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DE KLOKKEN VAN LISSEWEGE . 
*************************** 

In R.de P . 18e jg. nr 3 p . 11 schrijft A. cartreul dat van één 
~an de klokken de naam niet bekend is : uitgeroest . 

Best mogelijk dat dit in 1976 nu zo is . Het is echter nogal 
lormaal dat tenminste één klok in 
Kerk naar r::aria zou genoemd zijn . 
~p last van pastoor Claeribout op 

een Onze Lieve Vrouwe Bezoeking 
Dat is ze natuurlijk . Ik heb 

2 juli 1958 de drie stalen klok-
~en weest inspecteren en identificeren. Toen waren ze wel nog lees
baar . Wat een bewijs is dat door de verpeste lucht ons kultuurpa
patrimonium tegenwoordig meer naar de knoppen gaat in 8 jaar dan 
~oordien in 80 ! ! ! 

Ter aanvulling van de zeer gewaardeerde en rijk gestoffeerde 
atudie van onze vriend André Cartreul , geef ik hier thans wat ik 
toen opschreef . 

Bij zijn klok 4 :Bochumer Verein . Gussstahlfabrik. H. Francis
~us xaverius . Peter: F. Vankersschaver; meter: Isab . Vankersscha
~er; Pastoor: J . Boecksoone; onderpastoor: S. Wulleman ; kerkm.: P . 
) , Desmidt , F . Vankersschaver, P . Daeninck , F . Demon , J . Schreurs . 
ioster: F . Vansteene . Lisseweghe 1869. 

Bij klok 5 : Bochumer Verein . Gussstahlfabrik . H. Eligi us . 
Peter: P . Desmidt ; meter Joan . Perlings ; pastoor: J . Boecksoone; 
en verder zoals hi erboven op klok 4 . 

Bij klok 6 : Bochumer Verein . Gussstahlfabrik. H. Maria Visi
tatie . Peter: G. Bossier , burgemeester . Meter : Ros . Desmidt ; de 
rest is hetzelfde als op de twee andere Bochumers . 

Johan Ballegeer. 

NIEUWS VAN HET ZWIN . :(25 dec 1976) 
*********************** 

Momenteel kan men in het Zwin heel wat broedvogelsoorten uit 
:1et hoge noorden waarnemen , die hier de winter doorbrengen: kleine 
~wanen (Cygnus bewickii) , zilverplevieren (Pluvialis squatarola) , 
:>ante kraaien (Corvus cornix) , sneeuwgorzen (Plectrophenax nivalis) 
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fraters (Carduelis flavirostris) e .a. 
Op 15 december werden in het Zwin meer dan 2 . 500 eenden geteld . 

Er waren 8 verschillende soorten. Zo wordt meegewerkt aan de jaar
lijkse tellingen die het International Wildfowl Research Bureau 
in gans Europa organiseert . 

Sinds half september verblijft in de omgeving van het Zwin 
een wilde kraanvogel (Grus grus} . Steeds meer zoekt deze vogel 
het gezelschap op van de twee geleewiekte kraanvogels die zich in 
de verzameling bevinden. 

In september en oktober noteerden we een spectaculaire inva
sie van kleine strandlopers (Calidris minuta) . In de schorre van 
het Zwin telden we op 28 september meer dan 100 exemplaren. Eind 
oktober waren er eveneens meer dan 100 zilverplevieren. Dit be
tekent eveneens een recordaantal wat de najaarstrek betreft. Mo
menteel verblijven er meer dan 500 bergeenden (Tadorna tadorna) . 

Op 28 en 29 september verbleef in het reservaat een waaier
staartrietzanger (Cisticola juncidis) . Dit is een mediterrane 
soort die zijn areaal naar het noorden uitbredt . IN 1975 werd 
door de heer Wille , een eminent ornitoloog , zelfs een nest gevon
den bij de Braakman in Zeeuws- Vlaanderen . Dit betrof het eerste 
bewijsstuk van broedvogel voor Benelux. 

Op 2 december zaten er nog 2 lepelaars (Platalea leucorhodia) 
in het reservaat . Dit betreft de eerste decemberwaarnemeing voor 
ons land . 

Guido Burggraeve . 
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Ook dit jaar waren er weer duizenden eenden die bleven over
winteren in de weiden rond Damme . 

In december 76 en januari 77 liepen er op de helling van de 
zeedijk te Knokke en zelfs heel dikwijls boven op de wandelweg , 
opvallend veel steenlopers . Die bevallige diertjes waren zo wei
nig schuw dat ze soms bijna van tussen de voeten van de wandelaars 
wegspotterden. 


