
Album Brugmans – identificatie  

1. Dorpsplein Reninge vanuit de (huidige) Zwartestraat. Het hoekhuis vooraan links is het huis 

van brouwer Grimmelprez. Rechts het café "Oud Wethuis".  Het aanpalend hoger gebouw is 

het huis van brouwer Criem. Het volgende huis is het café "Au Lion d'Or" dat de hoek vormt 

met de Dorpplaats en de Peperstraat . Als laatste in de rij de pastorij uit 1640.  

2. Idem 

3. Idem , zicht op de Steenweg naar Noordschote. Het hoekhuis vooraan is de huis van brouwer 

Grimmelprez. Het volgende huis was het café "Den Hemel" en dan het hoger gebouw "Het 

Gemeentehuis". Het huis dat wat nader van de weg gebouwd is was ook een café "In de 

vetten os". Het laatste in de rij was de onderpastorij. Rechts had u de tramhalte. 

4. Noordschote??? 

5. Noordschote – dit lijkt me wel de dijk te zijn van het kanaal Ieper-IJzer ??? 

6. Kasteel Vilain XIIII (sic !) in de Ieperstraat in Reninge OK 

7. Idem OK 

8. Klooster van Noordschote gebombardeerd 1914-1917. 

9. Idem 

10. Ambulance van de 2
de

 Legerdivisie voor de Belgische hulppost die gevestigd was in de 

meisjesschool (Klooster Annuntiaten) in de Ieperstraat in Reninge OK 

11. Versterkte brouwerij  (misschien brouwerij Grimmelprez in Reninge) ??? 

12. Idem??? 

13. Achterzijde klooster annuntiaten (meisjesschool) in de Ieperstraat in Reninge, in gebruik als 

Belgische verbandpost (poste d’évacuation) OK 

14. Idem OK 

15. Idem OK 

16. Dorpsplein en Sint-Rictrudiskerk Reninge vanuit de Ieperstraat  OK Met van links naar rechts: 

Huis brouwer Grimmelprez, café "Den Hemel", Gemeentehuis en daarachter de gevel van het 

gesticht Vallaeys. 

17. Idem OK 

18. Kan het bijschrift niet lezen: “abri de …” Noordschote Zal navragen 

19. idem 

20. Veldgeschut – een kanon “75” (soixante-quinze) 

21. Idem 

22. Zeer mooie foto van een typische Vlaamse  steenweg (achter het front) :kasseien in het 

midden, gravé aan de zijkant, afgezoomd met bomen??? Het kan de weg zijn van Reninge 

naar Noordschote.Op de andere foto’s met de Dorpplaats en de weg naar Noordschote staan 

er ook bomen. Maar ik zie geen tramsporen. 

23. De Sint-Barnabaskerk van Noordschote De Sint-Rictrudiskerk Reninge 

24. Idem  Idem 

25. Reninge: Sint-Rictrudiskerk met kerkhof. Vooraan de puinen van de voet van het standbeeld 

voor Matthijs De Visch, rechts Dorpplaats met vooraan rechts brouwerij (Grimmelprez) 

Criem (langs de Ieperstraat met schouw) en vooraan het café "Oud Wethuys".  Het 

aanpalend hoger gebouw is het huis van brouwer Criem. Het volgende huis is het café "Au 

Lion d'Or" dat de hoek vormt met de Dorpplaats en de Peperstraat . Helemaal als laatste in 



de rij de pastorij uit 1640. En verder ziet u de vallei van de Kemmelbeek met zijn weiden die 

's winters onderlopen. 

26 idem 

27 Dorpsplein Reninge vanuit de Zwartestraat op een hoogte (hoek Dorpplaats-Zwartestraat-

Lostraat; op deze hoek stond de maalderij Vandevelde),  zicht op de Steenweg naar 

Noordschote. Het hoekhuis vooraan is de huis van brouwer Grimmelprez met aanpalend de 

brouwerij die uitgaf in de Lostraat. Het volgende huis was het café "Den Hemel" en dan het 

hoger gebouw "Het Gemeentehuis". Het huis dat wat nader van de weg gebouwd is was ook 

een café "In de vetten os". Het laatste in de rij was de onderpastorij. De gebouwen achter 

deze rij huizen  was het Gesticht Vallaeys, het toenmalig rusthuis voor ouderlingen. 

28 ?? enkele graven ??? 

29 Idem ???  

30 Kan bijschrift niet helemaal lezen: “? de Reninghe” ??? 

31 Idem ??? 

32 Reninge, de O.L.V.-kapel uit 1895 in de kerkhofmuur op de hoek van Dorpplaats en Sint-

Maarten + huizeken dat na de oorlog terug is opgebouwd en nu nog bestaat. 

33 Idem 

34 ?, Reninge ??? 

35 Idem ??? 

36 “Poste de combat de ?” Volgens een zichtkaart van Destrooper Loo is dit een 

gebombardeerde hoeve tussen Noordschote en de Drie Grachten. Datering 1914-17. 

37 Idem 

38 “Ferme en ruïne” ??? 

39 idem ???  

40 “Poste de pansement” – verbandpost, misschien bij de Annuntiaten? Dat zou kunnen. 

41 Idem 

42 “Blockhauses” (= bunkers) ??? 

43 idem ???  

44 “Abris de la tranchée de piquet” (opgelet : dit is niet de naam van de loopgraaf !! “Loopgraaf 

van piket” – reservelijn) ??? 

45  Idem ???  

46 “Noordschoote, couvent, abri des brancardiers” : dus de hulppost  - schuilplaats van de 

brancardiers in de puinen van het klooster van Noordschote, zie 

http://www.westhoekverbeeldt.be/afbeelding/19977d4c-bbc6-11e3-88de-ef1ac24e8164  

47 Idem 

48 Idem, mei 1916 

49 Idem 

50 “Soixante-Quinze” opgesteld vlakbij de hulppost (PS = Poste de Sécours) van Noordschote 

(Nte) 

51 Idem 

52 Idem 

53 Dodengang (Boyau de la Mort) – dit is allicht de terugkeergang. Zeer goed en zeer mooi 

uitgebouwd. Zeker van later in de oorlog (1917-18) 

54 Idem 

55 Idem 



56 Onbekend persoon met kwartiermuts. 

57 Belgische brancardier met bepakking en de adrianhelm met stoffen bekleding, ca 1916 

58 Idem 

59 Dorpsplein Reninge vanuit de Zwartestraat,  zicht op de Steenweg naar Noordschote.  Zie ook 

nr. 27. Rechts ziet u de pastorij uit 1640. Achter het kerkhof het huizeke waarvan sprake in 

nr.  32. 

60 Een gewonde wordt uit een ambulance op een “pousse-pousse” geladen, ter hoogte van het 

annuntiatenklooster (meisjesschool) in de Ieperstraat in Reninge, toen een Belgische 

verbandpost. Op de achtergrond het kasteeltje van Vilain XIIII OK 

61 Een gewonde wordt uit een ambulance geladen, ter hoogte van het annuntiatenklooster 

(meisjesschool) in de Ieperstraat in Reninge, toen een Belgische verbandpost. Op de 

achtergrond het kasteeltje van Vilain XIIII OK 

62 Een gewonde op een “pousse-pousse” , ter hoogte van het annuntiatenklooster 

(meisjesschool) in de Ieperstraat in Reninge, toen een Belgische verbandpost. Op de 

achtergrond het kasteeltje van Vilain XIIII OK 

63 Allicht een binnenzicht in het annuntiatenklooster (meisjesschool) in de Ieperstraat in 

Reninge,  toen een Belgische verbandpost. Zou kunnen. 

64 ? ???  

65 De Zwartestraat in Reninge, op de achtergrond de Sint-Rictrudiskerk, met rechts de 

uitstekende schouw boven de daken van maalderij Vandevelde. Tegenwoordig bestaat die 

schouw nog en is de maalderij geklasseerd. 

66 “passerelle sur les inondations” =  passerelle in het inundatiegebied 

67 Idem 

68 Idem 

69 Dit zou in Reninge zijn maar we hebben nog geen uitsluitsel?? Sommigen zeggen dat het de 

maalderij Vandevelde is??? Maar ik heb mijn twijfel. Dus voorlopig onbekend. 

70 Zicht op de hoek Dorpplaats – Ieperstraat in Reninge met rechts het kasteeltje Vilain XIIII met 

daarachter het Klooster der zusters Annuntiaten.  

Op de hoek Dorpplaats-Ieperstraat staat de brouwerij Criem met schouw. Op kant 

Dorpplaats staat het café "Oud Wethuys" met aanpalend het hoger huis van de brouwer 

Criem. Verderop staat dan het café "Au Lion d'Or" dat de hoek vormt met de Dorpplaats en 

de Peperstraat. Uiterst rechts op de foto ziet u waarschijnlijk de dorpsmolen, maar dat is niet 

zeker. Het is niet goed zichtbaar. 

71 zicht op de Steenweg naar Noordschote in Reninge, rechts een hoekje van het kerkhof. Links 

vooraan de Lostraat. Zie ook nr. 27. Daarachter de Reningse broeken die ieder winter 

onderlopen bij hevige regen. 

72 Zicht uit de Ieperstraat naar het dorpscentrum van Reninge. Links het kasteeltje Vilain XIIII en 

rechts brouwerij Criem. 

73 Idem 

74 Achterzijde  van het annuntiatenklooster (meisjesschool) in de Ieperstraat in Reninge,  toen 

een Belgische verbandpost. Deze foto is genomen vanuit hun groenselhof. Links was de 

school. 

75 Idem 

76 Ruïne van de Sint-Rictrudiskerk in Reninge. Rechts ziet u nog een gedeelte van de pastorij. 

77 Idem 



78 Dorpsplein Reninge vanuit de Zwartestraat,  zicht op de Steenweg naar Noordschote. Idem 

als nr. 27. 

79 Idem 

80 Het bord is onleesbaar op het lageresolutiebeeld.  Volgens Kamiel Wyckaert: Reninge:  pont 

n° 4, fait par 1DA. Ref: A23/4 

81 Kasteel Vilain XIIII in Reninge. Vooraanzicht. 

82 ??? ???  

83 Reninge: kerk en kerkhof vanuit het kerkhof, ca 1917-18. Rechts op de hoek Dorpplaats-

Lostraat: het huis van brouwer Grimmelprez. Een weinig verder in de Zwartestraat huis van 

Victor Pieters de latere  burgemeester. En hier links vooraan de schouw van de maalderij 

Vandevelde. 

84 De Peperstraat in Reninge; op de achtergrond de kerk. Deze straat was in soldatentaal: "Rue 

du 80eme Territorial". 

85 Melkerij Sint-Antonius in de Lostraat in Reninge , zie 

http://www.westhoekverbeeldt.be/afbeelding/1a452f00-bbc6-11e3-b9e2-0fcb657054eb OK 

86 ??? ??? 

 

 

 


