
VAN CHRISTEN VOLKSHUIS TOT HOTEL 

Christen volkshuis 

Het Christen Volkshuis werd gestart in 1894 in een 17e eeuwse 

woning (zie bordje aan de  voorgevel: Kristelijk Volkshuis 1894). Het 

huis had ook een ingang langs de D’Hondtstraat. Het witte huis op 

de zuid-westhoek met de Sint Jacobsnieuwweg werd later ook in 

gebruik genomen. 

Dit gebouw werd tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig vernield 

en na de oorlog werd een nieuw gebouw gezet.  

Periode: 1900-1914. Foto Westhoek Verbeeld(t) 

 

Het nieuwe gebouw (nr. 28, nu hotel) gaf onderdak aan het ACW en zijn verschillende 

“deeltakken”. 

 

Via de inkomdeur kwam je in een lange gang. Rechts was er een deur om naar het café-

restaurant De Gilde te gaan.  

 

 



 

Een binnenzicht van het café-restaurant “De Gilde”. 

 

Arrondissementele kaarting KBG (nu OKRA) - Het was een traditie om na de activiteit nog een 

groepsfoto te nemen aan de inkomdeur.  

Links in de gang waren verschillende burelen voor “dienstbetoon” en ACV-loketten. Verder 

was er de grote marmeren trap om naar de burelen van ACW, ACV, … te gaan. Boven was er 

nog de “Pausenzaal” (vergaderzaal). Ook op het tweede verdiep waren er nog enkele ACV 

Centrales en-Diensten.  



 

Voormalig ACW-secretaris Roger Vervaeke (1922-2017) in zijn bureau op het eerste verdiep 

in een tijd van typmachines, stempels en een telefoon met draaischijf. 

 

 

ACV in actie 
 
Cinema Coliseum 
 
In het Christen Volkshuis was vanaf 1930 Cinema Coliseum gevestigd (één van de vier 
bioscopen die Ieper rijk was). Via een zijdeur kon men van het café naar de inkomhal van de 
cinema. De sanitaire voorzieningen voor beiden waren daar ook gelegen.  



 
Periode: april 1935. Foto Westhoek Verbeeld(t) 
 
Hoewel de Katholieke Kerk en de Belgische bisschoppen zeer 
weigerachtig stonden tegenover het nieuwe medium film werden al 
heel vroeg door de Katholieken films vertoont.  
In  heel  wat  Vlaamse  steden  en  gemeenten  beschikten  zij  over  
eigen bioscopen of projecteerden ze ‘goede films’ in patronaten, 
werkmanskringen, parochie- of andere zalen binnen de Katholieke 
zuil. In bepaalde steden, zoals Ieper in 1930, waren het plaatselijke 
afdelingen van de Katholieke partij die een cinema starten. 
 

Inkomhal. Periode: 1949. Foto Westhoek Verbeeld(t) 
 
De Katholieke Filmcentrale verzamelde alle filmzalen en fungeerde als een netwerk van 
zalen en als een lobby binnen de filmsector. In 1930 werd ze door kardinaal Van Roey erkend 
als een instelling van de Katholieke actie.  
 

  
Periode: 1950. Foto Westhoek Verbeeld(t) 



In cinema Coliseum stonden twee filmprojectoren in een aparte 
ruimte achter in de zaal. Een film zoals Joan of Arc, met Ingrid 
Bergman, duurde meer dan 2 uur. Dit kon niet op één filmrol, 
maar als er twee projectoren voorhanden waren, hoefde het 
publiek niet te wachten tot er een nieuwe spoel werd 
opgestoken. Eén van de projectoren staat momenteel in het 
huidige ACV-gebouw.  
 
Met de groeiende crisis in de bioscoopsector vanaf 1958, raakten 
vooral buurtbioscopen en zalen in kleinere dorpen als eerste in 
ademnood. De verzuilde bioscopen stonden daarbij op de eerste 
rij. Cinema Coliseum in Ieper hield het nog als één van de langste 
vol tot ook deze cinema in 1974 moest sluiten.  
 

Periode: 1950. Foto Westhoek Verbeeld(t) 
 

De cinemazaal werd daarna omgevormd tot feestzaal “Gildenhove”. 

 

Feestzaal Gildenhove, zicht op de bar/inkomdeur. Achter de bar bevond zich de grote keuken 

met deur om naar de koer/tuin te gaan.    

 

Feestzaal Gildenhove, zicht op het podium.  



In feestzaal Gildenhove waren er heel dikwijls grote evenementen met massa’s volk 

(dankfeesten, ledenfeesten, startavonden, recepties, congressen, infoavonden...).    

 

KAV kernleden samenkomst 

 

Arrondissementeel dagelijks bestuur (begin jaren ’90):  
Boven vlnr: Franky Boscart, Paul Rebry, Raf Huyghe, Pol Meersman, proost Marcel 
Vanhauwaert, Patrick Vandermeersch (huidig voorzitter beweging.net Ieper), Jef Pollée, en 
Verbondssecretaris Roger Vanhooren. 
Zittend  vlnr: Daniel Vanlerberghe, Trees D’Hondt, Jules Vansteenkiste (voorzitter), Maria 
Vanhecke en Paul Breyne. 
 

Het gebouw werd in mei 1996 verlaten. De feestzaal Gildenhove bleef nadien nog verder in 

gebruik. Sinds 2008 is in het gebouw het Albion hotel gevestigd. 

 



ACW en ACV vonden een ander onderkomen in eigen gebouwen in dezelfde straat. Het 

nieuwe verbondsgebouw van ACV werd ingehuldigd op 31 maart 1995. Het ACW verhuisde 

naar de overkant van de straat.  

ACW Verbondsgebouw 

In 1998 ging ACW verbond Ieper een fusie aan met Oostende (-Veurne-Diksmuide) en kreeg 

het nieuwe verbond de naam ACW Oostende-Westhoek.  

 

In 2014 volgde een nieuwe fusie met Brugge en werd de naam ACW West. In datzelfde jaar 

wijzigde de naam van ACW naar beweging.net.  

In 2019 gingen de twee regio’s in West-Vlaanderen (West en Midden en-Zuid West-

Vlaanderen) op in beweging.net West-Vlaanderen. 

 

 

 



Cardijnhuis - Sint-Jacobsstraat 32 

Het huis werd vernoemd naar Kardinaal Jozef Cardijn (1882-1967), 

stichter-proost van KAJ. 

 

‘ik zal mijn leven geven, ik zal sterven als het moet, voor de redding 

van de arbeidersstand’ 

De visie van Cardijn: zien, oordelen en handelen. 

 

André Nottebaere, al vele jaren werkzaam binnen ACW, kreeg in 1965 de nieuwe opdracht 

een reisbureau “Ultra Montes” en met Vakantiegenoegens (nu Pasar, sociaal cultureel werk 

in de sector vrije tijd en vakantie) op te starten. De start vond plaats in het ACW-gebouw op 

het 1e verdiep. Toen het inzicht kwam dat het reisbureau beter tot zijn recht zou komen, 

beneden aan de straat, werd het verhuisd naar het prachtige Cardijnhuis op nummer 32. Dit 

gebouw stond al enige tijd leeg en werd gehuurd door het ACW.  

 

Reisbureau Ultra Montes 

Naast het reisbureau en Vakantiegenoegens werden ook een aantal andere bewegingen en 

diensten in het Cardijnhuis ondergebracht:  KAV en Praktische School, de Coöperatieve 

werken, kwb en de dienst Familiehulp.  



 

Familiehulp personeelsbijeenkomst in zaal Gildenhove 

Familiehulp bleef het gebouw (nr.32) betrekken (dat eigendom werd van ACV) tot aan de 

verhuis in 2012 naar hun huidige locatie in Ter Waarde. Het gebouw bleef enkele jaren 

leegstaan voor het verkocht werd aan Albion hotel.  

 

Personeel KAV (nu Femma) tijdens een startdag 

 



 

kwb (1985)  

 

 

 

 

 

 

 


