
Ken je Gemeente 

De Sint-Pietersmelkerij van Hulste (1) 
Kasteelstraat 45  

Huidige toestand van de site waar vroeger de melkerij stond. Het rechtse deel werd woonhuis, het linkse deel garage.

Dit artikeltje uit ‘Het Handelsblad van Antwerpen’ van 11 maart 1900 bewijst dat er ook al een (tijdelijke) 
melkerijschool was in Hulste. Waar die precies was konden we nog niet achterhalen.

Dat er in de Kasteelstraat van Hulste vroeger een gemeenteschool en ook een ouderlingengesticht was weet nog het 
merendeel van de Hulstenaars. Maar een herinnering aan de melkerij in diezelfde straat geraakt steeds meer uitgewist. 
Niet te verwonderen want de melkerij sloot de poorten al in 1919, terwijl het ouderlingengesticht nog bleef tot 1950 
en de school zelfs tot 1968.
 
De Sint-Pietersmelkerij van Hulste was een coöperatieve van boeren uit Hulste en Bavikhove, gesticht op 7 maart 1907. 
Deze ‘stoommelkerij’ werd opgetrokken naast de herberg ‘Het Neerhof’ van Aimé Bruggeman en Adeline Cattebeke en 
is nu (anno 2021) het woonhuis nummer 45 bewoond door Daniel Verfaillie en Anne-Marie Vanmarcke. Het vroegere 
Neerhof, nu nummer 47, is thans (2021) bewoond door Jacqueline Moerman, de weduwe van Dokter Willy Vandebuerie. 
In 1913 werd de stoommelkerij nog uitgebreid met een achterliggend bijgebouw. 

Een lang leven was de Sint-Pietersmelkerij niet beschoren want twaalf jaar na oprichting volgde de openbare verkoop. 
En zeggen dat van die twaalf jaar er vier oorlogsjaren waren.
Op dinsdag 3 juni 1919 ging de openbare verkoping door in ‘Het Gemeentehuis’ waar toen Henri Dutoit en Florence 
Jacquens (de ouders van Staf ‘Toitjes’) hun herberg runden. De enige koop was een ‘groot en kloek gebouw... kelders en 
zolders, (in)begrepen den inboedel der melkerij, zoals te weten stoommachien, stoomketel, prima maalderij met twee 
coppelstenen en havercylinder ... Deze eigendom, kadaster B808/7, is groot 13 aren en 50 centiaren’. 

Wie waren nu in de Sint-Pietersmelkerij die ‘Verenigde Boeren’ van Hulste en Bavikhove? Bij de openbare verkoop 
waren het:
Voorzitter: 
 - Theophiel Snoeck (†1925), burgemeester van Hulste wonende op de kasteelhoeve. 
Twee ondervoozitters: 
- Charles Van Zieleghem († 1940), landbouwer op de Vrijlegemhoeve. 
- Cyriel Vercruysse, landbouwer in Bavikhove. 
 
Leden:  
- Eduard Demarez, landbouwer in Bavikhove 
- Maurits Debrandere, landbouwer in Bavikhove 
- Jan Cattebeke (†1934), landbouwer op de hofstede ‘Ter Calfshaege’ in de Tombroekstraat 10 te Hulste 
- Victor Ghekiere (†1924), landbouwer, Oostrozebekestraat 16 in Hulste 
   (vader van juffrouw Jeanne (†1988), Kerkstraat 2 - nu woonst en kabinet van Dr. Couvreur. 
- Jan Lerouge, landbouwer, Abtsulstraat 18 Hulste (later hoeve Dendauw, nu hoeve Carlos Vanlerberghe)
 
Maurits Debrandere en Victor Ghekiere waren tevens toezichter.

 

Wat er gebeurde met de melkerij na de sluiting komen we te weten in de volgende aflevering. 
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