
MI  j

Kust kiekjes___________ ¿
Er wordt wel eens gezegd dat we teveel met de rug naar de zee leven
en onvoldoende oog hebben voor wat de kust -  vaak In kleine hoekjes -  zoal te bieden heeft.

Daarom dagen we ju llie  uit om het ‘nieuwe beeld’ te herkennen en ons schrífte lijk  (naar ‘ Kustklekjes’ , VLIZ, Wandelaarkaal 7,
8400 Oostende) of per e-mall (kustkiekjes@ vliz.be, met In subjectllne ‘Grote Rede nummer 35’) te laten weten wat de foto voorstelt. 
Alle Inzendingen worden verwacht tegen u ite rlijk  15 september 2013. Uit de Inzendingen wordt één winnaar geloot, die hiervan vóór 
het verschijnen van het volgende nummer op de hoogte gebracht wordt en een boekenprijs wint. In het volgende nummer kan 
Iedereen het ju iste antwoord lezen en word je getracteerd op een nieuw raadsel!!

Wat is op deze foto afgebeeld?
Uit alle juiste inzendingen wordt een 
winnaar geloot, die een boekenprijs 
wint
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D it s tandbeeld op de zeedijk te B lankenberge naar 
ontw erp van Guillaume Charlier h u ld ig t sergeant 
Henri De Bruyne (Blankenberge) en zijn overste, 
lu itenan t Jozef Lippens (Brussel). Beiden werden 
tijdens de s tr ijd  tegen de slavenhandel in i8 p 2  
in Belgisch Kongo door de Arabieren vermoord. 
Daarbij l ie t De Bruyne zijn  overste die stervende  
was, n ie t in  de steek. Aan de voet van beide helden 
is een zwarte vrouw  m et k ind  afgebeeld, zich 
vastklam pend aan een Belgische vlag.
Op het voetstuk z ijn  respectieve lijk  te zien: het 
laatste onderhoud m et lu iten an t Lippens, Lippens 
w ord t vermoord en de m oord op sergeant De 
Bruyne. Het s tandbeeld werd o pgerich t in  ïpoo  
en na de verw ijdering van bronzen beelden op 
bevel van de Duitse bezetter tijdens WO I, op 10 
septem ber ip 2 2  in eer hersteld (MD)
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