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BOU DEW IJN
KONIN G DER BELGEN
Aan allen die nu zijn en hierna wr'zen zullen , Onze Groet.

Monu Gele t op de wet van 7 augu stus 1931 op het behou d van
ment en en Land schap pen ;
de Prov in Gele t op het advie s van de Best endig e Depu tatie van;
1970
pril
ciale Raad van Antw er p en gege ven op 14 a
Monum enten
Gele t op het advie s van de Koni nklij ke Comm issie voor
en Land schap pen gegev en op 6 mei 1970 ;
Cultu ur
Op de voor drac ht van Onze Minis ter van Nede rlan ds,se
ister
en op in Raad ove rlegd advi es van Onze Min
HEBBEN WIJ BES LOTEN EN BESLUITEN WIJ
enko mstig de
Artik el 1.- Wordt gera ngsc hikt als monu ment, overe
stus 1931 , om
bepa llnge n van artik el Ivan de wet van 7 augu
hoofd gebou w
reden van zi jn histo risch e en artis tiek e waar de, s het
Leke nhuis )
en
(Prio rij) en bijge bouw en (Vrou wenh uis, Kind erhui hout (pro van de voor malig e abdij van Corse ndon k te Oud - Turn
artik el 2296 ,
vinc ie Antw erpen ) beken d ten kada ster als deel van nd, Jule s,
Sect ie I nr 449h en 441a , eigen dom van NEDEE Ferna
i 1930 en
Math ilde, Thér èse, gebo r en te Antw erpen op 7 f eb ruar
Fran s, gebo ren
echtg enote SCI-lELLEMANS Mari e - Clar ia, Leon , Alice , ijk,
Kerk elei 45 .
te Antw erpen op 1 2 augu stus 1935 , wone nde te Wilr
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Art. 2.- Dit besluit heft het Koninklijk Besluit op van
1l 1970.
Art. 3.- Onze Minister van Nederlandse Cultuur
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Motril 9 september 1970

VAN KONINGSWEGE :
De Minister van Nederlandse Cultuur,
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