(briefomslag). 

*Firma Alberta, Baert en De Daele, Sint-Niklaas, linnen- en breigoederen 

(visitekaart vertegenwoordigers). 
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71. November 1945.  1 omslag 

*Publia, Studio voor Publiciteit, Antwerpen, nuttige geschenken voor en schone 

souvenirs voor onze geallieerde soldaten (reclamefolder karikaturen en 

kunstgravuren van propagandistische aard). 

*Paters Montfarnen van de kazerne te Kontich, Antwerpen (strooibiljet en 

toegangskaart voordracht lichtbeelden over Fatima). 

*Sint-Vincentius à Paulo, Sint-Niklaas (uitnodiging voor mannen ter opbeuring 

van het geestelijke leven). 

*Regulus Van Duyse - Braem, Sint-Niklaas, Groothandel in chocolade en 

suikergoed (factuur). 

                  

72. December 1945.  1 omslag 

*Vlaams Verbond der Katholieke Scouts, Sint-Paulusgroep XIVe Groep, Tak 

Verkenners (standaarduitnodiding voor diverse activiteiten). 

*Nestor Zeghers, Sint-Niklaas, deurwaarder (factuur). 

*NN, Jezus' klacht op onze dagen!                   
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1946 

 

73. Januari 1946.  1 omslag 

*Maison A. Van Eyck - Dubois, Sint Niklaas, animaux de basse cour de race 

(briefhoofd). 

*Pieters Vandenbroeck, Sint-Niklaas, Ancienne filature (briefhoofd). 

*Laevaert Louis, Sint-Niklaas, leningen en beleggingen (reclameformulier met 

opgave van o.a. de bevrijdingslening). 

*KSA Jong-Vlaanderen, Klauwaertsban Sint-Niklaas (uitnodiging voor diverse 

activiteiten). 

*Georges Daman-Wauman, Sint-Niklaas, smederij en magazijn van stoven, 

jachten, kachels en foyers (factuur en briefomslag). 

 *Theophiel Wagemans-Bogaerts, Sint-Niklaas, verkoop en onderhoud meubels 

en spiegels (factuur). 

*Van Goethem - Van Vosselen, Beveren-Waas, klompenhandel (briefhoofd, 

briefomslag en visitekaart). 

*Firma O. Steenhaut, Sint-Niklaas, groot- en kleinhandel in wit- en breigoed 

(factuur). 

*Waasche glas- behang- en schilderwerken PVBA, Sint-Niklaas (briefhoofd). 

*Sint-Cecilia, gemeentelijke fanfare Belsele (uitnodiging bonte avond). 

*Wasche Federatie der Christelijke Volksverzekeringen Sint Niklaas, Dienst X-

Stralen (formulier voor afspraak consultatie). 

*Sint-Nikolaasche Bouwmaatschappij, Samenwerkende Vennootschap, Sint-

Niklaas (uitnodiging algemene vergadering). 

          

74. Februari 1946.  1 omslag 

*Stadsschouwburg Sint-Niklaas (omslag programmaboek 'Zwarte Viooltjes' ter 

gelegenheid van het Pools feest, ingangsticketten en drankbonnen, tekst vertaling 

naar het Pools van de Nederlandse teksten van het toneelstuk). 

*Louis Laevaert, Sint-Niklaas, leningen en boekhouding (visitekaart). 

                    

75. Maart 1946.  1 omslag 

*Samenwerkende Maatschappij De Volksbakkerij, Sint-Niklaas, coöperatieve 

kruidenierswarenhandel (briefhoofd). 

*Huis R.I.D.A Textiel, Sint-Niklaas (factuur). 

*Mevr. Stoop, Sint-Niklaas (uitnodiging voor vernieuwing pachten). 

*Van Belde- De Wan, Sint-Niklaas, weverij en fabriek van confectiën (factuur en 

briefomslag). 

*Garage R. Van Overloop, Sint-Niklaas (briefomslag en reclame voor (vracht- en  

auto's van het merk Austin, Fargo, Plymouth en Chrysler). 

*VKAJ Dienende Meisjes (richtlijnen voor het doorbrengen van de 

vastenperiode). 

*Dispensarium tegen de tering, Sint-Niklaas (formulier ter registratie van 

getuigschriften). 

*Charles Martens, Nieuwkerken-Waas, Bonneterie - confection (factuur). 
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76. April 1946.  1 omslag 

*Romain De Vidts, Sint-Niklaas, wijnhandel (briefomslag). 

*Stad Sint-Niklaas, Kantoor der stedelijke belastingen (aanmaning laatste 

waarschuwing voor vervolging). 

*Maison A. Van Eyck - Dubois, Sint Niklaas, neerhofdieren (melding van 

verandering van bedrijfsleider). 

*Huis Gabriel Deshayes, Sint-Niklaas (reclame voor miswijn). 

*De Vereenigde Kleermakers, Sint-Niklaas (briefomslag). 

*Samenwerkende Maatschappij De Volksbakkerij, Sint-Niklaas, coöperatieve 

kruidenierswarenhandel (briefhoofd). 

*Gesticht Berkenboom, Sint-Niklaas (formulier ter invulling van punten te 

bekomen voor godsvrucht, stilzwijgendheid, orde, beleefdheid en vlijt). 

*Walter Bracke, Uitbergen (briefhoofd). 

*Esperanstista Grupo, Sint-Niklaas (briefomslag, briefhoofd en postkaart). 

*Oud-leerlingenbond Nijverheidsschool, Sint-Niklaas (lidkaart). 

*Rode Kruis van België, Plaatselijke Komiteit van Belsele (briefhoofd). 

*Toegangskaarten voor De verloren erfenis, een dolle klucht.           

 

77. Mei 1946.  1 omslag 

*NSB Sint-Niklaas (omhaling voor het herstel van het monument voor Albert I te 

Nieuwpoort). 

*Romain De Vidts, Sint-Niklaas, wijnhandel (factuur). 

*Verening Doofstommen Sint-Niklaas (toegangskaart goochelvertoning met 

klucht en zang in De Kappers). 

*Sint-Cecilia, gemeentelijke fanfare Belsele (toegangskaart en uitnodiging voor 

de voorstelling van Muzikale regenboog door kunstgezelschap X. Geerolf uit 

Brugge in het bisschoppelijk kasteel). 

                  

78. Juni 1946.  1 omslag 

*Oscar Pauwels en Zoon, Sint-Niklaas, aannemer en handelaar in bouwstoffen 

(briefomslag). 

*Gebroeders Faems, Sint-Niklaas, schrijnwerkerij (briefomslag 

 en factuur). 

*Frans Raes-Hofman, Sint-Niklaas, elektriciteit, mechanica en alle draaiwerken 

(factuur). 

*M.A. Denijs, Sint-Niklaas, confectiebedrijf (factuur). 

*Stad Sint-Niklaas (programma voor de kermis). 

*Regules Van Duyse-Braem, Sint-Niklaas, groothandel in chocolade en 

suikergoed (factuur). 

*Van Daele Maria, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

                

79. Juli 1946.  1 omslag 

*Esperanstista Grupo, Sint-Niklaas (postkaart). 

*Leon Van Puymbrouck, Sint-Niklaas, fabriek van kunstkoperwerk, ketelmakerij, 

drijfwerk, dinaderies, nabootsing Middeleeuwse kunstvoorwerpen, koperen 

toestellen en allerhande stukken voor handel en nijverheid (visitekaart). 
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*Firma O. Steenhaut, Sint-Niklaas, witgoed en breigoed (factuur). 

*Peters & Vandenbroeck, Sint-Niklaas, Ancienne filature (briefomslag). 

*Beroepsnormaalschool Berkenboom, Sint-Niklaas (uitslagformulier). 

*ORI, Kring Sport en Vermaak van onderofficieren Artillerieschool (lidkaart). 

*Katholieke Openluchtspeelpleinen, Sint- Niklaas (affiche Hoera de VP). 

* Pauwels Gebroeders, Sint-Niklaas, verwerij (briefomslag). 

*Van Bel - De Wan, Sint-Niklaas, confectie (briefomslag). 

             

80. Augustus 1946.  1 omslag 

*Robert De Boom, Sint-Niklaas, Vishandel De Karper (strooibiljet). 

*P. Van Geesbergen, Sint-Niklaas (uitnodiging om zoon die lange tijd territoriaal 

agent te Congo is geweest bij zijn terugkomst naar België te verwelkomen). 

*Supportersclub Gerda's Vrienden, Sint-Niklaas (steunkaart). 

*Smet - De Cauwer, Sint-Niklaas, kousenfabriek (briefomslag). 

*Henri Van Eyck, Sint-Niklaas, handelaar in huisdierenartikelen (reclamefolder). 

*Boerinnengilde Sint-Niklaas (uitnodiging begrafenis). 

*Brijs - Van Daele Stetex, Stekene, groothandel in textielwaren en witgoed 

(factuur). 

*Nijverheidsschool Oud-leerlingenbond, Sint-Niklaas (lidkaart). 

              

81. September 1946.  1 omslag 

*Zaal De Stad Nantes (aankondiging tentoonstelling werken van Ach. Strybol). 

*Stedelijk Museum Sint-Niklaas (aankondiging tentoonstelling werken Pros 

Bosteels, Buggenhout). 

*Beroepsnormaalschool Berkenboom, Sint-Niklaas (richt- en gedragslijnen voor 

het vervoer van de leerlingen naar de school). 

*Dispensarium tegen Tering, Sint-Niklaas (briefomslag). 

*Het Hof, Sint-Niklaas (standaardbrief met vraag voor giften). 

*Stad Sint-Niklaas (formulier gemeentelijke belasing op collectors en 

spoelstelsels). 

*Stad Sint-Niklaas (gemeentelijk beslasting op balkons en loggias). 

*Christen Middenstandsbond Doel (oprichtingsakte muziekmaatschappij Voor 

Kunst en Vreugd). 

*Openbare Boekerijen der Dekenij Sint-Niklaas (oproep voor geldelijke steun). 

*Firma Loosveldt - Van Vlierberghe, Sint-Niklaas, Fabrique des bonneteries 

(factuur). 

*Merckx & Pyl, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Gemeente Stekene, huldiging ereburgerschap Poolse bevrijder Lt-Kol. Karol 

Complak.          
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82. Oktober 1946.  1 omslag 

*Firma Louis Hoornaert, Sint-Niklaas, Culture d'orchidées (briefomslag). 

*Technische tekeningen (?). 

*Stad Sint-Niklaas (formulier gemeentelijke belasing op terrassen). 

*Stad Sint-Niklaas, Dienst der Bevoorrading en Rantsoenering (briefomslag). 

*Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, Afdeling Sint-Niklaas (standaardbrief gericht 

aan de leden met de melding van een verhoging van de bijdrage). 

*Pauselijke Missiewerken Berkenboom (inschrijvingsformulier voor leerlingen 

die een financiële bijdrage wensen te doen voor diverse werken). 

*Filature Peeters & Vandenbroeck, Sint-Niklaas (bulletin de conditionnement). 

               

83. November 1946.  1 omslag 

*Notaris Louis Van de Perre, Belsele (aankondiging openbare verkoop van 

breimachines). 

*Willems Frans, Sint-Niklaas, groothandel in plantaardappelen en strooi 

(briefhoofd en briefomslag). 

                    

84. December 1946.  1 omslag 

*Van Daele Maria, Sint-Niklaas, breigoedfabriek en weefsels (briefomslag). 

*Merckx & Pyl, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefhoofd). 

*Chemin de Fer International de Malines à Terneuzen (treinticketten). 

*Ministerie van Landbouw, Gezondheidspolitie der Huisdieren en Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Volksgezondheidsdienst, Toezicht op 

het slachtvlees (dienstkaart). 

*Marcel Godyn - Vincke, Elversele, taxibedrijf (reclamefolder). 
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1947 

 

151. Januari 1947.  1 omslag 

*Kostschool Carolus Borromeus, Sint-Niklaas (briefomslag). 

*Nationaal Verbond der Haarkappers van België (affiche met aankondiging 

tarieven). 

*Gezusters De Backer, Sint-Niklaas, breiwol en breigoederen (factuur). 

*Jozef Onghena, Kruibeke, pastoor (visitekaart). 

*Eucharistische Kruistochters, Groep B, Sint-Niklaasparochie (uitnodiging 

maandelijkse vergadering). 

*José Van der Aa, Sint-Niklaas, aanmemer van openbare en private werken 

(briefomslag). 

*René Tielemans, Sint-Niklaas, juwelier (strooibiljet). 

*Cyriel Van Cleemput, Lokeren, metser en aannemer (factuur). 

*Scouts Sint-Niklaas (uitnodiging vergaderingen en meldingskaart afwezigheid). 

*Paul Thys, Sint-Niklaas, wisselagent (aankoop- en verkoopbonnen). 

*Genootschap van den Heilige Sint-Vincentius à Paulo, Sint-Niklaas (tombolalot). 

*Davidsfonds Sint-Niklaas (lidkaart). 

*Frans Van Heffen, Doel, ondernemer (factuur). 

*Henri Smet & Cie, Sint-Niklaas, wisselagent (ontvangstbewijs). 

*Van Bel - De Wan, Sint-Niklaas, weverij en textielfabriek (factuur). 

*Gesticht Berkenboom, Sint-Niklaas (rekening voor leerlingen). 

*Gesticht van den H. Carolus Borromeus, Sint-Niklaas (puntenkaart). 

*Oud-leerlingenbond O.L.V.- Presentatie, Sint-Niklaas (ledenblad 

Presentatieklokje). 

    

152. Februari 1947.  1 omslag 

*Van Buynder, Sint-Niklaas, brouwerij (factuur). 

*Mathieu Thielen - Verheyen, Sint-Niklaas (briefomslag). 

*Marie-Louise Van Mele, Sint-Pauwels, textielwaren (strooibiljet). 

*VKAJ Dienende Meisjes, Sint-Niklaas (richtlijnen voor de vastenperiode). 

*Klein Seminarie, Sint-Niklaas (strooibiljet en uitnodigingen paasvieringen voor 

de ouderen en zieken). 

*Stad Sint-Niklaas, kabinet schepen van onderwijs en kunsten (affiche 

spreekuren). 

*Firma O. Steenhaut, Sint-Niklaas, groothandel in witgoed, breigoed en koorden 

(postkaart). 

*Gebroeders De Wilde, Lokeren, bevrachters (postkaart). 

              

153. Maart 1947.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas, stadschouwburg (plan met zetelverdeling). 

*Van Bel - De Wan, Sint-Niklaas, handel in confectie (briefhoofd). 

*D. Heyman - Schelfhout, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Louis Lavaert, Sint-Niklaas, handel in effecten (strooibiljet voor kasbons van de 

Stad Luik). 
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 *Christelijke Volkspartij, Steendorp (strooibiljet volksvergadering en 

voordrachten Van Goey en Heyman). 

*Diana Bracke, Uitbergen, (briefhoofd). 

*E. & A. De Meulenaer, Sint-Niklaas, magazijn in alle soorten verf, vernis en glas 

(factuur en -briefomslag). 

               

154. April 1947.  1 omslag 

*E. Fierens, Sint-Niklaas, wisselagent (strooibiljet met melding verhuis kantoor). 

*Georges Massy - Maes, Sint-Niklaas, industriële elektriciteit (strooibiljet). 

*Henri Van Eyck, Sint-Niklaas, handelaar in huisdierenartikelen (strooibiljet). 

*Chemins de Fer International de Malines à Terneuzen (vrijbiljet). 

*Goethals - Hebbinckhuys, Sint-Niklaas, handelaar in kristal, porselein en 

glaswaren (affiche voor etalage en factuur). 

                 

155. Mei 1947.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas, 16de grote prijs beroepsrenners (steunkaart). 

*Stad Sint-Niklaas, stadsarchief (affiches depot, leeszaal en openingsuren). 

*Doel a.d. Schelde, feestcomité (omzendbrief betreffende het Bestendig Festival). 

*Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (medische steekkaart voor weeshuizen en 

gelijkgestelde inrichtingen). 

*Minderbroeders Sint-Niklaas (bon voor een gratis heen- en terugticket 3de 

klasse). 

*Minderbroeders, Sint-Niklaas (standaardstaat met wekelijkse opgave van de 

biechtvaders). 

*Heilig-Hart Bond, Sint-Niklaas (uitnodiging voor de Heilig Hart Noveen). 

              

156. Juni 1947.  1 omslag 

*Gebroeders Pauwels, Sint-Niklaas, verwerij (factuur en briefomslag). 

*Stad Sint-Niklaas (kermisfeest: programmas openluchtfeest en avondconcert en 

toegangskaarten). 

*J. Gransard & Zoon, Sint-Niklaas, wijn- en likeurhandelaar (reclamefolder). 

*Orde der Advocaten, balie Dendermonde (uitnodiging algemene vergadering en 

briefomslag). 

*Sint-Carolus Instituut, Sint-Niklaas (programma feestzitting voor gouden 

priesterjubileum directeur). 

*Lagere Hoofdschool Sint-Rochus, Sint-Niklaas (puntenkaart). 

*Weduwe Jean Van Heffen, Doel, ondernemer (factuur). 

*René D'Hondt - Kegels, Sint-Niklaas, kunst- en sieraadschilder (briefomslag). 

*Raymond Clement - Gustaaf Huyghe, Lokeren, aluminium-, ijzer- en 

kopergieterij (briefhoofd). 

*Regulus Van Duyse - Braem, Sint-Niklaas, groothandel in suiker- en 

chocoladegoed (factuur). 
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157. Juli 1947.  1 omslag 

*Bisdom Gent, Parochie van de Heilige Sint-Niklaas (mandaat der betaling aan 

Commissie van Openbare Onderstand). 

*Petrus Sorgeloos - Van Nuwenborg, Sint-Niklaas, elektrische schrijnwerkerij 

(factuur). 

*René D'Hondt, Sint-Niklaas, schilder- en glaswerken (visitekaart). 

*Alfons Van Put, Sint-Niklaas, spaarmaatschappij Onder Ons (spaarkaart). 

*A. Van Eyck - Dubois, Sint-Niklaas, neerhofdieren (visitekaarten). 

*Oud-leerlingenbond Huishoudschool Sint-Anna, Sint-Niklaas (uitnodiging 

viering zilveren jubileum school). 

                

158. Augustus 1947.  1 omslag 

*Werk der Heilige Kindsheid, Sint-Niklaas (ontvangstbewijs steunbijdrage). 

*Hoofdkerk, Sint-Niklaas (ontvangstbewijs jaarlijkse bijdrage). 

*Hoofdkerk Sint-Niklaas (strooibiljet om geld in te zamelen voor het opfrissen 

van de kerk). 

*Stad Sint-Niklaas, college van burgemeester en schepenen (uitnodigingskaart 

voor de begrafenisplechtigheid voor soldaten gesneuvelden in WO II). 

*Stad Sint-Niklaas (programma van het muziekconcert ter gelegenheid van de 

derde verjaardag van de bevrijding van Sint-Niklaas). 

*Sint-Niklaase Bouwmaatschappij (uitnodiging algemene vergadering). 

*F. Vonck - Van Leeuwen, Sint-Niklaas, handel in textielwaren voor 

kloostergemeenschappen, seminaries, pensionaten, … (briefhoofd , briefomslag 

 en postkaart). 

*Werk der Arme Kerken, Vlaamse Afdeling (uitnodiging bijwoning lof en 

sermoen). 

*Avondschool Berkenboom Snit en Confectie, Sint-Niklaas (omzendbrief 

betreffende lesuren en -dagen). 

             

159. September 1947.  1 omslag 

*Merckx & Pyl, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefomslag 

 en visitekaart). 

*René D'Hondt, Sint-Niklaas, schilder- en glaswerken (factuur). 

*Albert Smet, Sint-Niklaas, uurwerkmaker (factuur). 

*Gesticht voor Geesteszieken, Sint-Niklaas (standaardbrief aan de procureur des 

konings te Dendermonde betreffende de verplichte opname). 

*Karel Weyers, Sint-Niklaas, majoliet, gewone en kunstwerken, gespecialiseerd 

in kruisen en kronen (prijslijst). 

*KAV Sint-Niklaas (spaarkaart voor de deelname van een groepsreis). 
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160. Oktober 1947.  1 omslag 

*Gabriel Deshayes, Sint-Niklaas, wijnhandel (reclamefolder voor miswijnen met 

een analyse door de Technische Brouwerijschool Sint-Lieven te Gent). 

*Franciscaanse Derde-Orde, Afdeling Zusters, Sint-Niklaas (strooibiljet voor de 

verkiezing van een prefecte en raadsleden). 

 

 *H. Tailleur, Antwerpen, breigoedfabriek (factuur en visitekaart). 

*Jozef Stuer, Doel, onderwijzer (visitekaart). 

                  

161. November 1947.  1 omslag 

*KSA Jong-Vlaanderen, Sint-Paulusbond, Sint-Niklaas (uitnodigingskaart 

samenkomsten). 

*Gebroeders Pauwels, Sint-Niklaas, verwerij (leveringsbon). 

*C. Van Raemdonck, Sint-Niklaas, elektrische koffiebranderij (briefomslag). 

*Programma godsdienstige plechtigheden ter ere van O.L.V.- Fatima. 

*KAV Plaatselijke Gilde (uitnodiging diverse activiteiten). 

*Affiche voor een religieuze plechtigheid voor de koningin van de rozenkrans. 

*Van Eyck - Dubois, Sint-Niklaas, neerhofdieren (reclamefolder voor 

hondenvoedsel). 

*D.B. Botten, Sint-Niklaas, schoenhandel (affiche). 

*F. Vonck - Van Leeuwen, Sint-Niklaas, handel in textielwaren voor 

kloostergemeenschappen, seminaries, pensionaten, … (briefhoofd). 

             

162. December 1947.  1 omslag 

*Openbare Katholieke Boekerijen der Dekenij Sint-Niklaas (omzendbrief voor 

geldelijke steun). 

*Oud-Leerlingenbond Huishoudschool, Sint-Niklaas (uitnodiging vergadering). 

*Van Bel - De Wan, Sint-Niklaas, weverij en fabriek van confectie (factuur). 

*Raiffeisenkas Sint-Niklaas (reclamefolder). 

*Sint-Vincentiusgesticht Sint-Niklaas (briefomslag). 
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1948 

 

163. Januari 1948.  1 omslag 

*Parochiale Meisjesclub (toegangskaarten ouderavond in de Kappers). 

*Mariaal Jeugdverbond Het Hof, Sint-Niklaas (lidkaart). 

*Van der Hauwaert, Sint-Niklaas, tandarts (ontvangstbewijs). 

*Zelfwasserij Rap en Rein, Sint-Niklaas (reclamefolder). 

*Christen Middenstandsverbond , Sint-Niklaas (uitnodiging privé 

middenstandsfeest). 

*Emiel Fierens, Sint-Niklaas, wisselagent (ontvangstbewijs). 

*Stad Sint-Niklaas (Engelstalige nieuwjaarskaart). 

*Zelfwasserij 't Moleken, Sint-Niklaas (strooibiljet). 

              

164. Februari 1948.  1 omslag 

*Kostschool Carolus  Borromeus, Sint-Niklaas (reclamefolder). 

*Muziekacademie Sint-Niklaas (affiche concert). 

*Frans Martens, Vrasene, veevoeders en meststoffen (leveringsbon). 

*Weduwe Henri Heirbaut - Van Esbroeck, Sint-Niklaas, mechanieke 

klompenmakerij (factuur). 

                  

165. Maart 1948.  1 omslag 

*Oscar Pauwels - Faresyn, Sint-Niklaas, aannemer en handel in bouwstoffen 

(factuur). 

*Zelfwasserij 't Moleken, Sint-Niklaas (strooibiljetten en briefomslag). 

*Gesticht van den Heilige Philippus Neri, Sint-Niklaas (rekening pensioenkosten). 

*Verpakking Vabra peperkoek.                  

 

166. April 1948.  1 omslag 

*Roan Breigoederen, Sint-Niklaas (facturen en kaft kleurenkaart). 

*Regulus Van Duyse - Braem, Sint-Niklaas, groothandel in chocolade en 

suikergoed (factuur). 

*Vercauteren, Sint-Niklaas, schoenwinkel De Laars (affiche). 

*Albert Meul, Stekene, groothandel in chocolade en suikergoed (factuur). 

                  

167. Mei 1948.  1 omslag 

*D'Hooghe Gerard, Café Zonneschijn (drankbon). 

*Mimosa, Sint-Niklaas (logo). 

*Verbond der Melk- en Zuivelhandelaars Waasland (lidkaart). 
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168. Juni 1948.  1 omslag 

*Mariaal Jeugdverbond Het Hof, Sint-Niklaas (uitnodiging viering patroonheilige 

Sint Aloysius). 

*Firma Merry, droogkuis en wasserij (affiche met kortingen). 

*Stadsbelangen van Sint-Niklaas (logo wielrenner). 

*Sint-Vincentiusgesticht, Sint-Niklaas (briefomslag). 

*Kostschool Sint-Carolus Borromeus, Sint-Niklaas (uitnodiging tentoonstelling 

werken leerlingen). 

*Auto Moto Sport, Sint-Niklaas (uitnodiging ballonvaart ten voordele van het 

monument van de gesneuvelden van Sint-Niklaas). 

*Buurtcomité Stationstraat, Sint-Niklaas (uitnodiging vergadering). 

*Mariaal Jeugdverbond Het Hof, Sint-Niklaas (uitnodiging herdenkingsmis Van 

Vlierberghe). 

*Stad Sint-Niklaas (programma concerten kermisfeest). 

*VVKS Puytvoet, Sint-Niklaas (intern reglement). 

            

169. Juli 1948.  1 omslag 

*Openluchtpleinen Sint-Niklaas (inschrijvingsformulier voor deelnemers en 

strooibiljet). 

*Muziekacademie Sint-Niklaas (diploma notenleer). 

*Eucharistische Kruistochters, Groep A, Sint-Niklaas (vakantiekaart voor 

juffrouwen). 

*Stad Sint-Niklaas (toegangsticket voorbehouden plaats voor de zomercavalcade, 

bloemen- en reclamestoet). 

*Verbond der Melk- en Zuivelhandelaars Waasland (prijslijst). 

*Genootschap van de Heilige Sint-Vincentius à Paulo, Sint-Niklaas (uitnodiging 

derde dag der conferentiën). 

*Voor outer en heerd (vlagontwerp). 

*Buurtcomité wijk De Raap, Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende de deelname 

aan de Heilig Hart viering). 

*Van der Hauwaert, Sint-Niklaas, tandarts (ontvangstbewijs). 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (affiche tentoonstelling handwerken 

leerlingen). 

            

170. Augustus 1948.  1 omslag 

*Henri De Backer, Sint-Niklaas, schoenfabriek Nicola Schoe (factuur en 

strooibiljet betreffende het aanvaarden van heruitrustingsbons). 

*Leon Van Puymbrouck, Sint-Niklaas, Manufacture des dinanderies et cuivrerie 

artistique (postkaart). 
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171. September 1948.  1 omslag 

*Van Eyck - Dubois, Sint-Niklaas, neerhofdieren (reclamefolder voor 

hondenvoedsel). 

*Boel - De Belie, Sint-Niklaas, handel in rookwaren en Marcel Goslein - Meire, 

Sint-Niklaas, handel in brandstoffen (reclamefolder). 

 

 *Van Bel - De Wan, Sint-Niklaas, Tissage et fabrique des confections 

(strooibiljet). 

                  

172. Oktober 1948.  1 omslag 

*Gebroeders Pauwels, Sint-Niklaas, verwerij (briefhoofd en verzendingsbericht). 

*A. Heyndrickx, Sint-Niklaas, graan- en bloemhandel (ontvangstbewijs). 

*VKAJ Dienende Meisjes, Sint-Niklaas (strooibiljet met richtlijnen gedrag). 

*Sint Vincentiusgenootschap, Sint-Niklaas (toegangskaarten filmvertoning De 

voortvluchtige van John Ford). 

*A. Loosveldt - Van Vlierberghe, Sint-Niklaas, Fabrique de bonneteries 

(briefhoofd). 

*Productwikkel De Boerendochter.                

 

173. November 1948.  1 omslag 

*Sint-Vincentiusgenootschap, Sint-Niklaas (uitnodiging algemene vergadering). 

                     

174. December 1948.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (toeristische brochure). 

*J. Van Tongerloo - J. Cremers, Herk-de-Stad, vishandel Zalma (reclamefolder). 

*Uitnodiging voordrachtenreeks Op den uitkijk door E.H.F.I. Brijs voor 

juffrouwen, Sint-Niklaas. 

*Mariaal Jeugdverbond Het Hof, Sint-Niklaas (uitnodiging Kerstfeest met 

optreden van het Kortrijkse zangkoor Singhet endet weset vro). 
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1949 

 

175. Januari 1949.  1 omslag 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(uitnodiging bestuursvergadering). 

*Mariaal Jeugdverbond Het Hof, Sint-Niklaas (toegangskaarten Hectorio's 

avond). 

*Van der Hauwaert, Sint-Niklaas, tandarts (ex-libris). 

*Verbond der Katholieke Burgersvrouwen, Sint-Niklaas (melding van het bestuur 

dat dhr. De Boe bestuurder is geworden van de kostschool Nieuwenbosch te Gent 

en draaicirkel met spreuk). 

*Karel Pauwels - Buytaert, Sint-Niklaas (bon voor één gratis brood). 

*Programma orgelrecital Flor Peeters in de kerk van de Minderbroeders te Sint-

Niklaas. 

*Kerk Heilige Theresia van het Kindje Jesus, Wijk De Raap, Sint-Niklaas 

(tombolaticket). 

*A. Gyselinck, Sint-Niklaas, fotograaf en kunstfotograaf aan de Koninklijke 

Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel (visitekaart). 

*Ontspanningsclub Meisjes, Sint-Niklaas (toegangskaart voor ouderavond in De 

Kappers). 

*Merckx & Pyl, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

            

176. Februari 1949.  1 omslag 

*Congregatie Het Hof, Sint-Niklaas (toegangskaarten diverse voordrachten). 

*De Smet - Saman, Sint-Niklaas, confectie en breigoed (factuur). 

*Sadur, Sint-Niklaas, handel in textiel en breigoederen (visitekaarten). 

                   

177. Maart 1949.  1 omslag 

*Vereniging der Polders van het Land van Waas, Sint-Niklaas (uitnodiging 

algemene vergadering en briefomslag). 

*Pauwels Gebroeders, Sint-Niklaas, verwerij (factuur). 

*Verbond der Melkventers van Waasland (uitnodiging algemene vergadering). 

*Sadur, Sint-Niklaas, handel in textiel en breigoederen (leveringsbon). 

*Confrerie van het Heilig Sacrament, Hoofdkerk Sint-Niklaas (uitnodiging 

wereldbiddag voor het 50-jarige priesterschap van paus Pius XII). 

*Melding dat een scout een hulpbehoevende ten huize komt afhalen.  

*Hulpkerk Heilige Theresia, Sint-Niklaas (aankondiging eerste prijs tombola: een 

auto Ford Anglia). 

*Roan, Sint-Niklaas, breigoederen (factuur). 
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178. April 1949.  1 omslag 

*René Van Duyse, Sint-Niklaas, ijshandel (strooibiljet voor levering roomijs voor 

trouwfeesten). 

*Steenhaut & Van Puymbrouck, Sint-Niklaas, Fabrique d'objets d'art en cuivre 

repoussé et martelé - Dinanderies (factuur). 

*Verbond der Katholieke Burgersvrouwen, Sint-Niklaas (uitnodiging voordracht 

van kanunnik Hoornaert uit Brugge in lokaal De Kappers). 

*Verbond van Melk- en Zuivelhandelaars van Waasland, Sint-Niklaas 

(omzendbrief betreffende het betalen van het lidgeld). 

*Hulpkerk van de Heilige Theresia van het Kindje Jesus, Sint-Niklaas (strooibiljet 

om gelden in te zamelen). 

*Oud-Leerlingenbond Nijverheidsschool, Sint-Niklaas (lidkaart). 

                

179. Mei 1949.  1 omslag 

*Juffrouw Alix Van Naemen, Sint-Niklaas (uitnodiging retraitedagen voor 

juffrouwen te Gent). 

*Roan, Sint-Niklaas, handel in breigoederen (factuur en postkaart). 

*VKBV Sint-Niklaas (uitnodiging voordracht staatburgerlijke opvoeding). 

*Georges Daman - Wauman, Sint-Niklaas, smederij en magazijn stoven, jachten, 

kachels en foyers (factuur). 

*Samenwerkende Maatschappij De Volksbakkerij, Sint-Niklaas (briefhoofd). 

                 

180. Juni 1949.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (toegangskaarten vliegmeeting, avondspektakel, luchtreis, 

vuurwerk, enz. voor tijdens de kermisfeesten en programmas van diverse 

concerten tijdens deze feesten). 

*Karel Pauwels - Buytaert, Sint-Niklaas (waardebonnen). 

*Albert Delvaux (uitnodiging om te luisteren naar de radiouitzending van zijn 

symfonische suite). 

*Kring der Wase Veeartsen (postkaart). 

                  

181. Juli 1949.  1 omslag 

*Brandverzekeringsmaatschappij De Schelde, Gezusters D'Hooge, Sint-Niklaas 

(uitnodiging hernieuwing verzekering). 

*Stad Sint-Niklaas (toegangskaarten voorbehouden plaatsen voor de 

bloemencavalcade). 

*Spaarmaatschappij Onder Ons, Alfons Van Put, Sint-Niklaas (spaarkaarten). 

*Kerk van het Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (uitnodiging ziekentridium). 

*Openluchtpleinen Hertestraat, Sint-Niklaas (inschrijvingsformulier). 

*A. Cantens, Sint-Niklaas, breigoederen (factuur). 

*Muziekacademie, Sint-Niklaas (affiche heropening academiejaar met 

voorstelling aanbod). 

*Merckx & Pyl, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 
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182. Augustus 1949.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (strooibiljet en toegangskaarten grote Vlaamse kermis in de 

lokalen van Klein-Hulst). 

*Amadé Van der Meulen -Bracke, Sint-Niklaas, beenhouwerij (leveringsbonnen). 

*Spaarmaatschappij Vooruitzicht, Sint-Niklaas (uitnodiging vergaderingen). 

*Derde Orde, Sint-Niklaas (uitnodiging viering zilver priesterjubileum pater 

Liborius). 

*Broederschap van de Heilige Kleine Theresia, Sint-Niklaas (ontvangstbewijs). 

*O.L.V.- van Halle (ontwerp wimpel). 

*Louis De Smet - De Block, Sint-Niklaas, meubelgalerij Elita en meubelatelier 

(reclamefolders). 

*Oud-leerlingenbond Huishoudschool, Sint-Niklaas (uitnodiging vergaderingen). 

*Stad Sint-Niklaas (toegangskaart voor de ballonwedstrijd tijdens de 

Bevrijdingsfeesten). 

*De Wase Missievrienden, Sint-Niklaas (uitnodiging toneelstuk Mannen uit één 

stuk ter gelegenheid van de afreis van Witte Pater Albert Smet naar Soedan). 

*Stad Sint-Niklaas (kaarten voor voorbehouden plaatsen en parkeerplaatsen voor 

de zomercavalcade en stoeten). 

           

183. September 1949.  1 omslag 

*Stadsschouwburg Sint-Niklaas (toegangskaarten jeugdoperette De blauwe 

diamant ten voordele van de pariochiale werken van de hoofdkerk). 

*Vijftig-jarig kloosterjubileum van rector Th. Smet (draaispel). 

*Van Clapdorp, Sint-Niklaas, winkel in verwarmingstoestellen en kinderwagens 

(strooibiljet opening winkel). 

*Joseph De Roeck, Sint-Niklaas, breigoederen (postkaart). 

*VKAJ Dienende Meisjes, Sint-Niklaas (uitnodiging samenkomsten). 

*Stadsschouwburg Sint-Niklaas (programma toneelstuk Orpheus en operette De 

blauwe diamant). 

*Steenhaut & Van Puymbrouck, Sint-Niklaas, fabriek van werk- en 

ondergoederen (factuur). 

*Stadsplan getekend door André Stoop.              

 

184. Oktober 1949.  1 omslag 

*Wit-Gele Kruis, Sint-Niklaas (inschrijvingskaart). 

*Omzendbrief om geldelijke steun te verzamelen voor de bouw van een Klein-

Seminarie te Mariakerke, Gent. 

*KWB Sint-Niklaasparochie (toegangskaart filmavond Het geheim van den toren 

en Charlot). 

*Uitnodiging retraite en voordrachtenreeks voor meisjes en juffrouwen in de 

O.L.V.-Kerk te Sint-Niklaas. 

*Joseph De Roeck, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Sint-Carolus Borromeus kostschool en middelbare huishoudschool, Sint-Niklaas 

(toegangskaart toneelfeest). 

*De Koolmijn, Sint-Niklaas, handel in brandstoffen (strooibiljetten). 
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185. November 1949.  1 omslag 

*A. Strybol, Sint-Niklaas, kunstschilder (strooibiljet tentoonstelling). 

*Louis Spaenhoven, Sint-Niklaas, mechanieke schrijnwerkerij (briefhoofd en 

factuur). 

*KAV Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde, Sint-Niklaas (uitnodiging 

filmvoorstelling De harde weg). 

 

 *Feestzaal 't Hof, Sint-Niklaas (toegangskaarten opvoering Van den dood die 

bijna stierf door de Herctorio's). 

*Mariaal Jeugdverbond Het Hof, Sint-Niklaas (lidkaart). 

*Bond der Toekomstige Soldaten MILAC, Sint-Niklaas (uitnodiging voordracht 

betreffende het leven in het leger). 

*KWB Sint-Niklaas en Don Bosco parochie (toegangskaart filmvoorstelling). 

               

186. December 1949.  1 omslag 

*Oscar Pauwels & Zoon, Sint-Niklaas, aannemer van openbare werken en handel 

in bouwstoffen (briefhoofd). 

*Bond der Toekomstige Soldaten MILAC, Sint-Niklaas (uitnodiging voordracht 

betreffende het leven in het leger). 

*Merckx & Pyl, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*NV Futura Waas, Sint-Niklaas (Nieuwjaarskaart). 

*Feestzaal Klein-Hulst, Sint-Niklaas (toegangskaarten poppenspel Blauwbaard en 

Jan zonder vrees). 

*VVKA , Sint-Niklaas (uitnodiging Kerstspel in De Kappers). 

*KAV - O.L.V.- Parochie, Sint-Niklaas (toegangskaart Kerstfeest toneelstuk Haar 

gouden ster). 

*Schoenfabriek Nicola Shoe, Sint-Niklaas (reclamefolder schoenen voor 

kloosterlingen). 

*Oscar Van Huffel, Sint-Niklaas, kunstmeubelen (briefhoofd). 
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1950 

 

187. Januari 1950.  1 omslag 

*C. Van Raemdonck, Sint-Niklaas, koffiebranderij (wikkel voor koffiepakken). 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, groothandel in glas en spiegels en fabriek van  

verwen, lakken en vernissen (ontvangstbewijs). 

*Petrus Vermeulen, Sint-Niklaas, landbouwer (strooibiljet noodslachting en 

verkoop vlees). 

*Bond der Toekomstige Soldaten MILAC, Sint-Niklaas (certificaat dat het lid de 

lessen ter voorbereiding op zijn diensttijd heeft bijgewoond). 

*Zaal Het Hof, Sint-Niklaas (toegangskaarten voor diverse voordrachten ten 

voordele van Familiezorg). 

*Mariaal Jeugdverbond Het Hof, Sint-Niklaas (uitnodigingen samenkomsten). 

*Eucharistische Kruistochters, Jongens van Sint-Rochusschool, Sint-Niklaas 

(lidkaart). 

*Louis Lavaert, Sint-Niklaas, handel in effecten (strooibiljet kasbons 

spoorwegen). 

*August Verniers, Sint-Niklaas, apotheek (strooibiljetten met reclame voor 

diverse geneesmiddelen). 

             

188. Februari 1950.  1 omslag 

*VKAJ Dienende Meisjes, Sint-Niklaas (strooibiljet met gedragsregels). 

*Maes - De Wilde, Sint-Niklaas, handel in lederwaren (briefhoofd). 

*Marthakrans Hoofdkerk, Sint-Niklaas (uitnodiging met datums voor het 

onderhoud en poetsen van de kerk). 

*Louis Lavaert, Sint-Niklaas, handel in effecten (strooibiljet kasbons Regie van 

Telegraaf en Telefoon). 

*Genootschap van den Heilige Sint-Vincentius à Paulo, Sint-Niklaas (uitnodiging 

feest der conferentiën). 

*Van Iersel – De Wan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek Vikin (folder met modellen 

dameskleding). 

*Steenhaut & Van Puymbrouck, Sint-Niklaas, fabriek van werk- en 

ondergoederen (postkaarten). 

*Emiel Beaumont - Dierickx, Lokeren, paardenslachterij (factuur). 

              

189. Maart 1950.  1 omslag 

*KWB Sint-Niklaas en Don Boscoparochie, Sint-Niklaas (toegangskaart 

filmavond De roep van de wolf, Drie uit het circus en Cowboy). 

*Productwikkel sokophouders. 

*Van Iersel – De Wan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek Vikin (folder met modellen 

dameskleding). 

*Parochie De Raap, Sint-Niklaas (programma inzegening nieuwe kerk). 

*Reclamefolder voor wasproduct Agnella. 

*Stad Sint-Niklaas,  feestzaal Het Hof (toegangskaarten opvoering Gravin 

Genoveva van Brabant door de Hectorio’s). 

*NV Futura Waes, Sint-Niklaas, mechanieke weverij (visitekaart). 
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*Emiel Beaumont - Dierickx, Lokeren, paardenslachterij en fabriek van 

vleeswaren (ontvangstbewijs). 

*Louis Lavaert, Sint-Niklaas, handel in effecten (strooibiljet kasbons Kongo). 

*A. Cantens, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Vrouwengilde, Sint-Niklaas (uitnodiging wijk-recollecties). 

*A. Van Steen, Sint-Niklaas, dokter in de Wijsbegeerte en Letteren en 

godsdienstleraar bij het Koninklijk Atheneum (briefomslag 

 en visitekaarten). 

          

190. April 1950.  1 omslag 

*Association de l'Adoration Perpétuelle et des Eglises Pauvres, Sint-Niklaas 

(uitnodiging maandelijkse bijeenkomst). 

*J. Illegems - De Ryck, Sint-Niklaas, taxibedrijf (strooibiljet). 

*Roan, Sint-Niklaas, handel in breigoederen (factuur). 

*Huis Bauwens, Sint-Niklaas, handel in pelsen mantels (logo). 

*M.A. De Nijs, Sint-Niklaas, confectiebedrijf (factuur). 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, groothandel in glas en spiegels en fabriek van 

verwen, lakken en vernissen (ontvangstbewijs). 

*Delaruelle - Wuytack, Sint-Niklaas, zuivelhandel (strooibiljet thuisbezorging 

melk). 

*Louis Lavaert, Sint-Niklaas, handel in effecten (strooibiljet kasbon 

Wederopbouw). 

              

191. Mei 1950.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (affiche 19de grote prijs voor beroepsrenners). 

*Programma zestigjarig jubileum confrater Edmond De Meulenaer. 

*Chiro Sint Jan Bosco, Sint-Niklaas (toegangskaarten jeugdfeest). 

                   

192. Juni 1950.  1 omslag 

*Louis Lavaert, Sint-Niklaas, handel in effecten (strooibiljet kasbon Belgische 

spoorwegen). 

*Stad Sint-Niklaas (programmas kermisfeesten). 

*A. Temmerman, Sint-Niklaas, kleermaker gespecialiseerd in priesterkledij 

(omzendbrief met melding verhuis). 

*Verbond der Melkventers van Waasland, Sint-Niklaas (uitnodiging 

landsvergadering te Brussel). 

*K. Van Der Weken - Kusé, Nieuwkerken-Waas, houthandel (strooibiljet). 

                 

193. Juli 1950.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (toegangskaarten grote zomercavalcade, bloemen- en 

reclamestoet). 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (uitnodiging tentoonstelling werken 

leerlingen). 

*Belgische Spoorwegen (affiche inleg speciale autobussen voor de 

zomercavalcade en bloemenstoet). 
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 *Vrije Vak- en Beroepsschool Sint-Antonius, Sint-Niklaas (folder met aanbod in 

dag-, avond-, en zondagsschool). 

*Nationale Federatie van Arbeid en Vrede (erkentelijkheidsbewijs voor bewezen 

diensten van bestuurslid). 

*René Dhondt - Kegels, Sint-Niklaas, schilder- en glaswerken (postkaart). 

*Louis Lavaert, Sint-Niklaas, handel in effecten (aankoopbewijs). 

               

194. Augustus 1950.  1 omslag 

*Merckx & Pyl, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefomslag 

 en briefhoofd). 

*Stad Sint-Niklaas (deelnemingsbewijs uitstap naar Zunderts bloemencorso). 

*Kring der Wase Veeartsen (postkaart). 

*Nationale Bond tegen de Tering, Afdeling Oost-Vlaanderen, Dispensarium Sint-

Niklaas (formulier ter opname patiënt). 

*Antoine Massy, Sint-Niklaas, elektrieker (briefhoofd). 

*J. Hofman Barhélémy, Sint-Niklaas (logo). 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (omzendbrief kosteloos onderwijs 

bewaarschool voor meisjes en lagere school Berkenboom). 

*Kerk van O.L.V.- Bijstand der Christenen, Confrerie van de H. Cornelius 

(uitnodiging samenkomsten). 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(uitnodiging uitstap). 

*Stad Sint-Niklaas (bestelbon bevrijdingsfeesten en landingswedstrijd voor 

ballonnen). 

            

195. September 1950.  1 omslag 

*A. Cantens - Roelant, Sint-Niklaas, handel in breigoederen (factuur). 

*KWB Don Bosco en Sint-Niklaasparochie, Sint-Niklaas (toegangskaart 

filmavond). 

*Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde van België (uitnodiging vergaderingen). 

*J. Illegems - De Ryck, Sint-Niklaas, taxi- en vervoersbedrijf (strooibiljet). 

*Bond voor Oud-Congregansten van Het Hof, Sint-Niklaas (uitnoding gala-

familiefeest). 

                 

196. Oktober 1950.  1 omslag 

*Genootschap Sint-Vincentius à Paulo, Sint-Niklaas (toegangskaarten 

galafilmvertoning De tovenaar Gods. Het leven van de pastoor van Ars). 

*R. Clement en G. Huyghe, Lokeren, aluminium, ijzer- en kopergieterij 

(strooibiljet). 

*Gebroeders Pauwels, Sint-Niklaas, verwerij (briefomslag). 

*N.V. Futura Waas, Sint-Niklaas, weverij (verzendingsnota). 

*Feestzaal Het Hof, Sint-Niklaas (toegangskaarten Hectorio's revue-avond). 

*Sint-Albertuscollege der Paters Ongeschoeide Karmelieten, Eksaarde 

(gedragkaart voor leerlingen). 

*Christelijke Arbeiders Vrouwengilde, Sint-Niklaas (strooibiljet prijskamp opstel 

Zo is vader). 
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 *Spaarmaatschappij De Tendersvrienden, Sint-Niklaas (strooibiljet grote 

tritsprijskamp). 

*Van Iersel – De Wan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek Vikin (folder met modellen 

dameskleding). 

*Stad Sint-Niklaas, beerruimingsdienst (aanvraag voor ruiming beer). 

*Agnella, Bruwiere Frères et Soeurs, Sint-Niklaas, weverij (briefhoofd). 

*Louis Vermeulen - Behiels, Sint-Niklaas, kunst- en bouwsmederij en handel in 

huishoudartikelen (factuur). 

*VVKA Verbond Sint-Niklaas (uitnodiging voordracht Het schoolprobleem in 

ons land). 

*Peeters & Vandenbroeck, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Société du Chemin de Fer de Malines à Terneuzen (uitnodiging algemene 

vergadering). 

       

197. November 1950.  1 omslag 

*Openbare Katholieke Boekerijen der Dekenij Sint-Niklaas (omzendbrief voor 

geldelijke steun). 

*Genootschap Sint-Vincentius à Paulo, Sint-Niklaas (programma herdenking 

honderdjarig bestaan van het genootschap). 

*KAJ en VKAJ, Sint-Niklaas (toegangskaarten feestavond). 

*Verbond voor Katholieke Burger- en Middenstandsvrouwen, Sint-Niklaas 

(uitnodiging lezing pater Van Straaten over de toestand in de kampen van de 

Displaced Persons). 

*A. Wyckers - Pauwels, Sint-Niklaas, handel in suikerwaren, biscuits en 

chocolade (factuur). 

*Weduwe Henri Heirbaut - Van Esbroeck, Sint-Niklaas, mechanische blokmakerij 

(briefomslag). 

*De Wase Missievrienden, Jeugdhuis Het Hof, Sint-Niklaas (uitnodiging 

deelname aan herdenking moord op pater Jozef Segers tijdens de Boxersopstand). 

*Verbond van Melk- en Zuivelhandelaars, Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende 

de prijszetting). 

*Gesticht Berkenboom, Sint-Niklaas (rekening voor schoolgeld). 

             

198. December 1950.  1 omslag 

*Cultuurvereniging Reinaert De Vos, Sint-Niklaas (programma Kerstfeest voor 

familie en vrienden). 

*A. De Block, Sint-Niklaas, kledingszaak (strooibiljet). 

*Désiré Peeters, Sint-Niklaas, beenhouwerij (strooibiljet). 

*Wasserij De Ster, Sint-Niklaas (strooibiljet). 

*VVKA, Sint-Niklaas (uitnodiging kleinkunstavond). 

*Oud-Leerlingenbond externaat Heilige Familie, Sint-Niklaas (omzendbrief). 

*Société du Chemin de Fer de Malines à Terneuzen (omzendbrief betreffende de 

obligaties). 

*Omzendbrief aan schoolbestuur betreffende de herdenking van pater Scheutist 

Segers. 

*A. Cantens, Sint-Niklaas, breigoederen (factuur). 
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 *KAV O.L.V.-Parochie, Sint-Niklaas (toegangskaart Kerstfeest en opvoering 

toneelstuk Familiejuwelen). 

*H. De Cock, Sint-Niklaas, vleesgroothandel (herkomstattest). 

*VVKS II-de Sint-Joris Scoutsgroep Waas (toegangskaart Louisiana story). 
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1951 

 

199. Januari 1951.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas, feestzaal Het Hof (toegangskaarten en programma opvoering 

De schurkenstreken van Scapin door de Hectorio's). 

*Jeugdgroep Reinaert De Vos, Sint-Niklaas (steunkaart 4de familiefeestavond, 

Griegavond). 

*Jeugdgroep Reinaert De Vos, Sint-Niklaas (uitnodigingskaart voor diverse 

activiteiten). 

*Familiezorg, Sint-Niklaas (toegangskaarten lezingen Au temps de Marie de 

Bourgogne, Saintété et temps moderne en Images actuelles du Congo). 

*Wasserij De Ster, Sint-Niklaas (wasboek). 

*Van Iersel – De Wan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek Vikin (verzendnota). 

*Samenwerkende Maatschappij De Volksbakkerij, Sint-Niklaas (briefhoofd). 

*Hulpkerk Heilige Theresia, Sint-Niklaas (toegangskaarten voor 

benefietfilmvoorstellingen De praal van het heilig jaar en Rio escondido in 

Cinema Gildenhuis). 

*Huis Gransard, Sint-Niklaas, drankhandel (factuur). 

*Verbond der Melk- en Zuivelhandelaars van Waasland, Sint-Niklaas 

(uitnodiging en agenda algemene vergadering). 

           

200. Februari 1951.  1 omslag 

*M.A. De Nijs, Sint-Niklaas, confectiebedrijf gespecialiseerd in kinderkleding 

(factuur). 

*Firma Van Garsse, Sint-Niklaas, behangpapier, ameublementen, matrassen, 

rouwkapellen en versiering voor feesten (briefhoofd). 

*Marguerite Hofman, Sint-Niklaas, klakkenmaakster (factuur). 

*Genootschap van den Heilige Sint-Vincentius à Paulo, Sint-Niklaas (uitnodiging 

eerste feestdag der conferentiën). 

*Scouts, Sint-Niklaas (meldingsformulier met opgave dat een scout de betreffende 

hulpbehoevende komt afhalen). 

*Dekenij, Sint-Niklaas (steunkaart Paasaktie voor oudjes en programma 

paasviering). 

*Van Schooten - Van Daele, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefhoofd). 

*Sint-Niklaase Bouwmaatschappij, Sint-Niklaas (formulier plaatsopname te 

verhuren goed en huurreglement). 

*VKAJ Dienende Meisjes, Sint-Niklaas (richtlijnen voor de vastenperiode). 

*Toneelkring Sint-Genesius, Sint-Niklaas (toegangskaarten voor de 

toneelopvoering van Genesius). 

*Van Iersel – De Wan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek Vikin (modellen kleding). 
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201. Maart 1951.  1 omslag 

*Cultuurvereniging Reinaert De Vos, Sint-Niklaas (lezing van Ernest Claes over 

zijn werken). 

*Toneelkring Sint-Genesiuskring, Sint-Niklaas (toegangskaarten toneelopvoering 

Fientje Beulemans). 

*Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (uitnodiging Paasviering voor de oudjes). 

*De Wase Missievrienden, Sint-Niklaas (strooibiljet). 

*Oud-Congreganistenbond 't Hof, Sint-Niklaas (uitnodiging vergaderingen). 

*Instituut Berkenhof, Sint-Niklaas (uitnodiging middelbare en lagere school). 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (erekaart voor gedrag). 

*Vereniging der Polders van het Land van Waas, Sint-Niklaas (uitnodiging en 

aganda algemene vergadering). 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, verfhandel De Torens (factuur). 

             

202. April 1951.  1 omslag 

*Huis Bauwens, Sint-Niklaas, handel in pelsen en mantels (logo). 

*VZW Reinaert De Vos en het Algemeen Nederlands Zangverbond, Sint-Niklaas 

(affiche meiboomplanting en andere activiteiten). 

*Jos De Belie - Soetens, Sint-Niklaas, machinefabriek (strooibiljet). 

* Pauwels Gebroeders, Sint-Niklaas, verwerij (bestelbon). 

                  

203. Mei 1951.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (kermisprogramma). 

*Oudleerlingenbond, Sint-Niklaas (inschrijvingskaart viering gouden jubileum 

eerwaarde pater Fr. Mariman). 

*A. Cantens, Sint-Niklaas, breigoederen (factuur). 

*Aartsbroederschap van het Heilig Sacrament, Sint-Niklaas (uitnodiging 

jubileumviering Gabriël Deshayes en Jos Lammens). 

*Sint-Niklaas (toegangskaart voordracht Au dela du Rideau de fer ten voordele 

van de seminaristen uit Letland). 

*KAV O.L.V.- Sint-Niklaas (programma week van de moeder). 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (uitnodiging jaarlijkse tentoonstelling met 

werken van de leerlingen). 

               

204. Juni 1951.  1 omslag 

*Sequere me, Volg mij (Affiche). 

*Franciscaanse Derde-Orde, Afdeling Zusters, Sint-Niklaas (uitnodiging 

bedevaart naar Banneux). 

*Stad Sint-Niklaas (programma kermisfeesten). 

*Middelbare beroepshuishoudschool Sint-Carolus Borromeus, Sint-Niklaas 

(toegangskaart toneelfeest ten voordele van liefdadigheidswerken). 

*Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (programma ziekentriduum). 

*Ph. Bruggeman - Verbeke, Lokeren, groothandel in rijwielen en motors 

(briefhoofd). 

*Gemeente Sinaai (affiche met programma kermisfeesten). 
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205. Juli 1951.  1 omslag 

*Kliniek en moederhuis Maria Middelares, Sint-Niklaas (ontvangstbewijs). 

*Cursus leergang in de huishoudkunde. 

*A. Van Der Hauwaert, Sint-Niklaas, stomatologiste en X-Stralen (factuur). 

*Openluchtpleinen, Sint-Niklaas (uitnodiging met inschrijvingsformulier). 

*Congregation de l'Immaculée Conception de la T.S. Vierge, Sint-Niklaas 

(uitnodiging samenkomsten). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse betreffende de bloemenstoet en zomercavalcade). 

*De Walvis, Firma Amand, Sint-Niklaas, drogisterij, scheikundige producten, 

verf, foto-artikelen en brillen (briefhoofd). 

*Bank van Waas, Sint-Niklaas (briefhoofd). 

*Ceintures super chic (reclame-affiche). 

*Spaarmaatschappij De Zorgzame Spaarders, Sint-Niklaas (spaarkaart). 

*Firma Nuyts, Sint-Niklaas, handel in wolproducten (factuur). 

           

206. Augustus 1951.  1 omslag 

*Wasserij De Ster, Sint-Niklaas (melding tijdstip afhaling was aan huis). 

*E.P. Dionysius. 

*Merckx & Pyl, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Dispensarium tegen Tering, Sint-Niklaas (uitnodiging voor consulatie). 

*L. De Smet, Stekene, bijhuis Elita Sint-Niklaas (factuur). 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(uitnodiging ledenuitstap). 

*Spaarmaatschappij Onder Ons bij Alfons Put, Sint-Niklaas (spaarkaart). 

*Confrerie van de heilige Cornelius, Sint-Niklaas (mededeling programma 

octaafviering en betaling lidgeld). 

              

207. September 1951.  1 omslag 

*Sociaal Dienstbetoon, Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende de procedure voor 

het doorgeven van gegevens aan de Rijksdienst Medische Zekerheid). 

*Stad Sint-Niklaas, feestzaal Het Hof (toegangskaart Hectorio's revue-avond). 

*KAV Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde, Parochie Sint Jan Bosco, Sint-Niklaas 

(programma Week van de moeders). 

*Reclamefolder voor het product Aquella voor het waterdicht maken muren en 

kelders. 

*De Wase Missievrienden, Sint-Niklaas (uitnodiging voordracht Met de 

kanunnikessen missionarissen van Sint-Augustinus naar de Antillen). 

*Dokter A. Van Driessche, Sint-Niklaas, borst- en hartziekten en x-stralen 

(raadplegingskaart voor patiënten). 

*Mariaal Jeugdverbond Het Hof, Sint-Niklaas (lidkaart). 

              

208. Oktober 1951.  1 omslag 

*Uitnodiging voordrachtenreeks Nood Gods door E. P. Maurus Verbeke. 

*De Wase Missievrienden, Sint-Niklaas (uitnodiging voordracht Het katholicisme 

in de USA). 

*René D'Hondt, Sint-Niklaas, schilder- en glaswerken (invulformulier voor de 
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werkman die werken uitvoert bij de klant). 

*M.A. Denijs, Sint-Niklaas, confectiebedrijf (factuur). 

*Verenigde Polders van Sint-Gillis Waas (affiche openbare verkoop van 

hoogstammige bomen te Meerdonk). 

*Reclamefolder voor het bezetsel Snowcem. 

*Academie voor Schone Kunsten, Sint-Niklaas (uitnodiging hernieuwing 

inschrijving zonen). 

*Georges Daman - Wauman, Sint-Niklaas, smederij en magazijn van stoven, 

jachten, kachels en foyers (briefomslag). 

              

209. November 1951.  1 omslag 

*De Roovers' Boomse Frituur (strooibiljet Boomse boterwafels te verkrijgen 

tijdens de foor). 

*Verbond der Melkventers Waasland, Sint-Niklaas (uitnodiging algemene 

vergadering). 

*Meldingsformulier voor vee- en dierenartsen betreffende mond-en-klauwzeer. 

*Huis De Caluwé - Merckx, Sint-Niklaas, borduurwerk (factuur). 

*Frans Van De Vyver, Sint-Niklaas, kleermaker (strooibiljet met melding 

wijziging adres handelszaak). 

*Secretariaat voor Sociaal Hulpbetoon, Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende de 

tijdelijke vergoedingen voor werknemers). 

*P. Tender - De Bode, Sint-Niklaas, spaarmaatschappij De Tendersvrienden 

(strooibiljet Grote tritsprijskamp). 

*Congregatie O.L.V.- Onbevlekte Ontvangenis, Sint-Niklaas (omzendbrief 

bestuur met melding van het inschrijvingsnummer van het lid en voorwaarden om 

lid te blijven). 

              

210. December 1951.  1 omslag 

*KAV O.L.V.- Vrouw, Sint-Niklaas (uitnodiging Kerstfeest). 

*Domien Kesteloot - Bytebier, Sint-Nikaas, elektrieker en herstellingen aan 

gasleidingen (factuur en briefhoofd). 

*Oud-leerlingenbond Externaat Heilige Familie, Sint-Niklaas (nieuwsbrief). 

*Beroepsnormaalschool Berkenboom, Sint-Niklaas (puntenlijst leerlingen). 

*Sint Theresia Zangkoor, Sint-Niklaas (toegangskaart bonte avond in de Barak 

van de Raap in de Kleine Heymelinckstraat). 

*Verenining der Wase Polders (formulier uitgevoerde werken). 

*Louis Spaenhoven, Sint-Niklaas, mechanieke schrijnwerkerij en ondernemer van 

schrijn- en bouwwerken (briefhoofd). 

*Instituut Berkenboom ,Sint-Niklaas (programma ouderenfeest). 

*Genootschap van de Heilige Sint-Vincentius à Paulo, Sint-Niklaas (uitnodiging 

jaarlijkse vergadering). 

*Sint-Antoniuscollege, Lokeren (briefhoofd). 

*Openbare Katholieke Boekerijen der Dekenij Sint-Niklaas (omzendbrief). 

*Ministerie van Justitie, Dienst Eredienst (invulformulier). 

*KAV O.L.V.- (toegangskaart Kerstfeest). 
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1952 

 

211. Januari 1952.  1 omslag 

*Florent De Breuck - Pyl, Sint-Niklaas, meubelmakerij en schrijnwerkerij 

(factuur). 

*Derde Orde Afdeling Broeders, Sint-Niklaas, (stembiljet voor de verkiezing van 

een prefect, een assistent en tien raadsleden). 

*Van Garsse, Sint-Niklaas, verhuurbedrijf van tenten, tafels, stoelen, tapijten voor 

feesten (factuur en briefomslag). 

*Samenwerkende Maatschappij Volksbakkerij en Kruideniershandel, Sint-Niklaas 

(jaarrekening). 

*Van Den Abeel, Sint-Niklaas (uitnodiging zitdag hernieuwing en betaling 

pachten). 

*August Lens, Sint-Niklaas, fabriek van fijne sigaren (factuur). 

*De Wase Missievrienden, Sint-Niklaas (strooibiljet rouwhulde voor scheutist 

Leo De Smedt). 

*August Verniers, Sint-Niklaas, apotheek (reclame borstsiroop). 

*Feestzaal Het Hof, Sint-Niklaas (toegangskaarten toneelopvoering De 

duvelschuur door de Hectorio's). 

*Stad Sint-Niklaas (formulier belasting op vertoningen en vermakelijkheden). 

*Vennootschap Eigen Haard, Sint-Niklaas (formulier proefbalans). 

*Vennootschap Eigen Woonst, Sint-Niklaas (formulier proefbalans). 

          

212. Februari 1952.  1 omslag 

*Association de l'Adoration Perpétuelle et des Eglises Pauvres, Sint-Niklaas 

(uitnodiging maandelijkse bijeenkomst). 

*Vereniging der Wase Polders (invulformulier over het gebruik der sluizen voor 

de polderwateren of het hoogwater, staat voor de afrekening van geleverde 

werken, staat voor de aanduiding van de werken gedaan door de sluismeester van 

Kalloo). 

*Genootschap van den Heilige Sint-Vincentius à Paulo, Sint-Niklaas (uitnodiging 

feest der conferentiën). 

*Sint-Jozefparochie, Sint-Niklaas (uitnodiging Vastenoefeningen). 

*A. Cantens, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Laevaert Louis, Sint-Niklaas, wisselagent (strooibiljet kasbons Gemeentekrediet 

van België). 

*Weduwe Henri Heirbaut - Van Esbroeck, Sint-Niklaas, mechanische blokmakerij 

(briefomslag en factuur). 

*Familiezorg, Sint-Niklaas (affiche benefietvoordracht L'hypocrisie du temps 

moderne door Gustave Thibon). 

*Uitnodiging Paasviering voor oudjes in het klein-seminarie te Sint-Niklaas. 

*Van Schooten - Van Daele, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Programma schiftingsexamen voor de toelating tot de scholen voor 

ziekenoppassers. 
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 *Verpleegsterschool Maria Middelares, Sint-Niklaas (folder met voorstelling 

opleidingsmogelijkheden). 

*A. Wyckers - Pauwels, Sint-Niklaas, handel in suikerwaren, biscuits en 

chocolade (factuur). 

*School voor verpleegsters en ziekenoppasters Maria-Middelares, Sint-Niklaas 

(proces-verbaal van het onderzoek der kandidaten verpleegsters en 

ziekenoppasters). 

*VKAJ, Sint-Niklaas (strooibiljet vastenprogramma). 

*E. & A. De Meulenaer, Sint-Niklaas, schilder- en glaswerken (reclamefolder). 

*Verbond van Melk- en Zuivelhandelaars van Waasland (uitnodiging algemene 

vergadering). 

    

213. Maart 1952.  1 omslag 

*De Vrienden van Lourdes, Sint-Niklaas (uitnodiging inschrijving bedevaart naar 

Lourdes). 

*Lijst verkoopprijzen diverse soorten verf. 

*Pauwels Gebroeders, Sint-Niklaas, verwerij (leveringsbon). 

*Verbond der Melk- en Zuivelhandelaars Waasland (uitnodiging algemene 

vergadering en lidkaarten). 

*Vermeulen - Van Den Berghe, Sint-Niklaas, landbouwer (strooibiljet prijzen 

melk). 

*Aug. Focquet & De Sutter, Belsele, fabriek van saucis de boulogne en salami 

(strooibiljet). 

*Formulier voor financiële bijdrage aan de Paasaktie voor oudjes en zieken. 

*Vereniging der Wase Polders (uitnodiging jaarlijkse vergadering). 

*Hermazen van alle soorten kousen.             

 

214. April 1952.  1 omslag 

*Hulpkerk Heilige Theresia, Sint-Niklaas (strooibiljet filmvertoning Met 25 

centiem de wereld rond). 

*Affiche De prijskampen voor hoorn- en stamboekvee zijn uitgesteld. De 

prijskampen voor paarden gaan door. 

*Verbond der Melkventers van Waasland (uitnodiging bezoek koninklijke serres 

te Laken). 

                

215. Mei 1952.  1 omslag 

*Kerk Sint-Jozefs Klein Seminarie, Sint-Niklaas (programma ziekentridiuum). 

*Affiche reclame voor Arti-Mat waterverf. 

*Dr. Alb. Van Driessche, Sint-Niklaas, borst- en hartziekten (klantenkaart). 

*Beroepsnormaalschool Berkenboom, Sint-Niklaas (bekwaamheidsgetuigschrift 

afdeling Knippen- en kostuumnaaien). 

*VVKA, Sint-Niklaas (strooibiljet plechtigheid benoeming kanunnik Schelfhout 

tot vicaris-generaal). 

*Strooibiljet retraite meisjes in de Poortakkerstraat te Gent. 

*Laevaert Louis, Sint-Niklaas, wisselagent (strooibiljet kasbons Belgische 

Spoorwegen). 
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*Confrerie van het Heilig Sacrament, hoofdkerk Sint-Niklaas (omzendbrief 

diensten gedurende het octaaf van het Heilig Sacrament). 

              

216. Juni 1952.  1 omslag 

*Stad-Sint-Niklaas (speciale busdienst zomercavalcade en diverse ander 

drukwerk). 

*Ouderlingenhuis Sint-Vincentiusgesticht, Sint-Niklaas (uitnodiging hoogmis 

feestdag Heilige Sint-Vincentius à Paulo). 

*Stad Sint-Niklaas (kermisprogramma's). 

*Klein Seminarie Sint-Jozef, Sint-Niklaas (programma ziekentriduum). 

*Vakantiepatronaat Blij en Trouw, Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende de 

klassering van het speelplein in de hoogste categorie). 

*Aangenomen Meisjesschool, Sint-Niklaas (uitnodiging tentoonstelling werken 

van de leerlingen). 

*VKAJ, Sint-Niklaas en Don Bosco parochie (toegangskaart toneelopvoering De 

Kloof). 

*KAV Afdeling Onze Lieve Vrouw, Sint-Niklaas (toegangskaart Kerstfeest met 

grote tombola). 

              

217. Juli 1952.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas, kabinet van de schepen van Openbare Onderstand en 

Volksgezondheid (briefhoofd). 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (uitnodiging tentoonstelling werken 

leerlingen en diploma). 

*Stad Sint-Niklaas (uitnodiging Te Deum 21 juli). 

*Stad Sint-Niklaas (divers drukwerk voor de zomercavalcade). 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(omzendbrief naar lokale besturen betreffende namen van de kadastrale wijken 

der gemeente en briefomslag). 

*R. Dacremont - Wuytack, Sint-Niklaas, juwelier (reclame). 

*D. Heyman - Schelfhout, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*R. Motteux, Kivu Belgisch Congo (briefhoofd). 

*Genootschap van de Heilige Sint-Vincentius à Paulo, Sint-Niklaas (omzendbrief 

betreffende de nieuwe raadsman). 

*Margarine Ervea, Sint-Niklaas (briefhoofd). 

*Sint-Nikolaasche Bouwmaatschappij, Sint-Niklaas (uitnodiging algemene 

vergadering). 

*Pauwels Gebroeders, Sint-Niklaas, verwerij (factuur). 

*Van Overloop Alfons, Sint-Niklaas, handel in scheikundige industriële 

producten (kredietnota). 

*Openluchtpleinen Blij en Trouw, Sint-Niklaas (omzendbrief opening 

speelpleinwerking). 
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218. Augustus 1952.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas Wijk Kettermuit (strooibiljet grote prijskamp met duiven 

tijdens de kermis). 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, groothandel in glas en spiegels en fabriek verven, 

lakken en vernissen (ontvangstbewijs). 

*August Verniers, Sint-Niklaas, apotheek (reclame voor ijzerwijn). 

*A. Focquet - De Sutter, Sint-Niklaas, vleeswarenfabriek (briefhoofd). 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(uitnodiging jaarlijkse uitstap). 

*Verbond der Melkventers van Waasland (uitnodiging uitstap naar de heilige 

bloedprocessie te Brugge). 

*Aartsbroederschap van de allerheiligste drievuldigheid en de Wase 

Missievrienden, Sint-Niklaas (folder met uitleg voordelen lidmaatschap). 

*De Volder, Belsele, brouwerij (leveringsbon). 

*Peeters & Vandenbroeck, Sint-Niklaas, weverij (factuur). 

             

219. September 1952.  1 omslag 

*PVBA Roan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Meubelgalerij Elita, Sint-Niklaas (strooibiljet). 

*Merckx & Pyl, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Verbond der Melkventers van Waasland, Sint-Niklaas (uitnodiging vergadering). 

*Compagnie Liebig (strooibiljet filmvoorstelling en voorstelling activiteiten 

Liebig in Zuid-Amerika en Antwerpen). 

*Nobels - Peelman, Sint-Niklaas, metaalwerkhuizen (affiche). 

*Kajotsters Sint-Niklaas en Sint Jan-Bosco parochie (uitnodiging inhuldiging 

nieuwe vlag). 

*Stad Sint-Niklaas, Dienst Feestelijkheden (bestelbon voor leveringen voor de 

grote landingswedstrijd voor ballons tijdens de bevrijdingsfeesten). 

              

220. Oktober 1952.  1 omslag 

*Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd, Sint-Niklaas (toegangskaart 

toneelopvoering Sint-Lutgardis). 

*Feestzaal Het Hof, Sint-Niklaas (strooibiljet humoristische opvoeringen door de 

Hectorio's). 

*Pauwels en Zonen, Sint-Niklaas, brood- en pasteibakkerij (ontvangstbewijs). 

*Aartsbroederschap van het Heilig Sacrament en de Wase Missievrienden, Sint-

Niklaas (uitnodiging Gedurige aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en 

plechtig lof). 

*Onze Lieve Vrouw Parochie, Sint-Niklaas (uitnodiging retret en 

voordrachtenreeks voor jonge meisjes). 

*Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd, Sint-Niklaas (toegangskaart 

toneelopvoering van Sint-Lutgardis). 

*Verbond der Melkventers van Waasland, Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende 

de belasting, de brutowinst en aftrekbare bedrijfsonkosten). 

*Meubelgalerij Elita, Sint-Niklaas (strooibiljet). 
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221. November 1952.  1 omslag 

*Margarine Ervea, Sint-Niklaas (reclame naar diverse besturen en geestelijke 

instanties). 

*VVKA Afdeling Sint-Niklaas (uitnodiging algemene vergadering met 

voordracht Maria in het gezin). 

*Centrale der Beroepsgilden van 't Waasland, Sint-Niklaas (lidkaart en 

toegangskaart tot het jaarlijkse bal). 

*J. Rumes (Margarine Ervea), Sint-Niklaas, handel in koloniale waren (prijslijst 

voor margarine, koffie en deegwaren). 

                  

222. December 1952.  1 omslag 

*Georges Massy - Maes, Sint-Niklaas, elektrische inrichtingen voor licht en 

kracht (factuur). 

*Openbare Katholieke Boekerijen der Dekenij Sint-Niklaas (omzendbrief 

betreffende geldelijke steun aan de bibliotheek). 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (programma ouderenfeest). 

*Sint Theresia Zangkoor van De Raap, Sint-Niklaas (toegangskaarten voor een 

plezante bonte avond). 

*VVKA, Sint-Niklaas (uitnodiging Kerstfeest voor de kinderen). 

*M.A. De Nijs, Sint-Niklaas, confectiebedrijf (factuur). 

*Louis Vermeulen - Behiels, Sint-Niklaas, kunst- en bouwsmederij (logo). 

*Affiche met verkoopprijzen diverse verven. 

*Genootschap van de Heilige Sint-Vincentius à Paulo, Sint-Niklaas (uitnodiging 

algemene vergadering). 
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1953 

 

223. Januari 1953.  1 omslag 

*PVBA Roan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Verbond der Melkventers Waasland, Sint-Niklaas (uitnodiging algemene 

vergadering). 

*PVBA Rap & Rein, Sint-Niklaas, was- en zelfwasserij (ontvangstbewijs). 

*Jacques De Schepper, Sint-Niklaas, verzekeringsagent (standaardbrief 

hernieuwing verzekeringspolis). 

*Instituut Berkenboom Moderne Humaniora, Sint-Niklaas (uitnodiging 

ouderavond). 

                 

224. Februari 1953.  1 omslag 

*Verbond der Melk- en Zuivelhandelaars van Waasland, Sint-Niklaas 

(omzendbrief betreffende de Melkweek). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (programma paasviering der oudjes). 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(omzendbrief betreffende de hernieuwing van het lidgeld). 

*Instituut Berkenboom moderne humaniora, Sint-Niklaas (programma 

ouderavond met diverse muziek- en toneelopvoeringen). 

*René D'Hondt, Sint-Niklaas, aannemer van schilder- en glaswerken (factuur). 

                 

225. Maart 1953.  1 omslag 

*Ziekhuis Sint-Niklaas, Gesticht voor geesteszieke vrouwpersonen Philippus Neri 

(bericht van definitieve vrijlating). 

*Belgische Bond tegen de Tuberculose, Dispensarium Sint-Niklaas (briefhoofd en 

-omslag). 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, verfhandel (affiche met reclame). 

*Nijverheidsschool Stad Sint Niklaas (formulier weefkunde en staalontleding). 

                  

226. April 1953.  1 omslag 

*Inrichtend Comité Mariahulde Statiestraat, Sint-Niklaas (strooibiljet). 

*Nobels - Peelman, Sint-Niklaas, metaalbewerking (affiche). 

*Pastoor-deken A. De Man, Sint-Niklaas (omzendbrief week van de moeder). 

*Parochieblad De Stem van uw parochie, Sint-Niklaas (abonnementskaart). 

*Nieuwsblad Het Kruis, Sint-Niklaas (abonnementskaart). 

                 

227. Mei 1953.  1 omslag 

*Louis Van de Perre, Belsele (affiche verkoop van zaai- wei- en hooilanden en 

wijmbos te Belsele). 

*Confrerie van het Heilig Sacrament, Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende 

activiteiten en affiche plechtig octaaf ter ere van het heilig sacrament). 

*Mariman, Sint-Niklaas, duivenvoederfabriek (reclamefolder). 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, glas- en verfwaren (leveringsbon). 

*Stedelijke Muziekacademie, Sint-Niklaas (affiche concert door leerlingen). 
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*Peeter & Vandenbroeck, Sint-Niklaas, weverij (Engelstalige factuur). 

*Afdeling Sint-Antoon van de kliniek en Moederhuis Maria Middelares, Sint-

Niklaas (ontvangstbewijs). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche zomercavalcade). 

*Mariaal Jeugdverbond Het Hof, Sint-Niklaas (uitnodiging vergadering). 

*Louis Laevaert, Sint-Niklaas, wisselagent (strooibiljet). 

            

228. Juni 1953.  1 omslag 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (uitnodiging tentoonstelling werken van de 

leerlingen en informatie over het nieuwe schooljaar). 

*Huis Gransard, Sint-Niklaas, handel in wijnen en likeuren (factuur). 

*Aangenomen lagere hoofdschool Sint-Rochus, Sint-Niklaas (omzendbrief 

betreffende de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar). 

*A. Focquet & De Sutter, Sint-Niklaas, fabriek van Saucisse de Boulogne en 

salami (leveringbon). 

*Firma Hens, Leonie Van der Spurt, Sint-Niklaas (etiketten voor bijenhoning). 

*A. Cantens, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (visitekaart). 

*Stad Sint-Niklaas (programma's Kermisfeesten). 

*NV Société du Chemin de Fer International Malines-Terneuzen (verslag van het 

college der vereffenaars). 

              

229. Juli 1953.  1 omslag 

*Aquariumvereniging De Siervis, Sint-Niklaas (steunkaarten en affiche). 

*Phariëlde Poppe, Sint-Niklaas, hermaasdienst Pronto (strooibiljetten en papieren 

zak voor het afleveren van te hermazen kousen). 

*A. De Decker - Van Goethem, Sint-Niklaas, mechanieke meubel- en 

schrijnwerkerij (postkaart). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse zomerstoet en -cavalcade). 

*Steenhaut & Van Puymbroeck, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Affiche jubileumviering zevende eeuwfeest Heilige Clara. 

*Gabriel Deshayes, Sparrenhof, Puivelde-Belsele (briefomslag). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche nationale feestdag). 

*Reclamefolder Aquella, een waterdichtend product. 

*Hubert Jeangout - Pauwels, Sint-Niklaas, meubelhandel (visitekaart). 

*Genootschap van den Heilige Sint-Vincentius à Paulo, Sint-Niklaas (uitnodiging 

derde feestdag der conferentiën). 

           

230. Augustus 1953.  1 omslag 

*Gemeente Sinaai-Waas (affiche grote Vlaamse kermis). 

*K. Pauwels en Zonen, Sint-Niklaas, brood- en pasteibakkerij (kasticket). 

*Productwikkel Elastique waschbaar. 

*Productwikkel Deauville. 

*Van Overloop Alfons, Sint-Niklaas, handel in scheikundige industriële 

producten (kredietnota). 

*Achiel Cole & Zoon, Sint-Niklaas, schilderwerken (factuur). 

*Mariman, Sint-Niklaas, fabriek van duivenvoeder (productwikkel). 

*The Veltone oriental replicas (productwikkel). 
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*Stad Sint-Niklaas (affiches bevrijdingsfeesten). 

*August Verniers, Sint-Niklaas, apotheker (kasticket en strooibiljet voor 

antinevraigine, een middel tegen zenuwkoortsen). 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(uitnodiging en programma studiereis). 

*Affiche Ondervraging voor het huwelijk.          

 

231. September 1953.  1 omslag 

*Congréation de l'immaculée conception de la sainte vierge, Sint-Niklaas 

(uitnodiging en affiche retraite). 

*E.K.O., Sint-Niklaas (uitnodiging bidkrans). 

*A. Focquet & De Sutter, Sint-Niklaas, fabriek van Saucisse de Boulogne en 

salami (visitekaart). 

*L. De Smet - De Block, Sint-Niklaas, meubelen Elita (visitekaart). 

*Feestzaal Het Hof, Sint-Niklaas (affiche en toegangskaarten voor de grote bonte 

avond door het kabaretgezelschap De Zonnestraal uit Alsemberg). 

*Affiche 5de arrondissementeel CVP-congres. 

*Huis Smet - Van Langehove, Sint-Niklaas, pelshandel Canada's Peltery 

(briefomslag en strooibiljet). 

*Stad Sint-Niklaas (uitnodiging begrafenis gesneuvelde te Korea). 

*Verpleegsterschool Maria-Middelares, Sint-Niklaas (getuigschrift). 

*De Kemp, Sint-Niklaas, juwelier (reclame voor Mido Zwitserse uurwerken). 

            

232. Oktober 1953.  1 omslag 

*Affiche van het dispensarium voor een kosteloos longonderzoek. 

*Affiche Zijt gij lid van de voortplanting des geloofs? Bidt gij uw dagelijks 

gebed?. 

*Stad Sint-Niklaas (affiche feestdag Koning en affiche 11 novemberviering). 

*Muziekacademie Sint-Niklaas (affiche concert). 

*Affiche en uitnodiging retraite en voordracht Kompas gericht naar God in de 

kapel Arme Claren. 

*Domien Kesteloot - Bytebier, Sint-Niklaas, elektrieker en herstelling 

gasleidingen (factuur). 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, verfhandel (briefhoofd). 

*Mariaal Jeugdverbond Het Hof, Sint-Niklaas (lidkaart). 

*Huis Bauwens, Sint-Niklaas, pelsen en mantels (productwikkel). 

*Secretariaat voor Sociaal Dienstbetoon, Sint-Niklaas (uitnodiging algemene 

vergadering). 

*Koninklijke Harmonie Excelsior, Sint-Niklaas (uitnodiging Sint-Cecilia feest). 

*E. Melis - Orban, Sint-Niklaas, groothandel in steenkolen (factuur). 

*De Wase Missievrienden, Sint-Niklaas (affiche kleurenfilm Tropenweelde in 

Ceylon en Zuid-India). 

*Congregatie van O.L.V.- Onbevlekte Ontvangenis, Sint-Niklaas (affiche 

Triduum). 

*R. Blommaert - Dercon, Sint-Niklaas (kasticket). 

*A. Focquet & De Sutter, Sint-Niklaas, fabriek van Saucisse de Boulogne en 

salami (factuur). 
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*J. Rumes, Sint-Niklaas, Margarine Ervea (briefomslag). 

*Feestzaal Het Hof, Sint-Niklaas (affiche en toegangskaarten Het dorp op stelten 

door de Hectorio's). 

*Remi E.J. Tilemans, vertegenwoordiger in Bolivië.   

 

233. November 1953.  1 omslag 

*Frans Van Clapdorp, Sint-Niklaas, verwarmingstoestellen en kolen (bestel- en 

leveringsbonnen en betaalbewijzen). 

*August Verniers, Sint-Niklaas (productwikkel). 

*Openbare Onderstand Sint-Niklaas, Gemeen fonds abnormale kinderen 

(standaardbrief aan gestichten om een bepaald persoon op te nemen). 

*Stad Sint-Niklaas (standaardbrief betreffende opsluiting van krankzinnigen). 

*Van Iersel – De Wan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek Vikin (diverse modellen 

vrouwenkleding). 

*Chirojeugd Meisjes Don Bosco, Sint-Niklaas (toegangskaarten toneelstuk De 

wondere perel). 

*Emiel Beaumont - Dierickx, Sint-Niklaas, fabriek van vleeswaren (briefomslag). 

*KAV Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde, Sint-Niklaas (diverse uitnodigingen 

voor activiteiten). 

*Aartsbroederschap van de Heilige Drievuldigheid en De Wase Missievrienden, 

Sint-Niklaas (kaarten voorbehouden plaats). 

*M.A. De Nijs, Sint-Niklaas, confectiebedrijf (factuur). 

            

234. December 1953.  1 omslag 

*Instituut Carolus Borromeus, Sint-Niklaas, school voor familiale opleiding 

(schoolrapport). 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (programma feest voor ouders en 

puntenkaart leerlingen). 

*Dhaen Roger, Sint-Niklaas, handel in glas en spiegels (factuur). 

*Centrale der Beroepsgilden van het Waasland, Sint-Niklaas (lidkaart). 

*Genootschap van den Heilige Sint-Vincentius à Paulo, Sint-Niklaas (uitnodiging 

algemene vergadering). 
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1954 

 

235. Januari 1954.  1 omslag 

*Koninklijke Harmonie Excelsior, Sint-Niklaas (uitnodigingskaart voor leden 

voor diverse activiteiten). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (schoolrekening voor de ouders). 

*August Verniers, Sint-Niklaas, apotheek (kasticket). 

*Louis Laevaert, Sint-Niklaas, wisselagent (strooibiljet kasbons Maatschappij der 

Belgische Spoorwegen). 

*Liefdezusters van de verrezen zaligmaker, Sint-Niklaas (briefomslag 

 en postkaarten). 

*Commissie van Openbare Onderstand, Sint-Niklaas (affiche bekendmaking 

aanwerving mannelijke klerk). 

*A. Baeten, Sint-Niklaas, Laboratorium voor het ministerie van Landbouw en 

Volksgezondheid (formulier onderzoeksverslag). 

               

236. Februari 1954.  1 omslag 

*Hoofdkerk Sint-Niklaas (affiche voordrachten en vastentijd Ik geloof in de 

heilige kerk). 

*Louis Laevaert, Sint-Niklaas,wisselagent (aankoopbon en strooibiljet kasbons 

Belgische staatslening). 

*Arthur Verhelst, Nieuwkerken-Waas, handel in verfwaren en glas 

(boodschappentassen). 

*Centrale der Beroepsgilden van het Waasland, Sint-Niklaas (toegangskaart tot 

het jaarlijkse bal). 

*Aartsbroederschap van de allerheiligste drievuldigheid en de Wase 

Missievrienden, Sint-Niklaas (uitnodiging filmvoorstelling Het leven van Don 

Bosco en misviering ter herdenking van broeder Hymelinus Hutsebaut). 

*Werk der Arme Zieken, Sint-Niklaas (uitnodiging maandelijkse vergadering). 

*Parochie O.L.V.- Bijstand der Christenen, Sint-Niklaas (mandaat). 

*Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken, Sint-

Niklaas (huurreglement). 

*Verbond der Melkventers en Zuivelhandelaars Waasland, Sint-Niklaas 

(uitnodiging jaarlijkse vergadering). 

             

237. Maart 1954.  1 omslag 

*De Vrienden van Lourdes, Sint-Niklaas (affiche bekendmaking inschrijving voor 

de bedevaart naar Lourdes). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (puntenkaart ter aanduiding nageleefde 

vastenverplichtingen). 

*Feestzaal Het Hof, Sint-Niklaas (toegangskaarten diverse filmvoorstellingen en 

voordrachten). 

*Moederhuis Maria Middelares der Liefdezusters van de Verrezen Zaligmaker, 

Sint-Niklaas (strooibiljet met informatie voor vrouwen die wensen te bevallen in 

het moederhuis). 
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 *Lusthof Lekkerbek, Waasmunster, speel- en ontspanningsoord voor scholen 

(briefomslag en omzendbrief). 

*Kristelijke Arbeiders-Vrouwengilden, Sint-Niklaas (uitnodiging diverse 

vergaderingen). 

*Genootschap van den Heilige Sint-Vincentius à Paulo, Sint-Niklaas (strooibiljet 

eerste feestdag der conferentiën). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (omzendbrief Plechtig biduum voor 

oude mensen). 

*Gemeente Sinaai (affiche Tinelfeesten). 

*Bibliotheek Muziekacademie Stad Sint-Niklaas (formulier aanwezige partituren 

voor instrumenten). 

*Sint-Gregoriusvereniging der Hoofdkerk, Sint-Niklaas (uitnodiging diverse 

vergaderingen). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche jaarmarkt). 

*Verschuren, Sint-Niklaas, breigoedfabriek NV Vermanco (factuur). 

*Gesticht Berkenboom, Sint-Niklaas (schoolrekening voor ouders). 

*Van Iersel – De Wan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek Vikin (diverse modellen 

dameskleding). 

*Secretariaat voor Sociaal Dienstbetoon, Sint-Niklaas (briefomslag 

 en omzendbrief betreffende de wet op documenten). 

*Wilssens Herman, Sint-Niklaas, constructie atelier (facturen). 

     

238. April 1954.  1 omslag 

*Stedelijke Muziekacademie, Sint-Niklaas (uitnodiging groot symphonisch 

concert). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse betreffende de marktfeesten). 

*A. Focquet & De Sutter, Sint-Niklaas, fabriek van Saucisse de Boulogne en 

salami (formulier keuring vleeswaren door een veearts). 

*Parochie Sint-Jozef, Tereken, Sint-Niklaas (affiche plechtig octaaf ter ere van de 

Heilige Wivina). 

*Peeters & Vandenbroeck, Sint-Niklaas, weverij (maandrekening). 

*De Volder, Belsele, brouwerij (leveringsbon). 

*Gemeente Sinaai (affiche Tinelfeesten). 

*Louis Laevaert, Sint-Niklaas, wisselagent (strooibiljet Kongo-lening). 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, spiegel- en glashandel De Torens 

(betalingsbewijs). 

             

239. Mei 1954.  1 omslag 

*Commissie van Openbare Onderstand, Sint-Niklaas (affiche ter bekendmaking 

aanwerving maatschappelijke assistente). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse betreffende de zomerstoet en cavalcade). 

*Gemeente Sinaai (foto Edgar Tinel). 

*J. Grandsard - Sammels, Sint-Niklaas, handel in wijnen en likeuren (briefhoofd). 
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240. Juni 1954.  1 omslag 

*Muziekacademie Stad Sint-Niklaas (affiches heropening schooljaar en openbare 

prijskampen). 

*Confrerie van het Heilig Sacrament, Sint-Niklaas (affiche plechtig octaaf ter ere 

van het Heilig Sacrament). 

*Arthur Verhelst, Nieuwkerken-Waas, handel in verfwaren en glas (affiche). 

*J. Joos, Sint-Niklaas, handel in naai- brei- en wasmachines (strooibiljet en 

reclamefolder). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse betreffende de zomerstoet en cavalcade). 

*Affiche 1954 Mariajaar. 

*Gabriel Deshayes, Sparrenhof, Puivelde-Belsele (briefhoofd en briefomslag). 

*Sint-Francisushuis, Sinaai (programma Breugheliaanse Vlaamse kermis). 

*Parochie Sint-Jozef, Sint-Niklaas (affiche plechtig octaaf van de heilige 

Godelieve). 

*Louis Laevaert, Sint-Niklaas, wisselagent (strooibiljet staatslening). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (affiche ziekentriduum). 

*Technische Normaalschool Berkenboom, Sint-Niklaas (rapport voor leerlingen 

afdeling knippen en kostuumnaaien). 

*Confrerie van het Heilig Sacrament, Sint-Niklaas (programma diverse 

activiteiten). 

         

241. Juli 1954.  1 omslag 

*D. Heyman - Schelfout, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (postkaart). 

*Openluchtpleinen Blij en Trouw, Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende de 

werking en inschrijvingen). 

*Oud-Leerlingenbond Huishoudschool, Sint-Niklaas (uitnodiging vergadering). 

*Maatschappij De Ware Vrienden, Sint-Niklaas (strooibiljet monsterschieting). 

*Van Iersel - De Wan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek Vikin (formulier). 

                 

242. Augustus 1954.  1 omslag 

*Firma Derboven, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (postkaart). 

*Feestzaal Het Hof, Sint-Niklaas (toegangskaart humoristische opvoering door de 

Hectorio's). 

*A. De Decker - Van Goethem, Sint-Niklaas, mechanieke meubel- en 

schrijnwerkerij (factuur). 

*Nobels - Peelman, Sint-Niklaas, metaalverwerking (formulier). 

*Van Iersel - De Wan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek Vikin (modellen kledij). 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(uitnodiging ledenuitstap). 

                

243. September 1954.  1 omslag 

*A. Loosveldt - Van Vlierberghe, Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende de 

overdracht van het bestuur). 
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244. Oktober 1954.  1 omslag 

*Georges Van Garsse, Sint-Niklaas, verhuurbedrijf voor feesten (factuur). 

*Louis Laevaert, Sint-Niklaas, wisselagent (strooibiljet staatslening). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (lidkaart eucharistisch kruistochter). 

*R. Demeulenaere - Vuylsteke, Sint-Niklaas, breigoedfabriek en opvolger van 

Loosveldt en Van Vlierberghe (factuur). 

*Firma Van Garsse, Sint-Niklaas, behangers-garnierders (factuur en briefhoofd). 

*Koninklijke Harmonie Excelsior, Sint-Niklaas (programma Sint-Ceciliafeest). 

                

245. November 1954.  1 omslag 

*Gabriel Deshayes, Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende omhaling steenkolen 

ter verwarming van de kapel van de Karmilatessen in de Veldstraat). 

*Georges Daman - Wauman, Sint-Niklaas, smederij en magazijn van 

verwarmingstoestellen (factuur). 

*Aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid en de Wase 

Missievrienden, Sint-Niklaas (uitnodiging diverse activiteiten). 

*Achiel Strybol, Sint-Niklaas, kunstschilder (uitnodiging tentoonstelling in het 

huis Janssens). 

*Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde, Sint-Niklaas (toegangskaart Kerstfeest en 

tombola). 

                 

246. December 1954.  1 omslag 

*Merckx & Pyl, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*A. De Decker - Van Goethem, Sint-Niklaas, mechanieke meubel- schrijn- en 

kassenmakerij (kaart met kerstwensen). 

*Genootschap van den Heilige Sint-Vincentius à Paulo, Sint-Niklaas (uitnodiging 

algemene vergadering). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



 88 

1955 

 

247. Januari 1955.  1 omslag 

*Paul d'Hanens, Sint-Niklaas (uitnodiging zitdag). 

*Pauwels & Van Raemdonck, Sint-Niklaas, fabriek van peperkoek (briefhoofd). 

*K. Pauwels & Zonen, Sint-Niklaas, brood-, kleingoed-, en banketbakkerij 

(briefhoofd , briefomslag en betalingsbewijs). 

*Boerinnengilde, Sint-Niklaas (uitnodiging lessen en voordrachten voor jonge 

moeders). 

*Genootschap van Sint-Vincentius à Paulo, Sint-Niklaas (uitnodiging 

studievergadering over de toekomst van het genootschap). 

*Dr. K. Ryckaert, Sint-Niklaas, rijksveearts (briefomslag). 

*De Stem van Uw Parochie en weekblad Het Kruis, Sint-Niklaas 

(abonnementskaarten). 

*Chirojeugd Sint-Rochus, Sint-Niklaas (toegangskaarten toneelstuk Padrecito). 

*Hubert Jeangout - Pauwels, Sint-Niklaas, meubelen en doodskisten (factuur). 

*Domien Kesteloot - Bytebier, Sint-Niklaas, elektrieker en verkoper van 

elektrische producten (briefomslag en factuur). 

*Domien Kesteloot - Bytebier, Sint-Niklaas, handel in wijnen en likeuren 

(productwikkel). 

*Secretariaat voor Sociaal Dienstbetoon, Sint-Niklaas (diverse formulieren en 

omzendbrieven). 

*Klevers Superior Boot Laces. 

*Van Iersel – De Wan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek Vikin (modellen 

vrouwenkledij). 

        

248. Februari 1955.  1 omslag 

*Louis Lavaert, Sint-Niklaas, handel in effecten (ontvangstbewijs). 

*Association de l'adoration perpétuelle et des églises pauvres, Sint-Niklaas 

(uitnodiging om kledij te laten herstellen ten voordele van de arme kerken). 

*Gesticht van den Heilige Philippus Neri, Sint-Niklaas (diagnoseformulier). 

*Marthakransje Hoofdkerk Sint-Niklaas (uitnodiging samenkomsten). 

*Stad Sint-Niklaas (uitnodiging begrafenisplechtigheid Goethals Gustavus, 

gesneuveld te Korea). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (kaart ter aanduiding naleving 

vastenverplichtingen). 

*Roan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (omzendbrief betreffende het plotse 

overlijden van de directie en de verdere werking van de firma). 

*Kristelijke Arbeiders Vrouwengilden, Sint-Niklaas (uitnodiging groepsmis). 

*Bonthuis Au Canada, Sint-Niklaas (reclame-affiche). 
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249. Maart 1955.  1 omslag 

*Huis Bauwens, Sint-Niklaas, handel in pelsen en mantels (productwikkel). 

*Louis Laevaert, Sint-Niklaas, wisselagent (strooibiljet kasbons Belgische 

Spoorwegen). 

*Hulpkerk Sint-Theresia, Sint-Niklaas (toegangskaarten galafilmvoorstelling De 

lustige boer). 

*Uitnodiging Mariasermoen bij de Zusters Theresianen. 

*Kerkbestuur der Primaire Kerk, Sint-Niklaas (uitnodiging diverse vergaderingen 

en samenkomsten). 

*Dr. C. Bruggeman en Dr. G. Mertens, Antwerpen, heelkunde (diverse). 

                

250. April 1955.  1 omslag 

*Steenhaut & Van Puymbroeck, Sint-Niklaas, fabriek van kunstkoperwerk 

(visitekaart). 

*Demeulenaere - Vuylsteke, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (visitekaart). 

*Ant. Van Steen, Sint-Niklaas, doctor in de wijsbegeerte en godsdienstleraar aan 

het koninklijk atheneum (briefomslag). 

*Hoofdkerk Sint-Niklaas (programma plechtige voetwassing). 

*Ziekhuis Zusters van de Heilige Philippus Neri, Sint-Niklaas (briefomslag 

 voor de procureur des Konings). 

*A. Cantens, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur en briefomslag). 

*Derboven, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefhoofd , Briefomslag 

 en factuur). 

               

251. Mei 1955.  1 omslag 

*Jozef Sorgeloos, Sint-Niklaas, schrijn- en timmerwerken (factuur). 

*A. Focquet - De Sutter, Sint-Niklaas en Belsele, vleeswarenfabriek (factuur). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (uitnodiging en toegangskaarten groot 

gymnastiekfeest door de leerlingen). 

*Strybol-Vercuyssen (briefhoofd enveloppe). 

*Confrerie van het Heilig Sacrament, hoofdkerk Sint-Niklaas (programma voor 

diverse activiteiten gedurende de octaaf van het Heilig Sacrament). 

*Steenhaut & van Puymbroeck, Sint-Niklaas, textiel- en briegoederenfabriek 

(briefomslag en postkaart). 

*Louis Lavaert, Sint-Niklaas, handel in effecten (kasbon Stad Luik). 

               

252. Juni 1955.  1 omslag 

*Academie voor Schone Kunsten en Nijverheidsschool, Sint-Niklaas (programma 

jaarlijkse prijsuitdeling en bekroonden nijverheidsschool). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (schoolrekening voor de ouders). 

*Aangenomen Meisjesschool Tereken, Sint-Niklaas (uitnodiging tentoonstelling 

werken van de leerlingen). 

*Novelty, Sint-Niklaas, zijdewaren- en breigoederen (vistitekaart en omzendbrief 

betreffende de stand van Novelty op de tweede internationale textielexpositie te 

Brussel). 

*A. Smet - Koslowski, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 
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 *Instituut Berkenhof, Sint-Niklaas (uitnodiging tentoonstelling werken van de 

leerlingen). 

*Aangenomen Lagere Hoofdschool Sint-Rochus, Sint-Niklaas (omzendbrief 

betreffende de inschrijvingen en het opleidingsprogramma). 

*Uitnodiging geestelijke retraite voor meisjes te Gent. 

*Derde Orde van de Heilige Franciscus, priestersodaliteit van Sint-Niklaas 

(uitnodiging vergadering). 

*Chirogroep Sint-Jan Bosco, Sint-Niklaas (uitnodiging voor diverse activiteiten 

voor meisjes). 

            

253. Juli 1955.  1 omslag 

*Verpleegsterschool Maria-Middelares, Sint-Niklaas (briefomslagen). 

*Menukaart van de feestmaaltijd ter gelegenheid van het gouden kloosterjubileum 

van moeder Bonaventura van de Liefdezusters van de Verrezen Zaligmaker. 

*Lagere Hoofdschool Sint-Rochus, Sint-Niklaas (programma prijsuitdeling 

leerlingen). 

*Openluchtpleinen Blij en Trouw, Sint-Niklaas (omzendbrief opening en 

inschrijving speelpleinwerking). 

*Instituut Heilige Familie, Sint-Niklaas (uitnodiging werken van de leerlingen). 

*A. Desiron, Sint-Niklaas, apotheek (factuur). 

*Acolitaat Sint-Tarcisius Hoofdkerk Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende de 

inschrijving voor het akolietenkamp). 

*Secretariaat voor Sociaal Dienstbetoon, Sint-Niklaas (diverse formulieren). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bloemenstoet en zomercavalcade). 

             

254. Augustus 1955.  1 omslag 

*Schoolkolonie P.J.CH., Sint-Niklaas (formulier voor afgeleverde vleeswaren en 

eieren). 

*Woolly (reclame voor wolproducten). 

*E. Hanssens, Sint-Niklaas, groothandel in glas en spiegels (briefhoofd). 

*Derboven, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefomslag). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bloemenstoet en zomercavalcade). 

*Hip. Faems, Sint-Niklaas, architect (briefomslag). 

*Confrerie van de Heilige Cornelius, Kerk van O.L.V.- Bijstand der Christenen, 

Sint-Niklaas (programma octaafviering feest Heilige Cornelius). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (omzendbrief activiteiten en 

aanpassing aan ledenblad Ic Hou, eucharistische kruistochters). 

*Steenhaut & Van Puymbroeck, Sint-Niklaas, confectie en breigoedfabrikant 

(briefomslag). 

*Merckx & Pyl, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefhoofd en postkaart).        
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255. September 1955.  1 omslag 

*Steenhaut & Van Puymbroeck, Sint-Niklaas, fabriek van kunstkoperwerk 

(omzendbrief betreffende de stijgende koperprijzen). 

*Secretariaat voor Sociaal Hulpbetoon, Sint-Niklaas (diverse uitnodigingen, 

omzendbrieven en formulieren). 

*Dr. Alb. Van Driessche, Sint-Niklaas, borst- en hartziekten (briefhoofd en -

omslag). 

*Herman Van Driessche, Sint-Niklaas, longarts (diagnoseformulier). 

*Vrije Technische Scholen, Sint-Niklaas (invulkaart voor bijwoning misoffer). 

*A. Focquet & De Sutter, Sint-Niklaas en Belsele, vleeswarenfabriek (factuur). 

*Congregatie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, Sint-Niklaas 

(omzendkaart voor pastoors om tijdens de mis te melden dat het congregatie is). 

*J. Roelandt - Van Mele, Sint-Niklaas, kruidenier en groentenwinkel (strooibiljet 

opening winkel). 

*Louis Lavaert, Sint-Niklaas, handel in effecten (affiche lening voor het 

wegenfonds). 

*Van Iersel - De Wan, Sint-Niklaas, Vikin breigoed- en textielfabriek (diverse). 

            

256. Oktober 1955.  1 omslag 

*Steenhaut & Van Puymbroeck, Sint-Niklaas, textiel- en breigoedfabriek 

(factuur). 

*Oscar Pauwels & Zoon, Sint-Niklaas, aannemer en handel in bouwstoffen 

(briefhoofd). 

*Gabriel Deshayes, Sint-Niklaas, wijnhandel (omzendbrief betreffende giften 

voor de kapel van de zusters Karmelitessen). 

*Sint-Niklaasparochie (strooibiljet prediking heilige missie en plichten 

christenen). 

*Geneeskundig instituut Sint-Michaël, Sint-Niklaas (diagnoseformulier). 

*Kapel der Theresianen, Sint-Niklaas (strooibiljet drie grote missiesermoenen). 

*Herman Van Raemdonck, Sint-Niklaas, licentiaat handel en financiën 

(briefhoofd). 

*Louis Laevaert, Sint-Niklaas, handel in effecten (strooibiljet lening van het 

wegenfonds). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas, (lidkaart Ic Hou, eucharistische 

kruistochter). 

*Sint-Niklaasparochie, Sint-Niklaas (programma tiendaagse missie-activiteiten). 
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257. November 1955.  1 omslag 

*Bond van het Heilig-Hart, Sint-Niklaas (briefomslag dekenij hoofdkerk). 

*Vrije Technische Scholen, Sint-Niklaas (postkaart ter melding aan ouders van 

een onwettige afwezigheid van een leerling). 

*Louis Laevaert, Sint-Niklaas, handel in effecten (strooibiljet Kongolening). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (lidkaart Eucharistische Kruistocht). 

*J. Rumes, Sint-Niklaas (kortingsbon). 

*Geneeskundig Instituut Sint-Michaël, Sint-Niklaas (formulier medicatie). 

*Mariaal Jeugdverbond Het Hof, Sint-Niklaas (ontvangstbewijs voor lidkaarten). 

*Eucharistische Kruistocht Groep B, Sint-Niklaas (uitnodiging activiteit). 

*Sint Jan Bosco, Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende de kleutertuin van de 

school). 

*Wijk Bij Paula, Sint-Niklaas (strooibiljet bezoek Sinterklaas in de wijk). 

*Huis Karina, Sint-Niklaas, kinderartikelen en dekens (strooibiljet opening 

winkel). 

*J. Rumes, Sint-Niklaas (briefomslag en factuur). 

*De Volder, Belsele, brouwerij (leveringsbon).        

 

258. December 1955.  1 omslag 

*Huis Gransard, Sint-Niklaas, handel in wijnen en likeuren (kaart met 

nieuwjaarswensen). 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, verfhandel De Torens (reclamefolder voor 

Toraplast latexverf). 

*Dr. Herman Van Driessche, Sint-Niklaas, borst- en hartziekten (patiëntenkaart). 

*Armand Francq - Cleyman, Sint-Niklaas, firma Arlis breigoedfabriek (kaart met 

Kerst- en nieuwjaarswensen). 

*Kristelijke Arbeiders-Vrouwengilde, Sint-Niklaas (toegangskaart Kerstfeest en 

tombola). 

*Dath - Nuyts Huis Karina, Sint-Niklaas, kinderartikelen en dekens (kaart ter 

bedanking voor de aanwezigheid op de opening van de winkel). 

*Mariaal Jeugdverbond Het Hof, Sint-Niklaas (lidkaart). 

*Pauwels Gebroeders, Sint-Niklaas, verwerij (briefomslag). 
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1956 

 

259. Januari 1956.  1 omslag 

*Fr. Maes, Sint-Niklaas, handel in specerijen (strooibiljet). 

*C. Heyninck, Sint-Niklaas, schilderwerken en sierkunst (factuur). 

*Gabriel Deshayes, Puivelde-Belsele, sparrenhof (briefhoofd - en omslag). 

*E. & A. De Meulenaer, Sint-Niklaas, moderne huisversiering (briefomslag 

 en briefhoofd). 

*Kristelijke Arbeiders-Vrouwengilde, Sint-Niklaas (uitnodiging 

bestuursvergaderingen). 

*Louis Laevaert, Sint-Niklaas, wisselagent (strooibiljet en affiche staatlening). 

*Priesterodaliteit Derde Orde, Sint-Niklaas (briefomslag). 

               

260. Februari 1956.  1 omslag 

*Productwikkel Helanca skisokjes                     

 

261. Maart 1956.  1 omslag 

*Van Iersel – De Wan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek Vikin (diverse 

kledingsmodellen). 

*Hulpkerk Sint-Theresia, Sint-Niklaas (toegangskaarten filmavond expeditie van 

koning Leopold in Amazonië, Venezuela. 

*Louis Laevaert, Sint-Niklaas, wisselagent (strooibiljet lotenlening van de 

tentoonstelling 1958). 

*Abonnementskaart voor het parochieblad Het Kruis, Sint-Niklaas. 

*Leopold Dooms - Van Gysel, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (postkaart). 

*Congregatie Het Hof, Sint-Niklaas (uitnodiging voor een bonte avond). 

*Arthur Verhelst, Nieuwkerken-Waas, verfwaren en glas (boodschappentas). 

*Van Garsse, Sint-Niklaas, verhuurbedrijf voor festiviteiten (affiche). 

              

262. April 1956.  1 omslag 

*Academie voor Schone Kunsten, Sint-Niklaas (diploma). 

*Congrégation de l'immaculée conception de la sainte vierge, Sint-Niklaas 

(affiche met aankondiging retraite). 

*Louis Laevaert, Sint-Niklaas, wisselagent (strooibiljetten kasbons Regie van 

Telegraaf en Telefoon en Stad Antwerpen). 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, glas- en verfwaren (boodschappentas). 

*A. Cantens, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur en briefomslag). 

*Legioen van Maria, Sint-Niklaas (omzendbrief plechtige acies). 

*Weduwe Ch. Huys - De Cock, Sint-Niklaas, verzekeringsmakelaar 

(briefomslag). 
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263. Mei 1956.  1 omslag 

*Gesticht voor geesteszieke vrouwpersonen Philippus Neri, Sint-Niklaas 

(formulier melding opname). 

*VKSJ, Sint-Niklaas (uitnodiging diverse activiteiten). 

*Instituut Berkenboom Lagere Afdeling, Sint-Niklaas (puntenkaart). 

*Nicola Shoe, Sint-Niklaas, Schoenhandel (strooibiljet met reclame voor een 

bepaald soort schoen). 

*Louis Laevaert, Sint-Niklaas, wisselagent (strooibiljet Kongolening). 

*De Sint-Niklase Lijnvissersclub, Sint-Niklaas (tombolabiljet). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (erekaart voor orde en vlijt). 

*Confrerie van het Heilig Sacrement, Sint-Niklaas (affiche plechtigheid ter ere 

van het Heilig Sacrament). 

             

264. Juni 1956.  1 omslag 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (uitnodiging tentoonstelling werken van de 

leerlingen, een modeshow en een demonstratie natuur- en scheikunde). 

*Parochie Sint-Jozef, Sint-Niklaas (affiche plechtig octaaf van de heilige Sint-

Godelieve). 

*Georges Daman - Wauman, Sint-Niklaas, smederij en handel in 

verwarmingstoestellen (briefomslag). 

*D. Heyman - Schelfhout, Sint-Niklaas, briegoederenfabriek (briefomslag). 

*Sint-Niklase Bouwmaatschappij (omzendbrief betreffende het oprichten van 

stenen bergplaatsen bij bepaalde woningen). 

                 

265. Juli 1956.  1 omslag 

*Reclamefolder verfproduct Basilium G. 

*Association de l'adoration perpétuelle et des églises pauvres, Sint-Niklaas 

(uitnodiging maandelijkse samenkomst). 

*School en Gezin, Sint-Niklaas (omzendbrief met protest tegen het 

regeringsbeleid en vraag voor geldelijke steun). 

*Merckx & Pyl, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (logo). 

*Van Iersel - De Wan, Sint-Niklaas, brei- en textielgoedfabriek Vikin (diverse 

formulieren en modellen). 

*C. Heyninck, Sint-Niklaas, schilderwerken en sierkunsten (briefomslag). 

*Stad Sint-Niklaas (omzendbrief plechtig Te Deum). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bloemenstoet en zomercavalcade). 

              

 

 

 

 

 

 



 95 

266. Augustus 1956.  1 omslag 

*Koninlijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(omzendbrief jaarlijkse uitstap). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse affiches door de twaalfde verjaardag van de 

bevrijding van de stad). 

                    

267. September 1956.  1 omslag 

*Jeugdhuis Het Hof, Sint-Niklaas (strooibiljet kabaretavonden). 

*Nijverheidsschool Sint-Niklaas (diverse formulieren). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse betreffende de bloemenstoet en cavalcade). 

                   

268. Oktober 1956.  1 omslag 

*Gesticht voor Zenuwzieke Vrouwen, Zusters Philippus Neri, Sint-Niklaas 

(meldingsformulier overlijden patiënt). 

*A. Smet - Koslowski, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Koninklijke Harmonie Excelsior, Sint-Niklaas (uitnodiging met programma Sint-

Ceciliafeest). 

*De Westelinck René, Sint-Niklaas (productwikkel voor hoeveboter). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche met melding van het bezoek van de koning aan de 

stad). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche 11 novemberviering). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche viering feest van feest van de dynastie). 

               

269. November 1956.  1 omslag 

*M.A. De Nijs, Sint-Niklaas, confectiebedrijf gespecialiseerd in kinderkleding 

(factuur). 

*Mariaal Jeugdverbond Het Hof, Sint-Niklaas (lidkaart). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (erekaart voor orde en vlijt). 

*Famako, Sint-Niklaas (strooibiljet voor speculoos). 

*Mathieu Vonck, Sint-Niklaas, lood- en zinkwerken (factuur, postkaart en 

briefomslag). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche winterjaarmarkt en foor). 

                

270. December 1956.  1 omslag 

*Leopold Dooms - Van Gysel, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefhoofd). 

*Merckx & Pyl, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*William Vandenbroeck & Cie, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefhoofd). 

*Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde, Sint-Niklaas (toegangskaart Kerstfeest en 

tombola). 

*Van Iersel – De Wan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek Vikin (visitekaart met dank 

voor het vertrouwen en beste wensen voor het nieuwe jaar). 
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1957 

 

271. Januari 1957.  1 omslag 

*Stedelijke Muziekacademie, Sint-Niklaas (briefomslag 

 en uitnodiging concert). 

*Commissie van Openbare Onderstand, Sint-Niklaas (affiche kennisgeving 

aanwerving van een geneesheer-diensthoofd voor de afdeling materniteit). 

                    

272. Februari 1957.  1 omslag 

*GZJC, Sint-Niklaas (affiche aankondiging inschrijving bedevaart naar Lourdes). 

*William Vandenbroeck, Sint-Niklaas, spinnerij van kaardgaren en wol 

(wisselbrief en formulier van productie). 

*Van Iersel – De Wan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek Vikin (folder met modellen 

dameskleding). 

*Kerkfabriek Heilige Nikolaas, Sint-Niklaas (rekening voor een 

lijkdienstplechtigheid). 

*School en Gezin (protestpamflet betreffende de subsidiëring van Rijksscholen en 

het achterstellen van vrije scholen). 

*Klooster der Paters Ongeschoeide Karmelieten, Gent (affiche vastenconferenties 

in de hoofdkerk van Sint-Niklaas). 

*Firma Sabina, Sint-Niklaas (briefhoofd). 

*Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (uitnodiging misviering ter nagedachtenis 

van dokter Jozef De Belie). 

*Prijslijst Fam Koffie. 

*Rap en Rein Was- en Zelfwasserij, Sint-Niklaas (brochure 

gebruiksvoorwaarden). 

            

273. Maart 1957.  1 omslag 

*Textielhandel Sadur, Brussel, en Nicola Shoe, Sint-Niklaas (postkaart). 

*Marthakransje hoofdkerk Sint-Niklaas (uitnodiging voor het poetsen van de 

kerk). 

*Don Bosco Parochie, Sint-Niklaas (strooibiljet ontspanningsavond der parochiale 

verenigingen). 

*Legioen van Maria, Sint-Niklaas (uitnodiging Acies). 

*Pauwels Gebroeders, Sint-Niklaas, verwerij (briefhoofd en - omslag). 

*Koninklijke Harmonie Excelsior, Sint-Niklaas (uitnodiging vergadering 

katholieke muziekverenigingen van het arrondissement). 

*Marckx - Van Hove, Sint-Niklaas, lingeriezaak (affiche modeshow 

dameslingerie). 

*Aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid en De Wase 

Missievrienden, Sint-Niklaas (omzendbrief missiefilmavond). 
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274. April 1957.  1 omslag 

*Jeugdafdeling Sint-Genesius, Sint-Niklaas (affiche toneelopvoering De 

notabelen van het kraaiennest). 

*Arthur Verhelst, Nieuwkerken-Waas, verfhandel (logo). 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, verfhandelaar (ontvangstbewijs). 

*Werk der Dienende Meisjes, Sint-Niklaas (omzendbrief uitnodiging 

samenkomsten). 

*Congrégation de l'immaculée conception de la sainte vierge, Sint-Niklaas 

(affiche en uitnodiging retraite). 

*Parochie Sint-Jozef Ter Eken, Sint-Niklaas (affiche plechtig octaaf Heilige 

Wivina). 

*Pyl - Merckx, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur en briefomslag). 

*Koninklijke Harmonie Excelsior, Sint-Niklaas (omzendbrief met het verslag van 

de vergadering van de katholieke muziekverenigingen van Sint-Niklaas). 

*Liefdezusters van de Verezen Zaligmaker, Sint-Niklaas (briefomslag). 

*Geneeskundig Instituut Sint Michaël, Sint-Niklaas (formulier physiotherapie). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche zomerjaarmarkt en foor). 

           

275. Mei 1957.  1 omslag 

*A. Cantens, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur en briefomslag). 

*Désiron - Claes, Sint-Niklaas, apotheek (factuur). 

*Uitnodiging voor retraite te Gent voor meisjes. 

*VKVV, Sint-Niklaas (uitnodiging vergadering). 

*Commissie voor Openbare Onderstand, Sint-Niklaas (affiche kennisgeving 

aanwerving mesterdiender). 

*Hoofdkerk Sint-Niklaas (programma vieringen in de maand juni). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bloemenstoet en zomercavalcade). 

               

276. Juni 1957.  1 omslag 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (affiche, uitnodiging en programma 

tentoonstelling en defilé werken van de leerlingen). 

*Diverse ziekentriduum (affiche, omzendbrief, uitnodiging,…). 

*Gemeente Sinaai (affiche kermisprogramma). 

*Confrerie van het Heilig Sacrament, Sint-Niklaas (affiche plechtigheid ter ere 

van het Heilig Sacrament). 

*Jacques De Schepper, Sint-Niklaas, verzekeringen (briefomslag). 

*Parochie Sint-Jozef Ter Eken, Sint-Niklaas (affiche plechtig octaaf Heilige 

Godelieve). 

*Academie voor Schone Kunsten, Sint-Niklaas (diploma). 

*Confrerie van het Heilig Sacrament, hoofdkerk Sint-Niklaas (strooibiljet 

activiteiten in de maand juni ter ere van het heilig sacrament). 

*Instituut Berkenboom lagere afdeling, Sint-Niklaas (puntenlijst). 
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277. Juli 1957.  1 omslag 

*Th. D'Hondt & Zonen, Sint-Niklaas, mechanieke schrijnwerkerij, wagenmakerij 

en zagerij (factuur). 

*Sadur en Nicola Shoe, Sint-Niklaas (postkaart). 

*Hoofdkerk Sint-Niklaas (formulier voor bijdragen voor de verschillende 

broederschappen). 

*Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin (formulier goedkeuring 

vleeswaren van A. Focquet - De Sutter door veearts dr. K. Ryckaert). 

*De Westelinck René, Sint-Niklaas (productklever hoeveboter). 

*D. Kesteloot - Bytebier, Sint-Niklaas (affiche). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche en strooibiljet viering feest van feest van de dynastie). 

*Stad Sint Niklaas, muziekacademie (affiche opening leerjaar). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bloemenstoet en zomercavalcade). 

             

278. Augustus 1957.  1 omslag 

*Kerk van O.L.V.-Bijstand, Confrerie van de heilige Cornelius, Sint-Niklaas 

(programma plechtigheden viering octaaf van de heilige Cornelius). 

*Verbond der Melkventers Waasland, Sint-Niklaas (uitnodiging algemene 

vergadering). 

*Diagnoseformulieren radiumtherapie en inwendige ziekten. 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, Verfhandel (productklever De Torens vernis). 

*Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas (uitnodiging 

ledenuitstap). 

*Th. D'Hondt & Zonen, Sint-Niklaas, mechanieke schrijnwerkerij, wagenmakerij 

en zagerij (briefhoofd en -omslag). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bevrijdingsfeesten). 

*A. Smet - Koslowski, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

              

279. September 1957.  1 omslag 

*Van Garsse, Sint-Niklaas, verhuurbedrijf voor festiviteiten (factuur). 

*KSA Jong-Vlaanderen, Sint-Paulusbond, Sint-Niklaas (uitnodiging 

samenkomst). 

*Stedelijke Muziekacademie, Sint-Niklaas (uitnodiging diverse activteiten). 

*A. De Decker - Van Goethem, Sint-Niklaas, mechanieke meubel- schrijn- en 

kassenmakerij (visitekaart). 

*D. Kesteloot - Bytebier, Sint-Niklaas, drankenhandel (productklever). 

*Boekenfonds Berkenboom, Sint-Niklaas (affiche en toegangskaart 

filmvoorstelling De voorlaatste nacht). 
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280. Oktober 1957.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (getuigschrift interscolaire prijskamp). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche feestdag van de dynastie). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche 11 november-viering). 

*Aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid en de Wase 

Missievrienden, Sint-Niklaas (programma filmavond). 

*Geneeskundig Instituut Sint-Michaël, Sint-Niklaas (diagnoseformulier). 

 

 *Oudervereniging Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (affiche grote modeshow 

ten voordele van het boekenfonds). 

*Koninklijke Harmonie Excelsior, Sint-Niklaas (omzendbrief aan alle katholieke 

muziekverenigingen van de provincie Oost-Vlaanderen betreffende een 

voorlichtingsvergadering en omzendbrief jaarlijks Sint-Ceciliafeest). 

*Jeugdafdeling Sint-Genesius, Sint-Niklaas (affiche toneelopvoering Het 

goudvisje in zaal De Stad Nantes). 

*Koninklijke Tuinbouwmaatschappij (affiche tentoonstelling keurfruit en 

bloemen te Sint-Niklaas). 

             

281. November 1957.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (affiche grote winterjaarmarkt). 

*Openbare Katholieke Boekerijen der Dekenij Sint-Niklaas (briefomslag 

 en oproep steun onder de noemer van het Davidsfonds). 

*KAV Sint Jan Bosco, Sint-Niklaas (toegangskaart toneelopvoering De grote 

getuige en tombola). 

*Leopold Dooms - Van Gysel, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Praesidium O.L.V.- Middelares en Koningin, Sint-Niklaas (uitnodiging jaarlijkse 

vergadering Legioen van Maria). 

*Stad Niklaas (standaard nieuwjaarsbrief). 

                

282. December 1957.  1 omslag 

*Van Iersel – De Wan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek Vikin (kaartjes met 

nieuwjaarswensen). 

*Congregatie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, Sint-Niklaas 

(afroeping in kerk dat er congregatie is). 

*Werk der Retraiten, Sint-Niklaas (uitnodiging vergadering in het klooster der 

Arme Klaren). 
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1958 

 

283. Januari 1958.  1 omslag 

*Georges Daman - Wauman, Sint-Niklaas, smederij en magazijn van 

verwarmingstoestellen (factuur). 

*Fr. Van Clapdorp - Bauwens, Sint-Niklaas, kolen en vuren (bestelbon). 

*Van Iersel - De Wan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek Vikin (bestelbon). 

*Boekenfonds Berkenboom, Sint-Niklaas (affiche filmvoorstelling Barabbas ten 

voordele van het fonds). 

*NV Textilac, Sint-Niklaas, confectiebedrijf (briefhoofd). 

                 

284. Februari 1958.  1 omslag 

*Legioen van Maria, Sint-Niklaas (uitnodiging voor en programma van de 

ceremonie van de acies). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (kaart ter invulling van het nakomen 

van de vastenverplichtingen). 

*Association de l'adoration perpétuelle et des eglises pauvres, Sint-Niklaas 

(uitnodiging om kleren te laten herstellen ten voordele van de Arme Kerken en de 

missies). 

*GZJC, Sint-Niklaas (affiche aankondiging inschrijving bedevaart naar Lourdes). 

*Congregatie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, Sint-Niklaas 

(uitnodiging om naar een vergadering te komen). 

*Werk der Arme Kerken, Sint-Niklaas (affiche tentoonstelling werken van de 

leden). 

                

285. Maart 1958.  1 omslag 

*Steenhaut & Van Puymbroeck, Sint-Niklaas, textiel- en briegoederenfabriek 

(factuur). 

*NV Textilac, Sint-Niklaas, confectiebedrijf (briefomslag). 

*Stad Sint-Niklaas, Kantoor der Stadsontvanger (formulier laatste waarschuwing 

voor de vervolging). 

*Stad Sint-Niklaas, Stedelijke Waterdienst (ontvangstbewijs). 

*Bibliothecaris - archivaris van de Stad Sint-Niklaas (briefomslag 

 en bedankingsbrief voor schenkingen). 

*A. De Rycke, Sint-Niklaas (factuur). 

*Affiche bedevaart naar het genadeoord van O.L.V.- van Beauraing. 

*Parochieblad Het Kruis (abonnementskaart). 

*Van Puymbroeck, Sint-Niklaas (productklever). 

*Georges Van Garsse - Hebbinckuys, Sint-Niklaas, decorateur (affiche met 

melding verhuis winkel). 
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286. April 1958.  1 omslag 

*Parochie Sint-Jozef Ter Eken, Sint-Niklaas (affiche plechtig octaaf ter ere van de 

heilige Wivina). 

*Technische Normaalschool Berkenboom, Sint-Niklaas (uitnodiging inhuldiging 

nieuw atelier). 

*Sint-Niklaasse Bouwmaatschappij, Sint-Niklaas (omzendbrief). 

*NV Textilac, Sint-Niklaas, confectiebedrijf (leveringsbon). 

*Firma Van Klapdorp, Sint-Niklaas (contract voor krediet zonder intrest). 

*R. Pyl - Merckx, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

                

287. Mei 1958.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bloemenstoet en zomercavalcade). 

*Gesticht Berkenboom, Sint-Niklaas (schoolrekening). 

*Aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid en de Wase 

Missievrienden, Sint-Niklaas (programma feest van de Heilige Drievuldigheid). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse parlementsverkiezingen). 

*Koninklijke Harmonie Excelsior, Sint-Niklaas (programma viering 60-jarig 

bestaan). 

*Confrerie van het Heilig Sacrament, Sint-Niklaas (affiche plechtigheid ter ere 

van het sacrament). 

*O. Pauwels en Zoon, Sint-Niklaas, aannemer van private en openbare werken 

(factuur). 

               

288. Juni 1958.  1 omslag 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (affiche tentoonstelling werken van de 

leerlingen). 

*Gemeente Sinaai-Waas (affiche kermisprogramma). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche ontvangst van het Congolees militair detachement). 

*A. Focquet & De Sutter, Sint-Niklaas, vleeswarenfabriek (factuur). 

*Nicola Shoe, Sint-Niklaas, Schoenhandel (strooibiljet met reclame voor een 

bepaald soort schoen). 

*Instituut Heilige Familie, Vrije Middelbare School, Sint-Niklaas (diploma). 

*Instituut Berkenboom, Moderne Humaniora, Sint-Niklaas (getuigschrift). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bloemenstoet en zomercavalcade). 

*Parochie Sint-Jozef Ter Eken, Sint-Niklaas (affiche plechtig octaaf ter ere van de 

heilige Godelieve). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (diverse ziekentriduum). 

            

289. Juli 1958.  1 omslag 

*Hipp. Faems, Sint-Niklaas, architect (briefomslag). 

*NV Textilac, Sint-Niklaas, confectiebedrijf (Leveringsbon). 

*R. Pyl - Merckx, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche bericht aan de bevolking dat de Scheldetunnel tolvrij 

is geworden). 

*Stedelijke Muziekacademie, Sint-Niklaas (affiche heropening schooljaar). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse betreffende de nationale feestdag). 
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290. Augustus 1958.  1 omslag 

*Julien Van der Gucht & Cie, Temse, vloer-, plafond- en muurbekledingen 

(briefhoofd). 

*Akolitaat Sint-Tarcisius, Sint-Niklaas (deelnameformulier diensten en 

vieringen). 

*Syts, Sint-Niklaas, traiteur (menukaart). 

*Confrerie van de Heilige Cornelius, Sint-Nikaas (programma octaafviering 

Heilige Cornelius). 

*Arthur Verhelst, Nieuwkerken-Waas, verfhandel (boodschappentas). 

*Omer Keppens, Sint-Niklaas, lood- en zinkbewerker en gas- en sanitaire 

inrichtingen (visitekaart). 

*Geneeskundig Instituut Sint-Michaël, Sint-Niklaas (briefhoofd Dr. A. Dirix, 

inwendige ziekten). 

*D. Heyman - Schelfhout, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bevrijdingsfeesten). 

             

291. September 1958.  1 omslag 

*Geneeskundig Instituut Sint-Michaël, Sint-Niklaas (briefhoofd radiologisch 

onderzoek en briefomslag). 

*Louis Vermeulen - Behiels, Sint-Niklaas, kunst- en bouwsmederij (factuur). 

*A. Focquet & De Sutter, Sint-Niklaas, vleeswarenfabriek (leveringsbon). 

*Vrije Technische Scholen Sint-Niklaas (omzendbrief 50-jarig jubileum van de 

scholen en aanwezigheidskaart vieringen). 

*Kerk der Karmelitessen-Theresianen, Sint-Niklaas (programma diverse 

feestdagen van heiligen). 

                 

292. Oktober 1958.  1 omslag 

*Gebroeders D'Hondt, Tielrode, mechanieke schrijnwerkerij, wagenmakerij en 

zagerij (factuur). 

*Uitnodiging patriciërsvergaderingen. 

*J. De Schepper, Sint-Niklaas, verzekeringen (briefomslag). 

*Concordat de la société ame. nicolasiana, Sint-Niklaas (rapport van de 

vereffenaars). 

*Boekhandel Elckerlyc, Sint-Niklaas (affiche tentoonstelling schilderwerken van 

Frida Duverger). 

*Mets - Van Langenhove, Sint-Niklaas, canadas en pelterij (kaart voor 

herstellingen en verstellingen kledij). 

*De Valck, Belsele, brouwerij (factuur). 

*Van Iersel – De Wan, Sint-Niklaas, breigoedfabriek Vikin (bestelbon). 
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293. November 1958.  1 omslag 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (erekaart voor leerlingen). 

*Jeugdhuis Het Hof, Sint-Niklaas (lidkaarten). 

*Legioen van Maria, Sint-Niklaas (briefhoofd). 

*Openbare Katholieke Boekerijen der Dekenij Sint-Niklaas (omzendbrief werking 

en aanwinsten van het afgelopen jaar). 

 

 *Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde, Sint-Niklaas (toegangskaart 

toneelopvoering Het blanke negermeisje en tombola). 

*Etablissements Sadur, Brussel, textielbedrijf (strooibiljet). 

*Vrouwengilde Sint Jan Bosco, Sint-Niklaas (toegangskaart toneelopvoering Het 

blanke negermeisje). 

*Gabriel Deshayes, Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende giften voor de kapel 

der zusters Karmelitessen). 

              

294. December 1958.  1 omslag 

*Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde, Sint-Niklaas (uitnodiging 

bestuursvergadering). 

*Genootschap Sint-Vincentius à Paulo, Sint-Niklaas (uitnodiging algemene 

vergadering). 

*Dr. G. Myle, Sint-Niklaas, zenuwziekten (briefhoofd). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (schoolrekening). 

*Konings -Kieldrechtpolder (omzendbrief betreffende de verhoging belasting). 
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1959 

 

295. Januari 1959.  1 omslag 

*Verbond der Melk- en Zuivelhandelaars van Waasland, Sint-Niklaas 

(uitnodiging jaarlijks feest). 

*Etablissement Sadur, Brussel, breigoedfabriek (reclamefolder voor een 

breiwerkpatroon). 

*KSA Jong-Vlaanderen, Sint-Paulusbond, Sint-Niklaas (uitnodiging 

samenkomst). 

*E. & A. De Meulenaer, Sint-Niklaas, moderne huisversiering (factuur). 

*Geneeskundig Instituut Sint-Michaël, Sint-Niklaas (formulier ziekenvervoer). 

*NV Futura Waes, Sint-Niklaas, weverij (visitekaartje vertegenwoordigers). 

*J. Van Coillie, Sint-Niklaas, ingenieur-architect (briefhoofd en -omslag). 

*A. Van Der Gucht, Temse (factuur). 

*NV Textilac, Sint-Niklaas, confectiebedrijf (factuur). 

             

296. Februari 1959.  1 omslag 

*Geneeskundig Instituut Sint-Michaël, Sint-Niklaas (patiëntenkaart afdeling 

orthodontie en diagnosekaart röntgenonderzoek). 

*Achiel Heuninck, Sint-Niklaas, steenbewerker (strooibiljet). 

*J. Rumes, Sint-Niklaas (factuur). 

*Kerkbestuur der Primaire Kerk, Sint-Niklaas (uitnodiging diverse 

vergaderingen). 

                  

297. Maart 1959.  1 omslag 

*Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, Inspectie van de vleeshandel 

(formulier vleeskeuring door A. Focquet & De Sutter, Sint-Niklaas). 

*Jozef Van Raemdonck- Vercauteren, Sint-Niklaas, putboorder (factuur en 

visitekaart). 

*Toegangskaarten filmvoorstelling De Mantel ten voordele van de vertrekkende 

missiezuster Maria Stephana. 

*A. Van Der Gucht, Temse (briefhoofd). 

*Legioen van Maria, Curia van Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende de Acies). 

                 

298. April 1959.  1 omslag 

*Pauwels Gebroeders, Sint-Niklaas, verwerij (briefhoofd). 

*F. Mets en Van Langenhove, Sint-Niklaas, pelshandel (strooibiljet). 

*Jeugdhuis Het Hof, Sint-Niklaas (erelidkaart). 

*Lagere Hoofdschool Sint-Rochus, Sint-Niklaas (omzendbrief activiteiten ter 

voorbereiding van de kleine communie). 

*NV Textilac, Sint-Niklaas, confectiebedrijf (briefhoofd en -omslag). 
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299. Mei 1959.  1 omslag 

*Aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid en de Wase 

Missievrienden, Sint-Niklaas (omzendbrief activiteiten feest van de Heilige 

Drievuldigheid). 

*R. Pyl & Merckx, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Dokter G. Myle, Sint-Niklaas, specialist zenuwziekten aan het ziekhuis 

(briefhoofd). 

*Confrerie van het Heilig Sacrament, Sint-Niklaas (programma plechtigheid ter 

ere van het Heilig Sacrament). 

*Etablissements Sadur, Brussel, textielbedrijf (diverse). 

*Bond der Schoenmakersbazen en Schoenhandelaars, Sint-Niklaas (uitnodiging 

diverse vergaderingen). 

*Congréation de l'immaculée conception de la sainte vierge, Sint-Niklaas 

(programma retraite). 

*VKVV, Sint-Niklaas (uitnodiging vergaderingen). 

*Hoofdkerk Sint-Niklaas (programma processie van het Allerheiligste 

Sacrament). 

*Kerk van het Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (diverse zieken-triduum). 

            

300. Juni 1959.  1 omslag 

*Vrije Lagere Jongensschool Sint-Rochus, Sint-Niklaas (uitnodiging voor 

leerlingen om deel te nemen aan de plechtigheden voor de nationale feestdag en 

uitnodiging proclamatie). 

*Quatity Socks Self Service Box. 

*J. Van Coillie, Sint-Niklaas, ingenieur-architect (briefhoofd en -omslag). 

*Achiel Heuninckx, Sint-Niklaas, steenbewerker (factuur en visitekaart). 

*Koninlijk Werk van de Akker, Sint-Niklaas (uitnodiging jaarlijkse bedevaart 

naar ons Lieve Vrouw van Gaverland). 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (programma werken van de leerlingen). 

*Instituut der Heilige Zusters van de Heilige Sint-Vincentius à Paulo 

'Berkenboom', Sint-Niklaas (programmaboek opleidingen). 

               

301. Juli 1959.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bloemenstoet en zomercavalcade). 

*Roger & Roland, Sint-Niklaas, juweliers (briefomslag). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse nationale feestdag). 

*Werner Wijckers, Sint-Niklaas, handel in suikerwaren, biscuits en chocolade 

(factuur). 
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302. Augustus 1959.  1 omslag 

*Muziekacademie Stad Sint-Niklaas (affiche heropening schooljaar). 

*Association de l'adoration perpétuelle et des églises pauvres, Sint-Niklaas 

(uitnodiging maandelijkse vergadering). 

*Achiel Heuninck, Sint-Niklaas, steenbewerker (contract). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bevrijdingsfeesten). 

*Oud-Leerlingenbond der Academie voor Schone Kunsten, Sint-Niklaas 

(lidkaarten). 

*Commissie van Openbare Onderstand, Sint-Niklaas (affiche bekendmaking 

aanwerving mechanieker-chauffeur). 

*Jeugdhuis Het Hof, Sint-Niklaas (erelidkaart). 

               

303. September 1959.  1 omslag 

*Huis Mets, Sint-Niklaas, pelshandel (uitnodiging modeshow). 

*Vrije Technische Scholen, Sint-Niklaas (invulkaart aanwezigheid in 

misvieringen). 

*Vrije Technische Scholen, laboratorium voor metallografie, Sint-Niklaas 

(formulier proefnemingen). 

*JVKSJ - VKSJ, Sint-Niklaas (uitnodiging diverse samenkomsten). 

                  

304. Oktober 1959.  1 omslag 

*Commissie van Openbare Onderstand, Sint-Niklaas (affiche ter bekendmaking 

openbare aanbesteding voor levering van voedingswaren en 

onderhoudsproducten). 

*René Vermeulen - Van Den Berghe, Sint-Niklaas, handel in landbouwmachines 

(reclamefolder). 

*Nijverheidsschool, Sint-Niklaas (kaart ter melding aan ouders dat een leerling 

onwettig afwezig is geweest). 

*NV Textilac, Sint-Niklaas, confectiebedrijf (briefomslag 

 en leveringsbon). 

*Affiche filmvoorstelling Droevige mysteries in het Gildenhuis. 

*KSA Jong-Vlaanderen Sint-Paulusbond, Sint-Niklaas (toegangskaarten 

filmvoorstelling De gevangene). 

*Geneeskundig Instituut Sint-Michaël, Sint-Niklaas (factuur Dr. A. Dirix, 

Tandheelkundige). 

*E. & A. De Meulenaer, Sint-Niklaas, moderne huisversiering (briefomslag). 

*Kieldrechtpolder (uitnodiging buitengewone algemene vergadering). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche winterjaarmarkt). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche 11 novemberviering en dag van de dynastie). 
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305. November 1959.  1 omslag 

*Pauwels, Sint-Niklaas, bakkerij (dankbrief voor aanwezigheid op opening 

nieuwe winkel). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (schoolrekeningen voor de ouders). 

*Zusters Derde Orde, Sint-Niklaas (verkiezingsformulier raad der vergadering). 

*School Berkenboom, Sint-Niklaas (uitnodiging modeshow). 

*Polder van Konings Kieldrecht, de Vredepolder (statuten en doel van de polder). 

*Verenigde Polders van Sint-Gillis Waas (formulier mededeling te betalen 

geschotten). 

*Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, Inspectie van de vleeshandel 

(formulier vleeskeuring door A. Focquet & De Sutter, Sint-Niklaas). 

*Vrouwengilde Sint Jan Bosco, Sint-Niklaas (toegangskaart toneelopvoering 

Kapitein Marie en tombola). 

*René Vermeulen - Van Den Berghe, Sint-Niklaas, handel in landbouwmachines 

(reclamefolder). 

*Affiche filmvoorstelling Glorieuze mysteries in het Gildenhuis.            

 

306. December 1959.  1 omslag 

*Steenhaut & Van Puymbroeck, Sint-Niklaas, textielhandel (visitekaart en 

nieuwjaarskaart). 

*Bond van het Heilig Hart (briefomslag). 

*O. Pauwels & Zoon, Sint-Niklaas, aannemer in openbare en private 

ondernemingen (briefomslag). 
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1960 

 

307. Januari 1960.  1 omslag 

*Konings Kieldrechtpolder (formulier mededeling te betalen geschotten). 

*VKSJ Vrouwelijk Katholieke Studerende Jeugd, Sint-Niklaas (affiche en 

toegangskaarten toneelopvoering De dames met de groene hoedjes). 

*Frans Van Clapdorp & Zoon, Sint-Niklaas, handel in kolen en vuren (bestelbon). 

                   

308. Februari 1960.  1 omslag 

*Jozef Van Raemdonck - Vercauteren, Sint-Niklaas, putboorder (briefomslag). 

*Etablissement Sadur, Brussel, breigoedfabriek (leveringsbon). 

*J. Van Coillie, Sint-Niklaas, ingenieur-architect (briefhoofd en -omslag). 

*Tempo Shop, Sint-Niklaas, hemdensneldienst (affiche opening winkel). 

*Pauwels, Sint-Niklaas, bakkerij (betalingsbewijs). 

*Konings-Kieldrecht en Verenigde Polders van Sint-Gillis, penningmeester W. 

d'Hanens, Sint-Niklaas (formulier ter betaling van pachtgelden). 

*Koninklijk Werk van de Akker, Afdeling Sint-Niklaas (programma 

Volkstuindag). 

               

309. Maart 1960.  1 omslag 

*Geneeskundig Instituut Sint-Michaël, Sint-Niklaas (formulier bloed- en 

urineonderzoek). 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (puntenlijst). 

*Wekelijks parochieblad Het Kruis, Sint-Niklaas (abonnementskaart). 

*GZJC, Sint-Niklaas (affiche aankondiging inschrijving bedevaart naar Lourdes). 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(uitnodigingen voordrachten). 

*Legioen van Maria, Sint-Niklaas (omzendbrief plechtige acies). 

*VKSJ Vrouwelijk Katholieke Studerende Jeugd, Sint-Niklaas (affiche De dames 

met de groene hoedjes). 

               

310. April 1960.  1 omslag 

*Van Garsse, Sint-Niklaas, verhuurbedrijf voor festiviteiten (briefomslag). 

*Jeugdhuis Het Hof, Sint-Niklaas (lidkaarten). 

*René Vermeulen - Van Den Berghe, Sint-Niklaas, handel in landbouwmachines 

(briefomslag). 

*Stryboleys, Gent, glasmagazijn en spiegelslijperij (factuur, reclameaffiche en 

visitekaart). 

*Parochie Sint-Jozef Ter Eken, Sint-Niklaas (affiche plechtig octaaf ter ere van de 

Heilige Wivina). 

*Augusta Hofman, Sint-Niklaas (briefomslag). 

*Gebroeders Pauwels, Sint-Niklaas, verwerij (briefomslag). 
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311. Mei 1960.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bloemenstoet en zomercavalcade). 

*E. Cantens, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Stedelijk Museum, Sint-Niklaas (affiche tentoonstelling oudleerlingenbond van 

de stedelijke academie). 

*Polder van Konings Kieldrecht (uitnodiging vergadering). 

*Verenigde Polders van Sint-Gillis Waas (uitnodiging vergadering). 

*Confrerie van het Heilig Sacrament, Sint-Niklaas (affiche plechtigheid ter ere 

van het sacrament). 

*Wasserij Excelsior, Puurs (reclamefolder). 

*Association de l'adoration perpétuelle et des églises pauvres, Sint-Niklaas 

(uitnodiging maandelijkse vergadering). 

*Geneeskundig Instituut Sint-Michaël, Sint-Niklaas (briefhoofd). 

*Gebroeders Pauwels, Sint-Niklaas, verwerij (factuur). 

*Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, Kinderheil, Sint-Niklaas (affiche ter 

bekenmaking van de raadplegingsuren). 

*A. Focquet & De Sutter, Belsele-Waas, vleeswarenfabriek (leveringsbon). 

*J. Rumes, Sint-Niklaas (factuur). 

*Confrerie van het Heilig Sacrament, Sint-Niklaas (programma plechtigheid van 

het Heilig Sacrament). 

        

312. Juni 1960.  1 omslag 

*Weduwe CH. Huys - De Cock, Sint-Niklaas (briefomslag). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (affiche ziekentriduum). 

*Etablissement Sadur, Brussel, breigoedfabriek (reclamefolder voor kousen). 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (folder met voorstelling 

opleidingsmogelijkheden). 

*Gemeente Sinaai-Waas (affiche kermisprogramma). 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (affiche tentoonstelling, turnfeest en 

modeshow). 

*Instituut Berkeboom, Sint-Niklaas (opleidingscertificaat). 

*Sint Jozefsparochie, Sint-Niklaas (affiche plechtig octaaf ter ere van de Heilige 

Godelieve). 

              

313. Juli 1960.  1 omslag 

*Container Stapling Company, Sint-Niklaas (briefhoofd en -omslag). 

*NV Textilac, Sint-Niklaas, confectiebedrijf (factuur). 

*Ziekhuis Sint-Philippus Neri, Sint-Niklaas (uitnodiging viering 250-jarig 

bestaan). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bloemenstoet en zomercavalcade). 

*Reclame en kortingsbonnen voor Rado honingkoek.                 
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314. Augustus 1960.  1 omslag 

*Muziekacademie Stad Sint-Niklaas (affiche heropening schooljaar). 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(uitnodiging jaarlijkse uitstap). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bevrijdingsfeesten). 

*Secretariaat voor Sociaal Dienstbetoon, Sint-Niklaas (uitnodiging algemene 

vergadering). 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, verfhandel De Torens (boodschappentas met 

opdruk Blanc Fixe). 

*Confrerie van de Heilige Cornelius, Sint-Niklaas (affiche octaafviering van het 

feest van de Heilige Cornelius). 

                

315. September 1960.  1 omslag 

*Arthur Verhelst, Nieuwkerken-Waas, verf- en glashandel (boodschappentas). 

*KSA Jong-Vlaanderen, Sint-Paulusbond, Sint-Niklaas (affiche voorstelling van 

Fro Jeugdgroep en programma jubileumviering). 

*A. Focquet & De Sutter, Belsele-Waas, vleeswarenfabriek (leveringsbon). 

*Productklever Kinder en babykledij Peggy. 

*Kerk der Karmelitessen-Theresianen, Sint-Niklaas (programma diverse 

feestdagen van heiligen). 

                 

316. Oktober 1960.  1 omslag 

*Feestzaal Het Hof, Sint-Nikaas (strooibiljet voor diverse 

poppenspelvertoningen). 

*M.A. De Nijs, Sint-Niklaas, confectiebedrijf (factuur). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche feestdag Koning en affiche 11 novemberviering). 

                   

317. November 1960.  1 omslag 

*E. Cantens, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur en briefhoofd). 

*Koninklijk Werk van de Akker, Sint-Niklaas (uitnodiging voor het bijwonen van 

de uitvaart van J. Van Puyenbroeck). 

*KAV Don Bosco, Sint-Niklaas (toegangskaarten tombola en toneelopvoering 

Kapitein Marie en Het laatste woord). 

*Rodts Gebroeders, Sint-Niklaas, fabriek van sokken en kinderkousen (logo). 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (schoolrekening). 

*Stryboleys, Gent, glasmagazijn en spiegelslijperij (visitekaarten). 

*Sint-Rochusschool, Sint-Niklaas (puntenkaart). 

*NV Textilac, Sint-Niklaas, confectiebedrijf (briefomslag). 

*Jenny Noens, Sint-Niklaas, schoonheidssalon (visitekaart). 

*Huis Bauwens, Sint-Niklaas, handel in pelsen en mantels (productwikkel). 

*Secretariaat voor Sociaal Dienstbetoon, Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende 

het klein verlet). 

*Eugene Wuytack, Sint-Niklaas (briefhoofd en -omslag). 

*Verenigde Polders van Sint-Gillis-Waas (diverse betreffende de betaling van het 

geschot). 

*Steenhaut & Van Puymbroeck, Sint-Niklaas, kunstkoperslagerij (factuur). 
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318. December 1960.  1 omslag 

*Sint-Niklaasparochie Heilig-Hartbond voor dames (uitnodiging vergadering). 

*Frans Van Clapdorp & Zoon, Sint-Niklaas, handel in kolen en vuren (factuur). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche huwelijk koning Boudewijn met prinses Fabiola). 

*Centrale der Beroepsgilden van het Waasland VZW, Sint-Niklaas (lidkaart). 

*JVKSJ en VKSJ, Sint-Niklaas (uitnodiging diverse activiteiten). 

*Stedelijk Museum, Sint-Niklaas (affiche tentoonstelling oudleerlingenbond van 

de Stedelijke Academie). 
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1961 

 

319. Januari 1961.  1 omslag 

*A. Cantens, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefomslag). 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, verfhandel De Torens (briefomslag 

 en productwikkel plastiekverf Toraplast). 

*Confiserie Marcel, Sint-Niklaas (productwikkel Hollandse babbelaars). 

*KSA Jong-Vlaanderen, Sint-Niklaas (affiche filmvoorstelling De duivelse 

uitvinding). 

*Werk der Ouden van Dagen, Sint-Niklaas (strooibiljet opening clubhuis voor 

bejaarden in Het Hof). 

*R. Pyl - Merckx, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefhoofd en -omslag). 

*Jerome Maervoet, Temse, wissenkwekerij, mandenmakerij en riethandel (factuur 

en briefomslag). 

*Autohandel De Wase Raap, Sint-Niklaas (uitnodiging privaat bal en lidkaart). 

              

320. Februari 1961.  1 omslag 

*Reclamepaneel Vaké lagers in nylon voor Renault 4CV en Dauphine. 

*NV Textilac, Sint-Niklaas, confectiebedrijf (factuur). 

*Vrije Technische Scholen, Sint-Niklaas (affiches toneelvoorstelling Bartel, de 

sterke vent door de leerlingen). 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, verfhandel De Torens (productwikkel plastiekverf 

Toraplast). 

                 

321. Maart 1961.  1 omslag 

*GZJC, Sint-Niklaas (affiche aankondiging inschrijving bedevaart naar Lourdes). 

*Mevrouw Van Der Avoort, Sint-Job in het Goor (vistitekaart ter melding 

ontvangsturen). 

*Daniël Vermeire, Eeklo, bestuurder Christelijke Sociale Werken (visitekaart en 

briefomslag). 

*Parochieblad Het Kruis, Sint-Niklaas (abonnementskaart). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (schoolkalender). 

                 

322. April 1961.  1 omslag 

*Georges Daman - Wauman, Sint-Niklaas, smederij en magazijn van 

verwarmingstoestellen (factuur). 

*GZJC Vrienden van Lourdes, Sint-Niklaas (inschrijvingskaart bedevaart en 

uitnodiging jaarlijkse vergadering). 

*Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting (omzendbrief voor hernieuwing 

inschrijving voor sociale woning). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse betreffende de zomerstoet en cavalcade). 

*Affiche filmvoorstelling te Meerdonk van Dit is Vrij Technisch Onderwijs.                

 

 



 113 

323. Mei 1961.  1 omslag 

*Steunkaart Hoffeesten, Sint-Niklaas. 

*Confrerie van het Heilig Sacrament, Sint-Niklaas (affiche en programma 

plechtigheid ter ere van het sacrament). 

*Bonneterie Alfa, Sint-Niklaas (factuur). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bloemenstoet en zomercavalcade). 

*Van Garsse, Sint-Niklaas, verhuurbedrijf voor festiviteiten (factuur). 

                 

324. Juni 1961.  1 omslag 

*Technische Normaalschool Berkenboom, Sint-Niklaas (getuigschrift lager 

secundaire beroepsschool afdeling Brei). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (affiche ziekentriduum). 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (affiche tentoonstelling, défile en modeshow 

werken van de leerlingen). 

*Gemeente Sinaai-Waas (affiche kermisprogramma). 

*Sint-Jozefsparochie, Sint-Niklaas (affiche plechtig octaaf van de Heilige 

Godelieve). 

                 

325. Juli 1961.  1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bloemenstoet en zomercavalcade). 

*De Rycke, Sint-Niklaas, kapsalon (strooibiljet opening nieuw kapsalon). 

*VKVV, Sint-Niklaas (uitnodiging vergadering). 

*Vrije Lagere Jongensschool Sint-Rochus, Sint-Niklaas (omzendbrief naar ouders 

betreffende deelname leerlingen aan de viering van de nationale feestdag). 

*Toegangskaarten filmvoorstelling Tokèndé ten voordele van zusters Marie-Leo 

en Marie-Bosco voor hun vertrek naar de Antillen. 

*Steunkaart 1 steen voor het centrum. 

*Huis Mets - Van Langehove, Sint-Niklaas, pelshandel Canada's Peltery 

(reclamefolder). 

*Stedelijke Muziekacademie, Sint-Niklaas (affiche heropening van het 

schooljaar). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse guldensporenherdenking ingericht door de BRT). 

            

326. Augustus 1961.  1 omslag 

*Melding dat het ten strengste verboden is in de frigo stukken uit de kwartieren te 

snijden. 

*Pauwels Gebroeders, Sint-Niklaas, verwerij (leveringsbon). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bevrijdingsfeesten). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche zwemwedstrijd voor kampioen van België tussen de 

Gentse Zwemvereniging en Bell Telephone ZC Antwerpen). 

*Fl. Blocklandt, Sint-Niklaas, wisselagent (briefhoofd). 

*Etablissement Sadur, Brussel, breigoedfabriek (visitekaart vertegenwoordiger). 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(uitnodiging uitstap). 

*Confrerie van de Heilige Cornelius, Kerk van O.L.V.- Bijstand der Christenen, 

Sint-Niklaas (programma octaafviering feest Heilige Cornelius). 
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327. September 1961.  1 omslag 

*NV Textilac, Sint-Niklaas, confectiebedrijf (briefomslag). 

*Sint-Rochus Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (schoolkalender). 

*C. Bruyne - Boel, Sint-Niklaas, beenhouwerij (logo voor zegels). 

*Secretariaat voor Sociaal Dienstbetoon, Sint-Niklaas (uitnodiging algemene 

vergadering). 

*Koffiebranderij Rado, Sint-Niklaas (prijslijst). 

*Willy Demeirsman, Sint-Niklaas, biscuiterie Nicola (factuur). 

*Jeugdhuis Het Hof, Sint-Niklaas (strooibiljet poppenspelen). 

*Florent Roelants - Van Snick, Sint-Niklaas, schilder-behanger (factuur). 

              

328. Oktober 1961.  1 omslag 

*Feestzaal Het Hof, Sint-Nikaas (affiche voor diverse poppenspelvertoningen). 

*Pauwels, Sint-Niklaas, bakkerij (ontvangsbewijs). 

*Hip. Faems, Sint-Niklaas, architect (briefhoofd). 

*E. Cantens, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur en briefomslag). 

*J. Van Der Gucht & Cie, Temse, handel in bouwmaterialen (briefhoofd). 

*Stad Sint-Niklaas (affiches viering dag van de dynastie en 11 november). 

*KBMJ Katholieke Burgers en Middenstandsjeugd, Sint-Niklaas 

(toegangskaarten toneelopvoering De puntjes op de IJ). 

               

329. November 1961.  1 omslag 

*W. De Jonghe - Coudyser, Sint-Niklaas, wasserij De Ster (betalingsbewijs). 

*Stryboleys, Gent, glasmagazijn en spiegelslijperij, binnenhuisarchitectuur 

(briefomslag en factuur). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche winterjaarmarktfoor). 

*J. Van Coillie, Sint-Niklaas, ingenieur-architect (briefhoofd en -omslag). 

*Georges Daman - Wauman, Sint-Niklaas, smederij en magazijn van stoven, 

jachten, kachels, foyers (briefomslag). 

 *Groffy - Borghgraeff, Sint-Niklaas, boetiek Nefertete (strooibiljet opening 

handelszaak). 

*Technische Normaalschool Berkenboom, Sint-Niklaas (uitnodiging 

modefestival). 

*Pauwels, Sint-Niklaas, bakkerij (briefomslag). 

              

330. December 1961.  1 omslag 

*Pierre Vermeire, Sint-Niklaas, weverij (vervoersdocument). 

*Dokter G. Myle, Ziekhuis Sint-Niklaas, hoofdgeneesheer (briefhoofd). 

*Openbare Katholieke Boekerijen der Dekenij Sint-Niklaas (omzendbrief voor 

giften voor de bibliotheek Davidsfonds). 

*Fl. Blocklandt, Sint-Niklaas, wisselagent (ontvangstbewijs). 

*Gebroeders Pauwels, Sint-Niklaas, verwerij (kaart met nieuwjaarswensen). 

*Stedelijk Museum, Sint-Niklaas (affiche tentoonstelling oudleerlingenbond van 

de Stedelijke Academie). 

*Weyn en Zonen, Sint-Niklaas, suikerwaren (productklever). 
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1962 

 

331. Juli 1962.  1 omslag 

*W. Waegeman, Sint-Niklaas, sierschouwen en vloeren (affiche). 

*Medisch Instituut Sint Lucia, Sint-Niklaas (verpleegnota). 

*R. Pijl -Merckx, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Sint Rochusschool, Sint-Niklaas (uitnodiging leerling voor deelname aan de 

nationale feestdag). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche nationale feestdag). 

*Drukproef voor wimpel verering Maria. 

*Affiche eendaagse bedevaart naar Banneux. 

*W. De Jonghe - Coudyser, Sint-Niklaas, wasserij De Ster (betalingsbewijs). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bloemenstoet en zomercavalcade). 

             

332. Augustus 1962.  1 omslag 

*Gaston Dullaert - Merckx, Sint-Niklaas, vervoersbedrijf (factuur). 

*Koninlijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(uitnodiging herdenking 100-jarig bestaan van de kring en briefomslag). 

*Verkoopkantoor De Durme, Hamme, handel in bouwmaterialen (briefhoofd). 

*JVKSJ, Sint-Niklaas (uitnodiging diverse activiteiten). 

*A. Van Der Gucht en Zonen, Temse (briefhoofd). 

*R. Blommaert - Dercon, Sint-Niklaas, beenhouwerij Walburg (klantenkaart). 

*Stedelijk Museum, Sint-Niklaas (affiche tentoonstelling oudleerlingenbond van 

de Stedelijke Academie). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bevrijdingsfeesten). 

*Instituut Berkenboom, Sint-Niklaas (certificaat vrije leergang in snit en 

confectie). 

*Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Gent (briefomslag). 

*Muziekacademie, Sint-Niklaas (affiche heropening schooljaar). 

*Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas 

(uitnodiging jaarlijkse uitstap). 

*Stedelijk Museum, Sint-Niklaas (affiche tentoonstelling werken van de leden van 

de Wase Kunstkring). 

         

333. September 1962.  1 omslag 

*O. Pauwels en Zoon, Sint-Niklaas, aannemer van private en openbare 

ondernemingen (briefomslag en factuur). 

*L. Van De Perre, Sint-Niklaas, notaris (briefomslag). 

*Weyns en Zonen, Sint-Niklaas, confiserie (productwikkel). 

*Firma Penneman, Sint-Niklaas, handel in ijzerwaren (omzendbrief betreffende 

demonstraties van producten en materialen tijdens de 14de Jaarbeurs van het 

Waasland). 

*Lager Hoofdschool Sint-Rochus, Sint-Niklaas (weekrapport). 

*Sporta Waasland, Sint-Niklaas (affiche en programma afscheid van proost E.H. 

Borremans). 
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 *Jozef Van Raemdonck - Vercauteren, Nieuwkerken-Waas, putboorder (factuur 

en Briefomslag). 

*Akolitaat Sint-Tarcisius Hoofdkerk Sint-Niklaas (formulier voor de dienstorde 

misdienaars). 

*Christene Compensatiekas van Waas, Sint-Niklaas (formulier kinderbijslag). 

*De Wase Missievrienden, Sint-Niklaas (uitnodiging filmvoorstelling Satoko en 

haar voddenrapers). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (schoolkalender). 

           

334. Oktober 1962.  1 omslag 

*D. Heyman - Schelfhout, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*De Wase Missievrienden, Sint-Niklaas (affiche en uitnodiging filmvoorstelling 

Uomo Perduto). 

*Kerkfabriek van de Primaire Kerk, Sint-Niklaas (uitnodiging diverse 

activiteiten). 

*Lucien De Troyer, Sint-Niklaas, brood- en kleingoedbakkerij (factuur). 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, groothandel in glas, spiegels en verfwaren 

(betalingsbewijs). 

*Openbare Katholieke Boekerijen der Dekenij Sint-Niklaas (briefomslag 

 en omzendbrief betreffende giften en geldelijke steun). 

*Wase Onderlinge Kas voor Familievergoedingen, Sint-Niklaas (formulier voor 

inning bijdrage). 

               

335. November 1962.  1 omslag 

*Weyns en Zonen, Sint-Niklaas, confiserie (productwikkel). 

*Goethals, Sint-Niklaas, handel in kristal, porselein en zilver (affiche voor de 

winkel). 

*Ets. William Vandenbroeck & Cie, Sint-Niklaas, weverij (ingekomen brief met 

bestelling). 

*Willy Waegeman - Buggenhout, Sint-Niklaas, handel in sierschouwen, vloeren 

en faience (facturen en affiche). 

*Vermeulen - De Schrijver, Sint-Niklaas, schoenhandel (briefhoofd). 

*The Prisoners Jazz Band (Steunkaart). 

*Rado waardebon. 

*Medisch Instituut Sint-Lucia, Sint-Niklaas (verpleegnota). 

               

336. December 1962. 1 omslag 

*Huis Bauwens, Sint-Niklaas, handel in pelsen en mantels (productwikkel). 

*Van Clapdorp & Zoon, Sint-Niklaas, handel in kolen en vuren (factuur). 

*R. Pijl -Merckx, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (briefomslag en factuur). 

*Pauwels Gebroeders, Sint-Niklaas, verwerij (kaart met nieuwjaarswensen). 

*Parochieblad Het Kruis, Sint-Niklaas (abonnementskaart). 

*Yves Meert, Sint-Niklaas, notaris (repertorium der verleden akten). 

*Vermeire & Cie, Hamme, lintweverij (factuur en visitekaartjes).                
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1963 

 

337. Januari 1963. 1 omslag 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (schoolkalender). 

*Secretariaat voor Sociaal Hulpbetoon, Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende het 

gewaarborgd weekloon). 

*Commissaris van de Politie van de Stad Sint-Niklaas (briefomslagen). 

*Kabinet van de schepen van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Stad Sint-

Niklaas (briefomslag). 

*P. De Schryver, Sint-Niklaas, huisarts (betalingsbewijs).                  

 

338. Februari 1963. 1 omslag 

*Weyns en Zonen, Sint-Niklaas, confiserie (productwikkel). 

*Gebroeders Pauwels, Sint-Niklaas, verwerij (omzendbrief betreffende 

prijsstijgingen). 

*Autohandel De Wase Raap, Sint-Niklaas (briefhoofd en -omslag). 

*A. Van Der Gucht, Temse (ingekomen brief voor bestelling briefhoofd identiek 

als ingekomen brief). 

*Willy Waegeman - Buggenhout, Sint-Niklaas, sierschouwen en vloeren 

(briefhoofd en -omslag). 

*Was- en Nieuwkuisbedrijf De Ster, Sint-Niklaas (klantenkaart). 

*Roland Bauwens, Sint-Niklaas, notaris (briefhoofd en -omslag).                

 

339. Maart 1963. 1 omslag 

*De Volder, Sint-Niklaas, brouwerij (leveringsbon). 

*Genootschap van de Heilige Sint-Vincentius à Paulo, Confrerie van de Heilige 

Joannes Nepomucenus, Sint-Niklaas (liefdadigheidsbon). 

*Pauwels & Zonen, Sint-Niklaas (briefomslag). 

*Stedelijk Museum, Sint-Niklaas (affiche en strooibiljet grafiektentoonstelling 

van de Wase Kunstkring). 

*Christene Compensatiekas van Waas, Sint-Niklaas (borderel van bij een 

gezamenlijke check gevoegde assignatiën). 

*Container Stapling Corporation, Sint-Niklaas (bestelbon). 

*De Vrienden van Lourdes, Sint-Niklaas (affiche aankondiging inschrijving 

bedevaart). 

*Walter Strybol, Gent, handel in verven, lakken en vernissen (factuur). 

*Het Parochieblad, Sint-Niklaas (abonnementskaart). 

*Was- en Nieuwkuisbedrijf De Ster, Sint-Niklaas (klantenkaart). 

*Kamer voor Handel en Nijverheid van het Arrondissement Sint-Niklaas 

(uitnodiging lunch en bal).            

 

340. April 1963. 1 omslag 

*Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting (jaarverslag). 

*Verenigde Polders van Sint-Gillis-Waas (jaarrekening). 
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*Pieter Vermeulen - De Schryver, Sint-Niklaas, handel in kinderschoenen 

(briefomslag en visitekaart). 

*Gemeente Sinaai-Waas (affiche Tinelfeesten). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche bericht overlijden burgemeester Jozef Van Royen). 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, groothandel in glas en spiegels en fabriek van 

verwen, lakken en vernissen (productwikkel Toratex, latexverf).                

 

341. Mei 1963. 1 omslag 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie (map voor documenten voor het knapenkoor). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche viering 125-jarig bestaan brandweerkorps). 

*Wase Kunstkring (affiche tentoonstelling werken van de leden te Huize Geertrui 

in Vlassenbroek, Baasrode). 

*Aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid en de Wase 

Missievrienden, Sint-Niklaas (lijst der zendelingen die financiële giften ontvangen 

hebben). 

*William Vandenbroeck & Cie, Sint-Niklaas (leveringsbon). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse zomerbloemenstoet en - cavalcade). 

*Technisch Berkenboom Instituut, Sint-Niklaas (brevet en diploma lagere 

secundaire beroepsschool Snit en Naad). 

*Container Stapling Corporation, Sint-Niklaas (briefhoofd). 

*Confrerie van het Heilig Sacrement, Sint-Niklaas (affiche plechtigheid ter ere 

van het Heilig Sacrament). 

*Secretariaat voor Sociaal Dienstbetoon, Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende 

het bijkomende jaarlijks verlof). 

*Affiche Rado-koffie en peperkoek. 

*L. Plasschaert, Sint-Niklaas, logopediste en assistente-psycholoog (briefhoofd en 

-omslag). 

*Gebroeders Pauwels, Sint-Niklaas, verwerij (leveringsbon).          

 

342. Juni 1963. 1 omslag 

*Georges Daman - Wauman, Sint-Niklaas, smederij en magazijn van 

verwarmingstoestellen (factuur en briefomslag). 

*Gemeente Sinaai-Waas (affiche Kermisprogramma). 

*Werner Strybol, Gent, handel in glas en plastic (postkaart). 

*Café De Nieuwe Wandeling, Sint-Niklaas (consumptiebon en visitekaart). 

*Gemeente Sinaai-Waas (affiche 2de Grote Prijs burgemeester O. Weytens). 

*Confrerie van het Heilig Sacrament, Sint-Niklaas (programma plechtigheid ter 

ere van het sacrament). 

*Home Service Waas, Sint-Niklaas, radio- , TV- , en huishoudartikelen 

(briefhoofd). 

*R. Pijl -Merckx, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Sint-Jozefparochie, Sint-Niklaas (affiche plechtigheid van de Heilige 

Godelieve). 

*Sint-Jozef Klein-Seminarie, Sint-Niklaas (diverse Ziekentriduum).             
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1965 

 

343. Juli 1965. 1 omslag 

*Stad Sint-Niklaas (uitnodiging Te Deum). 

*Stad Sint-Niklaas (diverse bloemenstoet en zomercavalcade). 

*Productwikkel LPMR Arcylic High Quality met wol. 

*Werner Strybol, Gent, handel in kunststoffen (strooibiljet). 

*Groffy - Borghgraef, Sint-Niklaas, kapsalon Nefertete (bonnen). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche nationale feestdag).                 

 

344. Augustus 1965. 1 omslag 

*Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Sint-Niklaas 

(aanwezigheidsregister). 

*Secretariaat voor Sociaal Dienstbetoon, Sint-Niklaas (omzendbrief betreffende 

het verplicht bezit van een arbeidsreglement en affiche adresverandering). 

*Stadsbibliotheek Sint-Niklaas (keuzekaart). 

*Emile Hanssens, Sint-Niklaas, groothandel in glas en spiegels en fabriek van 

verwen, lakken en vernissen (leveringsbon). 

*Sawyer's Europe SA, Sint-Niklaas (diverse film- foto- en dia). 

*Huis Bamby, Sint-Niklaas, hermazen en specialiteit kinderartikelen (factuur). 

*Valere Van Walle, De Klinge, aannemer van voegwerken (factuur). 

*Productwikkel Macco veters. 

*Vergani, Gent, fabriek van werkklederen (briefhoofd). 

*PVBA Spaenhoven, Sint-Niklaas, raadgevend verzekeraar (kennisgeving van 

vervaldag). 

*Kerk O.L.V.-Bijstand der Christenen, confrerie van de Heilige Cornelius, Sint-

Niklaas (programma vieringen en bijdrageformulier geldelijke steun). 

*Kliniek Sint-Lucia, Sint-Niklaas (briefhoofd). 

*Affiche De Heer wacht u op tijd. 

*Jeugd en Muziek, Sint-Niklaas (lidkaart). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche bevrijdingsfeesten). 

*Muziekacademie Stad Sint-Niklaas (affiche heropening schooljaar).       

 

345. September 1965. 1 omslag 

*Sawyer's Europe SA, Sint-Niklaas (productwikkel Pana-Vue). 

*Firma Van Havere, Sint-Niklaas, ijzerwaren, plastics, huishoudartikelen en 

verwarmingstoestellen (factuur). 

*Christene Compensatiekast van Waas, Sint-Niklaas (aanvraagformulier tot 

aansluiting). 

*Stad Sint-Niklaas (programma groot symphonisch concert Nationaal Orkest van 

België). 

*Nationale Wase Kampioendag (diverse). 

*Productwikkel Tricot breigoed. 

*Vrienden- en Oudleerlingenbond van de muziekacademie (programma Tien jaar 

Pro Arte). 
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*Mathieu Vonck, Sint-Niklaas, zink- lood- en sanitairwerken (melding overgave 

zaak aan Aimé Smet - Van Ryssegem). 

*Wase Werkplaats, Sint-Niklaas (briefhoofd en - omslag en affiche oproep tot 

steun). 

*Werk der Gedurige Aanbidding der Arme Kerken, Sint-Niklaas (uitnodiging 

samenkomst). 

*Jacques De Schepper, Sint-Niklaas, verzekeringen (standaardbrief hernieuwing 

verzekeringspolis). 

*Koninlijke Sint-Rafaëlsgilde van het personeel der Verkeerswezen, Merelbeke 

(briefhood en -omslag).           

 

346. Oktober 1965. 1 omslag 

*Heyman - Schelfhaut, Sint-Niklaas, breigoedfabriek (factuur). 

*Leon Vermeire, Sint-Niklaas (briefomslag en briefhoofd). 

*Openbare Katholieke Boekerijen der Dekenij Sint-Niklaas (steunkaart). 

*Gebroeders Pauwels, Sint-Niklaas, Verwerij (briefomslag). 

*Nationale Wase Kampioendag (diverse). 

*Sonobel, Sociaal Secretariaat voor Noord-België (briefomslag). 

*Gebroeders De Puydt, Oostende, vleeshandel (affiche Derde Groot 

Beenhouwersbal te Koekelare). 

*Wase Werkplaats, Sint-Niklaas (factuur). 

*Openbare Boekerijen der Dekenij Sint-Niklaas (oproep voor geldelijke steun). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche wapenstilstand). 

*Werner Strybol, Gent, handel in glas en plastiek (ontvangstbewijs en affiche). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche herdenkingsplechtigheid slachtoffers wereldoorlogen). 

*Weyn & Zonen, Sint-Niklaas, confiserie en chocolaterie (factuur). 

*Strooibiljet zuivere kwaliteitstruffels.         

 

347. November 1965. 1 omslag 

*Nationale Wase Kampioendag (diverse). 

*Stad Sint-Niklaas (affiche grote winterjaarmarkt). 

*Gebroeders De Puydt, Oostende, vleeshandel (affiche achtste groot 

beenhouwersbal te Nieuwpoort). 

*Duivenmaatschappij De Lustige Melkers, Belsele-Puivelde (affiche verkoop 

duivenstal Maes Rene). 

*Aartsbroederschap van de allerheiligste drievuldigheid en de Wase 

Missievrienden, Sint-Niklaas (standaardformulier deelname in de rouw en 

geldelijke bijdrage voor de missie). 

*William Vandenbroeck, Sint-Niklaas (kaart nieuwjaarswensen en visitekaart). 

*Het Parochieblad (abonnementskaart). 

*Aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid en De Wase 

Missievrienden, Sint-Niklaas (uitnodiging samenkomst). 

*Keizerlijke Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan, Sint-Niklaas (programma 

Keizersschieting van het Land van Waas en uitnodiging algemene vergadering). 

*De Wase Kunstkring, Sint-Niklaas (affiche tentoonstelling werken in het 

stedelijk museum). 
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*Vergani, Gent, fabriek van werkkledij (briefhoofd). 

*Sociaal Centrum Sint-Niklaas (affiche). 

*Stryboleys, Gent, glas- en plastiekwerken (factuur).          

 

348. December 1965. 1 omslag 

*Van Cauteren - D'Hooghe, Sint-Niklaas, gereedschappen voor alle vakken en 

fornuizen (visitekaart). 

*Pauwels en Zonen, Sint-Niklaas (briefomslag). 

*Verbond der Melkventers van Waasland, Sint-Niklaas (uitnodiging algemene 

vergadering). 

*Werner Strybol, Gent, handel in kunststoffen (kaart met nieuwjaarswensen en 

visitekaart). 

*Zusters van Sint-Philippus Neri 'Spinhuis', Sint-Niklaas (factuur). 

*Gaston De Meirleir - Van Goethem, Sint-Niklaas, Huis Gaston Herenkapper 

(strooibiljet). 

*Sociaal Secretariaat voor Noord-België Sonebel, Sint-Niklaas (briefhoofd). 

*Pauwels en Zoon, Sint-Niklaas, algemene ondernemingen (kaart 

nieuwjaarswensen). 

*R. Vermeulen - Van Den Bergh, Sint-Niklaas, ijzerwaren, plastiek en 

huishoudartikelen (kaart met nieuwjaarswensen). 

*Van Der Aa, Sint-Niklaas, algemene bouwwerken (kaart met 

nieuwjaarswensen). 

*NV Futura Waes, Sint-Niklaas (kaart met nieuwjaarswensen). 

*Werner Strybol, Gent, glas- en plastiekwerken (briefomslag). 
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Zetel van de vereniging: 

 Zamanstraat 49 A (1ste verdieping) 

 9100 Sint-Niklaas 

 

Correspondentieadres: 

 K.O.K.W. v.z.w. 

 Postbus 144 

 9100 Sint-Niklaas 

E-mail: info@kokw.be 


