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GEBEURTENISSEN IN DE VISSERIJ GEDliRENDE 1954 

GEBEURTENISSEN IN DE VISSERIJ 
GEDURENDE HET JAAR 1954. 

1954 01 01: De toestand van de Belgische visserij ziet er als volgt uit: 

1 Haven | 

1 Oostende 1 

[Zeebrugge 

1 Blankenberge 

1 Nieuwpoort 

[Totaal 1 
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vermogen in pk 
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1954 0101: 
f* 

Wat is de evolutie van de vissersvloot tegenover 1953? 

Einde 1953 bestond de vissersvloot uit 410 eenheden met een 
brutotonnemaat van 25.670 ton en een voortstu wings vermogen 
van 59.676 pk. Vergeleken met het jaar ervoor (einde 1952) be
tekent dit een vermindering van 13 eenheden (423 eenheden), 
een vermeerdering van 129 brutotonnemaat en een vermeerde
ring van 593 pk. 

> Tijdens 1953 werden 9eenheden aan de vloot toegevoegd, nl: 

- 5 door nieuwbouw: 0. 70, O. 81, 0.316, Z.548, Z.550 
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- 1 door ombouw: Z.444, dit is de ex-O. 178 IBIS van het ge-
^ lijknamig werk, omgebouwd in Nederland. 

- 4 door terug in de vaart brengen: 0.130, Z.444, N.424, N.717 

> werden uit de vloot verwijderd: 

- 7 door schipbreuk: 0.65 Willy-Jeannine, 0.78 Aline, 0.229 
Gabrielle, 0.238 Hoop op Zegen, 0.265 Victoire-Roger, 
Z.429 Gustaaf en Z.527 Leopold Nera. 

" - 2 schepen werden geschrapt: Z. 62 en 0.742 

- 13 schepen werden afgetakeld: 0.17, 0.29, 0.77, 0.107, 
0.124, 0.168, 0.254, Z.406, Z.488, Z.787, B.71, B.113, 

. ' . N.780. 

1954 01 01: Hoeveelheden gevangen vis en de opbrengsten in de Belgische 
.. havens gedurende 1953. 

Haven 

Oostende 

Zeebrugge 

Nieuwpoort 

Blankenberge 

Totaal 

Gewicht in Kg Bedrag in BF. 

55.427.015 304.745.033 

6.729.195 95.090.850 

2.861.283 23.142.113 

60.393 845.759 

65.077.886 491.257.759 

1954 01 05: 0.137 STE. THERESE DE JESUS. Op woensdag 30 december 
1953 vertrok het schip, eigendom van Lambrecht E, naar de vis-
gronden in het Kanaal. Het betreft hier een houten boot gebouwd 
in 1929, metende 64,56 BT en voorzien van een motor Deutz 
van 150 pk. Na een vrij bewogen reis en met een redelijke vangst 
aan boord voer het schip dinsdag onder de kust naar Oostende bij 
een zeer woelige zee. Schipper Haelewyck en zijn zoon hadden 
de wacht, de andere bemanningsleden lagen in hun kooi. De 
0.137 liep op 1,5 mijl uit de kust op de Stroombank, net voor 
Middelkerke. De schok was zeer hevig en de bemanning was 
onmiddellijk aan dek. Wegens de zeer zware oostenwind en ook 
de lage tij bleek dat het schip niet kon behouden worden. De 
reddingsboot werd buiten gezet en bleef verbonden met het wrak 
door middel van een touw. Volgende bemanningsleden konden 
in de boot plaats nemen: de matrozen Houcke, Lambrecht en 
Haelewyck. De schipper en de motorist waren nog aan boord 
toen een paar zware zeeën het schip de genadestoot gaven en het 
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begon onmiddellijk te zinken. Het touw werd doorgesneden en 
van de schipper en de motorist werden niets meer gezien. De 
drenkelingen dreven in de woelige zee af. Een zware golf sloeg 
nogmaals twee man uit de reddingsboot en alleen Lambrecht had 
zich kunnen vasthouden aan een roeidoft. Wegens het zeer 
slechte weer voer de mailboot Prins Boudewijn langs de binnen-
route naar Dover. Door de pakketboot werden twee masten ge
zien die boven het woelige water uitstaken in een positie 
51°12'13" Noord en 2°45'54" Oost, voor Middelkerke. Er was 
geen enkele berichtgeving hierover en gezien er niets in de om
geving werd gezien, verwittigde de commandant via de radio 
Oostende en vervolgde daarna zijn tocht. Ter hoogte van de Tra-
pegeer boei, tussen De Panne en Duinkerke bemerkten ze een 

. reddingsboot met daarin een drenkeling. Met veel manoeuvreren 
kon de drenkeling opgepikt worden en aan boord verzorgd wor
den door een passagier- geneesheer. De diensten te Oostende 
werden hiervan op de hoogte gebracht. Na aanleggen te Dover 
werd de drenkeling naar het ziekenhuis gebracht doch kon nog 
dezelfde namiddag terug met de mailboot naar Oostende keren. 
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a 

-ff 

Volgende personen overleefden de ramp niet: 

- schipper HAELEWYCK CARLOS, ° Koksyde 13/06/1898, 
vader van 6 kinderen en gehuwd met Brysse Helena en wo
nende te De Panne 

- matroos HAELEWYCK ROBERT, ° te De Panne op 
12/05/1921 en ongehuwde zoon van de schipper. 

- Matroos HOUCKE EMIEL , 35 jaar, ° te Learmington (UK) 
op 08/07/1918, schoonbroer van de motorist en gehuwd met 
Vanslembrouck Germaine. 

- Motorist VANSLEMBROUCK OSCAR, 42 jaar, ° Oosten
de 25/11/1912, vader van 2 kinderen en gehuwd met Keirse-
bilk Elodie en wonende te Stene 

OT BLIJVEND AANDENKEN VAN DE VISSERS 

Schipper KAREL HAELEWYCK 
Echtirenool \ a n Mevrouw BKYSSE H«lene 

Geboren te Koksijde op 13 Juni IS98 
Motorist OSCAR VANSLEMBROUOC 

EchtKenoot van Mevrouw KEIRSEBILCK Elodie 
Ceboren te Oostende op 2a November 1912 

Matroos EMIEL HOUCKE 
ehtjjcnoot van Mw VAN SLE.MBROCCK Germain«> 
Geboren te Leamington (Eng.) op S Juli 191S 

Matroos ROBERT HAELEWYCK 
Gfboren te De Panne op 12 Slei 1921 

Allen omjcekomen in zee op Dinstdajt S Jan, 1954, 
met de 0.137 

De HctT Je7us had de Mss^rs hef. H' j peilde hun 
»rt. Hel was goed, het was trouw, het was onvcr-
locibaar. Hij maakte er zijn ccrslc apostelen \aii 
Ze waren uitgevaren vol büjde levenslust. Het »f-
heid was kort oi\ gemoedelijk als naar gcwoantt! 
De buit was rijk. Zelftoldaaii en tevredeo slevfn-

en te liavenwftarts. De zet was woelig. Storm tn 
•vaar trotsccrtlcii 7B dapper. 
Toen kwam het zo plots en onverwachts. Ze lie-

fn verraderlijk \aft op de xandbank van de doml 
wee zonken met de boot. Twee werden onmcedo-
ïnd weggeslingenl uit de rcddltissboot. Een la.tt^tU 
ijniijke kreet . . Een liartverscheurende afscheid»>-
r«et en eeii kreet om erbarmeu nanr de grote Vis-
r van Hierboven... 
De natuurkrachten steeds sterker dan de krachten 
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1954 01 09: 

1954 0111: 

1954 01 28: 

1954 01 29: 

1954 01 

Z.465 LEON- JEANNINE wordt door Achiel Vantorre ver
kocht aan Prosper Vlietinck. 

0.321 MARYLA wordt door Jan Dewulf en Van Craeylinghe 
verkocht aan Maurice Pierloot en omgedoopt Z.321 MARYLA. 

BID GOD VOOR DE ZIEL 
v«fi MijAlieer 

ENQEL, B L O N O É 
Visitf-SfournuiB u u beord von d« O. 131. 

BchtfK^OOt van Mevrouw 

G«orge«e ROOSENS, 
S<bo«n (« Adinktfkt dt 9 PtbruMl IWl tn xliittlfl 

ovriUdui o|> u < <it 28 J n u u l 19M. 

Aan boord van de 
0.131 ROGER-
DENISE is de schipper 
ENGEL BLONDE 
plots onwel geworden 
tijdens de visvangst op 
de Sandettie. De schip
per is gestorven aan 
boord en het schip is 
onmiddellijk terugge
keerd naar Oostende. 

De haven van Nieuw
poort dreigt volledig 
dichtgevroren te wor
den. Door middel van 
sleepboten wordt de ha
ven open gehouden om 
de haringvissers toe te 
laten hun vangst binnen 
te brengen. Vandaag 
zijn er 22.000 kg. Ha
ring binnen gebracht welke een prijs haalden tussen 2,05 BF. En 
2,45 BF per kilogram gemiddeld. 

B. 71 NEPTUNE wordt eigendom van Julien Beschuyt en om
gedoopt tot N. 71 DE MARIA. Een houten gamaalvisser, ge
bouwd in 1942 op de scheepswerf Deweert te Oostende, metende 
11 BT en 3,42 NT en is voorzien van een motor Claeys van 30 
pk uit 1941. Gebouwd als O. 71 NEPTUNE. 

Htt vUKnkven. ntii » b«'d i" oewon* «OM»»»-
dislitdea, w « d l punMik MI afra»rttnd bJ| «onii of 
vrl«tl|<l. 

Het vrat tti btavt aan «'«"fl flemn door titttrn 
voor ii)*i wnvöud en zlin vriciidelfjkhetd. A b flirtlte 
en phchlbtwftcnde iMn«n h«fl bij V*B Jongt af. 
i*nn op |uen . ia v n d t «f i» o«tl«(|«li$d. t fn i w u r 
b«to<p uitgeoefend wnVend net •• Ufa kiMhten. 
tot boven xijo krjiebtcn. voor bet weJz^n tn bet 
geluk van tijn «rlia. 

De nit •"•» 9oed. hard wrrd gtwttkt. vtniwnd 
gino bli eoktie nlnuteo rvM<«. tn udlIH* M kH ia-
gcsluimtni tn d'ecuwige raM. 

BemliMic Ecbm<»ott en Kindera. hard li de jfag 
voor U doOf m^n plota heengaan . dank voor uw 
liefde eo geneiH^bckl wecst Bocdlg in uw g>elooé; het 
leert U toch d^t een zalig wccrxkn ocks wacht 
Wccat niQ indachtig üt u«'e gebeden^ 

Bealade Broeri. Ziattn tn PanUit. Vaanvcl. v<t' 
gttt Bil nlel in urn (febnUn. 

Vrknden-ViMtra i«»n mH een goed gebed. 

H. Maria. S*er dtr Z « . weeat mtm zabgbeld 
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1954 01 Tijdens zeer slecht weer werd de O. 87 GABY op sleep geno
men van de Witte Bank door de Z.443 MERCATOR en na 30 
uur zijn ze te Oostende veilig aangekomen. 

1954 01 Gedurende de maand januari 1954 werden volgende brevetten, 
vergunningen en diploma's uitgereikt: 

> Brevet van schipper ter visserij 1^ klasse: 
Brysse, F. Ch. - Vermoote, M. R. 

> Brevet van schipper ter visserij 2'** klasse: 
Rouzée, R. P., De Groote, H. Th., Anoys, P. Th., Vieren, G. 
P., Ackaert, A. J., Verbeke, J. R., Pauwels, E. A., Lambregt, 
D. F., Vanhoutte, G. J., Deblauwe, Ch. P. 

> Vergunning van schipper ter visserij: 
Bogaert, A. P., Viaene, G. A. 

> Diploma van leerling- schipper ter visserij: 
Demeulemeester, L. A., Tas, P. R., Marlein, R. A., Ackx, G. 
U., Lonneville, M. L., Verburgh, J. P., Callier, G. Fl., Maes, 
W. J., Vlietinck, R. A., Pauwaert, Th. L., Ackx, G. J., Lycke, 
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R. C, Lambrecht, L. G., Acken, A., Trotteyn, A. A., Laplace, 
F. G., Sanders, W. E., Croos, Ch. Ed., De Roo, A. V., Vynck, 
L. A., Bulcke, P. S., De Munter, E. C., Lenoor, J. R., De 
Voogt, W. F., Michiels, G. E., Delanghe, G. V., Hillewaert, 
F. C., Verbeke, G. E., Vieren, A. L., Devinck, R. R., Bonje, 
A. K., Moens, F. J., De Groote, A. L., Savels, K. J., Goderis, 
F. 

1954 02 02 0.133 JEAN-JULIEN, eigendom van Julien Reynaert wordt 
voorzien van een nieuwe motor Lister van 40 pk, gebouwd in 
1954. De tonnematen worden nu 12,23 BT en 4,26 NT 

1954 02 08 O. 33 JUPITER in zinkende toestand te Calais binnengesleept. 
Was tijdens het paarvissen met de 0.152 op een niet verlichte 
boei (Ridens boei) gestoten. Bij laag water werd het lek gedicht 
en het schip werd naar Oostende gesleept voor verdere herstel
lingen. De motor draaide niet meer daar ze enige tijd half onder 
water heeft gestaan. 

1954 02 08 N.812 ITESBERGHE is gezonken in de haven van Nieuwpoort 
bij het uitvaren ter hoogte van de kuisbank. Als oorzaak krijgen 
we hier het stoten tegen een grote ijsschots. De N.788 nam de 
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driekoppige bemanning over. Op 9 februari werd een poging on
dernomen om het schip te redden. Met behulp van materiaal van 
een aannemer uit Genval (ponton en kraan) kon het schip op de 

'' kuisbank geplaatst worden. Op 10 februari werd het schip voor
lopig gedicht en de afgebroken masten verwijderd. De schade 
wordt op 100.000 fr. geraamd. 

1954 02 17 O. 22 ALINE wordt ingeschreven in de registers. Deze houten 
kustvisser is gebouwd op de scheepswerf van Frans Borrey te 
Oostende voor rekening van Albert Gonzales. Het schip meet 
22,20 BT en 5,11 NT en is voorzien van een motor A.B.C van 80 
pk, eveneens gebouwd in 1954. 

1954 02 O. 27 DE ZEVEN KINDEREN wordt verkocht aan Mamix 
Beschuyt en omgedoopt tot N. 27 DE ZEVEN KINDEREN. 
Houten visser, gebouwd in 1926 op de scheepswerf J. Denye te 
Oostende, metende 18,43 BT en 4,09 NT en een lengte van 
12,14 m, een breedte van 4,46 m en een holte van 1,92 m. Is 
voorzien van een motor Deutz van 35 pk uit 1927. 

1954 02 MORUBEL wordt opgericht. Statuten verschenen in het Belgi
sche Staatsblad. 
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1954 02 Gedurende de maand februari werden er geen brevetten, vergun
ningen of diploma's in de visserij toegekend. 

,, .̂ 

1954 02 Te Zeebrugge werd de kwaliteitsprijs uitgereikt aan volgende 
schepen: 

a. vis 

> vaartuigen van 150 pk en meer (12 reizen van 9 nachten: 8 
deelnemers) 

Z.437, schipper J. Vlietinck, rederij Huysseune- Vlietinck. 
> Vaartuigen tot 149 pk (20 reizen van 6 nachten: 11 deelne

mers) 
Z.523, schipper Beemaert K, rederij Dobbelaere, G. 
> Vaartuigen die meer dan 45 reizen gedaan hebben (5 

deelnemers) 
Z.477, schipper Vandepitte F., rederij Neys, A. , 

b. garnalen. 

> 60 pk en meer die nachtvisserij doen (24 deelnemers) 
Z.506, schipper Demunter, L. rederij Demunter L, gemiddelde 
prijs: 32,75 fr. 
> 60 pk en meer die geen nachtvisserij doen (11 deelnemers) 
Z.536, schipper Vandierendonck J., rederij Huysseune. Gemid
delde prijs: 29,94 fr. 
> tot 59 pk (23 deelnemers) 
Z.817, schipper en rederij: De Vent G., gemiddelde prijs 30,74 
fr. 

1954 03 01: De Vrije Vissersschool van Heist vierde zijn 50 jarig bestaan. 

1954 03 03 Historische dag voor Zeebrugge. Er is een nieuwe scheepswerf 
opgericht, de werf Bocher, die zich zal toeleggen op de bouw 
van stalen vissersschepen. Heden werd de kiel gelegd van het 
eerste stalen vissersschip voor rekening van de Heistse reder J. 
Van Torre. Het schip, de Z.552 MARATHON is ontworpen 
voor de kustvisserij en heeft een lengte over alles van 18,50 m, 
een breedte van 4,80 m en een holte van 2,80 m. Het schip wordt 
via waterdichte schotten ingedeeld als volgt: nettenmagazijn met 
erboven een klein bakdek, visruim met kurk geïsoleerd en voorin A ' O 
zien van 8 bakken, de motorkamer met daarin een drie cilinder 
viertakt A.B.C van het type 3MDU die via een A.B.C platen-
keerkoppeling een driebladige stalen Vosta-schroef met een door
meter van 1,15 m aandrijft. Daarna volgt dan de bemanningsver-
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blijven. 2 brandstoftanks hebben een inhoud van 6.000 liter en er 
is eveneens een drinkwatertank van 1.000 liter voorzien. Het schip 
zal tevens een hulpmotor van 8 pk bezitten. De verblijven zijn in
gericht voor 7 personen. In plaats van de gebruikelijke houten red
dingsboot wordt hier een stalen boot voorzien voor 7 personen. 

Z. 52 AZIATIC wordt voorzien van een nieuwe motor Bohn & 
Kahler van 80 pk, gebouwd in 1954. De nettotonnemaat wordt 
nu 8,18 ton. 

Z.430 LOUIS - GERARD, eigendom van Eugene Verpoorter 
wordt geschrapt uit de vloot. Houten vaartuig gebouwd in 1921 
op de scheepswerf Despiegelaere te Blankenberge. 21,73 BT en 
7,53 NT en voorzien van een motor Laval van 50 pk uit 1926. 

Heden verscheen er een Koninklijk Besluit betreffende de On
derzoekraad voor de Zeevaart. 
9 apnl 1954.- Koninklijk Besluit - Onderzoeksraad voor de zee
vaart- ontslag - benoemingen. 
Boudewijn, Koning der Belgen. 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze groet. 
Gelet op de wet van 30 juli 1926, gewijzigd door deze van 30 decem
ber 1933, houdende instelling van de Onderzoeksraad voor de Zee
vaart. 
Gelet op artikel 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 14 mei 1927, 
gewijzigd door deze van 28 december 1931 en 15 juni 1933 en door 
het Besluit van de Regent van 20 november 1945. 
Op voorstel van Onze Minister van Verkeerswezen. 
Hebben wij besloten en besluiten wij: 
Art. 1. Wordt aanvaard, het ontslag ingediend door de heer Verbanck 
L uit zijn ambt van bijzitter van de Onderzoeksraad voor de Zeevaart. 
Art. 2. Worden benoemd tot bijzitters van de Onderzoeksraad voor de 
Zeevaart: 
De heren Vlietinck, Victor, schipper ter visserij 

Zonnekeyn Arthur, schipper ter visserij. 
Onze Minister van Verkeerswezen is belast met de uitvoering van 
huidig besluit. 

Gegeven te Brussel, de 9 maart 1954 
BAUDOUIN 

_,f Van Koningswege, 
De Minister van Verkeerswezen 

- •* P. W. Segers. 

1954 03 17: Op de scheepswerf A. Hillebrandt & Zonen te Oostende wordt 
de Z.538 JULIANA te water gelaten. Dit vaartuig is in hout ge
bouwd voor rekening van de Heistse reder G. De Groote en heeft 
volgende afmetingen: lengte over alles is 16,70 m, de breedte is 
4,80 m en de holte 2,40 m. Het schip is gebouwd voor de gar
naalvisserij. De indeling ziet er als volgt uit: een magazijn onder 
het bakdek, een magazijn met kolenbak onder de voorpiek, een 
met kurk geïsoleerd visruim met zes bakken, de machinekamer 

1954 03 08: 
4 

1954 03 09 

1954 03 09 
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1954 03 17: 

1954 03 18: 

1954 03 22: 

1954 03 25: 

1954 03 29: 

1954 03 30: 

en dan het verblijf van de bemanning. Een viertakt motor voor
zien van twee cilinders van het merk A.B.C en van het type 
2MDU met een vermogen van 90 pk zorgt voor de voortstuwing. 
Een drieblad bronzen .schroef met een doormeter van 1 m. is ver
bonden met de motor via een A.B.C- platenkeerkoppeling. Er is 
een voorraad van 3.000 1. brandstof, 200 1. smeerolie en 150 1 
drinkwater voorzien. De firma A. Brusselle leverde de neptune-
treillier welke een capaciteit heeft van 150 vadem 16 mm staal
draad. In het stuurhuis is er plaats voorzien voor een radiozender 
en een diepmachine. 

Z.482 ANDRE- WILFRIED wordt verkocht aan Maurice 
Guilleman en omgedoopt tot N. 482 EMILIENNE. 

Het lijk van Oscar VANSLEMBROECK (0.137) is aangespoeld 
op het strand van Leffrinckoeve nabij Zuidkote. 

Begrafenis te Stene van Oscar VANSLEMBROECK. 

Het lijk van Robert HAELEWYCK is eveneens aangespoeld 
(0.137) 

Heden greep de begrafenis plaats onder zeer grote belangstelling 
van de heer Robert HAELEWYCK. 

O.206 MARCEL wordt eigendom van Marcel en Henri 

gl^^^O^OS '" "'̂ ^̂ K̂ ' •'^ 

^^^^^K M i \ f H 

• ^ - .W^ 
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Van Houcke. Een houten gamaalvisser met een lengte van 12,10 
m, een breedte van 3,94 m en een holte van 1,42 m. De tonne-

f , f maten bedragen respectievelijk 12,97 BT en 4,03 NT en het 
. , schip wordt voorzien van een nieuwe motor Lister van 40 pk, 

gebouwd in 1954. - • >•< 

1954 03 31: Z.465 LEON- JEANNINE wordt eigendom van Camiel De-
groote en bij meting wordt de nettotonnemaat gebracht op 4,91 
ton. 

1954 03 31: O. 29 MARCEL- NELLY wordt geschrapt uit de vloot. Houten 
boot gebouwd in 1930 door Popieul te Depanne als 0.129 
MARCEL- NELLY en metende 8,73 BT en 4,30 NT en voorzien 
van een motor A.B.C van 10 pk uit 1935. 

1954 03 N.728 IRMA- MAURICE wordt verkocht aan Marcel en Gil-
berte Zwertvaegher en Roger Hoomaert en wordt omgedoopt tot 
N.728 ONZE LIEVE VROUW VAN LOMBARDSYDE. 

Houten vissersvaartuig gebouwd in 1935 op de scheepswerf A. 
Hillebrandt te Oostende, metende 46,25 BT en 14,96 NT en is 
voorzien van een motor A.B.C van 150 pk uit 1947. 

JAARBOEK TER CUERE 1999. BLZ. 15 



VANDE CASTEELE LOUIS 

1954 03 N.717 GABRIELLE wordt eigendom van Henri Goderis. Hou
ten gamaalvisser, gebouwd in 1932 op de scheepswerf van A. 
Hillebrandt te Oostende, metende 9,01 BT en 3,36 NT. Heeft een 
lengte van 10,01 m, een breedte van 3,55 m en een holte van 
1,55 m en is voorzien van een motor Deutz van 25 pk uit 1935. 

1954 03 Gedurende de maand maart 1954 werd er een brevet van schip-
- per 2*** klasse toegekend aan Vanneuville, R. R. 

1954 04 02: 0.616 SIMONNE is gestrand ter hoogte van Blankenberge en 
dit wegens een motordefect. Bij afgaande tij kwam het schip 
volledig droog en kon de motor hersteld worden. Bij het volgen
de hoogwater, en dit rond 23 uur, sloeg de eigenaar, Alfons 
Broucke, over boord doch kon gered worden. Om 23.10 uur 
kwam het schip vrij en werd naar Zeebrugge gesleept voor her-

• ' ' stelling. ' ' ' ' . • 

1954 04 03: Z.442 CONSTANT- NERA wordt eigendom van Leon Adams 
en, wordt omgedoopt tot Z.442 JEANNINE- ANDRE. Gebouwd 
in 1941, meet het schip 16,39BT en 4,95 NT en is voorzien van 
een motor AWA van 50 pk uit 1945. 

1954 04 05: In het Belgisch Staatsblad van 22 april verscheen het Ministeri
eel Besluit van 5 april waarbij de heer Van Oost, Georges, met 
ingang van 1 januari 1954, benoemd wordt tot ontvanger- schat
bewaarder van de Gemeenschappelijke Verzekeringskas voor de 
Zeevisserij te Oostende. 

1954 04 05: De nieuwe minimum netmaaswijdte welke heden van toepas
sing wordt, bedraagt de volgende: 

Noordzee 75 mm 
IJsland 110 mm 

' ^ Is niet van toepassing voor de visserij op makreel en garnalen. 

« 
•" 

De minimum lengte 
zijn de volgende: 
Kabeljauw 
Schelvis 
Heek 
Schol 
tongschar 
tong 
tarbot 
griet 

van de vissen 

30 cm 
27 cm 
30 cm 
25 cm 
25 cm 
24 cm 
30 cm 
30 cm 

die mogen gevangen worden 
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schartong .>5 « 25 cm • . ̂  ^ . / 
wijting 20 cm -
schar 20 cm. *' . 

1954 04 08: 0.614 LYDIE- LAURETTE wordt voorzien van een nieuwe 
motor Bohn & Kahler van 40 pk, bouwjaar 1954. Houten gar
naalvisser gebouwd in 1930 op de scheepswerf A. Loy te Oost
ende en metende 12,14 BT en 4,99 NT en een lengte van 10,97 
m, een breedte van 3,55 m en een holte van 1,55 m en is voor
zien van een motor A.B.C van 34 pk uit 1943. 

1954 04 09 Begrafenis van Emiel HOUCKE, matroos aan boord van de 
0.137. Zijn lijk is aangespoeld te Cadzand. 

1954 04 10: Z.526 ANNA- LEOPOLD wordt voorzien van een nieuwe mo
tor Bohn & Kahler van 150 pk en de brutotonnemaat wordt 
56,22 ton. Gebouwd in 1936 op de scheepswerf van J. Haerinck 
te Heist en metende 56,22 BT en 14,71 NT. 

1954 04 12: O.320 NOORDENDE III krijgt een nieuwe meetbrief en de 
nettotonnemaat wordt gebracht op 55,94 ton. 
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1954 04 13: 

1954 04 16: 

1954 04 20: 

1954 04 27: 

1954 04 

1954 04 

1954 04 

Ministerieel besluit verschenen in het Belgische Staatsblad van 
30 mei 1954 betreffende benoemingen in het Technisch Comité 
voor het Scheepskrediet op gericht in uitvoering van de wet van 
23 augustus 1948. 

Bij Ministerieel Besluit van 13 april 1954 werden benoemd: 
1° tot werkend lid van het Technisch Comité voor het Scheepskrediet 
de heren: 
Pluymers, J., directeur, als vertegenwoordiger van de Minister tot 
wiens bevoegdheid, het Zeewezen behoort, in vervanging van de heer 
Siaens, X., ontslaggever. 
Bataille, R., directeur, als vertegenwoordiger van de Minister van 
Economische Zaken en Middenstand, in vervanging van de heer 
Wauters, P., ontslaggever. 
2° tot plaatsvervangend lid van hetzelfde comité, de heren: 
Depreter, A., directeur van de zeevisserij bij het Ministerie van 
Landbouw, in vervanging van de heer Biron, R, ontslaggever. 
Michielsen, C , bestuurssecretaris bij dezelfde dienst, in vervanging 
van de heer Pluymers, J. 

0.316 BELGIAN SKIPPER is beschoten bij IJsland en opge
bracht naar Reykjavik wegens het vissen binnen de limieten. Het 
schip kwam er van af met een boete van 500.000 Fr. 

Z.475 ANNIE wordt eigendom van Frans Bonny- Denise De 
Rudder. Houten kustvisser gebouwd in 1943 op de scheepswerf 
Joostens De Herdt te Niel en metende 22,34 BT en 9,44 NT en 
voorzien van een motor Bohn & Kahler van 70 pk uit 1950. 

Z.490 MARIE HENRIETTE wordt eigendom van Leon 
Snauwaert. Houten kustvisser gebouwd in 1936 op de scheeps
werf van de Backer te Heist en metende 20,90 BT en 6,11 NT en 
voorzien van een motor Deutz van 50 pk uit 1936. 

N.807 SUZETTE is door een Nederlandse tanker aangevaren in 
de haven van Dover terwijl het schip tegen de kade lag aange
meerd. Er ontstond alleen materiele schade. 

Z.455 NIRWANA wordt ingeschreven in de registers. Dit stalen 
vissersschip is gebouwd op de scheepswerf Jos Boel & Zn te 
Temse voor rekening van Emiel Dobbelaere en meet 25,22 BT 
en 4,82 NT en is voorzien van een motor GM van 135 pk. 

Gedurende de maand april 1954 werden volgende brevetten en 
vergunningen in de visserij toegekend: 

brevet van schipper 2̂ * klasse: Vantorre, A. H., Carton, M. 
M., Vanslembrouck, M. E., Geselle, J. C. 
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1954 05 03: 

1954 05 03: 

1954 05 04: 

diploma van leerling- schipper ter visserij: Wintein, D. O., 
Couher, W. M., Vandenabeele, F. G. 

vergunning van schipper ter visserij: Hillebrandt, A. P., Ros-
seel, G. O., Schoolaert, O. H., De Mul, M. 

aanvaring tussen de niet- vissende 0.294 VAN ORLEY en het 
Britse H.579 ORSINO in positie 63°30'N en 21°20'W. De 
0.294 kon zijn reis verder zetten maar de H;579 moest naar de 
Westmann eilanden stevenen om de schade te herstellen. Voor 
dit feit loopt de schipper een schorsing op van 14 dagen niet te 
mogen varen in de functie van schipper. 

Z.538 JULIANA wordt in de registers ingeschreven. Deze hou
ten kustvisser is gebouwd op de scheepswerf Hillebrandt en 
Zoon te Oostende voor rekening van Georges Degroote en heeft 
een lengte van 17 m, een breedte van 4,76 m en een holte van 
2,18 m en meet 27,53 BT en 6,82 NT en is voorzien van een 
motor A.B.C van 90 pk uit 1954. 

Heden vertrok uit Oostende het Poolse schip NYZA met aan 
boord een lading van 4.500 vaten haring welke gekocht waren te 
Oostende en dienden vervoerd te worden naar Wamemunde in 
de DDR. 

1954 05 06: Proefreis van de Z.538 JULIANA, gebouwd op de scheepswerf 

é ' • 
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van Achiel Hillebrandt en Zoon te Oostende voor rekening van 
Georges Degroote. . *" t'»/M,*̂  

1954 05 08: Z. 38 GILBERT- ROBERT wordt verkocht aan Rene' Gheselle-
Blanche Snauwaert. Houten kustvisser gebouwd in 1929 op de 
scheepswerf van E. Crabeels te Oostende en metende 21,60 BT 
en 7,15 NT en voorzien van een motor Industrie van 60 pk uit 
1947. Ex 0.38 Malvina- Marguerite. 

1954 05 10: N.785 SANTA MARIA wordt verkocht aan Hilaire Van Flete-
ren en Gerard De Rudder en omgedoopt Z.785 SANTA 
MARIA. Houten kustvisser gebouwd in 1943 op de scheepswerf 
van A. Hillebrandt te Oostende en metende 24,33 BT en 9,07 NT 

' en voorzien van een motor A.B.C van 90 pk uit 1945. 

1954 05 11: Eerste steenlegging van de fabriek van MORUBEL te Oostende. 
Deze firma staat in voor de behandeling van vis, voornamelijk 
het drogen van vis. Het complex wordt gebouwd door aannemer 
Van Coillie uit Oostende. 

1954 05 12: O. l l l YVONNE wordt verkocht aan Medard Steen en wordt 
omgedoopt tot O. l l l NATHALIE. Houten gamaalvisser, ge
bouwd in 1943 op de scheepswerf van J. Denye te Oostende en 
metende 19,12 BT en 8,09 NT voor een lengte van 15,40 m, een 
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breedte van 4,13 m en een holte van 1,90 m. Het schip is tevens 
voorzien van een motor Moes van 80 pk uit 1945. 

De brutotonnemaat van de Z.442 JEANNE D'ARC wordt 16,39 
ton. 

Om uit onverdeeldheid te komen wordt door studie van meester 
Michel Vileyn te Nieuwpoort overgegaan tot de verkop van de 
N.723 MADELEINE. Het schip is voorzien van een dek en 
twee masten, heeft een lengte van 17,70 m, een breedte van 5,41 
m en een holte van 2,30 m en meet 43,58 BT. De waarde van het 
vaartuig wordt geschat op 1.400.000 fr. doch de kosten voor her
stelling van de motor AWA bedragen zeker 140.000 fr. Het schip 
wordt verkocht voor 200.000 fr. 

N.723 MADELEINE wordt geschrapt uit de vloot. 

0.77 ECUADOR wordt verkocht aan Femand Laforce en om
gedoopt tot 0.77 JEANNINE. Het schip is gebouwd in 1942 op 
de scheepswerf van Richard Panesi te Oostende en meet 33,41 
BT en 13,42 NT en heeft een lengte over alles van 17,5 m, een 
breedte van 5,10 m en een holte van 2,15 m. Voor het terug in de 
vaart brengen van het schip wordt de motor vervangen door een 
motor Bohn & Kahler van 120 pk. 

1954 05 17: 

1954 05 18: 

1954 05 18: 

1954 05 18: 
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1954 05 19: Heden kwamen te Oostende enkele Vlaamse vissersfamilies toe 
die naar Argentinië waren uitgeweken samen met de vloot van 
de rederij Flandria van Van Iseghem. 13 mensen kwamen van
daag toe gevolgd door nogmaals 7 enkele dagen later. Het waren 
de families van Oscar Provoost (4), Pierre Logghe, Burke (2), 
Vermeylen (4) en de 2 weeskinderen Allary. De 7 anderen zijn 
uit de families Vandenberghe (Oostende) en Engelbeen (Nieuw
poort). 

1954 05 19: Na aanpassingswerken uitgevoerd door de scheepswerf Beliard 
te Oostende waar onder andere de koelinstallatie aangepast werd 
en het koel vermogen van de 115 m^ visruim werd verhoogd, is 
de O.320 NOORDENDE III terug naar Congo vertrokken on
der het bevel van schipper Rouzée. 

1954 05 21 Z.455 MARINA wordt in de registers ingeschreven. Deze kleine 
stalen middenslagtreiler werd gebouwd bij Laan en Kooi in Ne
derland voor rekening van Petrus Latruwe en meet 41,63 BT en 
13,43 NT en heeft een lengte van 19 m, een breedte van 5,50 m 
en een holte van 2,30 m en is voorzien van een motor Bohn & 
Kahler van 150 pk. 

1954 05 22: O.210 ELISABETH- GILBERTE en 0.246 FRANS- ELZA 
worden opgeleid in de Duitse Bocht wegens vissen in verboden 
gebied. Ze komen er zeer goedkoop van af, alleen de vangst 
wordt aangeslagen. 
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1954 05 25: Door de studie van deurwaarder Willy Laridon wordt overge
gaan tot de openbare gedwongen verkoping bij opbod van de" in 
beslag genomen houten vissersboot 0.326 MONTE CRISTO 
(ex Leopold Verbanck, eigenaar). Het schip werd gebouwd in 

, ' - 1947 op de scheepswerf Hillebrandt te Oostende en volgens de 
meetbrief van 16/09/1947 heeft het schip de volgende afmetin
gen: 26,83 m lang, 6,79 m breed en een holte van 3,27 m en meet 
128,42 BT. Het schip is voorzien van een motor Bronz van 300 
pk. Het schip is verkocht aan de rederij Seghers voor de som van 
1.200.000 fr. De geschatte waarde van het schip bedraagt 3,3 
miljoen fr. 

1954 05 31: N. 60 ZILVERMEEUW wordt door Arthur Calcoen verkocht 
aan Maurice Bogaert en Paula en Juliana Geyla en omgedoopt 
tot Z. 60 ZILVERMEEUW Een houten kustvisser gebouwd in 
1930 op de scheepswerf van J. Borrey te Oostende en met een 
lengte van 14,90 m, een breedte van4,50 m en een holte van 2,21 
m, meet het schip 31,95 BT en 9,68 NT en is voorzien van een 
motor Ruston van 90/100 pk uit 1947. Is ex- O.60 PICCOLO. 

1954 05 N.712 ROSALIE wordt omgedoopt tot N.712 MONIQUE en 
voorzien van een nieuwe motor Samofa van 17 pk. 

1954 05 moeilijkheden met de IJslandse territoriale wateren. Verschillen
de schepen worden opgeleid voor het vissen binnen de hmieten, 
o.a. 0.331 NADINE- LILIANE- JOSETTE. 
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O.107 JANTJE gezonken nabij het clubhuis van de jachtclub 
aan Sas- Slijkens. Het scheepje was eigendom van Henri Wille-
put en was reeds onttakeld en zou afgebroken worden. 

Grote smokkel met gepelde garnalen vanuit Nederland wordt 
opgedoekt door de douanediensten. 

Er is brand ontstaan aan boord van de Z.323 ST. IDESBALDES 
TER ZEE in het logies terwijl het schip aan het vissen was. De 
brand kon gedoofd worden door het afsluiten van het logies. De 
schade bleef beperkt tot de elektrische leidingen, houten afslui
tingen alsmede dekbalken en dek. Het schip kon op eigen kracht 
terugkeren naar Zeebrugge. De vermoedelijke oorzaak van de 
brand dient gezocht in kortsluiting. 

1954 06 01: 0.132 CHRISTOFFEL COLOMBUS wordt eigendom van 
mevrouw Zulma Beyen, weduwe van C. Bacquart na het overlij
den van haar man. Op 29 mei was er een akte verleden onder de 
erfgenamen. Houten vissersschip, gebouwd in 1932 bij De Jonge 
te Brugge en metende 88,33 BT. 

1954 06 01: 0.244 PHILOMENE wordt eigendom van Philomene Beyen, 
weduwe Hendrik Provoost en van zoon Frans Provoost. Op 8 
oktober 1953 was er een akte van bekendheid opgemaakt na het 

1954 05 

1954 05 

1954 05 
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1954 06 01: 

1954 06 05: 

1954 06 12: 

1954 06 15: 

1954 06 15: 

1954 06 17: 

overlijden van Henri Provoost. Houten vissersschip gebouwd in 
1929 op de scheepswerf!. Denye te Oostende en metende 67,43 
BT. 

Z.449 ZEEMANSHOOP wordt door Leon Desmidt verkocht 
aan Firmin Pauwaert. Houten vissersvaartuig gebouwd in 1944 
op de scheepswerf De Backer te Heist en metende 55,37 BT 

Z.448 REINEASTRID wordt alleen-eigendom van Alfons Ca
ller door uitkoop van A. Bossier. • - ^ 

O.320 NOORDENDE III is te Boma aangekomen. 

Z.433 LE MARSEILLAIS , een open boot, is op het strand te
recht gekomen op 150 m ten westen van de pier van Zeebrugge. 
Het schip was op gamalenvangst en kreeg de korre in de schroef 
en dreef af. De reddingsboot heeft een anker uitgebracht en bij 
het volgende hoge tij kon het vaartuig met behulp van een andere 
vissersboot terug vlot gebracht worden. < 

O.330 MARCEL wordt verkocht aan Maurice Calus en René 
Blommaert en wordt omgedoopt tot Z.330 MARCEL. Houten 
vissersvaartuig, gebouwd in 1947 op de scheepswerf van August 
Loy te Oostende en meet 82,70 BT en 29,70 NT en is voorzien 
van een motor A.B.C van 180 pk uit 1947. 

0.166 OCEANIC is gestrand op de Deense kust. Het schip is op 
eigen kracht weer vlot gekomen na het inwinden van de visboel. 
Het was vastgelopen één uur voor hoogwater. De schipper loopt 
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hiervoor een schorsing op van twee maanden wegens onacht
zaamheid en onverantwoordelijke navigatie. 

1954 06 N.71 DE MARIA wordt voorzien van een andere motor Ailsa 
Craig van 40 pk uit 1946. 

1954 06 Tijdens de maand Juni 1954 werd het brevet van schipper 1*'* 
klasse uitgereikt aan Lucidarme, A. G. 

1954 07 01 In het Belgisch Staatsblad verscheen volgend Ministerieel Be
sluit: 

Vereniging voor Onderlinge Zeeverzekering tegen oorlogsrisico - be
noeming 
BIJ Ministerieel Besluit van 6 mei 1954, wordt de heer De Graef, R. 
H. M. - secretaris van administratie, benoemd tot commissaris, in 
vervanging van de heer De Kuyper, A., ontslaggever. 
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1954 07 02: aan boord van de Z.450 ANNIE- MARIE- THERESE is brand 

ontstaan in de machinekamer even buiten de haven van Zee-
brugge. Bij de bluspoging ontstond er een zware ontploffing en 
de vier bemanningsleden liepen erge brandwonden op. De be
manning werd gered. Het schip werd tegen de mole gesleept en 
de brand werd door de brandweer geblust nadat het schip volge-
pompt werd met water daar het hier in de eerste plaats om een 
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oliebrand ging die moeilijk te blussen viel. Nadien werd het 
schip op de kuisbank geplaatst. Het zal terug hersteld worden. 

1954 07 04: In het Staatsblad verscheen de wet van 1 juli 1954 betreffende de 
fiskale ontheffing ter begunstiging van de productieve investe
ringen. Deze wet is ook van toepassing op de visserij en bevat 
ondermeer dat gedurende drie opeenvolgende jaren 1/3 van het 
geïnvesteerde bedrag mag afgehouden worden van de belastbare 

•- ' winsten. Er zijn echter twee voorwaarden aan verbonden en die 
zijn: het minimum bedrag moet minstens 250.000 fr. zijn (o.a. 
nieuwe motor of nieuw schip) en er moet een boekhouding be
staan. 

1954 07 07: Door Studie van deurwaarder A. Kesteloot wordt overgegaan tot 
de openbare verkoping wegens faling van Jan Dewulf en Van 
Craeyelinghe Julien van de 0.791 PANDA . Deze houten gar
naalvisser werd gebouwd op de scheepswerf van A. Hillebrandt 
te Oostende en meet 10,13 BT en 3,79 NT en heeft een lengte 
van 11,81 m, een breedte van 3,53 m en een holte van 1,45 m. Ze 
is voorzien van een motor Moes van 40 pk, gebouwd in 1945. 

1954 07 08: Z.581 URANUS wordt in de registers ingeschreven. Een stalen 
middenslagtreiler ge
bouwd op de scheeps
werf Concordia te Am
sterdam voor rekening 
van Anselmus Beemaert 
en Maurice Houtteman. 
Het schip meet 75,17 
BT en 20,61 NT en heeft 
een lengte van 24 m, een 
breedte van 6,15 m en 
een holte van 2,90 m en 
is voorzien van een 
viertakt motor MAK van 
210 pk. 

1954 07 08: Door de studie van de deurwaarder A. Kesteloot wordt overge
gaan tot openbare verkoop wegens faling van de rederij van de 

JAARBOEK TER CUERE 1999. BLZ. 27 



VANDE CASTEELE LOUIS 

1954 07 13: 
• I i ' , 

1954 07 14: 

1954 07 15: 

1954 07 22: 

1954 07 28: 

1954 07 30: 

Z.756 DE VREDE. Deze houten middenslagtreiler werd ge
bouwd in hout in 1945 te Boom en meet 53,34 BT en 19,32 NT. 
De kiellengte bedraagt 17,90 m, de breedte 5,50 m en de holte 
2,65 m. Het schip is voorzien van een motor GM van 175 pk, 
gebouwd in 1951. De geschatte waarde van het schip bedraagt 1 
miljoen fr. De verkoop ging niet door daar het hoogste bod am
per 160.000 fr. bedroeg. 

N.424 DE EEND, eigendom van Camille Devent, wordt ge
schrapt uit de vloot. Houten garnaal visser, gebouwd in 1943 op 
de scheepswerf van Van Loo te Zeebrugge. Het schip meet 6,09 
BT en 2,10 NT en is voorzien van een motor Claeys van 16 pk 
uit 1941. 

De eerste haring wordt te Oostende binnengebracht door O. 83 
PRINCE DE LIEGE, schipper Robert Rycx. De 800 bennen 
worden verkocht voor 274.344 fr. of voor 4,90 tot 6 fr. de kilo
gram. - .̂v ,> ' , ! , • ...,; ;. .in n„ -»,,.. . 

Ministerieel Besluit betreffende Vereniging voor Onderlinge 
Zeeverzekering tegen Oorlogsrisico - benoeming. 

Bij Ministerieel Besluit van 20 april 1954 wordt de heer Pluymers, J., 
directeur bij het bestuur van het Zeewezen, met ingang van 1 april 
1953 benoemd tot plaatsvervanger van de heer De Winne, G., in de 
beheerraad van de Vereniging voor Onderlinge Zeeverzekering tegen 
Oorlogsrisico, in vervanging van de heer Siaens, X., ontslaggever. 

Z.470 ERIC- ANNA- LAURA wordt ingeschreven in de regis
ters als eigendom van Pieter Verbeke. De tonnematen bedragen 
38 BT en 10,96 NT voor een lengte over alles van 18,70 m, een 
breedte van 5,06 m en een holte van 2,50 m. Het schip is tevens 
voorzien van een motor Deutz van 135 pk. 

De motor GM van de Z.455 NIRWANA wordt afgesteld van 
135 naar 117 pk. I 

N.780 STORMVOGEL wordt door René Neyt verkocht aan 
Alphonsine Vandenberghe, echtgenote Albert Bogaert uit Oost
ende en omgedoopt tot O.780 STORMVOGEL. Gebouwd in 
hout door P. Vinck te Boom in 1941 en metende 19,15 BT en 
9,72 NT heeft het schip een lengte van 11,57 m, een breedte van 
3,85 m en een holte van 2 m. Het schip is voorzien van een mo
tor A.B.C van 51 pk uit 1943. 
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1954 07 30: 

t j • ( » 

1954 07 

Z.555 VALENTINO wordt ingeschreven in de registers als ei
gendom van Albert Moens. Het schip is gebouwd in staal op de 
scheepswerf SABARN te Brugge en meet 30,60 BT en 7,08 NT 
en heeft een lengte van 16,60 m, een breedte van 4,70 m en een 
holte van 2,10 m. Het schip is voorzien van een motor Deutz van 
125 pk. , , „ , , 

O. 4 MADELEINE 
eigendom van Devriendt 
Henri komt met de korre 
vast te zitten aan een 
wrak en slaat lek. Al 
pompende kan het schip 
de haven van Oostende 
terug binnenlopen. 
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1954 07 

1954 07 

1954 08 03: 

O.230 DON BOSCO wordt voorzien van een nieuwe motor GM 
van 36 pk, bouwjaar 1954. De tonnematen veranderen tot 
10,91 BT en 3,16 NT. 

Tijdens de maand juli 1954 werden volgende brevetten en ver
gunningen toegekend: 

brevet van schipper ter visserij 2̂ * klasse: Vermoote, J. J. C , 
Van Waes, A. H., Pape, Th. L. 

uitzonderlijke vergunning: Klutsch, L. Ph. 

0.44 WOLF wordt geschrapt uit de vloot. Houten vissersvaar
tuig gebouwd in 1921 op een scheepswerf te Fecamp voor reke
ning van NV Zeevisserij Koning Albert. Het schip meet 
46,52 BT en 19,28 NT en is voorzien van een motor Bolnes van 
110/120 pk uit 1921. 
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1954 078 04: Aanvaring tussen de Z.434 DRIE KINDEREN en de Z.445 
MARINE te Zeebrugge. 

1954 08 07: Z.456 GERARD- HELENE wordt alleen-eigendom van Adolf 
Verrecas door uitkoop van Jan Gheselle. 

1954 08 07: Z.517 GENOVEVA- ROGER eigendom van Hippoliet De-
voogt wordt voorzien van een nieuwe motor A.B.C van het type 
3MDUvanl50pk. 

1954 08 08: Z.555 VALENTINO wordt gedoopt te Zeebrugge. Deze stalen 
kleine middenslagtreiler werd gebouwd op de scheepswerf 
SABARN te Brugge voor rekening van Albert Moens en is voor
zien van een motor Deutz van 120 pk, geleverd en geplaatst door 
de firma Valcke uit Oostende. Als meter fungeerde mevrouw 
weduwe R. Huysseune en als peter de heer Leopold Depaepe. 

1954 08 15: Doop van de Z.470 ERIC- ANNIE- LAURA te Zeebrugge. Als 
meter krijgen we hier mevrouw Pieter Verbeke en als peter de 
heer Viktor Depaepe. Dit eikenhouten vaartuig werd gebouwd 
op de scheepswerf van Jules Haerinck te Zeebrugge voor reke
ning van Pieter Verbeke. 

1954 08 15: Het lijk van schipper HAELEWYCK (0.137 - 5 januari 1954) is 
te Heist aangespoeld en op 18 augustus te Depanne ten grave ge
dragen. 

1954 08 27: Op initiatief van het Verbond der Belgische Zeevisserij werd er 
een internationale redersconferentie te Oostende ingericht. 

1954 08 29: Z.745 STRUDT VOOR CHRISTUS is bij mistig weer vast
gelopen ten oosten van Oostende en daarna weer vrij gekomen. 
Houten vissersvaartuig, gebouwd in 1938 door Jules Denye te 
Oostende en metende 72,93 BT en 14,08 NT en met een lengte 

' ' ' van 21,37 m •' ' ^ ' '• > > 

1954 08 31: 0.269 ST. JAN BERCHMANS eigendom van de rederij Wal-
raeve en kinders PVB A wordt op de scheepswerf van Jos Boel & 
Zn te Temse verlengd met 4,10 m en heeft nu een lengte van 
30,80 m en een breedte van 6,50 m. Tevens wordt het schip 
voorzien van een nieuwe motor Carels van 335 pk en de tonne-
maten worden nu 136,53 BT en 59,43 NT. 
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1954 08 

1954 09 01: 

1954 09 01: 

1954 09 04: 

Tijdens de maand augustus 1954 werden volgende brevetten, 
vergunningen en getuigschriften uitgedeeld: 

brevet van schipper ter visserij 1^^ klasse: Savels, R. G. 

uitzonderlijke vergunning van schipper ter visserij: Savels, 
A. A. 

getuigschrift van scheepsjongen ter visserij: Deschacht R. L. 

Dit schooljaar wordt er te Heist een dagschool geopend voor de 
vorming van de motoristen ter visserij. Er is de bouw voorzien 
van een nieuwe school voor de afdelingen dek en machine. 

0.289 PAUL- THERESE wordt verkocht door A. Van Elslande 
en K. Christiaen aan Arthur Christiaen en omgedoopt tot 0.289 
MADELEINE. Stalen vissersschip gebouwd in 1930 op de 
scheepswerf Beliard te Oostende en metende 96,34 Bten 35,13 
NT en heeft een lengte van 24,36 m en is voorzien van een motor 
Deutz van 240 pk uit 1936. 

0.152 MADELEINE wordt door NV Brunet & Co verkocht aan 
Gustaaf Gillegot en wordt omgedoopt tot 0.152 MARIE-
JOSE. Houten vissersschip gebouwd in 1946 op de scheepswerf 
van Deweert te Oostende en metende 50,62 BT en 19,21 NT. Het 
schip heeft een lengte van 18,20 m, een breedte van 5,56 m en 
een holte van 2,51 m en is voorzien van een motor A.B.C van 
135 pk. 
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0.152 MADELEINE 

1954 09 04: B.605 MARIE JOSÉ wordt door Gustaaf Gillegot verkocht aan 
Jan Gheselle uit Zeebrugge en omgedoopt tot Z.605 
CHRISTIANNE- HUBERT- FRANCINE. Houten vissers 
schip gebouwd in 1936 op de scheepswerf A. Hillebrandt te 
Oostende en metende 39,88 BT en voorzien van een motor 
Deutz van 100 pk. 

1954 09 08 0.254 BEATRIX- ADRIENNE wordt op een openbare verko
ping verkocht zonder motor aan Joannes Lauwereins en na in-
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'iV! plaatsen van een motor Deutz van 240 pk, gebouwd in het jaar 
• 1935 wordt het schip in de vaart gebracht als 0.254 DRIE 
; ' .<- .' ZUSTERS. Op 6 augustus wordt er een nieuwe meetbrief be-

' '•• .:-• • komen en nu zijn de tonnematen 88,84 BT en 24,79 NT. 

1954 09 14: tewaterlating van het eerste te Zeebrugge gebouwde stalen vis
sersvaartuig, de Z.552 MARATHON. Dit schip wordt gebouwd 
op de scheepswerf van A. Bocher voor rekening van Jozef Van
torre en heeft een lengte van 17,53 m, een breedte van 4,80 m en 
een holte van 2,65 m. Het is voorzien van een motor A.B.C van 
115 pk. Deze 3 cilinder viertakt motor is van het type 3MDU die 
via een A.B.C- platenkeerkoppeling een driebladige schroef met 
een doormeter van 1,15 m aandrijft. Er is tevens een hulpmotor 
van 7 pk voorzien. De brandstofbunkers hebben een inhoud van 
6.000 liter terwijl er ook een drinkwatervoorraad van 1.000 liter 
aan boord is. Deze tewaterlating is zeer spectaculair gezien het 
schip een weg van 300 m moet afleggen van de werf naar de 
helling waar de te waterlating plaats grijpt. 

1954 09 14: tewaterlating van de O.120 GABRIELLA op de scheepswerf 
SABARN te Brugge voor rekening van Georges Vileyn. Het 
schip werd gebouwd ter vervanging van de 0.229 GABRIELLA 
welke op 12 september 1953 verging in stormachtig weer op de 
Doggerbank. Als meter trad mevrouw Jacques Vileyn op. Het 
schip heeft een lengte over alles van 25 m, een breedte van 6,38 
m en een holte van 3,05 m en meet 94,38 BT en 30,50 NT en is 
voorzien van een viertakt motor Deutz van 240 pk welke gele
verd en ingebouwd werd door de firma Valcke uit Oostende. 

1954 09 15: 0.129 MONIQUE- GISELE wordt door Deckmyn Alfons ge
schrapt uit de vloot. Houten vissersvaartuig gebouwd in 1919 
door Vantorre te Oostende. Het schip meet 18,35 BT en 7,93 NT 
en heeft een lengte van 12,92 m, een breedte van 4,30 m en een 

. holte van 1,74 m en was voorzien van een motor Deutz van 
, . , , 20/25 pk uit 1931. . ,. : , , ,•.•. 

1954 09 19: Inhuldiging van het Monument der Zeelieden te Oostende door 
Z.K.H. Prins Albert in aanwezigheid van Mgr. Desmedt, de Mi
nister van Verkeerswezen, de heer Anseele, de waarnemend bur
gemeester van Oostende en zeer veel volk. Gedurende de jongste 
wereldoorlog lieten 587 zeemannen het leven, 491 vissersvaar
tuigen werden vernield of beschadigd en 64 koopvaardijeenhe-
den werden verloren. Daarom werd dit monument door de heet 
Decrop, namens het Nationaal Comité als een Nationaal Monu-
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ment aan de stad Oostende aangeboden. Het monument werd 
' door Mgr. Desmet, Bisschop van Brugge, gewijd. Tevens wer

den er speeches gehouden door de heer Decrop, de Minister van 
Verkeerswezen, de heer Anseele en door waarnemend burge
meester Quagebeur. Daarna volgde een indrukwekkende bloe
menhulde en een défilé voor het monument. 

1954 09 21: De brutotonnemaat van de Z.161 RONNY wordt gebracht op 
31,79 ton. 

1954 09 22: Proefreis van de 0.335 CHARVIC na een stilleggingperiode 
van drie maanden die gebruikt werden voor verbouwingswerken. 

De oorspronke
lijke rechte 
voorsteven is 
vervangen door 
een sterk hel
lende ronde 
plaatsteven en 
de boegen kre
gen een sterk 

uitgesproken 
tulpvorm. Door 
de aanbouw van 
6 nieuwe span
ten werd het 
schip 3,50 m 
langer en de to
tale lengte 

wordt nu 40 m. De breedte blijft 6,35 m en de holte 4,08 m. De 
tonnematen worden nu 192,18 BT en 56,40 NT. Het stuurhuis 
werd verhoogd omdat de voorstevenverhoging het uitzicht 
eventueel iets kon verminderd hebben. Het werkdek voor de 
mast werd eveneens vergroot met 12 m .̂ Het propultiesysteem 
werd eveneens gewijzigd. De motor werd van rechtstreeks om
keerbaar naar het systeem van hydraulische keerkoppeling ge
bracht met een ingebouwde reductie van 2:1 in lijn van het type 
SWUF, waarbij het tandraderwerk beschermd wordt door een 
tussengebouwde elastische koppeling van het "hulsen feder" ty
pe. De vierbladen bronzen Zeise-schroef heeft een doormeter 
van 2,40 m. De navigatiemiddelen werden eveneens aangepast. 
Naast een radar werd ook een Decca navigator geplaatst. 

K 
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1954 09 26: 0.115 IRMA- ALICE in nood en gered. Het schip heeft een 
lekkage opgelopen aan de pakkingbus aan de achtersteven terwijl 
het zich ter hoogte van Hammond's Knol aan de Engelse kust 
bevond. Met behulp van twee pompen kon het schip drijvende 

; ,j gehouden worden. N.819 en 0.143 snelden ter hulp en sleepten 
( '- het schip naar Yarmouth terwijl het schip voor de haven aan een 

sleepboot afgeleverd werd en het veilig binnen bracht. Het lek 
werd hersteld en de motor gereinigd daar ze onder water had ge
staan. 

1954 09 Tijdens deze maand is men begonnen met de uitbreidingswerken 
aan het visserijdok te Zeebrugge. Deze werken worden geraamd 
op 33 miljoen fr. 

1954 09 Tijdens de maand september werden volgende brevetten en ver
gunningen toegekend: 

brevet van schipper ter visserij 2̂ * klasse: De Potter, M. K. L. 

uitzonderlijke vergunning van schipper ter visserij: Vanbil-
lemont H. L. 

1954 10 04: 0.124 DE HEILIGE FAMILIE, eigendom van de rederij NV 

Boels, wordt voorzien van een nieuwe motor MAK van 390 pk 
en de tonnematen veranderen tot 125,59 BT en 53,84 NT. Het 
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schip kwam veel later dan voorzien terug in de vaart. Begin dit 
jaar werd het schip op de hellingen van de scheepswerf!. Boel & 
Zn te Temse, midscheeps verlengd met 3,96 m zodat het visruim 
met 6 visbakken kon verhoogd worden tot 16 bakken. De motor 
Carels van 250 pk moest vervangen worden en daarom diende 
ook een nieuwe motorfundatie gemaakt te worden om de 6 cilin
der viertakt motor MAK met een vermogen van 395 pk te kun
nen plaatsen. Dit vermogen wordt via een hydraulisch bewogen 
keerkoppeling van Lohmann und Stolterfoht op de schroefas 
overgebracht. Verder is er een nieuwe vierblad bronzen schroef 
Lips met een diameter van 1,60 m geplaatst. De brandstofhoe-
veelheid werd eveneens opgevoerd tot 34.000 liter en er is tevens 
een zoetwatertank van 600 liter geplaatst die nodig is voor de 
koeling van de motor. Er is eveneens een tweecilinder diesel 
hulpmotor geplaatst die moet zorgen dat er voldoende stroom is 
voor de elektrisch aangedreven hulpwerktuigen. Er is eveneens 
een noodinstallatie voor de verlichting voorzien. Er werd ook 
een nieuwe traankokerij geplaatst en het schip werd voorzien van 
een radar. De verblijven van de bemanning worden nu ook elek
trisch verwarmd wat het comfort van de bemanning ten goede 
komt. De rederij wil deze eenheid nu op de Uslandvisserij inzet
ten. • .. 

1954 10 07: Z.756 DE VREDE wordt op een openbare verkoping te koop 
aangeboden doch niet verkocht wegens te weinig belangstelling. 

1954 10 07: De bemanning van de in nood verkerende URK 60 NEELTJE 
werd gered door de 0.183 OSCAR- ANGELE die ze aan boord 
nam. Het schip zelf werd daarna veilig te IJmuiden binnenge
bracht. 

1954 10 07: In een Ministerieel Besluit betreffende de Comlmissie van Be
roep inzake Oorlogsschade aan private goederen - benoemingen 
- vinden we art. 1,5 het volgende: 

art. la. worden benoemd tot bijzitter technicus bij de Commissie van 
Beroep voor Oorlogsschade der provincie West-Vlaanderen, inzake 
oorlogsschade toegebracht aan... 
5. aan vissersboten: de heren Becu, R. en Panesi, R. 

1954 10 09: Eerste panharing van het seizoen wordt te Nieuwpoort aange
voerd. 
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1954 10 11: Z.785 SANTA MARIA eigendom van Hilaire Van Fleteren en 
Gerard Derudder wordt hermeten en ze bekomt een BT van 
25,73 ton. . > i ' -> 

1954 10 11: De eerste sprot wordt aangevoerd te Nieuwpoort door het span 
N.705 CHARLES en de N.709 SACRE COEUR DE JESUS. 
Beide schepen brachten samen 300 kg binnen welke verkocht 
werd voor de prijs van 14,35 fr. per kilogram. 

1954 10 11: Z.443 MERCATOR eigendom van Leon Desmidt redt de be
manning van de Noorse tanker FOLGA op 40 mijl van de haven 
van Zeebrugge. De tanker stond in brand en de bemanning werd 
afgehaald met de reddingsboot en later terug overgezet naar een 
sleepboot. 

1954 10 12: Kiellegging op de scheepswerf Bocher te Zeebrugge van het 
tweede stalen vissersschip, Z.462 ZEEPAREL, voor rekening 
van Leon Gheselle. 

1954 10 12: tewaterlating op de werf A. Loy te Oostende van de 0.184 
ERNA. Een middenslagtreiler gebouwd in eikenhout voor reke
ning van Frans Vanderveen uit Oostende. Het schip heeft een 
lengte over alles van 18,30 m, een breedte van 5,15 m en een 
holte van 2,65 m. Het schip wordt voorzien vaneen driecilinder 
viertakt motor A.B.C, type 3MDU van 150 pk. Als voorraden 
kan het schip 10.000 1. brandstof, 250 1 smeerolie en 500 1 water 
meenemen. 

1954 10 18: 0.94 ROSA- ARTHUR wordt door Vileyn David verkocht aan 
de rederij Charles en Viktor Seghers en omgedoopt 0.94 
ESPERANCE. Stalen vissersschip gebouwd in 1936 op de 
scheepswerf Jos Boel & Zn Temse en meet 113,62 BT en 37,28 
NT en ze heeft een lengte van 26,63 m, een breedte van 6,48 m 
en een holte van 2,92 en is nog steeds voorzien van de oorspron
kelijke motor Deutz van 240 pk. 

> > 

1954 10 18: De eerste gerookte sprot van het seizoen wordt door het Verbond 
der Belgische Zeevisserij aangeboden aan Z.K.H, de Koning te 

' ^ Brussel. 

1954 10 21: Aanvaring tussen de Z.330 MARCEL en de 0.286 CHARLES-
HENRI in volle zee op 18 mijl van Terschelling lichtschip. De 
Z.330 was vissende. De 0.286 is met een zesmijlvaart met zijn 
bakboordboeg tegen de voorsteven van de Z.330 terechtgekomen 
waardoor et̂ n gedeelte vjn dr' v(Ki'ste\en «if'geriikt weid Een zeil 
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werd voorgespannen om de instroming van het water te vermin
deren en met de pompen kon het schip drijvende gehouden wor
den en de haven van IJmuiden aanlopen voor voorlopige herstel
lingen. Nadien werd de terugreis naar Oostende aangevat om 
daar de definitieve herstellingen uit te voeren. 

1954 10 23: Z.756 DE VREDE wordt geschrapt uit de vloot nadat het op de 
tweede openbare verkoping was verkocht aan D. Van Rossum uit 
Schiedam, Nederland. Houten vaartuig, gebouwd in 1944 op de 
werf De Roose te Ledeberg en metende 53,34 BT en 19,32 NT 
en met een kiellengte van 17,90 m, een breedte van 5,50 m en 
een holte van 2,65 m was het schip voorzien van een motor GM 
van 175/160 pk uit 1951. 

1954 10 30: Z.401 MARIE- RITA wordt voorzien van een nieuwe motor 
Mercedes Benz van 79/90 pk en de brutotonnemaat wordt 26,18 
ton. 

1954 10 wegens het overlijden van de heer Zwertvaegher wordt de N.708 
PIERRE- JEAN eigendom van diens weduwe, mevrouw De-
quecker Marie en haar kinderen Henri, Maurice, Richard, Au
gust, Leon, Germaine, Pharailde en Marie. 

1954 10 Tijdens de maand oktober werden geen brevetten of vergunnin
gen toegekend. 

1954 11 05: Z.471 JAN BART I wordt door de PVBA Jan Bart ingeschreven 
in de registers. Het schip werd gebouwd op de scheepswerf van 
L. De Graeve te Zeebrugge als eerste van de drie bestelde sche
pen van deze rederij. Het schip meet 39,35 BT en 12,72 NT en is 
voorzien van een motor MAK van 130 pk. 

1954 11 05: Z.323 ST. IDESBALDES TER ZEE wordt alleen eigendom 
van Alfred De Duytsche en herdoopt tot Z.323 H. MONICA. 
Op de werf Gebroeders Maes te Breskens wordt het schip voor
zien van een nieuw dek en visruim. De tonnematen worden nu 
37,27 BT en 10,59 NT. ' . 

1954 11 07: Heden krijgen we doopplechtigheid van de Z.471 JAN BART I, 
gebouwd op de scheepswerf van L. De Graeve te Zeebrugge 
voor rekening van de PVBA Jan Bart welke bestaat uit de heren 
Leopold De Paepe, Theophiel Van Dierendonck en Leon Savels. 
Het schip werd gedoopt door Z.E.H. Lagae uit Heist en als peter 
krijgen we de heer Marcel Naert terwijl zijn vrouw het meter
schap waarnam. 
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1954 11 07: Doop te Zeebrugge van het eerste stalen vissersvaartuig ge
bouwd op de scheepswerf van Bocher voor rekening van Jozef 
Van Torre, de Z.552 MARATHON. Het schip werd gedoopt 
door Z.E.H. De Cavele, pastoor te Zeebrugge en als peter trad de 
heer schepen Pierre Van Damme uit Brugge op terwijl als meter 
de vrouw van de scheepsbouwer, mevrouw Bocher, optrad. 

1954 11 09: De nieuwe fabriek van de firma MORUBEL wordt te Oostende 
plechtig geopend. De firma zal zich voornamelijk bezighouden 
met het zouten en drogen van vis, bestemd voor de uitvoer naar 
Congo en andere Afrikaanse landen. 

1954 11 09: 0.395 VAN DER WEYDEN wordt in bedrijf gesteld en ge
doopt te Oostende. Het schip heeft in Grimsby gevaren als 
NORTHCAPE. Deze stalen diepzeetreiler werd gebouwd in 
1954 te Beverley en meet 399,15 BT en 167,87 NT een heeft een 
lengte van 53,43 m, een breedte van 9,14 m en een holte van 
4,72 m en is voorzien van een stoomaggregaat van 940 pk. 

1954 1110: N.716 SAINT LOUIS wordt door Alois Maes verkocht aan 
Puystiens Albert en Gaston en herdoopt N.716 MARIA-
YVONNE. Houten boot, gebouwd in 1926 te Grevelingen en 
metende 16,90 BT en 4,41 NT en met een lengte van 11,40 m is 
het voorzien van een motor GM van 60/55 pk uit 1949. 
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1954 1112: Z.552 MARATHON wordt in de Belgische registers ingeschre
ven als eigendom van rederij Joseph Van Torre. Het schip is ge
bouwd op de scheepswerf Bocher te Zeebrugge, meet 39,68 BT 
en 14,48 NT en is voorzien van een motor A.B.C van 115 pk. 

1954 1119: Openbare aanbesteding voor de bouw van de nieuwe steiger en 
gamaalmijn te Oostende en het verbouwen van de zuidelijke 
kaaimuur aan de ingang van het Montgomerydok 

De uitslag van deze aanbesteding ziet er uit als volgt: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Juv. En Henri Mylle, Oostende 
NV Ponts, tunnels et terrass. 
Jozef Lauwers 
Vollemaere en Crabeels 
Soetaert, Oostende 
NV Strabed 
Degroote & Catrysse 
Van Huele, Oostende 

9.835.307,60 fr. 
10.154.823,65 fr. 
11.418.471,15 fr. 
11.515.755,40 fr. 
11.697.641,65 fr. 
12.313.546,90 fr. 
12.911.775,25 fr. 
12.970.145,90 fr. 

1954 11 26: Z.455 NIRWANA wordt op de scheepswerf Gebroeders Van de 
Sande te Breskens onder handen genomen. De zijden worden 
verhoogd, een visruim ingebouwd en het stuurhuis verkleind. Nu 
krijgen we de volgende tonnematen: 23,57 BT en 4,75 NT. 

1954 11 27: Z.733 HELDENHULDE wordt te Zeebrugge op een scheeps
werf voorzien van een nieuw stuurhuis en een nieuwe overkap
ping van het voordek en de brutotonnemaat wordt nu 41,77 ton. 

1954 11 27: Z.401 MARIE- RITA, eigendom van Hector Demunter, wordt 
voorzien van een nieuwe motor Mercedes van 79/90 pk en de 
brutotonnemaat wordt nu 26,18 ton. 

195411 Door de NV Motorvisserij wordt de 0.395 VAN DER 
WEYDEN ingeschreven in de registers. Deze stalen diepzee-

r treiler werd gebouwd te Beverley in Engeland en meet 399,15 
BT en 167,87NT en heeft een lengte over alles van 53,43 m, een 
breedte van 9,14 m en het schip wordt voortgedreven door mid
del van een stroommachine met een vermogen van 940 pk. 

1954 11 Tijdens de maand november werden er geen brevetten of ver
gunningen in de visserij toegekend. 

1954 12 01 0.326 MONTE CRISTO wordt op een openbare gedwongen 
verkoping verkocht aan Charles en Viktor Seghers en wordt om-
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gedoopt tot 0.326 EXPERIENCE. Het schip meet 128,03 BT 
en 45,04 NT en heeft een lengte van 26,88 m en is voorzien van 
een motor Bronz van 300 pk. 
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1954 12 05: 

1954 12 06: 

0.313 CELTIC eigendom van de rederij Brunet is door het 
Noorse schip VIATTOR aangevaren terwijl het vissende was. 
De voorsteven werd ontzet en het schip maakte water doch de 
pompen konden het schip droog houden. 

0.22 ALINE wordt verkocht aan Albert Gonzales uit Nieuw
poort en omgedoopt tot N.22 ALINE. Bij hermeting krijgen we 
nu 22,34 BT en 5,11 NT. 

1954 12 06: O.120 GABRIELLA wordt ingeschreven in de registers. Het 
schip is ge
bouwd op de 

scheepswerf 
SABARN te 
Brugge voor 
rekening van 
Georges Vileyn 
en meet 94,38 
BT en is voor
zien van een 
motor Deutz 
van 240 pk. 

JAARBOEK TER CUERE 1999. BLZ. 41 



VANDE CASTEELE LOUIS 

W # ' 

1954 12 09: 

1954 12 15: 

1954 12 16: 

1954 12 

1954 12 

1954 12 

1954 12 

•s ï 1 li 

1954 12 31 

in het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit van 
18 november 1954 tot wijziging van het besluit van de Regent 
van 11 april 1950 betreffende de toekenning van een toelage aan 
de bedienden van de vismijnen belast met het opmaken van sta
tistische tabellen inzake zeevisserij. 

Art. 1. De toelagen van 3 en 1 fr. worden resp. 3,5 fr. en 1,15 fr. 
Art. 2. Toekenning alleen als de tabellen de Dienst der Zeevissenj be
reiken uiterst 48 uren na datum van verkoop. 

O.120 GABRIELLA is te Oostende toegekomen. Het schip 
heeft een lengte over alles van 25 m, een breedte van 6,38 m en 
is voorzien van een 6 cilinder motor Deutz, en met een toerental 
van 400 toeren/minuut gaat de kracht over op de schroef via een 
reductie 2:1 en ontwikkeld hiervoor 240 pk. 

Proefreis van de O.180 ERNA gebouwd op de scheepswerf Au
gust Loy te Oostende voor de jonge reder Frans Van der Veen. 

0.184 ERNA wordt door Frans Van der Veen ingeschreven in 
de registers. Het schip meet 39,22 BT en 14,70 NT en is voor
zien van een motor A.B.C van 150 pk. 

te Depanne is een grote potvis aangespoeld. Het vilbeluik uit 
Torhout kon ongeveer 35 ton vlees en vet recupereren terwijl het 
geraamte verkocht werd aan het Koninklijk Instituut voor Na
tuurwetenschappen. 

De rederij NV Motorvisserij uit Oostende bestaat 25 jaar. Dit feit 
gaat gepaard met een groot feest. 

N.732 O. L. VROUW VAN VLAANDEREN wordt in volle 
zee aangevaren door de Yarmouth 91 nadat het schip was vast-
geslagen met de korre aan een wrak in positie 51°27'30" Noord 
en 20°45' oost. De Engelse drifter wilde contact opnemen met 
onze visser maar werd verrast door de zuidwestelijke tij tijdens 
zijn manoeuvre. Alleen stoffelijke schade. 

De Belgische vissersvloot bestaat uit 421 schepen met in totaal 
62.746 pk en 26.78 IBT. 
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Bij de viering van 100 jaar Staftje VERSLUYS 

HOOI Aandenken 

aan het 

EEUWFEEST 

van 

^A SPfa^e^f 

Gustavus Eduardus 

tredene, 17 april 1983 
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t Bredene 25.3.1941 

Gustavus Eduardus VERSLUYS 
Geboren te Oostende (Mosssihoek) op 17 april 1883 

Weduwnaar van Bertha VANHECKE 
"Bredene 8.3.1884 X Oostende 8. T2.1904 

Zoon van Carolus Ludoviojs en Clementina METSU 

Vader van Charles, 
Jozef, 

Pierre, 
Kamiel 

Grootvader van : 
Gustaaf, Erna, Gilbert, Jacqueline, 

Fernand, 
Roland, Noël, 

Jenny, Willy, Freddy 

Overgrootvader van : Jacky, Marleen, Martine, Michele, Christiaan, Hans, 
Veronkjue, An, Peter, Edda, Alexander, Frank, Bart, 
Katia, Geert, Tom, Marijke, Mieke 

Betovergrootvader van Celia 

Op 17 april 1983 waren de huizen waarlangs de stoet trok versierd met allerlei 
opschriften. Wanneer we de gemeente doorlopen en beginnen aan zijn huis in de 
Kapellestraat, 49, konden we volgende opschriften lezen: 

17 april 1883 
Staftje 

100 jaar 
17 april 1983 

Het huis er naast, Kapellestraat, 51, bij kruidenier- en fmitwinkel treffen we het 
volgende aan: 

Wij zijn gelukkig en feesten blij 
Want het is voor ons nog niet voorbij om staftje zijn 

100 jaar te vieren. Toch zijn we er gaarne bij, en 
Wensen we Staftje er een lOtje bij 

100 jaar. 
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Bij beenhouwerij R. Colpaert - Huys krijgen we het volgende te lezen: 

Een hartelijke proficiat 
aan ons 100 jarig 

Staftje 

I 

Wat verder lezen we: 

Wij komen bij elkaar, voor 
Staftje 100 jaar 

Dit is de dag van z'n 
Leven, dat wij allemaal 

willen beleven. 
Wij hopen nog vele jaren 

voor hem te sparen. 

In de Kapellestraat 25 hangt er aan het venster volgend opschrift: 

Staftje Versluys 
Wist van sjouwen 

Daarom leerde hij zijn volk bouwen. 
Hamer of truweel, 

Niets was hem teveel 
En nu na honderd jaar 

is ie nog steeds daar. 

Wat verder merken we weer een prachtige plakkaat aan de deur van de Cosmo, 
in de Kapellestraat 23, waar destijds een goed gegrild kipje kon gegeten 
worden: 

Hoera, Hoera, Hoera 
Leve onze pépé 

Al 100 jaar gaat hij met ons mee 
jaren lang woonde hij in zijn huisje 

en droeg elke dag zijn kruisje 
Vele stenen heeft hij gesjouwd 

En heeft er grote huizen mee gebouwd 
Een groot huisgezin vroeg veel zorg 

maar daar stond pépé voor borg 
Op oudere leeftijd nog altijd op stap 

en altijd te vinden voor een grap 
Kinderen kenden hem alom 
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in iedereen was altijd weikon 
Daarom vieren we met pépé 
zijn 100̂ '* verjaardag mee 

De familie M. Blomme. 

Op de gevel van de winkel "Belgisch Breigoed", konden we het volgende lezen: 

Niemand is verwonderd 
Staftje is er honderd 

Staftje is door de grote poort 
Staftje, doe zo voort!.. 

We zijn nu in de Duinenstraat aanbeland en op het venster van de apotheek van 
P. Delbeke stond in grote letters geschilderd: 

"Leve staftje". 

I "Proficiat Stafke'̂  || 

stond er eveneens te lezen op de gevel van restaurant "Wagenwiel". 

Wat verder bij "Poissonnene du Nord" Duinenstraat 353, krijgen we een banner 
over de volle breedte van de etalage met: 

"Wenst 
vader Versluys van harte geluk". 

Aan de vensters van de Unie, Duinenstraat 330, waren er twee affiches te 
bewonderen: 

"Van harte 
proficiat 
aan de 

100 jarige". 

En 
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"Proficiat 
aan de 
familie 

Versluys. 
Bravo". 

Naast de bakkerij Huyghebaert André lezen we het volgende: 

Staftje Versluys is een taaien 
Hij zal nog niet rap omwaaien 

Daarom roepen we hoera! 
En doe deze avond maar tralala. 

1883 1983. 

Op de hoek van de Frankrijklaan - Duinenstraat, kant Bredene- Dorp was het 
venster versierd met allerlei papieren slingers en vlaggetjes en de boodschap: 

Proficiat 
Staf 

Aan het huis van de familie Demets - Ingelaere, Duinenstraat 280, lazen we het 
volgende: 

Rond 1900 kwam Staftje Versluys 
Te Bredene werken in het gruis 

Hij werkte hard en vele 
maar nooit met droge kele. 

Wat verder aan een venster hangen vier opschriften: 

Leve Staf Versluys 
100 lange jaren 

is nu Staftje Versluys. 

Staf Versluys 
is 100 jaar 
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Hoera voor de Bredense 
eeuweling. 

Staftje, je bent 
100 jaar 

Hoe kreeg je het in 
hemelsnaam toch voor 

elkaar. 

We zetten 
de bloementjes 

buiten voor 
Staf. 

Voor het venster in de Duinenstraat 192 komt volgend opschrift voor: 

Proficiat aan onze Staf 
En binnen jaren nog 
ons honderd jarige. 

Aan de poort van brouwer Metsu, Duinenstraat 176, hing de" volgende 
boodschap: 

Door 
Vader Ludovicus Versluys 

en moeder Clementine Metsu 
vieren we de 100 jarige NU. 

Aan de villa San Remo van de familie Mahieu, Duinenstraat 186, bevindt er 
zich een mooi plakkaat 

Hulde aan 
Staftje Versluys 

Met links het wapen van de gemeente en rechts het wapen van de familie 
Versluys. 

En verder nog volgend opschrift: 
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i ' f ' -j, ' , f« i \ 

Op de Mosselhoek begon hij te kwelen 
Hij bouwde en sjouwde voor velen 
Langs hondekar, auto en computer 

kwam hij tot "Wackerbout" 
Waar men nu met veel getoeter 

Allemaal tegaar met een oprecht gebaar 
van elke Bredenaar om de honderd jaar 

want Staftje Versluys viert feest niet waar. 

Wat verder in de Duinenstraat 160 zien we het volgende opschrift: 

De Bredenaars zijn fier op onze Staf 
honderd jaar te kloppen dat is zeer straf 

Van harte veel geluk, vreugde en vree 
geve God U verder door *t leven mee. 

Aan de overzijde, aan het huis van Defever, Duinenstraat 171 zien we: 

Proficiat Staftje Versluys 
Klein maar dapper 
altijd vroeg wakker 

tijdig weg en late thuis 
zo ging hij voet per voet 

zijn honderd jaar tegemoet 
17 april 1883 - 1983. 

Verderop naar het dorp toe, bij Ferdinand Gevaert, Duinenstraat 40: 

100 
Hij zag het levenslicht op de Mosselhoek 

Al staat het niet zo in 't Stadhuisboek 
Op *d oede Viertorre is hij gaan vrijen 

Om dan op de Duine te vermeien 
En nu staat in Wackerbout z'n stede 

Nog enkele jaren Staf dat is onze bede. 
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En een tweede opschrift op het venster komt van Ter Cuere: 

Tradities in ere houden is een kunst 
En is op onze huidige dag zeer in gunst 

Bij de versluyses is een eeuweling geen folklore 
driemaal is scheepsrecht zei Annelore 
Na Wanne, Meetje Versluys en Staf 

Worden we nu allen honderd op een draf 
Heemkring Ter Cuere ^ ^ ^ 

Aan de overzijde. Duinenstraat 49, een laconiek bericht: 

Ik ben een kot en geen huis 
En voel me sinds lang niet pluis 

Daarom smeekte ik Pier Versluys 
sla mij aub in gruis 

Wim Gevaert 

Wat verder naar het Dorp toe in de Duinenstraat 28: 

't Is niet aan ieder mens gegeven 
Zo lang als Staftje Versluys te leven 

Ik weet het, een eeuw is een lange tijd 
En daarom is het een zeldzaam feit 

Laat ons dan allen in de vreugde vermeien 
Dat Staf nog vele jaren mag gedijen 
Laat ons dat samen met U verhopen 

En dat wij er dan ook nog mogen lopen. 

Aan het huis. Duinenstraat 16, volgend bericht: 

Stafje bent honderd jaar 
Hoe kreeg je het in hemelsnaam 

Toch voor elkaar. 

Op het huis. Duinenstraat 10, hangt een plank met volgend opschrift 
geschilderd: 

Wie kent er nu Staftje niet, 't Is reeds 100 jaar 
dat men hem ziet. Maar ja, het voorbeeld zag hij 

van zijn moeder. Stil genieten en ieders vriend 
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Daarom, vandaag in Bredene het feest van de eeuw 
met Staftje Versluys. 

Bij de beenhouwerij in de Duinenstraat 4 staat een mooie wagen met bloemen 
met daarin de boodschap: ., 

Staftje Versluys 100 jaar. 

Op het huis Sluizenstraat 1 van de familie Vermeylen - Burke zien we een foto 
van Staftje samen met de volgende tekst: 

Staftje Versluys, de kaap 
van 100 jaar voorbij. 

1883 foto 1983 
Over 100 jaar is Staftje 

geboren 
en hier in Bredene 

van zijn leven genoten. 
Hij werkte heel zijn leven 

met stenen 
maar ze hebben hem niet 

tot gruis gekregen. 

De winkel van Eric Dewever, Dorpstraat 46, is getooid met volgend opschrift: 

Staftje Versluys 100 jaar jong 
Staf, dat is straf 

Tienduizend Bredenaars staan ervan paf 
Al 100 jaar vandaag de eregast 
Felicitaties is *t enige wat past!! 

Ieder huis in de Dorpstraat was versierd met Belgische vlaggen. 

Het huis van Georges Pyra, Dorpstraat 74, was speciaal versierd. Naast het 
venster aan beide zijden een bruine lat met telkens 9 bruine bloembakken en 
tussen de vensters van de gelijkvloers en de eerste verdieping was er een groen 
bladertapijt met gele bloemen aangebracht en in het midden een grote foto van 
Staf. Op het venster in grote letters: 
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Proficiat Staf 
Honderd 

Op de kop af. 

En natuurlijk boven de deur de Belgische vlag. 

Naast de deur, in Dorpstraat 76, konden wij volgende boodschap lezen: 

Staftje Versluys 
Hier zo lange tied thuis 

reeds een eeuw 
en geleefd als een leeuw. 

Wat verder in de Dorpstraat 80, kregen we tweemaal drie opschriften te lezen, 
in twee vensters van hetzelfde huis: 

Gustaaf 
doet wat ge wil MAAR 

VANDAAG is het 
"17 april" 

100 jaar Proficiat 

En 

We weten 
Dus hebben we: 

En nu wensen we jouw 
Een gelukkige verjaardag. 

De derde luidde als volgt: 

Na werken, wroeten en sjouwen 
Kunt ge nog steeds op uw 

medemens vertrouwen 
Klein is Staftje geboren 

Groot is Staftje geworden 
Eerst was het voor Meetje 
Vandaag is Staf het peetje. 

Het volgende venster was wederom versierd met bloemen en opschriften: 
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Staftje 
van de Mosselhoek 

is nog steeds 
gezond en kloek. 

En 

Hip, Hip, Hoera 
voor onze 
Gustaaf. 

En 

Een honderdjarige in de koets 
Dat is zeker geen poets 

Veel volk, bloemen en zon 
Een flinke druppel in Wackerbout 

Vele handjes en zoentjes delen 
En dat allemaal voor onze 

eeuweling 
Gustaaf Versluys. 

"%>' 
f 

Bij bakkerij Vandewalle, Dorpstraat 82, is er ook een mooie affiche: 

Staftje Versluys 100 jaar 
Hoort bij 

Vandewalle thuis 
met zo'n taart op 

zijn honderd gebeurt er 
beslist wel een wonder. 

Op de Dorp zelf zagen we een auto versierd met een bord welke we maar 
gedeeltelijk konden ontcijferen (van onze dia): 

Niemand is 
Staftje wordt er nu 100 
maare sapristie zijn 

Staftje doe een effort 
maar pieker er 
Hier wordt je 
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De pastoor van het Dorp liet zich ook lovend uit over onze eeuweling: 

Staftje, vrees niet voor de hel 
ruk tijdig aan mijn bel 

en 'k geef jou een paspoort 
voor de hemelpoort 

St. Pieter laatje stellig binnen 
zonder B.T.W. te innen. 

De stoet werd vooraf gegaan door een groep van het feestcomité van de Blauwe 
Sluis. Zij droegen 8 plakkaten mee met volgende opschriften: 

U>i.-^f U ^ Vî  J f t i ^ 4 

Hulde aan Staf Versluys 
Vanweg feestcomité "Blauwe Sluis". 

Hij was jong en charmant | 

1 Heel zijn hart stond in brand 1 
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Zij waren behoorlijk aktief 
vier zonen op hun aktief 

En verder de afzonderlijke voornamen van de vier kinderen Charles, Jozef, 
Pierre en Kamiel. 

Dan volgde de Gemeentelijke Harmonie Bredene, gevolgd door vaandeldragers 
van de verschillende verenigingen van Bredene. 

De Vicognewijk was vertegenwoordigd met een groep mensen gekleed zoals bij 
het begin van de eeuwwisseling. 

BBC Bredene droeg een plakkaat met volgend opschrift: 

BBC Bredene 
in basketbal is 100 vaak 

een probleem maar 
Staf Versluys 

scoort het aUeen. 

JAARBOEK TER CUERE 1999. BLZ. 55 



V A N D E CASTEELE LOUIS 

Verder een groep met honden die de koets met Staftje voorafgingen. Deze koets 
was omringd door de folkloregroep "De Bredense Butstampers". 

Boven de ingangsdeur van Wackerbout stond nog het volgende: 

Proficiat aan de honderdjarige 
Hr. Versluys Gustave 

Het O.C.M.W. Bestuur en personeel. 

Hieraan was ook een wedstrijd verbonden en op 20 april 1983 werd door een 
vijfkoppige jury van "Ter Cuere" overgegaan tot het beoordelen van de wijze 
van huldiging aangeboden door de inwoners van Bredene ter ere van de 
eeuweling Gustaaf Versluys. Door de familie Versluys werden prijzen 
toegekend voor het mooiste gedicht of spreuk, de mooiste gevelversiering 
alsmede voor de originaliteit. 
Na beraadslaging werden de volgende winnaars aangewezen: 

5*** prijs: naar de heer Blomme Ronny, Kapellestraat 23, Bredene met het 
gedicht: ,, . 

Hoera, Hoera, Hoera 
Leve onze pépé 

Al 100 jaar gaat hij met ons mee 
jaren lang woonde hij in zijn huisje 

en droeg elke dag zijn kruisje 
Vele stenen heeft hij gesjouwd 

En heeft er grote huizen mee gebouwd 
Een groot huisgezin vroeg veel zorg 

maar daar stond pépé voor borg 
Op oudere leeftijd nog altijd op stap 

en altijd te vinden voor een grap 
Kinderen kenden hem alom 

en iedereen was altijd welkom 
Daarom vieren we met pépé 
zijn 100*** verjaardag mee 

De familie M. Blomme. 

de 4 * prijs: naar E.H. Hemeryck Daniël, Kerkstraat 8 met het gedicht: 

Staftje, vrees niet voor de hel 
ruk tijdig aan mijn bel 
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In *k geef jou een paspoorr 
voor de hemelpoort 

St. Pieter laat je stellig binnen 
zonder B.T.W. te innen. 

ide De 3 prijs naar de heer Defever Cyriel, Duinenstraat 171 met het gedicht: 

Proficiat Staftje Versluys 
Klein maar dapper 
altijd vroeg wakker 

tijdig weg en late thuis 
zo ging hij voet per voet 

zijn honderd jaar tegemoet 
17 april 1883 - 1983. 

Voor de originaliteit: 
De 2*** prijs ging naar het feestcomiteit Blauwe Sluis, met als voorzitter de heer 
Pierre Goethals, Plassendalesteenweg, met de volgende aanbieding: 

1 Hulde aan Staf Versluys 
1 Vanweg feestcomité "Blauwe Sluis". 

.-• 

1 Hij was jong en charmant ] . . „• 

1 Heel zijn hart stond in brand 1 

Zij waren behoorlijk aktief 
vier zonen op hun aktief 

Charles, Jozef, Pierre en Kamiel. 

Deze spreuken werden op draagborden voorgesteld en werden gedragen door 
kinders of leden van de groep. 

Voor de mooiste gevelversiering: 

1*'* prijs aan de heer Pyra Georges, Dorpstraat 74. 

De prijzen werden overhandigd op woensdag 4 mei 1983 in het heemhuis van 
de kring. 
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OMMELOOPER UIT 1732 

OMMELOPER UIT 1732 VAN "DIVERSCHE POLDERS" GELEGEN TE 
BREDENE. 

Enige tijd geleden heeft heemkring Ter Cuere een uitgebreid archief kunnen 
verwerven over verschillende Bredense polders. 

Het archief bevat 18 ,̂ 19® en 20-eeuwse stukken en geeft door zijn continue 
samenhang en volledigheid beeld over het beheer, het gevoerde beleid en de 
eigenaars in die polders. 

Een bijzonder interessant stuk is de ommeloper uit 1732 van landmeter D'Hauw 
die de verschillende polders perceelsgewijze beschrijft. 

Zo beschrijft hij "alle landen" (= gronden/percelen) van "het Sas Polderken van 
Plassendaele", "de Nieuwen Bedyckten Polder van Breedene", "den Grooten 
Polder van Breedene" en het "Potterie Polderken". 

In het Jaarboek van 1999 komt als eerst "Breedene verre Suytwest ten uytcante" 
en het "Sas polderken van plasschendaele breedene verre zuytwest" aan bod. 
De andere polders zullen in latere jaarboeken meegegeven worden. 

DE SASPOLDER. 

Het gebied ten westen van de Zij deling was na het beleg van Oostende een 
groot overstromingsgebied onderworpen aan de grillen van eb en vloed. Via 
indijking en inpoldering werden de slikken en de schorren stelselmatig in 
cultuurland omgezet. 

De indijking van het "Sas Polderken" gebeurde in 1634 met de aanleg van de 
Cruysdijk. De Saspolder is het driehoekig gebied dat heden begrensd wordt 
door de Kanaalstraat (= Cruysdijk), de Plassendalesteenweg en de Vaartdijk 
N o o r d . ' ' . j ' * . , i. 

De ommeloper geeft per polder perceelsgewijs de naam van de toenmalige 
eigenaar, de oriëntatie met vorm en beschrijving van het stuk, het gebruik en de 
oppervlakte weer. * ~ 

Hierna volgt een transcriptie van "Breedene verre Suytwest" en van "het Sas 
polderken" waarbij afkortingen met cursief schrift werden vervolledigd. 
Uitgebreide commentaren met toelichtingen zijn voorzien voor het volgende 
Jaarboek. De ommeloper is folio genummerd. 
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Ommelooper van alle de landen "• - i v* ' 
gheleghen int Sas polderken van 
plasschendaele, den nieuwen 
bedijckten polder van breedene 
den grooten polder van breedene 
daer in begrepen alle de landen 
gheleghen int potterie polderken, 
mij onderschreven ghesworen , ^ 
landmeter slandts vanden vryen 
competerende als de selve ghedaen 
schrijven in 8bre 1732, Torconde 
D'hauw 
1732 

FOLIO 1 (recto) 

Breedene Verre Suytwest 
A 

Nieuwen ommelooper van 
de prochie van Breedene de landen ^ 
gheleghen in s'heerwoutermans 
ambacht, soo van alle de prooslanden ('), 
canonyncxlanden (^), als oock van, 
alle de vrylanden (̂ ), gheleghen in de 
voorseyde prochie in diversche polders 
hier naer volghende, ghemaeckt by 
Charles lootyns gheswooren lant: 
: meter slants vanden vryen ten 
Jaere xvii c sevene, mitsgaders naer voor: 

' Prooslanden: (Verdam, p. 476/477 provest, provoost, proost: geestelijk 
ambt, kloostervoogd ^ proostlanden: landen/ gronden (door bezit) onder het 
gezag van de proost. 

^ Canonyncxlanden: (Verdam, p.282) canonic: kanunnik, domheer, 
koorheer, een geestelijke die lid is van een kapittel ^ canonyncxlanden: landen/ 
gronden onder het gezag van het kanunnikse. 

^ Vrijlanden: (Verdam, p. 751) vri (11,5): in volle eigendom iemand 
toebehorend, eigen - • vrijlanden: landen/ gronden in volle eigendom 
toebehorend. 
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:gaende kerckghebot in der maniere 
naervolgend 

* . ' < I fiï • • > ' 

f 

Per Prochiebouck, 
Eerste Begin , ) , . . „ , ^ . . 
Intv.beghinf°72 ' ' " . . . " ' ' ' ' 
Alvooren de gonne gelegen aende 
suytsyde vande riviere van plas: 
:schendaele naer oostende onder 
den Swaenhouck deel van de ' '''' ' ' ' ' 
gheviverde polders van zandvoorde - ' ' 
int'vyfde beghin ende van oosten 
inne per ommelooper f° 72 
Heer ende meester leonardus van hamme presbytre over 
meester anthone legillion van oosten inne, ende 
is een stick oost ende west, mette zuytsyde ende 
oosthende aen den cuypwegh, met de noordsyde aent 
gheleet. Jegens de vaert, metten westhende aen t' 
eerste naervolgende parcheel, 

ii lyn C) lx Roeden C) 

FOLIO 1 (verso) 

Don Francisco Sance Pardo over Jan Pardo ten 
westhende daer aen een viercant stick metten 
suytoosthende aenden cuypwegh, ende metten noorthende 
aent'voorsyde nieuw gheleet Jeghens den dyck , j 
per ommelooper f° 73 , , , . . . , , 

i gemet ( ) lants 

Heer ende meester Leonardus van hamme presbytre aen den 
westsyde daeraen eenen strynck op t'zuythende , , ,, 
vele smalst aenden cuypwegh ende metten noordhende j , ^ ' , , . ... 
breetst aen t'voornoemd gheleet, 

i lyn xii Roeden 

" Lyn: linie: landmaat - • landmaat van 100 roeden, in Brugge en het 
Gewezen Vrije: 100 vierkante roeden of 1474,56 m^ (H. De Schrijver, blz. 15). 

^ Roede: landmaat ^ in Brugge en het Gewezen Vrije: 14,7456 m .̂ 

* gemet: landmaat ^ in Brugge en het Gewezen Vrije behelst het gemet 
300 vierkante roeden en beslaat 4423,68 w? (H. De Schrijver, blz. 15) 
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Den selven aenden westsyde daeraen nogh een 
strynck metten suythende smalst, 

i lyn lants 

Don francisco Sance pardo aenden westsyde daeraen 
een stick op de noortwestsyde erom ende buyckende 
met beede henden alsvooren 

xcvii Roeden 

Sieur Jan Casier bij coope 1700 over de kercke van Santvoorde 
aenden westsyde daeraen uyt ij gemet, xviii Roeden, danof binnen 
dycke anno 1663 tot ii lyn, xcvi Roeden, de reste int'schorre 

ii lyn xcvj Roeden 

FOLIO 2 (recto) 

Don francisco Sance pardo aenden Zuydtoostsyde daeraen 
een strynckxken groot i lyn, xxii Roeden, de reste 
onder den dyck ende int'schorre per ommelooper 
73 

Ixxxiii Roeden prooslant 

Den selven aenden suytoostsyde daer aen een lanck 
streepken uyt ii lyn: Lxx Roeden, de reste alsvooren 

i lyn: xxxviii Roeden prooslant 

Den selven aenden suytoostsyde daeraen een lanck 
erom stick met half t'weghelken aende westsyde 
mette suytsyde aenden cuypwegh uyt vii lyn : xciii Roeden: 
de reste int'Schorre alsvooren 

I " ' ' ' ii gemet xxxü Roeden 

somma totale vanden v̂  beghinne ' •• - ' >• 
bedraeght > „ . . » .. . . \ 

vi gemet ii lynen xix Roeden 

FOLIO 3 (recto) 

Sas polderken van plasschendaele 
breedene verre zuytwest 

Ligghende op de noordtzyde vande vaert 
van Oostende, met de oostsyde lancxt 
den cuypwegh ende den dyck van 
breedene, mette westsyde lancxt den 
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nieuwen uytghedyckten poldere 
in breedene in t'vyfde beghin van 
s'heerwoutermans, ende alhier het 
eerste beghin vande poldere, die uit: 
ighedyckt is gheweest ten Jaere 
1634 ende gheapplicquiert aenden waeterynghe 
van Blanckenberghe, vanden suydt: 
:oosthende inne, 

Alvooren den Cuypwegh die binnen ghedyckt 
is in dese poldere, soo verre de selve gebruyckt 
wordt tusschen haere grachten van wedersy: 
den p(er) ommelooper 48 

i lyn xiiii Roeden 

Jonker Jaecques Wouters noortwest daer aen een 
viercant sticxken, mette suydtsyde aen den 
cuypwegh metten oosthende aent'Vlietken Jeghens 
de zydelinghe, metten suydtoosthouck aen 
wylent de yestebrugghe 

ii lyn: vii Roeden 

FOLIO 3 (verso) 

Dheer ende meester Egidius goethals tot ghent aende 
noordtsyde ende aen t'westhende daer aen 
diversche strynghen metten oosthende alsvooren 

iiii genre: ii lyn Ixvii Roeden 

Jonker Jaques Wouters west ende zuyt daer aen veurgemeens 
ende streckt met eenen haeck op t'suydthende 
oostwaert in tot aen syn voorschreven ii lyn vii Roeden 
lants, ende metten suytwesthende aent'gheleet 
nevens den dyck van de riviere van oostende, 

V gemet: i lyn xvi Roeden 

Den selven aen t'noortwesthende op t'suytwesthende 
daer aen, een smal sticxken mette suytsyde 
alsvooren, 

xxxii Roeden 

Sieur Jan Casier by coope over de kercke van zant: 
:voorde aenden westsyde daer aen mette westsyde aen myn: 
:heere rokelsin ende Sieur langhe navolgende i lyn 
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xcvi Roeden lants metten zuythende alsvoren p. ommelooper 

49 « ' . ' • ' 

xlii Roeden 

FOLIO 4 (recto) 
Viager et libry Beyts 
Everaert Janssens over het Clooster van Estroo 
ten noorthende van beede voorgaande parcheelen < . 
eenen langhen strynck, metten oosthende 
aenden voorschreven v gemet i lyn xvi Roeden lants, 

i lyn xlv Roeden 
Jonker Jooris rockelsin concessionaris aen den noordtsyde daer aen 
twee strynghen erom aende noordtsyde 

' ' i gemet xliiii Roeden 

Dheer ende meester Egidius goethals aenden noortsyde daer 
aen drye strynghen op 'toosthende erom aenden suydsyde 
metten oosthende breetst aenden naervolgend ii lynen 
xiiii Roeden, lants 

i gemet xxviii Roeden 

Jonker Jooris rockelsin ces. aenden noortsyde daeraen een 
strynck ghenaemt t'hooghe ghemet, mette 
noordtsyde erom aen Jonker Jaques Wouters lant 

i gemet xvii.i Roeden 

FOLIO 4 (verso) 

Den selven ten oosthende van beede voorschreven parcheelen 
daer aen veur gemeens twee strynghen mette oostsyde 
buyckende aen Jonker Jacques Wouters voorschreven 
V gemet, i lyn, xvi Roeden lants, ende metten suythende 
aen syn voorschreven parcheel 

• ' ' ^ iilyn xiiii Roeden 

Jonker Jaques Wouters ten noorthende daer aen 
vier strynghen mette oostsyde aen syn voorschreven v gemet 
i lyne xvj Roeden lants ende aen syn x lyn, xviii Roeden, 
navolgend 

i gemet Ixxvi Roeden 

Den selven aenden westsyde ende ten noorthende daer 
aen een stick van vyf strynghen met twee 
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haecken daer of d'eene op de westsyde streckt suyt: " 
rwaert, ende d'ander op t'noordhende ontrent de 
middele noortwaert in mette westsyde aen Jonker ' a < ^^ 
Jooris rockelsin CCS. lange navolgend lant ende metten . • - >'. 
oosthende aen syn navolgend x lyn xviii Roeden ende metten 
noorthende aen syn naschreven v lyn Ixxi Roeden, 
lants per ommelooper 50 

: , .» 

f^l* 

Everaert Janssens over het Clooster van Estroo 
int'selve parcheel aen beede syden 

FOLIO 5 (recto) 

Sieur Jan Casier over de kercke van Santvoorde 
in t'selve parcheel aenden westsyde of 

Jonker Jooris rochelsin ces- aende westsyde ende ten noorthende 
daer aen ende ten noorthende van hun lant naschreven 
viii lynen xvii Roeden ende syn vyf strynghen mette westsyde ' 
aende naschreven, x lynen xcii Roeden lants, -, <* 

ii gemet xxviii Roeden 

viii lyn xvi Roeden 

i lyne lants 

Sieur Jan Casier over de kercke van Santvoorde 
int'selve parcheel in de middele tot < -

Jonker Jaques Wouters ten noorthende daer aen vier 
strynghen met een weghelken op t'noordthende 
mette noordtsyde aen syn selfst lant, met een haeck 
op de noortsyde oostwaert in streckende 

V lynen Ivii Roeden 

i lyne lants 

ii gemet xciiii Roeden 

FOLIO 5 (verso) ^ . J 

Den selven ten oosthende daer aen ende aenden suytsyde 
vande voorschreven haeck, een stick in den noortoost: 
houck langst, mette suydtsyde erom ende cortst 
aen syn voorschreven ii gemet xxviii Roeden ende metten 
noorthende aen syn naerschreven lant (met een 
hofstede ten noordende daerop staende) 

V lynen Ixxi Roeden 
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Den selven ten suytoosthende daeraen vyf stryngen ' ' 
mette suydtwestsyde aen syn voorschreven ii gemet xxviii Roeden 
ende metten suytoosthende aen dheer ende meester Egidius 
goethals voorschreven iiii gemet ij lyne Ixvii Roeden, lants 

X lyne, xviii Roeden 

Den selven aenden oostsyde by t'suythende daer aen vyf 
strynghen, metten suythende aen dheer ende meester Egidius 
goethals voorschreven iiii gemet ii lyne, Ixvii Roeden, lants ende 
metten oosthende aen t'vlietken Jegens de Sydelinge 

ii gemet Iviiii Roeden 

Den selven aenden noordtsyde daeraen veurgemeens ende ten 
noorthende veurgemeens aen syn voorschreven x lyne, xviii Roeden « 
lants, metten oosthende alsbooven ende mette noortsyde 
aen syn navolgende vervallen hofstede, ende heet 
duy vecotstick per ommelooper 51 

ii gemet 1 Roeden 

FOLIO 6 (recto) 

Den selven ten westhende daeraen mette suydtsyde 
aen hem selfs voorschreven v lyne, Ixxi Roeden lants, ende 

metten westhende oock aen syn voorschreven landt 

i lyn xcvii Roeden 

Niclaeys de Zanghere in t'selve parcheel 

j lyn xcvii Roeden 

Jonker Jaques Wouters aenden noortsyde daer aen 
een weghelken streckende oostwaerts totter 
gheruyneerde hofstede mette noortsyde aen syn 
selfs landt, ' ' ' ' '.' » * -

Ixxix Roeden 

Den selven ten oosthende daer aen ende ten oosthende " • 
van syn lant de gheruyneerde hofstede mette 
schelhove ende metten aen de zuytsyde 
met beede syden ende westhende aen syn 
selfs lant ende metten oosthende aenden water: 
iganck jeghens de zydeUnghe 

ii lynen 1 Roeden 

FOLIO 6 (verso) 
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Den selven op t'oosthende aenden noordtsyde daer aen . • .-. * '•'' 
met een drynckpit wylent in den oostersten ' *;« 'i^- ~ 
strynck, mette oostsyde aenden waeterganck 
jeghens de zydelynge, metten noorthende " 4 
aen michiel van heule lant • ,- . . 

',. , i .1 YÜ lynen \ü Roeden 

Den selven aenden westsyde daer aen vier strynghen 
den oosterste langst op t'suythende tot aen t' 
Schelhof van syn voorschreven hofstede, metten 
noorthende alsbooven ende mette westsyde aen syn 1 
selfs lant 

iii gemet iii Roeden 

Den selven ten suythende daer aen ende aende 
westsyde vanden voorschreven steerte veur gemeem mette, 
oosthende aen syn voorschreven Schelhof ende mette 
suytsyde aen syn voorschreven weghelken synde op t' 
westhende drye strynghen op t'oosthende smalst, 

iiii lynen xxxiii Roeden 

Den selven ten westhende daer aen ende aende 
westsyde van syn voorschreven drye gemete, iii Roeden ende is 
een erom haeckende stick, metten noorthende 
aen michiel van heule lant ende metten suythende 
aen syn voorschreven weghelken per ommelooper 
52 

ii gemet xxiiii Roeden 

FOLIO 7 (recto) 

Den selven aende noortwestsyde naerst t'suythende 
daer aen twee cleene strynghen mette westsyde 
aen syn lant, ende is op den suytwesthouck 
langst, metten suythende aen t'voorschreven 
ende aen syn selfst weghelken 

ü lyne,x\i Roeden 

Den selven ten noorthende daer aen ende ten 
noorthende van syn selfs lant vyf strynghen verhaec: 
ikende wat op t'oosthende, streckende met beede 
henden aen syn selfs lant, 

ii gemet xxxviii Roeden 

JAARBOEK TER CUERE 1999. BLZ. 67 



E. MAHIEU. 

Michiel Van heule aende noortsyde daer aen n' < * fi • s 
ende aende noortsyde van Jonker Jaques Wouters i 
voorschreven lant, twee langhe strynghen, den 
zuyderste vele breetst ende cortst op t'oosthende > 
metten noorthende ende westhende aen syn selfs lant 

i' ' ï. 1 iiii gemet viii Roeden 

Den selven ten noortoosthende daer aen een lanck f 
erom stick oostwaert gaende totten waterganck 
jeghens de zydelinghe, verhaeckende op t'oosthende 
noortwaert in lancx den waterganck ' 
tot aen den uytwegh van syn naervolgende 
hofstede 

V lijnen Ixxxii Roeden 

FOLIO 7 (verso) « , ^ 

De kercke van breedene aende noortoostsyde daer 
aen ende aenden westsyde vanden voorschreven haeck een ' ' ' '' 
strynck op t'oosthende breetst, mette suytsyde 
ende beede henden aen t'voorschreven parcheel 

' i lijn Ixxxvn Roeden 

De pastorie van breedene in t'selve parcheel 
ghemeene ende onverdeelt, 

xxxvi Roeden 

Michiel van heule aende noordtsyde daer aen vier 
strynghen met een weghelken ontrent de 
middele vanden sticke oostwaert gaende tot 
den waeterganck jeghens de sydelinghe, ende 
is eenen uytwegh van syn voorschreven v lynen 
Ixxxii Roeden met wiylent een drinckpit op t'oosthende ' y* 
daer in ligghende ' «̂̂  -

' "̂  ii gemet Ixxxix Roeden 

Den postorie van breedene in t'selve parcheel 
aende suydtsyde of per ommelooper 53 

xxii Roeden 

FOLIO 8 (recto) 

Michiel van heule aenden noordtsyde daer aen 
een strynck verhaeckende op de zuydtsyde 
westwaert ende den haeck is afghedolven, den selven 
strynck is op t'westhende smalst aen syn selfs 
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lant commende metten noortoosthouck veur gemeens aen 
syn selfs hofstede 

' * ' ' ii Z_yn Ixxiii Roeden 

Den selven aenden noortsyde ende ten oosthende daer aen 
veur gemeens de gheruyneerde hofstede metten sticke west 
daer aen, ende metten sticke suydt aenden scheure 
mette noortzyde aen syn selfs lant metten oosthende 
aenden waeterganck jegens de zydelinghe ende verhaeckt 
op t'oosthende suytwaert in langhst den waterganck 
tot aen syn selfs weghelken 

viii lynen ii Roeden 

Den selven ten westhende daer aen een breet stick 
erom aende noortoostzyde, op t'noortwesthende breetst 
mette suytwestzyde ende zuydtoosthende aen syn selfs lant 

vii lynen lix Roeden 

Viager Jan bril css. over dhoirs comotsens ten noortwest: 
:hende daer aen, een erom ommeloopende stick 
metten noortoosthende aende tweede ende derde naer: 
: schreven parcheelen ende metten noortwesthende aen die 
vande potterie in Brugghe lant ende metten suytwesthende 
aen t'Clooster van oudenburgh navolgend ii gemet vi Roeden lants 

V lynen x Roeden 

FOLIO 8 (verso) 

Michiel van heule ten noortoosthoucke daer 
aen 3 strynghen den suydersten cortst op t'oosthende ende 
lancxt op t'westhende mette suytsyde erom aen t'voorseyde 
ende aen die vande potterie in Brugghe lant, mette noordtzyde 
ende oosthende aen viager Jan bril css. navolghende lant metten 
noortwesthende aenden disch van breedene lant, 

, > X lyn xiiii Roeden 

Den selven ten oosthende daer aen twee lange strynghen op 
t'westhende vele breetst verhaeckende op den suytoosthouck ;̂* 
mette suytsyde aen syn voorschreven vervallen hofstede • % 
ende lant, metten westhende aen viager Jan Bril css. voor: 
: schreven v lynen x Roeden ende metten oosthende aenden waterganck 
jeghens de zydelinghe 

v lyn, XV Roeden 
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Viager Jan Bril sec. int'selve parcheel aenden noortzyde H • ^ 
of • • 

V lynen Ixxiii Roeden 

De selve ces. op t'oosthende aenden noortzyde daer aen seven 
strynghen, streckende metten oosthende aenden waterganck 
jeghens de zydelinghe ende metten westhende 
zeere erom aen syn selfs lant, per ommelooper . . 
54 

' X lynen xxv Roeden 

FOLIO 9 (recto) 

De selve css. aenden noortsyde daer aen twee dryehouckte 
stryngen, mette noortoostzyde aenden voorschreven waterganck 
jeghens de zydelinghe mette noortwestzyde aen haer selfs '' ' '" 
navolgende lant ende is genaempt t'bruggewegh ' ' ' ' ' ' ' 

i gemet xv Roeden 

De selve css. ten suytwesthende daer aen veur gemeens drye 
cromme strynghen met eenen langhen steerte inde 
noorthouck metten oosthende aen hun selfs landt 
metten suythende aen michiel van heule lant, 

i gemet xcii Roeden 

De selve css. aenden noortwestzyde daer aen twee strynghen opt 
suythende strekkend met eenen haeck op t'zuytooshende groot 
XX Roeden noortwest in, mette zuydtwestzyde aen michiel van 
heule voorschreven x lyn xiiii Roeden, en metten noortwesthende 
veur geneens aenden disch van Breedene ende aen michiel 
van heule naschreven ii lyn xc Roeden, lants, 

' ' - \ lyn liii Roeden 

Michiel van heule aenden noortzyde daer aen ende aen den j, . ., , 
noortzyde van t'voorschreven haecxken, drye lange strynghen 
op 'tzuytwesthende breetst, mette noordtzyde erom 
ende buyckende aen viager Jan Bril css voorschreven ? i • " 
lant ende metten noortoosthende smalst aenden waterganck \ v ' 
jeghens de zydelinghe, 

ii gemet vi Roeden 

FOLIO 9 (verso) 

Den selven aenden noordtzyde daer aen een strynick strec: 
kende metten noortoosthende alsboven ende metten suytwesthende 
aen viager Jan Bril css. voorschreven v lyne, liii Roeden lants 
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i gemet Ixxxvi Roeden 

Den selven aenden noortzyde daeraen een stick van 
viii lynen xxxv Roeden, daer of dat light onder den « - > 
dyck als inde dyckpits van binnen tot v lynen xlv Roeden - "^ 
de selve ghecort soo en blyft maer inde poldere tot -' • 
ii lyn xc Roeden liggende in twee partyen als xcvii Roeden synde > 
een drye hoecxken commende metten oosthende smalst 
aenden waeterganck jeghens de zydelinge in den houck 
van t'voorgaende parcheel, ende de dyckpits ende d'ander i lyne " 
xciii Roeden light west daerbij, commende mette zuytzyde 
zom aen viager Jan Bril css. voorschreven v lyn liiii Roeden ' -
lants ende metten noorthende, aen t'gheleet nevens . : 
den traeghele van den nieuwen dyck 

ii lyn xc Roeden 

De kercke van breedene west van daer ende ten westhende 
daer aen een sticxken in syn grachten besloten, 
mette westzyde aen michiel van heule navolgend lant, 
metten noorthende aen het gheleet liggende nevens den 
traeghele van den nieuwen dyck, nogh groot 
boven xlvi Roeden die aan t'noorthende liggen in den 
dyck met syn traeghels per ommelooper 55 

i lynen xiiii Roeden 

FOLIO 10 (recto) 

Den disch van Breedene ten suythende daer aen ende aende 
zuytzyde van michiel van heule navolgend lant mette 
oostzyde erom aen viager Jan Bril css. voorschreven v lynen 
liiii Roeden lants, metten zuythende aen die 
vande potterie ende aen michiel van heule x lynen 
xiiii Roeden lants ende syn twee strynghen den stryngracht ^ 
hier in liggende ende is eenen crommen gracht, 

iiii lynen xxxvii Roeden. 

Michiel van heule aenden westzyde daer aen een strynck 
mette westzyde aen syn navolgend ii gemet Ixxv Roeden lants ghe: ' > • i "» 
:naempt ravenhofstede, ende metten zuythende aen t' 
voornoemde potterie lant 

ii lynen lants 

Den selven aen t'noorthende daer aen ende aen tnoorthende 
vanden disch van breedene lant metten oosthende breetst 
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aenden kerke van Breedene lant metten westhende 
veur gemeens aen syn selfs navolgend Ixxi Roeden lants 

Den zelven aenden noortzyde daer aen veur gemeens mette noordtzyde 
aen t'gheleet liggende nevens den traeghele vanden 
nieuwen dyck, metten oosthende alsboven uyt i lyne 
Ixxviii Roeden, danof binnen dycke 

i lyne xxii Roeden 

FOLIO 10 (verso) 

Den selven ten westhende daer aen veur gemeens ende 
van t'voorgaende parcheel in t'selve stick mette noordtzyde 
ende westhende aen t'voorschreven gheleet in t'keeren vanden 
dyck uyt een meerder parcheel van iiij lynen 
XXXV Roeden lants, soo danof in dese poldere maer ghebleven 
en is 

Ixxi Roeden 

Den selven aenden zuytzyde daer aen ende van syn voor: 
:schreven i lyn Ixxviii Roeden een stick synde wylen op t'oosthende 
vyf strynghen, danof den noordersten wat cortst was 
op t'oosthende ende is genaemt ravenhofstede metten 
oosthende aen syn voorschreven ii gemet lants ende metten 
westhende aen t'voorseyde gheleet jeghens den 
dyck, ende was groot iiii gemet ii lynen Ixxviii Roeden, lants 
ende alhier maer in desen poldere ghebleven 
aen t'oosthende of tot per ommelooper 56 

ii gemet Ixxv Roeden 

Dher ende meester geeraert dramst over mevrauwe van 
caneghem by t'westhende over den suytzyde daer aen vyf strynghen 
erom aende oostzyde op t'noorthende mette westsyde zom ,,. ,, ^ 
aen t'voornoemde gheleet ligghende nevens den dyck metten 
suythende aen michiel van heule lant, nogh groot 
boven xii Roeden, in den traeghel als in t'gheleet 
afgedolven, syn ende nogh zeven roeden die af: 
:ghespoelt syn inde crecke 

v lynen xlviii Roeden 

FOLIO 11 (recto) 

T,Clooster van Sinte Pieters t'oudenburgh in t'selve 
stick aenden oostsyde of met i gemet xciiii Roeden daer van dat 
afgespoelt is inde creke ten suythende vier roeden 
lants dus blijft. 
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i gemet xc Roeden 

Die van t'Clooster van Vicoignen aenden westzyde by 
t'zuythende van tweede voorschreven parcheel een geerende 
sticxken by t'noorhende te niete loopende mette west: 
syde aen t'voorschreven gheleet nevens den dyck met 
zuythende aen een wyde creke Jeghens michiel 
van heule lant uyt een parcheel van iiii lynen 
Ixxi Roeden maar in dese poldere ghebleven is 
tot 

xliii Roeden 

Dheer ende meester geeraert dramst over mevrauue van 
Caneghem aenden oostsydVe van t'Clooster van Sinte Pieters 
t'oudenburgh voorschreven i gemet xc Roeden lants, ende is een 
stick van drye strynghen van oudts genaempt 
zantvoordedam met een houcxken in den 
noortwesthouck, ende is op de zuytwestzyde erom ' 
streckende metten noorthende aen michiel van 
heule voorschreven lant, ghenaempt raven 
hofstede nogh groot boven xii Roeden die op t'zuythende af 
gespoelt syn in de crecke 

ii gemet Ixiii Roeden 

FOLIO 11 (verso) 

Die van de potterie aenden oostzyde daeraen metten 
noorthende zom alsboven mette oostsyde aen viager Jan Bril 
css. voorschreven v lynen x Roeden, metten noorthende aen michiel 
van heule ende aenden disch van breedene lant, ende syn 
ses strynghen op t'suythende den oostersten is op haer selve 
afghedolven groot 460 Roeden dit parcheel is nogh 
groot boven xxxiii Roeden die op t'suythende ende zom 
westzyde syn afghespoelt in de creke 

viii gemet Ixxv Roeden 

TClooster van Sinte Pieters t'oudenburgh ten suythende daer 
aen ende aenden oostzyde van de drye westerste strynghen ende \^ 
is een stick van vier strynghen op t'oosthende mette 
zuydtzyde erom ende buyckende aen t'commun van 
Sinte Wauburge in brugghe ende aen michiel van heule 
lant streckende metten oosthende breedtst aen viager Jan 
bril css. landt 

ii gemet vi Roeden 
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Tselve clooster ten suytwesthoucke daer aen vyf 
corte vyfhouckte strynghen op den zuytwesthouck langst 
mette westzyde aendie vande potterie in brugghe, lant metten 
suythende erom ommeloopende aenden kercke van breedene 
ende t'commun van Sinte Wauburghe in Brugghe lant met 
wylent een dairynckpit inden noortoosthouck 
daer in ligghende, mette oostzyde aen t'voornoemd commun 
lant dat meest nederlant was, nogh groot boven 
XXX Roeden verlies ten noorthende ende zom westzyde 
in de creke 

V lynen xviii Roeden 

FOLIO 12 (recto) / 

Dheer ende meester geeraert dramst over mevrauwe van caneghem 
aenden westsyde by t'noorthende daer aen ende aende ^ 
westzyde van die vande potterie lant, mette noort: 
:syde aen syn voorschreven ij gemet Ixiiii Roeden, metten suydthende 
erom ende buyckende aen die vande potterie lant 
ende syn vyf corte strynghen met wylent een r , , 
drynckpit in den suydersten stryngracht, nogh 
groot xxxiii Roeden verlies in de creke ter noortsyde 
ende op beede henden, 

iiii lynen xxx Roeden 

Michiel van heule ten westhende naerst de zuytzyde 
daer aen ses corte strynghen synde op t'westhende seven 
strynghen mette noordtzyde aen dheer ende meester geeraert 
dramst ende aen t'clooster van oudenburgh lant metten 
westhende aenden kerke van Breedene ende syn selfs lant 
navolgend i lyne xxxiii Roeden, mette zuytzyde aen die vande 
potterie lant, nogh groot boven xxv Roeden die aende 
noortzyde afghespoelt syn inde creke 

iii lynen Ixi Roeden 

Die vande potterie in brugghe inden middele ten oosthende d'aen 
een buyckende stick mette suytwestzyde erom aen heurlieder 
lant, mette oostzyde aen t'Clooster van oudenburgh ende 
aen t'naervogende lant, mette noortzyde aen dheer ende meester 
geeraert dramst voorsyt lant, ende is een stick met 
een langhen steert, danof den eenen steert streckt 
opde westzyde noortwaert ende d'ander oostwaert, 
nogh groot boven xx Roeden: verlies inde creke aende 
noordtzyde ende in den suytoosthouck 
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,'{^ ' . ' ,^i ' .. ii gemet \x Roeden 

FOLIO 12 (verso) 

De kercke van Breedene aen noordtoostzyde daer aen 
vanden voorseyden suytoostersten steerte, drye corte ^' > . , i ,, ^ 
dryehouckte strynghen, erom aenden noortwestzyde ' ^ ^ > ' 
ende op het suytwesthende, mette noortoostzyde aen t' /̂ ' • \. 
Clooster van sinte pieters t'oudenburgh lant, nogh 
groot boven xiiii Roeden, die op de westzyde ende op het 
zuythende syn afgespoelt in de creke 

ij gemet x Roeden 

T'Commun van Sinte wauburghe in brugghe aenden oostzyde 
daer aen ende aenden oostzyde van t'Clooster van Sinte pieters t'ouden: 
:burgh lant, een groote platse erom aenden westzyde 
ende op beede henden, metten suythende aen michiel 
van heule lant, nogh groot boven xv Roeden: die af: 
:ghespoelt syn op t'westhende ende inden suytwesthoucke '' • 
inde creke per ommelooper 58 

vii lijnen xv Roeden 

Michiel van heule aenden oostzyde daeraen mette 
noortsyde aen t'Clooster van oudenburgh ende aen viager Jan 
bril css. lant, metten suythende aen t'commun 
van Sinte wauburghe in brugghe lant, mette oostzyde aen '- ̂  
syn selfs ende aen t'naer volgende lant, ende is 
een stick erom aenden oostzyde met eenen langhen 
houck in den noortoosthouck, 

• , . , , viii lynen xxxvi Roeden 

FOLIO 13 (recto) 

Jonker Jaques Wouters den oostzyde by t'suythende daer . ̂ ,̂ . , 
aen, seven strynghen met een weghelken op den 
zuytwesthouck westwaert streckende tot aen 
michiel van heule lant mette suytsyde in den 
geheelen lantwegh jeghens syn voorschreven 
ii gemet xciiii Roeden, ende is op t'westhende buyckende, 

vj gemet xxxvii Roeden 

Heer ende meester leonardus van hamme presbytre ten 
westhende naerst de suydtzyde daeraen ende is een erom 
stick met eenen langhen houck inden suytoosthoucke 
mette zuytzyde aen t'voorschreven weghelken ende aen Jonker 
Jaques Wouters navolgens iiii lynen xxiii.. Roeden streckende 
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metten westhende aenden kerke ende disch van breedene 
landt, 

i gemet ix Roeden 

T'Clooster van Zonnebeke aen de noordtzyde daer 
aen twee strynghen, metten oosthende aenden voorscheven 
vj gemet xxxvii Roeden, metten westhende aen michiel 
van heule lant, 

ii lynen xxxi Roeden 

T'Commun van Sinte Wauburghe in brugghe aenden noortzyde 
daeraen veur gemeens in t'selve parcheel streckende 
metten oosthende alsvoren ende mette noortzyde ende westhende 
aen michiel van heule lant, 

ii lynen xxxi Roeden 

De kercke van breedene aenden zuytsyde naerst 
t'westhende daeraen van t'Clooster van Zonnebeke voor: 
: schreven lant, ende ten zuythende van michiel van 
heule lant, vier strynghen metten oosthende aen heer 
ende meester leonardus van hamme lant ende met 
de zuytzyde aen t'Clooster van Zonnebeke lant 

1 lynen Ixxxii Roeden Vi 

Den disch van Breedene int'selve parcheel 
ghemeene ende onverdeelt per ommelooper 59 

i lyne Ixxxii Roeden Vi 

Michiel van heule ten westhende daer aen een stick 
op beede henden uytghedairinckt geheeten, de oude 
teghelrye, mette zuydtzyde aenden kercke, disch 
en de pastorie van zantvoorde lant ende met 
:den westhende aen michiel van heule naschreven ii lynen 
ii Roeden lants 

i gemet lants 

FOLIO 14 (recto) 

Michiel van heule in t'selve parcheel gemeene 
ende onverdeelt 

i gemet vi Roeden 

Den selven Michiel van heule aenden noordzyde 
daeraen drye strynghen den middelsten zom 
uytgedairinckt mette oostzyde aen syn selfst. 

JAARBOEK TER CUERE 1999. BLZ. 76 



OMMELOOPER UIT 1732 

t'Clooster van Zonnebeke, ende t'commun van . . , 
Sinte Wauburghe in brugghe, alle landt, ende metten , <. - > < > 
noorthende oockaen t'selve commun lant, nogh ,̂  >, 
groot boven xii Roeden, verlies ten noorthende in 
de creke, 

v lynen xl Roeden 

Jonker Jooris rockelsin css. aenden westzyde daer aen 
twee strynghen, den oostersten langst op t'zuythende 
mette westzyde aen t'Clooster van Jacobinessen, 
naerschreven ii lynen lants, ende mette noorthende 
aende kerke van Breedene lant nogh groot 
boven xviii Roeden, verlies in de creke ten 
noorthende, 

i gemet xx Roeden 

FOLIO 14 (verso) 

Michiel van heule ten zuythende vanden westerste 
strynck, een stick van drye strynghen groot seven 
lynen twalf roeden lants, commende mette " ' 
oostsyde aen syn selfs voorschreven teghelrien 
stick, mette westzyde aen t'gasthuys van 
oudenburgh ende Jonker Jooris Rockelsin css. lant 
dat ghenaempt is de hooghe steerte, hier of 
behoort den selven van heule de oostzyde of, 

ii lyne ii Roeden 

Den selven van heule in t'selve parcheel 
aenden westzyde daer aen veurgemeens 

ii lyne vii Roeden 

T'Clooster vande Jacobinessen in brugghe aenden west: 
:syde daer aen in t'selve parcheel de 
reste vanden sticke per ommelooper 60 ' ^ '^ ' '•' • 

, .) i gemet iii Roeden 

FOLIO 15 (recto) 

Jonker Jan Casier by coope over de kerke van Zantvoorde 
ten suythende daeraen, ende aen de zuydtzyda van 
michiel van heule voorscheven teghelrie, een stick 
van drye strynghen, erom aenden noortzyde groot 
vyf lynen dertigh roeden lants, metten westhende 
aen Jonker Jooris Rockelsin css. lant, einde mette 
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oosthende aen t'Clooster van Zonnebeke lant ' ' ' ' 
hier van behoort van dit parcheel aen Sieur ' * 
Jan Casier over de kercke van Zantvoorde de ' f ? 
noortzyde of tot, 

i lyne Ixviii Roeden 

Den disch van zantvoorde in t'selve parcheel 
ghemeene ende onverdeelt 

Ixxxvii Roeden 

De pastorie van zantvoorde in t'selve 
parcheel ghemeene ende onverdeelt 

'' ' \x\xw'n Roeden 

Jonker Jooris Rockelsin css. aen de zuydtzyde daer 
aen de reste van den sticke 

j lyne Ixxxviii Roeden 

FOLIO 15 (verso) 

Den selven css. aenden zuydtzyde daeraen dry e strynghen 
streckende met beede henden alsvoren metten suydt: 
:westhouck aen t'geleet 

vii lynen xlii Roeden 

Den selven css. aenden suytzyde daer aen wylen vier 
strynghen, den noordersten cortst op t'oosthende strec: 
:kende metten oosthende zom alsboven mette suytwestzyde 
aen t'gheleet, liggende neven den dyck van de 
nieuwe riviere geheel hier toe ghemeten, nogh 
groot boven vier roeden lants die afghedolven 
syn, 

»/f V T4,'j4i,i.,.n , vii lyneen Ixxxvi/?o^öfen 

Den selven css. aen t'suytoosthende daeraen seven ., , , . ,. 
strynghen ende de twee dweerstrynghen op t'zuythende strynghen oost 
ende west, mette suydtzyde aen t'voorschreven geleet 
neven den dyck geheel hiertoe ghemeten mette - - u '' 
suytoostzyde aen Jonker albert de gras navolgens vii lynen 
xxii Roeden prooslant, nogh groot boven een lyne 
1 Roeden: die aen t'suytwesthende syn afgedolfven 
inde riviere metten dyck, 

iii gemet xc Roeden 
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T'Clooster van Zonnebeke ten noortwesthoucke 
daer aen een dryehouck met een weghelken 
ontrent thien roeJen lanck op t'noortoosthoucke ' ' ' ' ' 
noortwaert streckende tot aen navolgend iiii lynen 
xxiii Roeden mette suytoostzyde ende westhende aen Jonker Joons 
Rockelsin css. lant, ende verhaeckt op tlwesthende 
per ommelooper 61 ' ''~ ' 

.̂ i gemet xlviii Roeden 

FOLIO 16 (recto) 

T'Selve Clooster van Zonnebeke aenden noortzyde daer 
aen twee stryngen, mette westhende aenden kerke, 
disch, ende pastorie van zantvoorde lant ende 
aen Jonker Jooris rockelsin css. lant, mette noordtsyde 
aen michiel van heule lant ghenaemt de 
oude teghelrye, ende oock aen de kercke ende 
disch van breedene lant, met wylent een pit [ 
inden noortwesthouck hier in ligghende, . 

iii gemet Ixxxv Roeden 

Jonker Jaques Wouters ten oosthende naerst de noortzyde 
daer aen, een stick op t'westhende breetst mette ' > 
noordtzyde aen heer ende meester leonardus van 
hamme i gemet ix Roeden, metten suythende aen Jonker Jooris 
Rockelsin css. navolgende x lynen xcii Roeden lants 

iiii lynen xxiii Roeden 
't , . * 

Sieur Jan Casier by coope over de kerke van 
Santvoorde ten suytwesthoucke daer aen, 
een langhe smalle strynck, metten suythende 
breetst aen Jonker Jooris rochelsin css. lants ende metten , ' » 
noortwestzyde aen t'Clooster van zonnebeke voorschreven lant ^ 

i lyne Ixxii Roeden 

FOLIO 16 (verso) 

Jonker Jooris Rockelsin css. aenden oostzyde daeraen 
vier strynghen op t'zuythende erom aenden oostzyde ende 
op beede henden, mette oostzyde aen syn voorschreven 
V lynen Ivii Roeden, lants ende metten noorthende 
aen Jonker Jaques Wouters lant. 
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X lynen xcii Roeden 

Jonker albert de gras ten suythende daeraen van de drye 
oosterste strynghen, een stick van twee strynghen met 
eenen breeden haeck op t'zuythende suytwestwaert 
streckende tot aen t'voorschreven gheleet geheel hiertoe 
ghemeten mette westzyde aende voorschreven iii gemet 
xc Roeden, lants mette oostzyde aen 'twede naerschreven 
parcheel, nogh groot boven Ixxxviii Roeden, die ten 
zuytwesthende van den haeck syn afghedolven 

vii lynen xxii Roeden prooslant 

Den selven aenden zuytoostzyde vanden voorsyde haeck een , j • ,-
drye houckte sticxken op t'zuythende vele breetst 
jegens t'voorschreven geleet geheel hier toe gemeten 
mette oostzyde aen syn navolghende iii/jn ., , , , . . . 
Ixviii/?6>e<ie« prooslant ende is op t'noorthende ' , 
scherp ende dryehouckte nogh groot boeven xliii Roeden 
die op t'suythende syn afghedolven in den dyck , 
vande vaert per ommelooper 62 

' ii lynen xlii Roeden prooslant 

FOLIO 17 (recto) 

Den selven ten noordtoosthende, daer aen van de 
voorschreven scherpen houck ende aenden oostzyde van syn 
selfs voorschreven vii lynen xxii Roeden lants een stick van, 
vyf strynghen, commende mette oostzyde aen Jonker Jan 
Cassier over de kerke van Santvoorde langhe voor: 
: schreven een lyne lants ende metten noorthende aen Jonker 
Jooris Rockelsins css. voorschreven v lynen Ivii Roeden ende 
Jan Cassier beede lant 

f viii lynen xvii Roeden, prooslant 

Den selven ten suythende daer aen drye strynghen r.. ,» . T 
metten oostzyde alsboven mette zutwestzyde aen syn »41-H. MS ., ,\)̂ ,UW/ ^ W> >i. 
selfs voorschreven ii lynen xlii Roeden prooslant metten 
suytwesthoucke aen t'voorschreven geleet nevens den 
dyck vanden vaert nogh groot boven vij Roeden: die . ' 
aenden suytwesthouck syn afghedolfven inden 
dyck vanden vaert 

iiii lynen lx viii Roeden: prooslant 

Jonker Jooris Rockelsins css. ten suythende vanden oostersten 
strynck, ende ten suythende van Jonker Jan Cassier ende 
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Everaert Janssens lange voorschreven lant een drye: * ' 
:houckte sticxken metten suythende breetst aent' 
geleet nevens den dyck geheel hier toe gemeten ^ 
metten oosthende aenden xlii Roeden behoorende Jonker Jan ' ' ' 
Cassier lange voorschreven 

i lyne xcvi, Roeden 

FOLIO 17 (verso) 

Den selven Jonker Jooris Rockelsin css. west vandaer ende 
ten suytwesthende vanden voorschreven vii lynen xlii Roeden lants 
ende is een dryehouckte stick commende mette suydt: 
:syde breetst aen t'voorschreven gheleet geheel hiertoe 
ghemeten ende streckt langst het selve gheleet 
totter langhde van xlix Roeden 1/3 streckende mette 
oostzyck aen Jonker Jan Cassier over de kerke van Santvoor: 
:de alsoock aenden disch, ende pastorie van Santvoor: 
:de lant metten westhende smalst aende naerschreven 
i gemet Ixx Roeden synde het laste parcheel vanden beginne, 
synde dit parcheel deel van iii gemet lii Roeden ende iij gemet 
liii Roeden, danof de reste light inde riviere als in de 
polders van Zantvoorde 

ij gemet x Roeden 

T'Clooster van Sinte godelieve aenderi noortzyde daer aen 
drye dryehouckte strynghen met geheel het wegelken 
aenden noordzyde, alsoo verre alst'daer jeghens comt 
met een steert ten noortoosthoucke tot aen het 
Clooster vande Jacobinessen lant metten suytwesthende 
smalst aen t'laste parcheel van dese polder 

vii lynen xl Roeden 

T'gasthuys van oudenburgh aenden noortzyde daeraen 
een strynck mette noortzyde ende suytwesthende 
aen Jonker Jooris Rockelsin css. lant, ende is genaempt , , 
de hooghe straete per ommelooper f° 63 

i lyne xxx Roeden 

FOLIO 18 (recto) 

Jonker Jooris Rockelsin css. in t'selve parcheel ghemee: 
:ne ende on verdeelt 

i lyne 

JAARBOEK TER CUERE 1999. BLZ. 81 



E. MAHIEU. 

T'Clooster vande Jacobinessen in Brugghe ten noordoosthoucke , s >, i 
daer aen, ende ten noortoosthende van t'voorschreven Clooster 
van Sinte godelieve lant, een strynck mette suyt: 
:oostzyde buyckende aen Jonker Jooris Rockelsin css. voornoemd 
i gemet Roeden lants metten noortoosthende aen die vande 
potterie in brugghe lant, nogh groot boven xviiii Roeden 
verlies inde creke aen beede syden, 

ii lynen lants 

Michiel van heule aenden noortwestsyde daer aen ' 
een strynck, metten suytwesthende aenden gasthuys 
van oudenburgh voorschreven gemeene lant 

, } ,̂ , , j . i lyne xyiii Roeden 

Die vanden potterie in brugghe aenden noortwestzyde daer aen ' 
ses strynghen, mette noortwestzyde aen haerlieder selfs »' ^^ ' 
neerschreven ii lijnen xxiiii Roeden metten noortoosthende f ' ' 
aen haerlieder voorschreven ii lynen lx Roeden ende dit parcheel » 
is een stick aen beede syden erom ende oock aen 
beede henden 

xi lynen iii Roeden 

FOLIO 18 (verso) 

Jonker Jooris Rockelsin css. ten suytwesthoucke daeraen 
vanden twee suytoosterste strynghen een lanck erom 
stick genaemt den crommen strynck met 
eenen haeck op t'noordhende westwaert keerende, com: 
:mende mette zuydtoostzyde aen t'gasthuys van 
oudenburgh voorschreven gemeene lant 

i gemet xliiii Roeden 

Dheer ende meester geeraer dramst over mevrauwe van 
caeneghem aenden noortwestzyde daeraen ende aenden 
zuytwestzyde vanden haeck, een viercant sticxken, 
streckende metten noortwesthende aen die vande potterie '̂ '̂ ^^ ^ *̂ i .. , 

in brugghe ende aen michiel van helle lant 

i lyne Ixiiii Roeden 

Jonker Jooris Rockelsin css. aenden suydtsyde daeraen een 
vyfhouckte stick, metten zuytoostzyde aen syn 
voorschreven i gewet xliiii Roeden, ende mette noortwetszyde aenden 
potterie ende mechiel van heule lant, metten 
zuytwesthende aen syn navolgend i gemet Ixx Roeden ende was 
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op de zuydoostzyde ontrent de middele uytghe: . / ! « . • ',». > 
:dairinckt u>/nil/' • •'•" 

iii lynen xxxii Roeden 

FOLIO 19 (recto) 

Michiel van heule op t'noortoosthende aenden , 
noortwestzyde daeraen ende aen t'noortwesthende veur: , ] . 
:gemeens aen dheer ende meester geerart dramst lant, , 
ende van Jonker Jooris Rockelsin css. Verhaeck vanden 
crommen strynck, een stick van drye strynghen, 
den oostersten vele meest tsaemen groot twee 
ghemeten lant mette noortzyde aen die van pot: 
:terie voorschreven xi lynen iii Roeden lants, mette suydt: 
:westzyde aenden selve potterie naschreven i lyne li Roeden, hierof 
competeert aenden voornoemden van heule aenden noortzyde .' -» 
of tot, per ommelooper f° 64 ,,; ,, ,,N^ 

' ' ii lynen Ixxviii Roeden 

Die vanden potterie in Brugghe int'selve par: 
:cheel aenden zuytzyde of tot 

i gemet xxii Roeden 

Die vanden potterie in brugghe aenden noortwesthouck 
daeraen een strynck, mette oostzyde aen haerlieder 
voorschreven xi lynen iii Roeden lants, mette westzyde aen die 
van vicoigne ende michiel van heule voorschreven 
iii lynen Ixi Roeden, lants 

lynen xxiii Roeden 

FOLIO 19 (verso) 

Michiel van heule noortwest daer bij een vier: „ , . > it' 
:cant sticxken, mette noortzyde erom aende creke ., '. 
jegens d'heer ende meester geeraert d'ramst ende die van 
vicoigne voorschreven lant, metten westhende aen t'ghe: , ,» » / 
:leet liggende nevens den nieuwen dyck van desen 
poldere, nogh groot boven ii lynen Ixiiii Roeden verlies 
soo inden dyck met gheleet als inde creke 

i lyne lants 

De kercke van breedene aenden suytzyde daer aen 
ende waeren wylent op t'oosthende drye strynghen synde 
nu een oneffen sticxken, metten oosthende aen 
michiel van heule voorschreven iiii lynen Ixi Roeden, mette 
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westhende aen t'voorsyde gheleet liggende nevens den ,, ,t »,, 
dyck van dese poldere uyt een parcheel van 
i gemet xliii Roeden, blijft nogh voor dese poldere tot 

i lyne 1 Roeden 

Michiel van heule aenden zuytzyde daeraen een 
strynck neder uytloopende lant metten oosthende 
aende ii lynen xxiiii Roeden, potterielant ende metten 
westhende alsboven uyt een partye groot i lyne Ixxiiii Roeden 
lants is aen t'oosthende of binnen dese poldere tot 

i lyne xxxiii Roeden 

FOLIO 20 (recto) ., .r 

Die van Vicoingnen aenden suydtzyde daeraen een 
sticxken streckende met beede henden alsboven uyt een 
parcheel van i lyn Ixi Roeden, is aen t'oosthende of binnen 
dese poldere tot 

i lyne xxx Roeden 

Michiel van heule aenden suytzyde daer aen een 
strynck mette suytzyde erom streckende met beede 
henden alsboven ende light op t'oosthende veur gemeens suyt 
een parcheel van i lyne xlvi Roeden ende aen t'oosthende 
of binnen dese poldere tot 

i lyne xxxv Roeden 

Dese selven michiel van heule aenden zuytzyde daer aen 
een stick zuyt ende noort, mette westzyde alsvooren, 
metten suythende aen die vande potterie na: '̂ f' **̂ '** '̂  • 
: schreven ende is bij den ommelooper in twee par: ; ' ' . .. ,' 
:cheelen als i lyne xxxix Roeden, ende i lyne Ixi Roeden uytbrin: •: '̂' 
:ghende stsaemen per ommelooper f° 65 

! < f 

FOLIO 20 (verso) 

Die vande potterie in brugghe aende oostzyde daer aen 
commende mette zuytoostzyde aen heurlieder voorschreven 
i gemet xxii Roeden ende aen michiel van heule ii lynen 
Ixxviii Roeden, streckende metten noorthende aen heurlieder 
voorschreven lants 

i gemet lants 

JAARBOEK TER CUERE 1999. BLZ. 84 



OMMELOOPER UIT 1732 

i gemet \i Roeden 

De selve ten zuythende vande twee voorschreven parcheelen 
een strynck, mette suydtzyde aen heuriieder navolgend 
ii gemet lx Roeden, metten westhende aen t'voorschreven geleet 
nevens den dyck van dese poldere, nogh groot • :. 
boven xi Roeden die op t'westhende of ligghende in t' 
gheheele als in den traeghele 

. i lyne Ixxiiii Roeden 

Michiel van heule ten suytoosthende daer aen met 
beede syden aendie vande potterie lant, metten 
suytoosthende aen Jonker Jooris Rockelsin css. voorschreven 
iiii lyne xxxi Roeden lants 

i lyne li Roeden 

FOLIO 21 (recto) 

Die vande potterie in brugghe aenden suytwestzyde daer aen 
ende aende suytwestzyde van heuriieder voorschreven i lyne 
Ixxiiii Roeden, ende is een stick met eenighe platte 
killen daer in liggende alsoock eenighe pitten naerst 
t'westhende, streckende metten westhende aen t'geleet 
liggende nevens den dyck van dese poldere mette 
zuytzyde aen t'Clooster van oudenburgh ende van Sinte 
godelieve beede lant, metten suytoosthende aen Jonker 
Jooris Rockelsin css. lant, nogh groot boven 
i lyne xc Roeden, die onder den dyck in t'glieleet als 
in de diepste pitten liggende, 

ij gemet lx Roeden 

De selve aenden suytzyde naerst t'westhende daer aen 
een smalle strepe mette westsyde aen t'gheleet 
liggende nevens de voorsyde nieuwen dyck metten 
zuyhende aen t'geleet ligghende nevens den dyck 
vanden riviere geheel hier toe ghemeten uyt een 
parcheel groot i gemet 1 Roeden lants is ghedyckt in desen 
poldere aenden noortoosthouck of tot 

i lyne xxx Roeden 

TClooster van oudenburgh aenden oostzyde daer, aen mette 
noortzyde aen die vanden potterie in brugghe voorschreven ii gemet 
X Roeden, mette zuytzyde aen t'voorschreven geleet liggende 
nevens den dyck van den ryviere wylent den yperleet 
geheel hier toe ghemeten synde by den omme: 
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:looper twee partyen als ii lynen Ixv Roeden, ende i lyne 
Ixxxv Roeden, uyt een meerder parcheel x lynen xxxvii Roeden, 
tot, 

' ' iiii lynen 1 Roeden 

FOLIO 21 (verso) 

T'Clooster van Sinte godelieve aenden oostzyde daer aen veur gemeens 
strynck met beede henden alsvooren per ommelooper ii 
Ixxii Roeden, ende nogh xlii Roeden, uyt een parcheel van 
ii lynen xcv Roeden, groot per ommelooper f° 66 

"' ' i gemet xiiii Roeden 

Jonker Jooris Rockelsin css. aenden suytoostzyde daeraen veur gemeens 
mette oostzyde aen syn voorschreven ii gemet x Roeden, ende aen het 
Clooster van Sinte godelieve lant strynck met beede 
henden alsvooren ende oock metten noorthende aen syn ^ ^ -
iiii lynen xxxi Roeden, lants dat een vyfhoeckte stick is 
dit parcheel staet per ommelooper in twee partyen 
als ii lynen Ixx Roeden ende i lyne lants uyt ii lynen xx Roeden 
beloopende 'tsaemen 

i gemet Ixx Roeden 

Somma vande geheelen polder bedraeght 

i'̂  xciiii gemet Ixxi Roeden 

y . t 
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Driekoningen feest ^ - -

Naar jaarlijkse gewoonte wordt door VVF Oostende, heemkring De Schorre, 
Stene, heemkring De Plate, Oostende en heemkring Ter Cuere een avond inge
richt met de bedoeling een koning te kiezen en dit naar aloude gewoonte. In het 
jaar 2000 op 6 januari was het de beurt aan de heemkring Ter Cuere en als toe
maatje kregen we het volgende: ' - (. , 

'f ' -f ^ ' t . it ^- t, " l f ' 

Causerie over: 

De 3 wijzen uit het oosten. 
. .V. ;i . ,. Gegeven door Jan Cattrijsse. 

Beste mensen, ' • ' •' 

Ik ben hier uitgenodigd om een kleine causerie te houden over de 3 wijzen, ook 
wel de drie koningen genoemd. 

U bent hier samen om het driekoningenfeest te vieren, maar weet u wel wat de 
inhoud van het feest is? Ikzelf ben- als wijze- momenteel mijn doctoraatsthesis 
over deze materie aan het maken en ik mag U zeggen dat de voorbije millenni
umovergang mij tot onthullende inzichten heeft gebracht. U realiseert zich dat 
ook in die tijd de millenniumkoorts heerste. Daarbij kwam nog dat men na dui
zenden jaren aftellen, plots de jaren moest gaan optellen. Dat bracht enige onze
kerheid bij de bevolking met zich mee, te vergelijken met de invoering van de 
Euro nu. Omdat sommige van mijn inzichten heel recent zijn, vraag ik dan ook 
begrip voor het soms wat chaotische verloop van mijn uiteenzetting. Ik hoop dat 
U net als ik, geboeid zult luisteren naar mijn uiteenzetting. 

Om U helder de zin van het Driekoningenfeest duidelijk te maken, moet U goed 
weten dat de Bijbel - net als alle andere geschriften uit die tijd - absoluut niet 
letterlijk mag genomen worden. De schrijvers uit die tijd gebruikten beeld
spraak., metaforen, vergelijkingen, symboliek om hun boodschap uit te dragen. 
Dat staat in schril contrast tot het rauwe realisme dat momenteel in onze litera
tuur hoogtij viert. Ik mag niet dromen dat Herman Brusselmans de enige evan
gelist zou zijn geweest, want dan zou de Bijbel op last van het parket en na 
klacht van Maria Magdalena nooit in de handel verkrijgbaar zijn geweest. 

Opdat U mij nu zou kunnen volgen (en ik bedoel niet dat U nu apostel van mij 
kunt worden) zal ik eens chronologisch het Kerstverhaal met U overlopen en 
enkele kanttekeningen maken zodat de boodschap van het verhaal vertaald 
wordt naar onze hedendaagse maatschappij. 
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Alles begint bij het verhaal van Johannes de Doper. Zijn ouders, Elisabeth en 
Zacharias, waren zo oud dat ze eigenlijk niet meer geloofden dat ze nog kinde
ren konden krijgen. Na een nachtje dolle pret zonder een sprankeitje hoop, 
kwam iemand hen het goede nieuws brengen, nl. een engel. In onze tijd zouden 
een gynaecoloog, een relatietherapeut en de Dienst Slachtofferhulp hiervoor 
hebben ingestaan. De engel berichtte hen over de komst van een zoon (ja, zon
der voorafgaande echografie) en hij verplichtte hen het kind Johannes te noe
men, iets wat in deze tijd compleet niet zou aanvaard worden, aangezien geen 
enkele acteur van een soapserie op TV Johannes heet. Zacharias kon het hele 
gebeuren niet geloven en door zijn ongeloof werd hij sprakeloos, 9 maanden 
lang. Iets wat nu een paternalistische prenatale dysfunctie van de stembanden 
zou heten. Toen Maria te horen kreeg dat ze zwanger was, viel Jozef helemaal 
uit de lucht. Gelukkig was hij een ervaren valschermspringer. Ook hij kreeg het 
blijde nieuws van een engel te horen, al kan ik me voorstellen dat hij de Goede 
Geest waarvan sprake wel eens duchtig onder handen had willen nemen. Maar 
hij zweeg, omdat hij niet goed wist hoe je zo'n Geest nu eigenlijk bij het nekvel 
pakt. Ehsabeth en Maria (nichten) en Jozef en Zacharias (geen nichten voor zo
ver wij weten) zochten wat troost bij elkaar tijdens de zwangerschap. 

In de zevende maand van Maria's zwangerschap begon men in Jeruzalem be
hoorlijk te panikeren ivm het komende millennium. Koning Herodes wou ab
soluut vermijden dat zijn administratie zou ten onder gaan aan de komende 
millenniumbug: iemand had hem verteld dat er één dezer dagen een nieuwe ko
ning zou geboren worden en dat wou het Staatshoofd toch wel even geregi
streerd zien op papier. Hij dacht even goed na en veinsde toen dat hij bezorgd 
was over zijn onderdanen. Dat is ongeveer even moeilijk als voor een gelovige 
om een roeping te veinzen. Ik heb ooit Kardinaal Danneels horen spreken over 
een seminarist die zijn roeping had geveinsd. De jongeman was toch het semi
narie binnengeraakt, maar de kardinaal had na een tweetal jaren door dat het 
hier om een geval van "kunstmatig in 't seminarie" ging. 

Herodes verplichtte iedereen om naar zijn geboortestad terug te gaan om geregi
streerd te worden. Zo kwam het dat Maria en Jozef verplicht werden tot een fik
se wandeltocht: te voet naar bet 

....lehem. 

Ja, koningen hadden in die tijd nog gezag. Van Albert II zou ik ook nog enig 
gezag aanvaarden, maar geef toe dat zijn twee mannelijke opvolgers iets minder 
uitstraling hebben. Ik hoorde onlangs dat men nogal wat heeft moeten sleutelen 
aan de teksten van de huwelijksmis van het jonge paar. Zoals je weet spreekt de 
prins behoorlijk goed Nederlands, maar hij heeft de neiging om alles nogal let-
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terlijk te nemen en hij heeft geen gevoel voor contextuele verbanden. In de eer
ste versie stond dat Mathilde moest zeggen: neem de ring als teken van mijn 
liefde en trouw. Men heeft die zin veranderd omdat men bang was dat Filip de 
kerk ging uitlopen en in zijn wagen zou springen om een rondje rond Brussel te 
rijden. ,,, . . 

Tussen haakjes: er is op de receptie ook een incident geweest met minister Van-
delanotte. Sommigen hebben misschien gezien dat hij na een gesprek met prins 
Filip opeens de receptie heeft verlaten. De minister vertelde aan de pers dat hij 
last had van allergie en naar huis wou. De waarheid is dat hij inderdaad last had 
van allergie. Prins Filip had dat gezien en vroeg hem sinds wanneer hij daar last 
van had. Vandelanotte dacht even na en realiseerde zich dat het al begonnen 
was kort nadat hij in de auto was gestapt en zei tegen de prins: "Het is begonnen 
toen ik voorbij Dikke Mathilde passeerde". De prins heeft hem dan ook laten 
verwijderen uit de zaal. 

Prins Laurent is nog een vreemder geval. Maar ik mag hem wel. Ik mag dat met 
recht en rede stellen, want ik heb mijn legerdienst uitgezeten met de prins. 

Laurent en ik, wij waren gelijken: RP's (Regiment Politie). Wij liepen wacht 
aan de ingang van de kazerne en stonden in voor de veiligheid. Op een bepaalde 
dag werd ons een speciale opdracht toegewezen. Ik en prins Laurent moesten de 
wacht optrekken bij de prijzen van de tombola van het bal van de Zeemacht. 
Een hele nacht waren we op post in een zijzaal van de grote feestzaal van het 
Kursaal, waar de honderden prijzen uitgestald stonden, elk met een rechtop
staand blaadje met een nummer erop. Van ons werd verwacht dat we wakker 
bleven, maar prins Laurent, non- conformist als hij is, zette zich neer, leunde 
tegen de muur en begon te lezen in een filosofisch boek. De filosoof die het 
schreef ben ik vergeten, maar ik herinner me de titel nog levendig: Lassie. Op 
een bepaald moment viel Laurent in slaap en in zijn val bleef zijn schouder ha
peren aan de schakelaar van de ventilator die boven aan het plafond hing. De 
schroef draaide in 5 sec. op volle snelheid en voor Laurent de schakelaar kon 
uitzetten, waren alle nummerkaartjes al opgewaaid en dwarrelden ze tergend 
langzaam weer naar beneden. Het heeft ik en de prins 4 uren gekost om alles 
weer ordentelijk op zijn plaats te krijgen. Hoelang is dat geleden, denkt U nu 
met zijn allen. Wel, het juiste jaartal weet ik niet meer, maar ik herinner me nog 
goed dat in dat jaar de eerset prijs van de tombola op het Bal van de Zeemacht 
een potje choco was. 

Maar goed, dit alles terzijde. 
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Jozef en Maria trokken te voet naar Betlehem. Ze zochten een kamertje in een 
hotel, maar net zoals bij de vorige millenniumovergang was er nergens meer een 
kamertje vrij. In een herberg zei men zelfs: "Maar mevrouw, mijnheer, U had al 
twee jaar vooraf moeten reserveren als U hier nu wou logeren". Ja, het was zo 
dat een eind verderop ter gelegenheid van het millennium een grote show was 
gepland met enkele sterren van Betlehem. Zelfs Jozefs pogingen om de herber
gier te wijzen op de mogelijke geboorte van een millenniumbaby in zijn hotel, 
hielp niet. Jozef maakte zich kwaad op Maria: "Die engel had gerust een paar 
maanden vroeger kunnen komen! Het zou ons nu een pak miserie hebben ge
spaard". 

Maria bleef kalm. Ze stapte in de richting van het platteland. Daar had ze keuze 
te over: her en der zag je stallen verspreid over de weilanden. Ze koos er één uit 
waar een aantal kribben stonden. Als we hier de baby in een kribbe leggen en 
hem bedekken met wat stro, zal hij tevreden zijn. Ah ja, een kind is nu eenmaal 
content met een strootje. Jozef stapte de stal binnen en viel zich een ongeluk 
over de rommel. De dokter werd er bij geroepen, maar de diagnose viel al bij al 
nog mee: drie gebroken kribben en twee drietanden gebroken. 

Een eind verderop lagen er schapen in de wei, samen met hun herders. De her
ders zagen aan de hemel een ster die bleef stilstaan. De poolster, zei er één, 
maar de anderen stonden meteen recht en liepen in de richting van de stal. On
dertussen waren bij Maria de weeën al begonnen. Gelukkig had Jozef voor een 
paar vangnetjes gezorgd om ze op te vangen. Maria wou nog onder water be
vallen, maar die techniek was in deze stal niet bepaald aan de orde. Onder het 
wakende oog van de os en de ezel kwam het kind vlot ter wereld. 

Toen de herders zagen wat er in de stal aan de hand was, was er één die mom
pelde "ze zullen toch zeker die kribben niet kapotgemaakt hebben". Maar voor 
hij iets kon zeggen, begon zijn vriend al vrolijke liederen te spelen op zijn 
schalmei, omdat er een kind geboren was. 

Ik wil hier toch even opmerken dat de aanwezigheid van zoveel dieren bij een 
bevalling, in onze tijd zeker door Gaia aan de kaak zou worden gesteld. Ze zou
den zonder twijfel militanten gestuurd hebben om te zien of die schapen wel op 
een diervriendelijker manier tot bij de stal worden gebracht en of die os en die 
ezel geen psychische problemen zouden ondervinden van het zien van een be
valling. Het was voor die dieren tenslotte ook het einde van een millennium. 

Ondertussen een heel eind verderop waren de drie koningen al op tocht. Ze 
klopten aan bij Herodes, maar die stuurde hen de verkeerde kant op. Ondertus-
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sen besliste koning Herodes wel om alle eerstgeborenen in het land te vermoor
den. Child Focus zou in die tijd de handen meer dan vol hebben gehad. 

Of de drie koningen echt koningen waren is voor velen een raadsel. Sommigen 
denken dat het wijzen waren. Blijkbaar was wijzen in die tijd nog niet onbe
leefd. Anderen zeggen dat het kenners van de astronomie waren. 

(Niet te verwarren met de gastronomie: astronomie gaat over kometen , gastro
nomie over gaan eten. Gastronomen volgen echter ook sterren, maar astrono
men lezen de Michelingids niet. De verwarring is net zo groot als bij boulemie 
en anorexia: mensen met boulemie die eten en mensen met anorexia diëten). 

Feit is dat de overlevering wil dat één van die wijzen een zwarte was. Iets wat 
extreem- rechts hier maar niet wil aanvaarden. * " '""' 

Extreem- rechts gedijt dan ook het best in het Westen, terwijl de wijsheid uit het 
Oosten komt. De wijzen hadden geschenken mee: wierook, mirre en goud. Toen 
de eerste de stal binnenkwam zei hij: "Wierookt er hier?" en hij haalde voor ie
dereen een sigaar te voorschijn. De tweede zei: "mag het een beetje mirre zijn?" 
en haalde een stevige borrel boven. De derde besloot: "'t Is niet al goud wat er 
blinkt", en hij wees naar zijn pas gepoetste schoenen. De ouders van de pasge
boren koning aanvaarden de geschenken en vertrokken in allerijl naar Egypte. 
Gelukkig was er nog geen luchtvaart in die tijd, of ze raakten nog op een ramp
zalige vlucht van Egyptair. \ .,: 

Wat velen niet weten is dat er eigenlijk ook een 4^^ koning was. Die heette 
d'Artagnan. Maar die is nooit tot bij Jezus geraakt. Dat zat zo. Op weg naar Je
ruzalem, belanden de 4 wijzen in een stadje dat geteisterd werd door boeven. 
Elke nacht verdwenen er uit de voortuintjes van de huizen struiken. De 4 wijzen 
werd gevraagd om de struikrovers te vatten. D'Artagnan was dapper en ver
momde zich in struik. Hij werd door de struikrovers gevat en in een ketting ge
boeid weggevoerd. Er werd nooit meer iets van hem vernomen. 

In het kader van mijn doctoraatsthesis heb ik mij wat verdiept in het lot van de 
vierde koning. Ik zal U tonen hoe hij in de ketting werd geslagen en hoe hij er 
mits wat oefening makkelijk weer was kunnen uitraken. 

Bedankt voor Uw bereidwillige luisterbereidheid. Goedenavond. 
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Roepsteen 5 - maart I97S 
1. Voorblad: Bredene- Duinen -pre 1914- "De Spionkop" (pentekening) (F.G.) 
2. Algemene Statutaire Vergadering p. 3 
3. Bezoek aan Gemeentelijk Museum Wenduine p. 4 
4. Het Reizend Volkstheater uit Antwerpen met: "Dievenbal" een verrukkelijk 

blijspel p. 5 
5. Bezoek aan het archief van de Vlaamse Vereniging p. 6 
6. Kroniek (Ter Cuere) p. 7 
7. Sprokkels • ^ p. 8 

RoGpsteen 6 - mei 1975 
1. Voorblad: Bredene- Duinen - pre 1940 - "'t Paviljoentje" in 't Sparrenbosje 

(pentekening) (F.G.) 
2. Ter Cuere Zoektocht: p. 3 
3. Uitstap naar Limburg (Waterschei) - > p. 5 

vertrekuren - reisroute en programma en terugreis 
4. Boekenrubriek p. 7 

5. Kroniek: samenstelling beheerraad Ter Cuere p. 11 

Ro€Pst€€n 7 - juni 1975 
1. Voorblad: Zicht op't Dorp ± 1930 (F.G.) ' " • 
2. Ter Cuere Zoektocht p. 3 
3. Strandvisserij p. 4 
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Roepsteen 8 - augustus 1975 
1. Voorblad: pentekening "watermolen" (F.G.) '^^. ' -
2. Folklorische Koekenzondag ' p. 3 
3. Oproep: foto's - dia's of smalfilm v/d praal wagen v/d Heemkring "Ter Cuere"p. 4 
4. Watermolenroute - Zwalmstreek - uitstap p. 5 

Roepstcen 9 - oktober 1972 
1. Voorblad: tekening: Comitatus Flandri 
2. Actueel ^ . p. 3 
3. Kroniek ^ . f . J .. > i ) , ' P . 6 
4. Tentoonstelling Zichtkaarten geput uit archieven p. 7 

Kamiel en Henriette Geselle, August Geryl, Roland Versluys en andere leden 
5. Heemkring "Ter Cuere" ontvangst v/d Vlaamse Vereniging voor familiekunde, 

afdeling Oostende- kust p. 8 
ie • t " a » L- l . 

Roepstggn IQ - december 1972 *« - -
1. Voorblad: De molen staat "in de vreugd" (F.G.) 
2. Actueel: dia- avond "Ibis Historiek" + voorstelling boek Coelus R p. 3 
3. Slyckens p .4 
4. Zalig en vrolijk Kerstfeest en Voorspoedig Nieuwjaar p. 7 
5. Kroniek: lidgeld, Tentoonstelling zichtkaarten, Watermolens Zwalmvallei 

en Het Heem p. 9 

Roepsteen II - maart 1973 
1. Voorblad: Sasmolen? (pentekening) (F.G.) 
2. Actueel: toneel "Appels voor Eva" van Anton Stjechov p. 3 
3. Voordracht "Portugees Aquarel" met dia en film door Mej. Hilda Baeyaert p. 4 
4. Potscherven p. 5 

Roepsteen XII - april 1973 
1. Voorblad: 't Waterhof (pentekening) (F.G.) 
2. Ter Cuere Wandeltocht ( door polder, duin en strand) p. 2 
3. Actueel: - schatten op zolder p. 3 

- tentoonstelling: windmolens van Frans- en West Vlaanderen 
- Twaalf toeristische routes ." . * ' 
- Werkgroep "Oude Zichtkaarten" p. 4 

4. Kroniek p. 5 
5. Vraagbaak: molen nabij het goed "Ter Schelle" p. 6 
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Ro6Pst66n XIII - juni 1973 iJ, 
1. Voorblad: De molen van Slyckens naar J. Ensor ^'' / .-. . < ' . , 
2. Actueel: Culturele tombola (uitslag) •' n'l •> ' p. 3 
3. Kroniek: - eedaflegging onderhoofdman v/d Heemkring "R. Eeckhout" als 

Politiecommissaris van Bredene . v • i 
- het eerste nummer van "Molenecho's" •-,' p. 4 

4. Vraagbaak: 1) De molen v/d de Mosselhoek, 2) "d'Oede Viertorre" , p. 5 
- 3) ets "Le Moulin de Slyckens" 4) voorbereiding over het werk 
"gebeurtenissen op luchtvaartgebied in Oostende en omgeving , > ., -^^ . p-7 

5. Demonstratie "Strandvissen op garnaal" "• ..*. •,.-^« - . ,":*... t ' p ^ 

6. Vistechniek "tekening met uitleg" - ' ' ' '̂  -' p. l l 

RoGPsteen XIV - augustus 1973 
1. Voorblad: gamaalvisser (pentekening) (F.G.) 
2. Demonstratie "Strandvisserij" zat. 7 juli 1973 
3. Tentoonstelling "Schatten van de zee", verzameling Camiel en Henriette 

Geselle -Terrijn } . . . . . . 
4. Inschrijvingsformulier "Bredene in oude prentkaarten" 
5. Bredene in oude prentkaarten 

Roepsteen XV - augustus 1973 
1. Voorblad: De Gaaibolling (pentekening) 
2. Folklorische Koekenzondag 

- wedstrijd op de toptafel, op de gaaiboltra, in het steekringen 
3. Gedicht "Bredene- Dorp (R.V.) 
4. Inschrijvingsformulier "Bredene in oude prentkaarten" 
5. Bredene in oude prentkaarten 

RoGPsteen XVI - september 1973 
1. Voorblad: Meetjesland (pentekening) 
2. Editoriaal 
3. Heemecum: De Watermolen 
4. Geleide uitstap naar -Het spaarbekken in Kluizen en spaarbekken 

"Phillippine" 
5. Kroniek: - groot verzamelaar oude prentkaarten: August Geryl 

- collectie oude fietsplaten geschonken door Lucien Boey 

Roepsteen XVII - december 1973 
1. Voorblad "tekening : kerstfeest en Nieuwjaar" 
2. Lidgeld ' p. 2 

p. 3 

p .4 
p. 5 
p.7 

p. 3 

p.4 
p.5 
p.7 

p.2 
p.4 

p.4b 
p.7 
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3. Actueel: - wedstrijd op de biljart met kegel p. 3 
- Ter Cuere Feestmaal ' •.. -

4. Vraagbaak:!) Boerenkrijg (Georges Desopper) p. 4 
2) lijst: wind- en watermolens p. 5 

5. Heemecum: Techniek: watermolens p. 6 
6. Kroniek p.l2 
7. Sassche Mussels - kroniek van't vroeger Sas (Pol Ralph) p. 13 
8. Vivat't Noorden p.l4 

Roepsteen XVIII - februari 1974 
1. Voorblad: 1900 - Blankenbergse zwaardschuit (pentekening) (F.G.) 
2. Actueel: Het reizend volkstheater uit Antwerpen met "Dubbel Spel" p. 3 
3. Heemecum: West- Vlaamse Kustpolders" - p. 5 
4. Kaart "West-Vlaamse Kustpolders 1970" p.6,7 
5. Kroniek p. 8 
6. Sassche Mussels -2 (Pol Ralph) p. 9 

RoGPstcen XIX - maart 1974 
1. Voorblad: lange Wagen (pentekening) (F.G.) 
2. Actueel: Sluizenkermis - tentoonstelling p. 3 
3. Vraagbaak p. 5 
4. Lecturama p. 6 
5. Sassche Mussels (3) . Een, twee, drie Cissen! (Pol Ralph) p. 8 

Sluizekermis p. 9 

RoGPstecn XX - mei 1974 
1. Voorblad: 1900 - Panneschuit (pentekening) (F.G.) 
2. Algemene Statutaire Vergadering. p. 3 
3. Actueel: Demonstratie in het "Mande-maken" ** ** • « .-» » ' p 4 

4. Sassche Mussels (4) Sluizekermis. (Pol Ralph) p. 5 

Rpgpsteen XXI - augustus 1974 
1. Voorblad: Dorpmolen, gezien vanaf de Molenstraat (F.G.) 
2. 4̂  Folkloristische Koekenzondag p. 4 

Roepsteen XXII - oktober 1974 
1. Voorblad: figuren (pentekening) 
2. Samenstelling bestuur "Ter Cuere" p. 3 
3. Geleid bezoek aan de steenbakkerij "De zeemeeuw" p. 4 
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4. Verkleed Bal op een Cimatereavond ,. . . ' . - p. 5 
5. De Plate 20 jaar , . • , . • .. . . ' ; . . - p ^ 

6. Boekennieuws ». t */ . * p 5 

7. Tussen Kerst en Nieuwjaar ' ' ' p. 7 

Roepstcen XXIII - maart 1975 
1. Voorblad: Dandy of Tweemastsloep (Oostende) (F.G.) * .. ,„- ' 
2. Toneel: De Model Echtgenoot o.l.v. Jan Savenberg -,- . p 3 
3. Nieuw Erelid "F. Lievens" ' p. 4 
4. Blutsyde p. 5 
5. Tussen Kerst en Nieuwjaar, - Kerstlied, - Nieuwjaar (R.V) p.l l 
6. Boekbespreking: Langs de Oostendse Kateien van O. Vilain p.l2 
7. Boekbespreking "Vlaamse Visserij en Vissersvaartuigen "Gaston & Roland. 

Desnerck) p.l3 
8. Dansgroep (pentekening) p.l4 
9. Kroniek: - "Verkleed Bal op een Cimatereavond p.l5 

- ander drukmethode voor "Ter Cuere" p. 15 

Roepsteen XXIV - april 1975 
1. Voorblad: 1900 - Blankenbergse zwaardschuit (E.G.) 
2. Editoriaal p. 2 
3. Gecombineerde "Auto- en wandelzoektocht" p. 3 
4. Boekennieuws "Het oude Oostende en zijne driejarige Belegering" p. 4 
5. Blutsyde (herhaling) p. 1 
6. Oproep "Oude fietsplaten" ' ' p. 3 

Roepsteen XXV - juni 1975 
1. Voorblad: ± 1912 Dorpsmolen (F.G.) 
2. Algemene Statutaire Vergadering . p.lA 
3. Verdwenen volksvermaak. Twee verdwenen speelwijzen op de Biljart p. IB 
4. Aanwerving van Bredenaars op vreemde schepen in de 19̂  eeuw (L. V.) p. 2 
5. Mededelingen ^, „. . " P-5 

Roepsteen XXVI - augustus 1975 , . 
1. Voorblad: tekening ' ' 
2. De smokkelroute & bezoek streeklandbouwmuseum te Heile p. 1 
3. De verdwenen maatschappij "Vooruit" (Georges Desopper) p. 2 
4. Uilen als onheilbrengers (Maria Verbanck) p. 5 
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Roepsteen XXVII - oktober 1975 
1. Voorblad: Molen van Henri Hubert (tekening) (F.G.) 
2. Verdwenen volksvermaak p. 1 
3. "Toponymische Zondagmorgen" p. 1 
4. Oostende en Sas- Slijkens in het jaar van Waterloo (R.V.) • p. 2 

Ro€Pst€€n XXVIII - november 1975 
1. Voorblad: Molen van Hubert -Spanjaardstraat (tekening) (F.G) 
2. Was Zegher Janszone een inwoner van Bredene? (Richard Verbanck) p. 1 
3. Uit oude familiepapieren (Julien Beyen) . p. 5 

Roepsteen XXIX - december 1975 
1. Voorblad: - Nieuwjaarswensen en Ter Cuere feestmaal ' ' ' 
2. Diaramaschow "West-Vlaanderen" " • p. 1 
3. Het eerste gedrukte boek uit Oostende ??? (Richard Verbanck) "' ' p. 2 
4. Het noodkerkje van Bredene- Duinen. (Michel Van Der Beken) p. 5 

Roepsteen XXX - april 1976 
1. Voorblad: ontwerp Zilveren Tent (tekening) 
2. Het Reizend Volkstheater met "de gebroken kruik" p. 1 
3. De stranding v/h Italiaanse driemastschip "BERAR"(E. Vanalderweireldt) p. 2 
4. Maniere om alle ordinaire en besten likeuren te maken (Richard Verbanck) p. 3 

Roepsteen XXXI - mei 1976 
1. Voorblad: pentekening (F.G.) 
2. Keuveluurtje met als thema: De Bredense 25 Skeletten ' p. 1 
3. Jaarlijkse Statutaire Vergadering p. 1 
4. De schuttersgilde Sint Sebastiaan van Bredene (R.V.) p. 2 
5. Bestaan ze nog, "De Schakels Die Gejont syn door Coninghen"? (G Bostoen) p. 3 
6. Bladvulling: gedicht p. 5 

Roepsteen XXXII - juni 1976 
1. Voorblad: Demonstratie strandvisserij met getekend plan op 24 juli 1976 
2. Geleid bezoek aan het Sint-Janshospitaal te Brugge p. 1 
3. Twee maal gestorven (R.V.) p. 2 
4. Oud nieuws uit Bredene. 1911,1913,1898 p. 4 
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Roepstgen XXXIII - september 1976 ;ê ]> 
1. Voorblad: pentekening (F.G.) t ' j . « 
2. Volksspelen voor jong en oud :1-Vijfkamp, 2- kinderspelen voor de jeugd p. 1 
3. Wij vragen uw aandacht voor... . .. , . , p. 2 

- Tweemaandelijkse tijdschrift "Neptunus" r ,. ^ 
- oorlogskroniek van Slijpe door Gilbert Jansseune ,̂ \ 
- De provincie vroeger en nu - West Vlaanderen p. 2 

4. Stranding en totaal verlies van de Hanoverse kof "FLORA" op het strand 
van Bredene (E. Vanalderweireldt) ^ ^ p. 4 

5. De stranding en schipbreuk van de Noorse tweemastbark "Adela et Sabrina" 
(E. Vanalderweireldt) p. 4 

6. Oproep: tentoonstelling ter gelegenheid 10 jarig bestaan van de Heemkring 
"Ter Cuere" p. 4 

Roepsteen XXXIV - november 1976 
1. Voorblad: pentekening (schild Ter Cuere) 1966-1976. 
2. Tentoonstelling: -Bredene en de beïnvloedende omgeving p. 1 

- Muzikaal kunstgebeuren in de Sint Riquierskerk: driestemmige Latijnse mis 
"Missa Ave Maris Stella" p. 2 

3. Mededelingen p. 3 
4. Nota's uit een klein zakboekje van een Bredense graanhandelaar (G. Desopper) p. 5 

Roepsteen XXXV - december 1976 
1. Voorblad: pentekening 
2. Bredene- Dorp 1885 (pentekening) kerst- en nieuwjaarswensen 
3. Editoriaal (F.G.) .**̂  . . .. . •^. , . p i 
4. Filmverslag van filmploeg van "Ter Cuere" " gemeenteraadsverkiezingen p. 2 
5. Oostendse meisjes. Oostendse oesters uit Magasin Pittoresque, mei 1836 p. 3 
6. Een grafsteen. (Julien Beyen) *• * • • p. 4 
7. Uit het "CRUYDT- BOECK" van Dodoens. 1644. - Te mijden kruiden p. 5 

Roepsteen XXXVI - februari 1977 
1. Voorblad: cameraman (tekening) (F.G.) - , 
2. Filmavond "Gemeenteraadsverkiezing 1970 en 1976 p. 1 
3. Boekbespreking - Bijdrage tot de studie van de visserstaai te de Panne (R.V). p. 2 

- De herbergen uit de jaren twintig - deel 3 (R.V.) p. 2 
4. Romeinse vondsten te Bredene. (Willy Debaillie) p. 3 
5. Historiek van de Batterij "Deutschland" te Bredene (E. Vanalderweireldt) p. 4 
6. Mededeling aan de leden Ter Cuere p. 8 
7. Vraag over een hondje op het Sas p. 8 
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RoGPsteen XXXVII - maart 1977 
1. Voorblad: kusttram (pentekening) (FG) 
2. Toneel "Huwelijksreis zonder man" p. 1 
3. Het bolspel en wedstrijd gaaibollen. p. 1 
4. Boeken te koop... p. 2 
5. Jaarboek 1976 p. 2 
6. Van de Visserskaai naar de Quai des Gourmands (gedicht) (Pol Ralph) p. 3 
7. Uit het grootboek van het dienstjaar 1910 Bredene p. 4 
8. Toen was Oostende een lachende stad (John Gheeraert) p. 5 
9. Antwoord op vraag van het hondje. p. 7 
10. Vondstmelding: Romeinse potscherven p. 8 
11. Het West-Vlaams verbond van kringen voor heemkunde deelt mede: p. 8 

Ro€Pst6€n XXXVIII - april 1977 
1. Voorblad: Heistse kotter XIX- XX' Eeuw (F.G.) 
2. P. P Rubens achterna, uitstap naar Antwerpen p. 1 
3. Wij vragen uw aandacht voor Biekorf p. 2 
4. Leffinghe eertijds en nu (boek) p. 2 
5. De Barge (R.V.) p. 3 
6. Uit "Burgerwelzijn" van 16 januari 1897. -Protestactie - meeting p. 4 
7. Uit het Parochieregister (Latijn): 11 april 1786. p. 4 
8. Nog over de Kaaie p. 5 
9. Gemeente Bredene: Bekendmakingen uit de jaren 1920-26 p. 7 

Roepsteen XXXIX - juni 1977 
1. Voorblad: Hoeker -XVf ^'"* (tekening) (F.G.) 
2. Jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering p. 1 
3. Zeewijding te Bredene aan Zee met ommegang in de wijkkem ' • p. 1 
4. Kinderliedeken (Frans Verbanck) p. 2 
5. Handgiften (F.V.) p. 2 
6. Amerikaanse ijzeren wegen. p. 3 
7. Uuze fona van de zee op strange (Camille Geselle) p. 4 
8. Gemeente Bredene -Bekendmakingen uit de jaren 1920-26 (vervolg) p. 5 

Roepsteen XL - augustus 1977 
1. Voorblad: «kermis (tekening) (F.G.) 
2. Bezoek aan de grote Rubenstentoonstelling te Antwerpen p. 1 
3. Zevende Folkloristische Koekedag op het marktplein, Bredene- Dorp p. 1 
4. Liedje van de Malegasten (D. Farasyn) p. 2 
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5. Sint Naklaailiedje, ingezonden door A. Cavereel t, > 't>̂ i ' p.3. 
6. Uit het "CRUYDT- BOECK" van Dodoens, 1644 p. 4 
7. Bekendmakingen van de Gemeente Bredene uit de jaren 1920-26 (slot) p. 5 

Roepsteen XLI - oktober 1977 
1. Voorblad: Jaar van het dorp 1978 (tekening) (F.G.) 
2. En de viering gaat voort... Vlaggenballet "Aglaja" uit Brugge 
3. Wij vragen uw aandacht voor ... 

- Glasraampjes 
- Cahiers voor Luchtvaartgeschiedenis 
- Nieuw jaarboek 

4. Het lied van de "Malegasten" (Jef Klausing) 
5. Pendelaars: bijgeloof? (Maria Verbanck) 

Roepsteen XUI - december 1977 
1. Voorblad: tekening Jaar van het dorp 1978 
2. Bespreking over de laatste vondsten van Gallo- Romeinse potscherven 

gedaan door Willy Debaillie 
3. Ons Jaarboek 1977. Inhoud 
4. Wij vragen uw aandacht voor: Ostendia III 'I . . 
5. Cent of Cing (Camille Geselle) ,., 
6. Bladvulling (F.V.) 
7. Verslag over de kruiwedstrijd (13/07/77) (A. Bienstman) 
8. Beslissingen genomen door het schepencollege en de gemeenteraad Bredene 

tijdens de oorlog 1914-1918 

Roepsteen 43- februari 1978 
1. Voorblad: feesttekening ^, . . ^=*", 
2. Geleid bezoek aan heemkundig museum" De Plate" 12.02.1978 
3. Voordracht: De visserij te Blankenberge en langs de Vlaamse kust 
4. Mooi initiatief: Vertrouwens- penning der bakkerij Huyghebaert- Rosseel 
5. Wij vragen uw aandacht voor: 

- Ode aan Oostende (J. Gheeraert) 
- Van mannen en zee (M. Poppe) (R. Verbanck) 
- Ons jaarboek 

6. Publicaties van de heemkring. 1968-1976 

Roepsteen 4 4 - april 1978 

( / 

p . i 
p. 2 

p.3 
p. 5 

p . l 
p .2 
^ 2 
p .3 
p. 3 
p .4 

p.5 

p . l 
p . l 
p.l 
p.2 

p .3 

1. Voorblad: Gedicht (Tekening v/d zaaier) 
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2. Kunstavond: ScolaGregoriana op 18.03.1978 ' < p. 1 
3. Zelfkritiek , • M ., p i 

4. Paardenwedrennen te Bredene (Camille Geselle) p. 2 

5. In de rand van ons jaarboek (R.V.) vergaan 0.172 p. 3 

6. Over Oostende p. 4 

7. Uit de Franse tijd " - p. 5 

8. Beslissingen van de gemeenteraad genomen tijdens de oorlog 14-18 p. 6 

Ro€Pst€€n 45 - april 1978 
1. Voorblad: Wapenschilden (F.G.) 

2. Toneel: Het Augustijner Theater met Verlengd Weekend; p. 1 
3. In de rand van ons jaarboek: - Zanten uit Bredene; - Ons duinenlandschap in de 

vorige eeuw; - het leven onzer kustbewoners (Karel Clybouw) p. 2 

Roepsteen 4 6 - mei 1978 
1. Voorblad: Wapenschilden, dag van het dorp (F.G.) 
2. Jaar van het Dorp met bal in de feesttent, enz. p. 1 
3. Algemene Statutaire Vergadering p. 4 
4. Wij vragen uw aandacht voor: geschiedenis van de visserskapel, (Karel Clybouw) p. 5 

Roepsteen 47 - juni 1978 
1. Voorblad: boerderij (pentekening) zondag 6 oogst: dag op de boerderij (F.G.) 
2. Algemene Statutaire Vergadering op 3 juli p. 1 
3. Demonstratie gamaalkruien op 1 juli 1978 p. 1 
4. Jaar ven het Dorp: dag van de boerderij op 6 augustus 1978 p. 1 
5. In de rand van ons jaarboek: de scala (Richard Verbanck) p. 2 
6. Beshssingen genomen tijdens de oorlog 1914 -18 door de gemeenteraad, 

schepencollege en andere instanties p. 6 

Roepsteen 4 8 - zaaimaand 1978 I ^ 

1. Voorblad: huidige Ter Cuere (pentekening) (F.G.) , 
2. Herstel van de boerderij Turkeyenhof (foto) p. 1 
3. Keuveluurtje: de technieken en mechanisatie toegepast door de Compagnie der 

Zaagmolens van Sas Slijkens 1752 p. 2 
4. Verkleed bal op 1 december 1978 p. 2 
5. Uit de Franse tijd: een moordzaak te Bredene (Rene Rotsaert) p. 3 
6. Uit het "Cruydt - Boek" van Rembert Dodoens (1944) p. 5 
1. Gehoord op de Prondelmarkt te Brugge p. 5 
8. Beslissingen genomen tijdens de oorlog 1914- 18 door de gemeenteraad, 

schepencollege en andere instanties p. 6 
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RoGpstEGn XUX - slachtmaand 1978 
1. Voorblad: Spiegel der Zeevaerdt - Lucas Jansz Waghenaer (1584) 
2. Verkleed bal: 1 december 1978 p. 1 
3. Boekbespreking: Vertellingen uit het "Zeepaardje" (Richard Verbanck) p. 2 
4. De Belgische koopvaardijvloot varende op Oostende in 1840 (L. Vande Casteele) p. 3 
5. Belgische schepen met andere thuishaven maar varende op Oostende (L. V) p. 5 
6. Wackerbout, Karel van de Woestijne (R. Verbanck) p. 6 
7. Jaarlijks "Ter Cuere" Feestmaal 3 februari 1979 p. 7 

RoGpsteen L - 1978 
1. Voorblad: Roepsteen nr. 1 - sept.71 
2. Roepsteen nr. 50, jubileumnummer « ' .. p. 2 
3. Wij vragen uw aandacht voor : In oude prentkaarten (Ferdinand Gevaert) p. 3 
4. Ons jaarboek 1978. Inhoud (R.V.) p. 4 
5. Uit de oude doos: vertrek der diligentien en bargien p. 5 
6. De hofstede van de Potterie te Bredene (R. Verbanck) p. 7 
7. Soldatenbrieven uit de tijd van Napoleon p. 8 
8. Het Milieu p. 9 
9. Foto "Turkeyenhof' •> , -. p.lO 
10. Adieu, mijn Polderland (gedicht) (Pol Ralph) • ^ p 11 
11. Mededelingen * p. 11 
12. Laatste aanwinst: Oostends Oesterboek (R.V.) p.l3 
13. Het Kapelletje van Bredene - Anno 1878 (R.V.) '' p.l4 

RoEpstegn LI - lentemaand 1979 
1. Voorblad: Heemkring De Plate25 jaar (tekening) 

2. Filmavond: gemeenteverkiezingen etc. » , ^ *'̂  " p. 1 

3. Vlietmara (R.V.) p. 2 

4. De Plate (R.V.) p. 2 

5. Wij vragen Uw aandacht voor: werk van Raymond Borrey "Van boom tot 
schip" ^ p. 3 

6. Zegher Janszone - 650 jaar geleden (Richard Verbanck) p. 5 

7. Uit "Den Grooten Comtoir-Almanach of Gendsche Wegwijzer 1796-1828" p. 7 

Roepsteen 55 - bloelmaand 1979 
1. Voorblad: "Turkeyenhof' (pentekening) 

2. Algemene Statutaire Vergadering op 22 mei 1979 p. 1 

3. Wij vragen Uw aandacht voor: Uit de wereld der Brugse mensen -
Guill. Michiels p. 2 

4. Oud nieuws uit Bredene, geraapt uit "De gazette van Brugge" 
door August Geryl p. 3 
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5. Gedicht "Ik min U, grijze kerketoren" door Pieter Van eleven , p. 5 
6. Mensen van bij ons . - " ^ ^ 

, ' > -' • , > . 

RoGpsteen LUI - zomermaand 1979 
1. Voorblad: Kustaardewerk "Romeinse tijd" T'̂  - 3^^ eeuw (pentekening) 
2. Archeologische zomercampagne p. 1 
3. In de marge van ons jaarboek p. 2 
4. Mensen van bij ons p. 3 
5. Gedicht: Kaaikapoen door Pieter Van Cleven p. 4 
6. Uit het dagboek van de Koninklijke Sint- Bastiaangilde van Brugge - 1859 (C.G) p. 5 

Ro€pste€n LIV - oktober 1979 
1. Voorblad: ligging "Turkeyenhof heem vanaf 26 augustus 1979 
2. Begraafplaats te Bredene (R.V. en R.R.) p. 2 
3. Een halve eeuw / Het eeuwfeest (Camille Geselle) p. 5 
4. Oude Hoevenamen te Bredene (uit toponymie van Duflou) p. 6 

Roepsteen LV - oktober 1979 
1. Voorblad: pentekening "hoeve" 
2. Editoriaal - Turkeyenhof (Ferdinand Gevaert) ' p. 1 
3. Mensen van bij ons - Allerzielen (Richard Verbanck) p. 2 
4. Gedicht: Is 't maar dat ? door Pieter van Cleven p. 3 
5. Kwartierstraat van onze Honderdjarige Georges Cambier 

p.4 

Roepsteen LVI - november 1979 
1. Voorblad: het bakhuis (pentekening) F.G. 
2. Voordracht: De moordzaken te Beemem • ' p. I 
3. Rond ons volgend jaarboek inhoud ' ' p. 2 
4. 't Is lange ellêen, stief lange ... (Richard Verbanck) o. 3 
5. Gedicht: k heb geweend bijna ... p. 4 
6. Oude namen van plaatsen en wijken te Bredene p. 7 

Roepsteen LVII - januari 1979 

r\ 

1. Voorblad: boerderij (pentekening) (F. Gevaert) 
2. Uitnodiging: Jaarlijks ter Cuere feestmaal p. 1 
3. Mededeling over het "Turkeyenhof' p. 2 
4. Lied: "Paulientje is honderd jaar geworden", (Fr. Devrynck) p. 3 
5. Uit het "Cruydt - boek" van Rembert Dodoens - duyn- distel p. 4 
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6. Wegen en straten te Bredene, uit "Toponymie" van K. De flou p. 5 

RoGpstcen LVIII - maart I 980 
' , . 't - i '• ' 

1. Voorblad: gedeelte uit schilderij. ^ 
2. Bericht: toneelstuk 'Meneer Mazure' p. 1 
3. De haven'Tortus Epatiacus" te Bredene (Willy Debailie) ' p. 2 
4. Mensen van bij ons. Erevoorzitters (en alles er rond) p. 6 
5. Over een handmolentje ^ - • • > = p ^ 

Roepstcen UX - april I 9 8 0 
1. Voorblad: gedeelte uit een schilderij 
2. Algemeen statutaire vergadering op 5 mei 1980 ' " p. 1 
3. Eindelijk De skeletten!!! (1410 ± 45) (Dr. Hugo Thoen) p. 2 
4. Prijskamp op de toptafel in de maand mei 1980 p. 5 
5. Uitslag pronostiek geraamten p. 6 

RoGpsteen LX - juni I 980 
1. Voorblad: vee in de weide (pentekening) (F. Gevaert) 
2. De archeologische opgravingen in de Sluisvlietlaan te Bredene (E. Cools) p. 1 
3. Briek en Brak (Alberic Vyncke) , p. 2 
4. In de rand van ons jaarboek 'Lissemorre' (Georges Desopper) p. 3 
5. Nota van de redactie p. 3 
6. De zondvloed (John Gheeraert) p. 4 
7. Uit de taal van de timmerman in de streek van Bredene 

(licentiaatverhandeling) (Jan De Jonckheere) ^ p. 6 
8. Oud maar Goed (R.V.) p. 7 
9. Nieuwe aanwinsten Bibliotheek 'Ter Cuere' (André Verburgh) p. 8 

Roepsteen LXI - augustus I980 
1. Voorblad: hoofd van Geselle? 
2. Uitnodiging : avondwandeling. Wandelen in Gezelles voetsporen te Brugge p. 1 
3. De Groenendijk en de Groenendijkstraat. (Edw. Vanalderweireldt) p. 2 
4. Besteld is besteld (Richard Verbanck) ' . • ' ' P- 4 
5. Oud nieuws uit Bredene. -1889- 1890- 1891. (August Geryl) " p. 5 
6. Vondsten van oude munten. (Karel Clybouw) p. 6 
7. Catalogus v/d zeeschelpen tentoongesteld in ons heem p. 7 

Verzameling Camille Geselle 
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Roepsteen LXII - oktober I980 
1. Voorblad. Toneel, nut en vermaak 100 jaar 
2. Tentoonstelling "Nut en Vermaak" p. 1 
3. "Nut en Vermaak" te Bredene. (Camille Geselle) p. 1 

4. Mededeling vanwege de directie van de Stedelijk Musea - Oostende 
Het stadsarchief van Oostende. (Norbert Hostyn) p. 5 

5. Nog over de naam "Lissemorre" (R.V.) p. 6 
6. Burgemeester Francois Bernard Kempinck (René Rotsaert) p. 6 

Roepsteen LXIII - december I 980 
1. Voorblad: tekening van Leuvense stoof 
2. Kwis-en pannekoekennamiddag in het Turkeyenhof op 21.12.1980 p. 1 
3. Honderdjarig bestaan "Nut en Vermaak" toneelstuk "Trouwen of betalen" p. 1 
4. Even het Turkeyenhof (met 2 A4-foto's) . P- 2 
5. Het lied van Sinte Godelieve (R.V.) p. 5 
6. Pestbilk (R.V.) . , . - - p.lO 
7. De Legende van de Grote Duine (R.V.) ' • ...... • p U 

8. Vrouwenondergoed en folklore (R.V.) p.l3 

RosDstgen LXIV - januari 1981 
1. Voorblad: tekening van een zandloper 
2. "Ter Cuere feestmaal" op 7 februari 1981 p. 1 
3. Ons Jaarboek - inhoudsopgave. p. 2 
4. Prijzen vergelijken en nog wat (Richard Verbanck) p. 3 
5. Seizoen vooruitzichten (Richard Verbanck) p. 7 

Roepsteen LXV - maart 1981 
1. Voorblad: De Volkstelling (pentekening) (F. Gevaert) .^...,... „.,;!,:,^, - . 
2. Toneelvoorstelling: Meneer Mazure op 25 april 1981 , >.,p. l, 
3. Korte historiek der Oostendse Compagnie (Eduard J. Baels) * " . p. 3 
4. Vrouwenondergoed en folklore. Gift aan T.C. p. 4 
5. Twee meningen over de betekenis van het woord: Driftweg. (C. Geselle -

R. Verbanck) p. 5 
6. Uit het Cruydt - Boeck van Dodoens '1644'. Over bier. 
7. Bibliotheek "Ter Cuere" - aanwinsten 2''̂  trimester 1980 p. 8 

Roepsteen LXVI - mei 1981 
1. Voorblad: gedeelte uit een schilderij 
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2. Algemene statutaire vergadering op 25 mei 1981 , . p. 1 
3. Vinden ze nog iets? (Camille Geselle) - ' p. 2 
4. De jachtopziener. (Julien Beyen) '• - ... * ,. p. 5 
5. Kleine dingentjes, gehoord, gezien, gelezen. (Richard Verbanck) p. 6 
6. Uus bri.e-nings (1) (Karel Clybouw) - . » - p. 7 

Roepsteen LXVII - juli 1981 
1. Voorblad: tekening boterkam 
2. De Ibis - story. Aankondiging van een verschenen boek. p. I 
3. Uus Bri.e-nings (2) (Karel Clybouw) p. 2 
4. Spreekwijzen en rijmen bij eten p. 3 
5. Links en rechts gehoord, gezien en gelezen. p. 4 
6. Uit de "Toponymie" van K. de Flou, Met jaar van eerste vermelding. p. 5 
7. Tentoonstelling Maurice Antony: "De zee en het vissersvolk p. 6 
8. Oostende in oude prentkaarten (deel 2) (Yvonne Vyncke) p. 6 
9. De Ary- Sleeks prijs p. 6 

Roepsteen LXVIII - auqustuis 1981 
1. Einde - Oogstfeest (tekening) (F.G.) 
2. Kleinkunstavond met Willem Vermandere en andere feestelijkheden p. 1 
3. Terugblik op een en ander (Camille Geselle) p. 2 
4. Uus Bri.e-nings (3) (Karel Clybouw) p. 5 
5. Een nieuw boek over het volksleven te Bredene ' p. 6 
6. Ostendiana IV (verschijning boek) p. 7 
7. Pasquini: Histoire du port en la ville d'Ostende ' p. 7 
8. Ferdinand Vercnocke. - Aan het Zwin (sonnet van F. Vercnocke) (R.V) p. 8 
9. Uit de "Toponymie" van K. de Flou, met jaar van eerste vermelding p. 9 
10. Bibhotheek "Ter Cuere" Aanwinsten l'''' semester 1981 p.l2 

Roepsteen LXIX - oktober I98r 
1. Voorblad: tekening heemkring Ter Cuere heem en aangelanden (F. G.) 
2. Opendeurdag "in het Turkeyenhof' op 18 oktober 1981 p. 1 
3. De instorting van de eerste sluizen te Bredene (Richard Verbanck) p. 2 
4. Drankbestrijding. - 1912 - (Karel Clybouw) p. 4 
5. Jeugdherinneringen aan een tachtigjarige. Wardje Dedrie (Wardje) p. 4 
6. Toponymie van K. de Flou - Bredene (slotgedeelte) p. 7 

Roepsteen LXX - december 1981 
1. Voorblad: tekening: ploegende boer (tweespan) (F.G.) 
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2. Kwis & pannenkoeken namiddag op 27 december 1981 - '''•'^ ' 
3. Kerstconcert met koren op 22 december 1981 i f i. . » > p. 1 
4. Kwis over Bredene op 27 december 1981 u , ' . p, 1 
5. Na de slag - 17 en 18 oktober 1981 p. 2 
6. 'Stierman Leeze'had een jongen <; ' p. 3 
7. Letterkundige E. J. D'Haene te Bredene p. 5 
8. Gevonden op het schutblad van "Mijne waterkuur" van S Kneip .p. 5 
9. Paardjes uit Polen - John Gheeraert. (Ary Sleeksprijs - Koninklijke 

Academie) (Richard Verbanck) p. 6 
10. Rechtzetting. Artikel uit jaarboek "Diepwaterkaai" (Richard Verbanck) p. 7 
11. Hekserij p. 7 
12. Wij vragen uw aandacht voor 2 werken ' p. 8 
13. Naar een bericht uit "L'Echo d'Ostende" van 25 februari 1870 - Daniël Farasyn p. 8 

Ro€pst€en LXXI - januari 1985 
1. Voorblad: plan ligging R.M.S. 
2. Vertelling: Toverij en heksenprocessen in Vlaanderen door A. Ryserhove p. 1 
3. Beste wensen voor 1982 p. la 
4. Pleidooi voor de duinendistel (Richard Verbanck) p. 2 
5. Oorlogsliederen 1914-1918 (zonder commentaar) p. 3 

Ro€psteen LXXI f - januari 1985 
1. Jaarlijks Ter Cuere feestmaal op 6 februari 1982 p. 1 
2. Actualiteit: initiatiecursus boekbinden p. 2 
3. Sprokkels: reeds 10 jaar Roepsteen. p. 2 
4. Kroniek p. 3 
5. Bibliotheek "Ter Cuere" aanwinsten 2**̂  semester 1981 p. 4 

Roepsteen LXXIII - maart 1985 
1. Voorblad: plan ligging Turkeyenhof * i -< - ^ 
2. Actualiteit: a) geleid bezoek aan vuilverwerkingsinstallaties I.O.O ^̂^ ̂ ^̂  p. 1 

b) Initiatiekursus boekbinden vanaf 14 maart 1982 p. 1 
3. Klemskerke (Noël Declerck) <.. , . , . . p. 2 
4. Boekenplank: de hervorming te Brugge en het Brugse vrije (Dirk van der 

Bauwhede) p. 6 
5. Kroniek: gemeentelijke harmonie 35 jaar p. 7 
6. Lidmaatschap 1982 p; 7 
7. A.Hans (F. Gevaert) p. 8 
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Rocpsteen LXXIV - april 1982 
1. Voorblad: Titelblok van "Eenen nyeuwen coock boeck", Antwerpen 1560 
2. Algemene statutaire vergadering ^ , ,, p. 1 
3. Initiatiekursus boekbinden, verdere lessen. p. 2 
4. Lief en leed en adreswijzigingen . . . . . . . ^. . p - 2 ' 
5. Kaartspelen (Georges Desopper) ft v„ ' . i,,,- , p. 3 
6. Beschermde planten (Marcel Gevaert) • i . >p. 6 
7. Bibüotheek "Ter Cuere", Aanwinsten T'̂  trimester 1982 w > p. 7 
8. Editoriaal (Femand Gevaert.) ' ^ • p. 8 
9. Aanwinsten van de heemkring ^ > p. 8 

Roepsteen LXXV - juni 1982 
1. Voorblad: Trou- madam (tekening) 
2. Thematische tentoonstelling klasfoto's p. 1 
3. Boekbinden p. 1 
4. Samenspraak (Camiel Geselle) p. 2 
5. Schenkingen aan de heemkring p. 4 
6. Boldersclub " De Blauwe Sluis" (Georges Desopper) p. 5 
7. Scholen die een bezoek brachten aan het museum tussen 1/04/1981 en 

1/04/1982 ' ' p. 8 

Ro€P5t€€n LXXVI - augustus 1985 
1. Voorblad: schild Gemeentelijke Harmonie t.g.v. 35 jaar bestaan 
2. Bericht aan de leden "Ter Cuere" (Noël Belpaeme) " p. 1 
3. De gemeentelijke harmonie "Bredene" (Honoré Vanwalleghem) p. 2 
4. Editoriaal (F. Gevaert) ^ p. 3 
5. Jubileumconcert gemeentelijke harmonie op 28 augustus 1982 p. 4 
6. Tentoonstelling "35 jaar gemeentelijke harmonie" p. 4 
7. Programma: Jubileumconcert o.l.v. A. Massenhove p. 5 
8. De gemeentelijke harmonie te Bredene (Jos. Coenye) p. 6 
9. Gedicht n.a.v. het 25-jarige bestaan: Onze harmonie. (André Lacoere) p.lO 
10. Gedicht n.a.v. het 35-jarige bestaan: Onze harmonie. (André Lacoere) p.l 1 
11. Popham (Richard Verbanck) p.l2 
12.Kroniek Kunstwerk Hubert Minnebo p.l3 

Roepstcen LXXVII - september 1982 
1. Voorblad: het dorsen (tekening) (F.G.) 
2. Kunsttentoonstelling: De documentaire kunst van Camille Geselle p. 1 
3. Eigen kweekmark op 26 september 1982 p. 1 
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4. Editoriaal (F. Gevaert) . / . . . . - ., p 2 
5. Schrijnwerkerij: Vandenbogaerde. 100 jaar (Georges Desopper) ' ' p. 3 
6. Uit de gemeenteverkiezing rond de eeuwwisseling (Camille Geselle) p. 5 
7. Bibliotheek - reglement. p. 10 

Roepsteen LXXVIII - oktober I98S 
1. Voorblad: Tekening: De Duinen (F.G.) 
2. Editoriaal (F. Gevaert) p. 1 
3. Geleid bezoek aan de Sint- Annaparochie, Brugge op 16 oktober 1982 p. 2 
4. De documentaire kunst van Camille Geselle. De 135 werken p. 4 
5. Lekturama: voorstelling van 3 boeken. p. 8 

Roepst€€n LXXIX - december 1985 
1. Voorblad: Beste wensen 1983 
2. Tussen Kerst en Nieuw: kwis & pannenkoeken namiddag p. 1 
3. Wedstrijd op de toptafel voor een Boerehespe p. 1 
4. Onze kermissen (Karel Clybouw) p. 3 
5. Boekennieuws p. 6 
6. Kroniek Zonnewijzer Turkeyenhof p. 7 
7. Lektura "Jongens van ons dorp" door Karel Clybouw p. 8 
8. Gedicht: Is er soms verschil? (Roland Vande Maele) p. 9 
9. Schenkingen aan de heemkring p.lO 
10. Aanwinsten bibliotheek, 3'*̂  trimester 1982. p.l 1 

Roepsteen LXXX - januari 1983 
1. Voorblad: Keramiek Interwijkfeesten 1970 
2. Jaarlijks Ter Cuere feestmaal op 5 februari 1983. p. 1 
3. Interwijkfeesten op het Sas (Georges Desopper) p. 2 

4. Jaarboek & Lidgeld ,;;<., in/.s . / . . , . . ' ;!- n̂ ... !,.P»6 
5. Roepsteen . . . .P«6 
6. Irene vertelde (Camille Geselle) ; ,t. t. < , . . p^T 

Roepsteen LXXXI - maart 1983 
1. Voorblad: laatmiddeleeuwse bouwwerf 
2. Luister- en keuvelavond Het zoetgevooisd Breenings & Irene Demaecker 

vertelt, (gespreksleider Noël Belpaeme) 26 februari 1983 p-. 1 
3. Voordrachtavond "Bier" op 26 maart 1983 door Honoré Vanwalleghem p. 1 
4. Toptafel p. 2 
5. Kalenders (Georges Desopper) p. 3 
6. Zonnewijzer Turkeyenhof te Bredene (J. B. Dreesen) p. 6 
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7. Zilveren tent aan Willy Debaillie . p. 9 
8. Nieuw erelid: Raoul Eeckhout ' p.lO 
9. Visserskapel ' ' . .» ' p^Q 
10. Sint- Rikierskerk. Permanente tentoonstelling vanaf 1983 p. 11 
ll.Drieling 50 jaar. Tulpin (Georges Desopper) • p. 12 
12. Lidgeld 1983 ' p. 13 
13.Feestmaal Ter Cuere ' p. 13 

Roepsteen LXXXII - april 1983 
1. Voorblad: recente bedevaartvaantjes, 1980 en 1982 
2. Tentoonstelling Bedevaartvaantjes p. 1 
3. Toneelavond :Nieuw Vlaams toneel: Wie slaap er op de bank p. 1 
4. Bedevaartvaantjes (F. Gevaert) p. 2 
5. Algemene statutaire vergadering p. 5 
6. Lekturama (R. Verbanck) p. 6 
7. Jaarboek 1982 p. 7 
8. EeuweHng: 17 april 1983: Staftje VERSLUYS p. 7 
9. De Mosselhoek: vervangende bladzijde voor jaarboek ' 1^ 

Roepsteen LXXXIII - juni 1983 
1. Voorblad: de plaatsnyder 
2. Zomertentoonstelling: "Belgische steden en dorpen in oude prentkaarten p. 1 
3. Aperitief concert door de Gemeentelijke Harmonie van Bredene p. 1 
4. Het waterschoutsambt te Oostende (Georges Desopper) p. 2 
5. Pentekening "De Zeeman" Die't Oosten wil herijken, moet van het westen 

wijken p. 4 
6. Schenkingen aan de heemkring (A. Verburgh) p. 5 
7. Aanvullende boekenlijst van de heemkring p. 6 

Ro€Pst€en LXXXIV - augustus 1983 
1. Voorblad: het dagelijks brood (F.G.) 
2. Activiteitensept.-okt. 1983 ' p. 1 

a) bezoek aan de St. Jorisgilde te Oostende op 17 september 
b) geleide avondwandeling te Brugge op 24 september 
c) eigen kweek markt op 2 oktober 
d) geleidbezoek "Vogelsanck" en de H. Blasiuskerk te Jabbeke op 16 oktober 

3. Uus Bri:eniengs "Kermisliedjes van bie uus (Karel Clybouw) p. 3 
4. Oude Vlaamse liederen p. 5 
5. Gedicht: Gedenk (F. Florizoone) p. 6 
6. Gedicht: In Flanders fields-1918 (Joel McCrae) en vrije vertaling van 

R. Verbanck p. 7 
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Roepsteen LXXXV - november 1983 
1. Voorblad: stuk uit de kaart: Beleg van Oostende 
2. Ibis avond: Reinaert, Ibis Story, Tentoonstelling archieffoto's , p. 1 
3. Kwis & pannenkoeken namiddag op 18 december 1983 . p. 2 
4. Wedstrijd op de toptafel in december en januari p. 2 
5. Werk van onze leden -Jjoekbespreking: John Gheeraert - De non (R.V.) p. 3 
6. Het "Superaratum" of "Overhert" te Bredene p. 4 
7. Kleine rechtzetting "In Flanders Fields" in Vlaamse vertaling. - p. 7 

Roepsteen LXXXVI - januari 1984 
1. Voorblad: duin- en strandzicht met nieuwjaarswensen (F. Gevaert) 

2. Bericht: Jaarlijks Ter Cuere feestmaal op 4 februari 1984 p. 1 
3. Het kamp van Napoleon te Bredene (Richard Verbanck) p. 2 
4. De Biljartclub "De Nukkerwijk" (Georges Desopper) ,, ' • . p. 6 
5. Aanvullende boekenlijst p. 10 

Roepsteen LXXXVH - maart 1984 
1. Tekening: De Geule 
2. Tentoonstelling "Vlaamse visserij in oude afbeeldingen * p. 1 
3. Nieuw werk: "Geschiedenis van een parochie te Oostende p. 2 
4. Fietsplaten p. 3 
5. Een tijdgenoot over het kamp van Napoleon p. 4 
6. Jaarboek 1983 - inhoudsopgave p. 9 
7. Schenkingen aan de heemkring p.lO 
8. Aanvullende boekenlijst-1984 p.l l 

Roepsteen LXXXVI II - mei 1984 
1. Voorblad: zeilschip 0.146 (tekening) 
2. Jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering * p. 1 
3. Firma Valcke - Zoutziederij te Slijkens in 1806 (R.V.) n t*»?* ;..-« p. 2 
4. Opschriften bij pastooraanstellingen te Bredene - 8.02.1890 p. 5 
5. Zuigers ''- p. 7 

Roepsteen LXXXIX juli 1984 
1. Voorblad: zeilschip 0.157 (tekening) 
2. Zomertentoonstelling: De mens en de zee p. 1 
3. Aperitiefconcert door Gemeentelijke Harmonie Bredene p. 1 
4. Bredene en de Geule (F. Gevaert) p. 2 
5. Kortwoningen (F. Gevaert) p. 4 
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6. Oproep - Archief Ter Cuere '> ->- . , , - - n • -. <•. p. 5 ' 

7. Leprozerijen (R. Verbanck) p. 6 

RoEpstecn XC - augustus 1984 
Gemarkeerd als nummer LXL 
1. Voorblad: plan - gebied ten zuiden van de stad Oostende 1705 
2. Geleid bezoek aan: -St. Amoldus en de St. Pietersabdij te Oudenburg , - p. 1 

- Openluchtvocatie -Sint- Amoldusspel op 18 augustus 1984 p. 1 
3. Editoriaal (F.G.) ,/ p. 2 
4. Kroniek: beheerraad p. 3 
5. Lyste van alle prochien gheleghen ten platte lande .. .(René Rotsaert) p. 4 
6. Gedicht: De vischvrouwen (uit een oud schrijfboek) p. 6 
7. Verjus (R.V.) . .̂  . ^ , , p . 6 , 
8. Cursiefje "Honden" (Hertevreter) "̂  p.1^ 
9. Vraagbaak: Oostende- Maria Hendrikapark (F. Gevaert) ••' p. 9 

Roepstegn XCI - september 1984 
1. Voorblad: tekening - lange wagen -^~ 
2. Eigen - kweekmarkt met animatie op 7 oktober 1984 p. 1 
3. De naam "Ter Cuere" (Richard Verbanck) p. 2 
4. Wat betekent het woord "Yeste" in "Yestemolen ?" (Richard Verbanck) p. 5 
5. Vraagbaak: wat betekent de naam "Turkeyenhof'? (Richard Verbanck) p. 6 
6. Schenkingen aan de heemkring p. 8 

Roepsteen XCII - oktober 1984 
1. Voorblad: broodbakkers (tekening) 4 ' .. ^̂  
2. Tentoonstelling: Betsy Ingelaere i pi 1 
3. 3'*'Eeuweling in 5 jaar: Alois COSTENOBLE. .^,.. - pul 
4. Kwis & pannenkoeken namiddag op 30 december 1984 , î . p.lb 
5. Wedstrijd op de toptafel in december en januari i > • p.lb 
6. Heemecum - Vaktermen bij forten en vestigingen (Georges Desopper) ' p* 2 
7. Noordkaper (walvis van Bredene 1762) (G.D en F.G.) » p. 4 
8. Vraagbaak Dijken (F. Gevaert) p. 6 
9. E. H. Louis Vanheule. Pastoor te Izenberge (G.D) p. 7 
10. Aanwinsten Bibliotheek 2° & 3° trimester 1984 p. 8 
11. Kerst- en Nieuwjaarsaanbieding. "Het oude Oostende en zijne drie

belegering 1601 - 1604. p. 9 
12. De Heemkundige Kring " De Plate" 30 jaar. p. 9 
13. Boek: Het Roeselare van toen. p. 9 
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Roepsteen XCIII - januari 1985 
1. Voorblad: Beste wensen 1985 
2. Jaarlijks Ter Cuere Feestmaal op 2 februari 1985 , p. 1 
3. Tentoonstelling van de Guldenboeken van de gemeente Bredene p. la 
4. Kroniek - De Ibisbrug (F.G.) p. 2 
5. Het nieuw Ibisbrugje (R.E.) p. 3 
6. Radio (R. Verbanck) p .4 
7. Missen is menselijk (R. Verbanck) p. 6 
8. Vraagbaak p. 7 
9. Woordverklaring: ware -begin en vingerling p. 7 
lO.Lekturama: onlangs verschenen p. 8 

Ro6Pst66n XCIV - maart 1985 
1. Gedeelte uit een schilderij 
2. Voordrachtavond: Het Vlaams Zeemanslied door Jan- Baptist Dreesen. p. 1 
3. Lidgeld 1985 p. 1 
4. Algemene Statutaire Vergadering op 18 maart 1985 p. 2 
5. Uit het gevangenisreglement van 1637 (R. Verbanck) p. 3 
6. Vraagbaak: Maatschappij van Onderlinge Bijstand voor de verzekering 

tegen de sterfte der varkens, St. Antoniusgilde. Georges Desopper p. 6 
7. Aanwinsten Bibliotheek 4^^ trimester 1984 p. 7 
8. Ter Cuere Cahiers p. 7 
9. Paelsteen (F. Gevaert) p. 8 

Roepsteen XCV - mei 1985 
1. Voorblad: zeilschip 0.146 (tekening) 
2. Oproep fotografisch vastleggen van de gemeente p. 1 
3. Paardenzegening en jaarmarkt op 18 mei 1985 > > . i - • pr< l 
4. Aanwinsten bibliotheek Ter Cuere 1*'̂  kwartaal 1985 ' • ^.2 
5. Schilder Constant Permeke op de "Oude vuurtoren" (Henri Dangez) 'p. 3 
6. Spanjaardduin - Grote Hil - Blekkaard? (Richard Verbanck) p. 7 
7. Boekennieuws p. 7 

Roepsteen XCVI - juni 1985 
1. Voorblad: Sint- Eliguskerk te Ettelgem (tekening) 
2. Actueel: Geleid bezoek aan: p. 1 

-tentoonstelling: Ettelgemse kerkschatten, -de oude Romaanse St. Elooikerk 
(13*̂  eeuw), -het kasteel van Wijnendale, 

3. Zomertentoonstelling: woelige tijden p. la 
-aperitief concert -Gemeentelijke Harmonie p. la 
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4. Zomer kunsttentoonstelling ingericht door gemeentebestuur in Turkeyenhof p. Ic 
5. Inventarisatie Bredene " p. Ic 
6. Ettelgem: een woordje uitleg. '' . ,it - p 2 
7. Kasteel van Wijnendale , - p. 2 
8. Uit de "Placcaert- boeken" van Vlaanderen - 1763- (Richard Verbanck) p. 3 
9. Oude termen (Richard Verbanck) p. 4 
10. Mensen van bij ons: echt gebeurd (Richard Verbanck) ' * ' ' p. 5 

Roepsteen XCVII - augustus 1985 
1. Voorblad: tekening "Vlaams rood Bont" F.G. 
2. Ruildag en tentoonsteUing "Doodzantjes" op 3 november 1985 p. 1 
3. Kroniek "Ryckewaertshof (F. Gevaert) p. 2 
4. Heemecum "Oude maten, gewichten en muntstelsels" (Georges Desopper) p. 3 
5. Mensen van bij ons. (R.V.) p. 4 
6. 1914 - Soldatenbrief van een Duits student op doortocht te Oostende (R.V.) p. 5 
7. Tentoonstellingen -"50 jaar Duinensprinters te Bredene en "De Blauwe Sluis 

in Vroegere dagen" p. 8 
8. Lecturama - "Liber Amicorum Rene de Keyser" p. 8 

Roepstesn XCVIII - 1985 
1. Voorblad: tekening woonkamer (F.G) 
2. Gedicht (F. Gevaert) p. 1 
3. Overlijdensbericht van Camille Geselle p. 1 
4. Camille Geselle (F. Gevaert) p. 2 
5. De sluizen van Slijkens gebruikt als Duitse oorlogspropaganda (R.V;) p. 3 
6. Vraagbaak: de Cruyberg? (R. Verbanck) p. 4 
7. Het Proossche p. 5 
8. Lekturama . p. 6 

Roepsteen IC - 1986 
1. Voorblad: tekening vissershuisje F.G. 
2. Jaarlijks Ter Cuere feest op p.l 
3. Aankondiging: Bredene getekend door Camille Geselle p. 2 
4. Gedicht: Nieuwjaar (R. Eeckhout) ^ p. 3 
5. Lidmaatschapsbijdrage 1986 p. 4 
6. Ter Cuere Cahier Nr. 2. Bredene getekend door Camille Geselle p. 4 
7. Oproep p. 4 
8. Merkwaardige verjaardagen p. 4 
9. Kroniek: Visserskapel (F. Gevaert) p. 5 
10. Het klantenboek van A. Morez, wagenmaker te Veume p. 7 
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Roepsteen C - 1986 
1. Voorblad: tekening van duinengordel (F. Gevaert) 
2. Jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering op p. 1 
3. Honderd nummers en vijftien jaar (Noël Belpaeme) p. 2 
4. Editoriaal (F. Gevaert) p. 3 
5. Gedenk: Bredene Dorp (Richard Verbanck) p. 4 
6. Kroniek (F. Gevaert) p. 5 
7. Lekturama: - . \ p. 6 

-De luxe-uitgave van "Bredene getekend door Camille Geselle 
-Ostendiana V. 

8. Giften " * " p . ? 

9. Oproep * p. 7 
10. Aanwinsten Bibliotheek Ter Cuere 3''̂  en 4'''' Kwartaal 1985 p. 8 
11. "Dichtung und wahrheit" p. 8 

> . . 

j 1 
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ACTIVITEITEN EN BESTUUR 

Activiteiten gedurende 1999. 

Januari 

Maart 

uitgifte Roepsteen 170 
03 pralinezondag 
08 ' drie koningenviering (te Oostende VVF) 

Uitgifte van Jaarboek 1998 met volgende onderwerpen: 
> Gebeurtenissen in de visserij gedurende 1953. (L. Vande 

Casteele). ,' ' . 
> Nogmaals Jo Maes (L. Vande Casteele) 
> Nog iets over het Sas (G. Desopper) 
> De Compagnie der Zaagmolens 1750- 1824 (Chr. Devyt) 
> Staf Versluys - Radio 2 (J. M. Cuypers) 
> 25 jaar vijfkamp te Bredene (G. Desopper) 
> Koude praatjes bij oude plaatjes (R. Eeckhout) 
> Activiteiten tijdens het jaar 1998 
> Beheerraad 
> Ledenlijst 
Lidkaart: Vanaf 1922 tot afschaffing in juni 1956 werd Sas-
Slijkens bediend door lijn n° 4. Hier rijdt de tram 4 over de 
Sasbrug (Foto J. Bouwman.) 

04 voordracht in samenwerking met Davidsfonds over "het 
dagelijks leven in de Middeleeuwen " door Geert Berings. 

April Uitgave Roepsteen 171 

Mei 09 Tentoonstelling van enkele kunstig gegraveerde jachtwapens uit 
de verzameling van Guido Notredame; 

15 Uitstap naar het Canada Museum en de drie tuinen te Adegem-
Maldegem 

21 Deelname aan de tentoonstelling "Tussen Duinhelm en Dahlia" 
ingericht door CSC Vormingswerk, Bredene, door het uitlenen 
van foto's en affiches over Bredene. 

Juli Uitgifte Roepsteen 172 
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ACTIVITEITEN EN BESTUUR 

11 

23 
25 

30 

augustus 
06 
29 

oktober 

21 

December 

11-juli viering met toespraak door dhr. Top, Voorzitter van de 
Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen gevolgd door een 
optreden van de Folkgroep 't Kliekske.. 
optreden van de Jiddische dansmuziekgroep Klemzic Noiz. 
Concert van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene 
onder leiding van de heer Massenhove. 
optreden van de traditioneel Ierse en Schotse muziekgroep Kick' 
em Jenny. 

optreden van het Tsjechisch ensemble Reva uit Moravië. 
Concert van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene 
onder leiding van de heer Massenhove 

uitgifte Roepsteen 173 
voordracht in samenwerking met het Davidsfonds: "De diefte 
van het Lam Gods" door Erepolitiecommissaris van de stad Gent, 
de heer Karel Mortier. 

Deelname aan de wedstrijd ingericht op het Sas- Slijkens door 
het leveren van de foto's uit ons archief die nodig waren voor die 
wedstrijd. 

Volgende fotobladzijden verschenen in "Roepsteen" gedurende het jaar: 
170: Bredene Dorp. De Molenstraat gefotografeerd in de jaren 60. 
171: Bredene Dorp: De Kerkstraat rond 1965. 
172: Bredene Dorp: De oude Dorpstraat, nu Fritz Vinckelaan. 
173: Bredene- Sas: De laatste schouw van de Pescator werd geveld in 1975. 

Wekelijks openstellen van Heem, Bibliotheek en Museum 

Er werden 8 bestuursvergaderingen gehouden. 
De werkgroep ROEPSTEEN kwam viermaal samen. 

CJ*>'^ 
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ACTIVITEITEN EN BESTUUR 

Heemkring Ter Cuere 

Beheerraad. 

Hoofdman 
Onderhoofdman 
Secretaris 
Penningmeester 

Noël Belpaeme 
Willy Cattrysse 
Roland Vansteenkiste 
Gilbert Pittery 

Beheerders 

Jeanine Damman 
Georges Desopper 
Raoul Eeckhout 
Erwin Mahieu 
Romain Meeze 
Henriette Terryn 
Louis Vande casteele 
Eugeen Weynen 
Jan Willaert 

Beheerders van ambtswege 

Willy Vanhooren 
Jacky Maes 
Willy Versluys 
Erwin Feys 
Roger Opstaele 
Erwin Vandenberghe 

Ereleden 

Raoul Eeckhout 
Julia Defever 

burgemeester 
eerste schepen 
tweede schepen 
derde schepen 
vierde schepen 
vijfde schepen 

Mededelingsblad 

Roepsteen. 
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LEDENLIJST 

NAAM 
AELBRECHT WILFRIED 
ANNYS ANDRE 
ARAN 
ASPESLAGH L.A. 
BAELS EDUARD 
BAILLIERE HECTOR 
BAILLIERE SIMON 
BAKKER ADOLF 
BARBAIX ANDRE 
BARBAIX LOUIS 
BARE LESLIE 
BAUWENS GERRIT 
BECQUART FREDDY 
BEIRENS DIRK 
BELPAEME NOEL 
BENOOT GILBERTE 
BEUN GERMAIN 
BEYEN AUGUST 
BILLIAU GEORGES 
BLOMME FERDINAND 
BLOMME RAYMOND 
BOEY NOEL 
BOLLE ROGER 
BOLLENBERGHE S. 
BONNEZ GUIDO 
BOONE FERNAND 
BORGHS BALDER 
BORIES BERNADETTE 
BORIES LEON 
BOUCKENAERE JOSEE 
BOUCQUEZ ROLAND 
BOUDENGEN JEAN 
BOYDENS NATHALIE 
BRACKX RENE 
BRAEMS CAMIEL 
BRANDTS ALICE 
BREEMERSCH MARTIN 
BROUCKE LEON 
BROUCKE THEODOOR 
BRUYNEEL BENOIT 
BRUYNEEL ROGER 
BRUYNINCKX FREDDY 
BRYSSE JOHAN 
BULCKE PASCAL 
BULTEEL ANDRE 

ADRES 
ZWALUWSTRAAT 69 
G. GESELLESTRAAT 8 
K.ASTRIDLAAN 6 
JOZEF II STRAAT 25 
WARSCHAUSTRAAT 12 bS 
A.RODENBACHSTRAAT 8 
KASTANJELAAN 37 
ROGIERLAAN 69 
SCHIPPERSTRAAT 36 BUS 3 
LAGRAVIERESTRAAT 43 
FR. VINCKELAAN 36 
NIEUWSTRAAT 88 
SLUISVLIETLAAN 82 
FLORALAAN 7 
BRUGGESTRAAT 408 
STEENSEDIJK611 
STEENOVENSTRAAT 13 
ST.RIQUIERSTRAAT 12 
MEEUWENLAAN 3/10 
IRISSTRAAT 12 
ORCHIDEELAAN 24 

DUINENSTRAAT 108 
NOORDHOFSTRAAT 6 
TULPENLAAN 1 
FR.ORBANSTRAAT 19 
VAN STEENESTRAAT 31 
BATTERIJSTRAAT 47 BUS 1 
MOLENPARK 13 
BREENDONKLAAN 7 
ZEGELAAN 16B 
DRIFTWEG 59 
SLUISVLIETLAAN 68 
K.ASTRIDLAAN 53 Bus B 
SLUISVLIETLAAN 73 
MOLENSTRAAT 77 
KEERWEG 51 
KAPELLESTRAAT 269 
LEFFINGESTRAAT 133 
P.BREUGHELSTRAAT 1 
ZANDHEUVEL 4 Bus 8A 
BRUSSELSTRAAT 14 
PARKLAAN 49 
ST.STREUVELLAAN 20 
MOLENSTRAAT 64 
PLAKKERSTRAAT 13 

GEMEENTE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8480 BEKEGEM 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8310ASSEBROEK 
8450 BREDENE 
9930 ZOMERGEM 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8421 VLISSEGEM 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
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NAAM 
BUNDERVOET M. 
CAESTECKER HUBERT 
CAESTECKER SYLV. 
CAFMEYER MADELEIN 
CALLEBOUT GUIDO 
CAMPE AUGUST 
CARDON ROMAIN 
CARRETTE ELIE 

CASIER OSCAR 
CATTEEUW RAOUL 
CATTELLION ROBERT 
CATTRYSSE WILLY 
CHRISTIAEN GILBERTE 
CHRISTIAEN M.R. 
CHRISTIAEN MONIQUE 
CLAEYS DRIES 
CLAEYS GERARD 
CLAEYS LEON 
CLICTEUR OMER 
CLYBOUW LIONEL 
COELUS ROBERT 
COLLEMAN RONALD 
COLPAERT MAURICE 
COLSOUL M.J. 
COOL AMEDE 
CORNILLIE GUILLAUME 
COULIER-GERMONPRE 
CROMBEZ DEROUS 
CROOS ROLAND 
CUYPERS J.M. 
DAMAN P-HUYSMANS 
DAMMAN EDDY 
DAMMAN JEANNINE 
DANNEELS GEORGES 
DAVID LUCIEN 
DAVID RAYMOND 
DE BETHUNE E. 
DE COCK SUZY 
DE GRIJSE ANDRIES 
DE LILLE GEORGES 
DE PEPERBUSSE VZW 
DE PLANCKE LUC 
DEROOSE mevrouw 
DE ROOY GUSTAAF 

ADRES 
ZILVERLAAN 303 
PR.STEPHANIEPLEIN 37/3 
MOLENSTRAAT 81 
VAARTSTRAAT 33 
HOEFIJZERLAAN 6 
ZANDSTRAAT 63 
BREENDONKLAAN 37 
BREUGHELPARK PAV.8 bus 

41 
DUINENSTRAAT 106 
LEOPOLD II LAAN 4 bus 4 
MARKTSTRAAT 32 b 34 
F.VINCKELAAN 106 
VREDESTRAAT19C 
DE S. DE NAEYERLAAN 80 
XANTENERSTRASSE 126 
BOUWMEESTERSTRAAT 2 
STATIONSTRAAT 25 
GENTSTRAAT 48 
DRIFTWEG 85 
KAPELLESTRAAT 121 
VISSERSTRAAT 9 
STEENOVENSTRAAT 22 
KAPELLESTRAAT 33 
ZANDHEUVEL 4 bus E4 
NUKKERSTRAAT 63 
BLAUWKASTEELSTRAAT 56 
LOODSENSTRAAT 18 
H VAN BLAERESTRAAT 5 
TOEKOMSTSTRAAT 30 
OOSTSTRAAT 67 
ZEGELAAN 16 
BREENDONKLAAN 53 
BUURTSPOORWEGSTR. 87 
DUINENSTRAAT 245 
NUKKERWIJKSTRAAT 6 

LPR.ELISABETHLAAN 51 
KASTEELDREEF 10 
JOZEF II STRAAT 44 
PERZIKENLAAN 28 
E.FEYSPLEIN15busll6 
PR. BOUDEWIJNSTR. 7 
ROGGESTRAAT 2 
ALBERT 1 WANDELING 37 b4 
G O L F S T R A A T 64 

GEMEENTE 
8400 OOSTENDE 
840O OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
1731 ZELLIK 

8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8460 OUDENBURG 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
D-50735 KOLN 
8400 OOSTENDE 
8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8510 MARKE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
840O OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8460 OUDENBURG 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
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NAAM 
DE WISPELAERE Y 
DEBAILLIE WILLY 
DEBEEN OMER 
DEBEUCKELAERE R. 
DEBRABANTER NICOL 
DEBRUYNE LUC 
DEBRUYNE OSCAR 
DEBRUYNE VALERE 
DECLERCK ANDRE 
DECLERCQ ALFONS 
DECLERCQ DANIEL 
DECLERCQ J.P. 
DECOCK PAUL 
DECOSTER FRANK 
DEFEVER GERARD 
DEFEVER JULIA 
DEFEVER ROBERT 
DEGOE WILLY 
DEGROOTE J.P. 
DEHAEZE MAURICE 
DEHONDT MARIA 
DEKETELAERE mevr 
DEKEYSER ANNE 
DEKNUYDT RAYMOND 
DEKUYPER MARNIX 
DELEENHEER MARC 
DELEU REDGY 
DELRUE FRED 
DELRUE GEORGES 
DEMEERE HENRI 
DEMEULEMEESTER G. 
DENDOOVEN-PYRA J.P. 
DEPUIJDT ROGER 
DERINCK URBAIN 
DEROO GILBERT 
DEROOY JEAN 
DERUDDER R 
DERYNCK ALICIA 
DESCHACHT DANIEL 
DESCHACHT GUSTAAF 
DESCHACHT JACKIE 
DESCHEPPER EUGEEN 
DESMET HENRIETTE 
DESNERCK ROLAND 
DESOPPER GEORGES 

ADRES 
COPMANLAAN 13 
MONIKKENSTRAAT 17 
ANTWERPENSTRAAT 32 
DERBYLAAN 69 
KEERWEG 32 
TABORALAAN 30 
SLUIZENSTRAAT 238 
J.BESAGESTRAAT 57 
JOOS D.T.BEERSTL. 22 
GROENENDIJKSTR. 19 
VIOLIERENLAAN 49 
PAUWHOFLAAN 32 
JOZEF II STRAAT 44 
RUITERLAAN 18 
FRITZ VINCKELAAN 174 
ROZENLAAN21 
PR.ELISABETHLAAN 45 
FAZANTENLAAN 4 
WAL AKKER 10 bus 6 
VELDSTRAAT 1 
DUINENSTRAAT 35 
RUE DE VISE 34 
DUINENSTRAAT 37 
DRUIVENLAAN 23 
KWADEWEG 9 
MOLENSTRAAT 22 
POPULIERENLAAN 76 
SLUISVLIETLAAN 62 
STAESSENSTRAAT 25 
DRIFTWEG 135 
HEIDEBLOEMLAAN 17 
HAUTEM 1 
GENTSTRAAT 21 BUS 6 
BEDEVAARTSTRAAT 8 
BREIDELSTRAAT 8 bus 1 
GENTSTRAAT 23-C 
F.PROVOOSTPLEIN 7 
NOORDEDESTRAAT 72 
LOTUSLAAN 19 
LARIKSENLAAN 14 
SLUIZENSTRAAT 248 
MARIAKERKELAAN 8 
MEEUWENLAAN 15 
WATERGANGSTRAAT 9 
H.VANBLAERESTRAAT 9 

GEMEENTE 
8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8200 ST MICHIELS 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
4607 DALHEM 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8460 OUDENBURG 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8420 DE HAAN 
3320 HOEGAARDEN 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 
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INAAM 
DEVENT GEORGES 

DEVISCHLUC 
DEVISCH MARIA 
DEVOS ANDRE 
DEVOS FERNAND 
DEVOS GILBERT 
DEVOS J.P. 
DEVRIENDT WILLY 
DEVRIESE MARIE-L 
DEWULF GEORGES 
D'HULST ROGER 
DILLEN RAYMOND 
DIRICKX KAMIEL 
DOUVERE ETIENNE 
DRIESSEN ALBERT 
DUBOIS RENE 
DUBUY FILTER 
DUCHATEAU FR. 
DUFLOU BERNARD 
DUMON ANDRE 
DUMON MARIA 
EECKHOUT JAN 
EECKHOUT RAOUL 
ENEMAN JULES 
EVERAERDT PIERRE 
FALISE J.P. 
FERMANS ROGER 
FISCHER ANDRE 
FISCHER KAREL 
FONTEYNE JAAK 
FRANCIER JAAK 
GALAND ROGER 
GALAND YVONNE 
GEEDTS ANDRE 
GELDHOF LOUIS 
GERARD ROETYNCKM 
GERIL RAYMONDE 
GERIL ROGER 
GERRIS ERIC 

GERYL AUGUST 
GESELLE BRIGITTE 
GESELLE ERNA 
GESELLE GUIDO 

ADRES 
GR.DURSELLAAN 12-13 

ROEKSTRAAT 17 
DRIFTWEG 65 
K.ASTRIDLAAN 18 
RUITERLAAN 8 
DANCKAERTSTRAAT 8 
KLAPROZENLAAN 9 
BRUGSE STEENWEG 53 
BUURTSPOORWEGSTR. 47 
P.G.DEFEVERSTR Ic 
DERBYLAAN 13 
PONTONSTRAAT 14 
TABORALAAN 182 
STEENOVENSTRAAT 4 
WEZELLAAN 9 
NIEUWSTRAAT 60 
KLEIVELDSTRAAT 1 
LEFFINGESTRAAT 56,b3 
OUD VLIEGVELD 63 
ZEESTERLAAN 27 
DRIFTWEG 1 
NIEUWSTRAAT 29 bus 11 
WAGENMAKERSTR. 1 
DRIFTWEG 75 
P.G.DEFEVERSTRAAT 18 
H.SERRUYSLAAN 78 bl9 
SGT.DEBRUYNESTR. 45 
HALFWEGHUISSTR. 36 
MOLENSTRAAT 92 
ORCHIDEELAAN 10 
TORHOUTSTEENW. 509 
F. VAN EEDENPLEIN 5 
DUINENSTRAAT 25 
BOSDUIVENSTRAAT 21 
NUKKERSTRAAT 8 
DUINHOEVELAAN 3 
PR.ELISABETHL. 44 b.4 
PLANTENSTRAAT 22 
JOOS D T BEERSTLAAN. 1 
b202 
NIEUWE DOKSTRAAT 38 
RINGLAAN ZUID 106 
BOSDUIVENLAAN 20 
STROOBLOEMLAAN 33 

GEMEENTE 1 
8301 KNOKKE 

HEIST 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 

8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8490 JABBEKE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
2050 ANTWERPEN 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 
8420 DE HAAN 
8420 DE HAAN 
8400 OOSTENDE | 
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LEDENLIJST 

NAAM 
GEVAERT AMEDEE 

GEVAERT JONCKHEERE 
GEYSSENS ALFRED 
GHESQUIERE SIMONNE 
GILLIAERT ETIENNE 
GOEKINT JULIEN 

GOES ALBERT 

GOMBERT LAURENT 
GROENVYNCK FIRMIN 
GROOTAERT ETIENNE 
GRYSON EDDY 
GUNST MARCEL 
HALSBERGHE CAMIEL 
HEMERYCK DANIEL 
HENDRICKX ALFRED 
HERRLING NADIA 
HERRLING ROSA 
HESCHBURG FERNAND 
HOLLEVOET GASTON 
HOSTE ERNEST 
HOSTEN ROGER 
HOSTYN JAN 
HOSTYN PAUL 
HUBERT GEORGES 
HUBRECHTSEN FR. 
HUYGEBAERT ANDRE 
HUYGHE ROGER 
INGELAERE BETSY 
INGHELBRECHT WILFR 
IPPEL SIMON 
JANSSENS JUUL 
JONCKHEERE DIANA 
JONCKHEERE ROBERT 
JONCKHEERE ROGER 
JONGHMANS ERIK 
KERCKHOF KAREL 
KIMPE PIERRE 
KLAUSING JOSEPH 
KNOCKAERT CYRIEL 
KNOCKAERT CYRILLE 
KROOTHOEP CHRIS. 
KYNDT OMER 

ADRES 
ONAFHANKELIJKHEID-
STRAAT 4 
PAUWHOFLAAN 68 
MEEUWENLAAN 15 
H.SERRUYSLAAN 42 b7 
KAPELLESTRAAT 239 
ZANDVOORDESCHORRE-
DIJKSTRAAT 65 
OUDENBURGSESTEENWEG 
12 
DRIFTWEG 31 
POLDERSTRAAT 21 
VISSERSSTRAAT 4 
DOORNEBILKSTRAAT 48 
ZANDHEUVEL 1 block C b.l2 
MADELIEFJESLAAN 66 
KERKSTRAAT 8 
BATTERIJSTRAAT 22 
MEEUWENLAAN 7 bus 9 
RODE KRUISSTRAAT 4 
KEERWEG 30 
ANTWERPENSTRAAT 14 
WATERLANDSTRAAT 15 
PR.ELISABETHLAAN 71 
ZWALUWENSTRAAT 118 
BRUGGELAAN 12 
VAN DIJCKSTRAAT 66 
GERSTSTRAAT 35A 
VERBONDENENLAAN 8 
ZANDHEUVEL 4 bus 1/9 
DUINENSTRAAT 280 
GEMENEWEIDESTR. 5 
VERENIGINGSTR. 161 
WYDBOS 26 
WAGENMAKERSTR. 18 
VELDSTRAAT 40 
DRIFTWEG 131 
ZEESTERLAAN 31 
PLASSEND ALESTEENWEG 4 
J.PEURQUARTSTRAAT 18/2 
KONINGINNELAAN 34 b2 
VREDESTRAAT 22 
NOORDZEESTRAAT 30 
F. VINCKELAAN151 
GISTELSESTEENWEG 11 

GEMEENTE 
8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8490 JABBEKE 
8400 OOSTENDE 
2440 GEEL 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8460 OUDENBURG 
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LEDENLIJST 

NAAM 
LACOERE WILFRIED 
LAGROU WILFRIED 
LAGROU-DESMET 
LAMBRECHT EUGENIE 
LANTSOGHT JACQUES 
LASAT WILLY 
LAUWEREYNS MICHEL 
LAUWEREYNS ROL. 
LEIRMAN JACQUY 
LEPEIRE WILLY 
LIETARD EDWIN 
LINGIER PAUL 
LOMBREZ GREGOIRE 
LONCKE ROGER 
LOOSVELD JACQUES 
LOWYCK DRUKKERU 
LOY WALTER 
LUCA EDGARD 
LUCA ROBERT mevrouw 
LUCID ARME ALBERT 
LUST DIRK 
MAENE DANIEL 
MAERTENS BERNARD 
MAES JACKIE 
MAHIEU ERWIN 
MAHIEU M.C. 
MAHIEU RAYMOND 
MAJOR GUSTAAF 
MASSCHELEYN PATRIC 
MASSENHOVE ALPH. 
MATHAY-KNOBL H. 
MATHYS RACHEL 
MECHELAERE ALBERT 
MECHELE JULIEN 
MEESSCHAERT G. 
MEEZE ROMAIN 
MELIS ETIENNE 
MESTDAGH FRANS 
MESTDAGH MARTHA 
METDEPENNINGEN FR. 
METSU ROLAND 
METSU WALTER 
METSU WILLY 
MEYSMAN ROLAND 
MEYSMAN WIM 

ADRES 
FAZANTENLAAN 37 
GOLFSTRAAT 66 
KOOPVAARDUSTRAAT 33 
NUKKERWUKSTRAAT 56 
A.PLOVIEPLEIN 22 
SPAARZAAMHEIDSTR. 48 
KREEKSTRAAT 2 
BUURTSPOORWEGSTR. 91 
DR. L.COLENSTRAAT 2 
ZEGELAAN 6 
WAPENPLEIN 14 bus 3 
DORPSTRAAT 128 
DUINENWEG 347 
VOORH A VENLAAN 151 
L.PARETLAAN 28 
SLUIZENSTRAAT 67/69 
VORSINKBAAN 21 
KAPELLESTRAAT 12 
PR.ALBERTLAAN71 
SLUISVLIETLAAN 67 
SPAARZAAMHEIDSTR. 56 
SALVIALAAN 40 
ST.PAULUSSTRAAT 40 
DUINENSTRAAT 264 
DUINENSTRAAT 186 
DUINENSTRAAT 123 
DUINENSTRAAT 186 
VINDICTIEVELAAN 20 
MOLENSTRAAT 58 
ZANDVOORDESTRAAT 58 
SLUIZENSTRAAT 127 
NOORDZEESTRAAT 27 
BRUGSEBAAN 32 
SPAARZAAMHEIDSTR. 38 
PR. ALBERTLAAN 96 
PR.MARIE JOSELAAN 6 
DUINENSTRAAT 345 
GOLFSTRAAT 23 
GOLFSTRAAT 35 
ZUIDOOSTWIJK 8 
Z ANDSTRA AT 91a 
K.ASTRIDLAAN 15 B 
DR.E.MOREAULAAN 263 
BUURTSPOORWEGSTR. 52 
STATIONSTRAAT 50 

GEMEENTE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8430 MIDDELKERKE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
9450 HAALTEERT 
8460 OUDENBURG 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8470 GISTEL 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8470 GISTEL 
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LEDENLIJST 

NAAM 
MEYUS CARLOS 
NAASSENS MARCEL 
NAESSENS HELENE 
NASSEL CHARLES 
NASSEL RONNI 
NEELS ERNA 
NEIRINCK ROBERT 
OPSTAELE ROGER 
OSAER CHRISTINA 
PANCKOUCKE R 
PATTYN SERGE 
PATTYN WILLY 
PHILIPS MAURICE 

PIETERS GEORGETTE 
PIETERS MARTHA 
PILLE-BEUSELINCK 
PINCKET JOSEPH 
PITTERY GILBERT 
PLO VIE ARIANE 
PLO VIE MARCEL 
POITIER ESTHER 
POLLET ETIENNE 
POLLET FREDDY 
POLLET NORBERT 
POPPE MARCEL 
POPPE-MESTAGH 
PROVOOST EMIEL 
PUYSTIENS FRANS 
PYRA CAMIEL 
PYRA GEORGES 
PYRA REMI 
QUALY YVES 
QUESTIER MARCEL 
QUESTIER ROGER 
RAES-SCHALLIER H. 
RAMMELAERE WILLY 
RENAUDIN TOMMELEIN 
REUNBROUCK RENE 
REYBROUCK MAURICE 
ROMAN RICHARD 
ROTSAERT DIRK 
ROTSAERT FREDDY 
ROTSAERT RENE 
ROTSAERT THERESIA 

ADRES 
IJZERLAAN 2 
TURKEYENLAAN 25 
KEERWEG 23 
ST ANTONIUSSTRAAT 15 
NIEUWSTRAAT 52 
EKSTERSTRAAT 3 
DORPSTRAAT 86 
L.PARETLAAN 24 
DR E. MOREAUXLAAN 77 
BLOEMENSTRAATll 
PARKLAAN 30B 
MOLENSTRAAT 60 
RUE E CAMBIER 5 

NUKKERSTRAAT 9 
FR.VINCKELAAN 76 
DUINENSTRAAT 15 
GROENENDUKSTRAAT149 
BUURTSPOORWEGSTR. 87 
KRIEKESTRAAT 54 
EIGEN HAARDSTRAAT 9 
GROENENDIJKSTRAAT 80 
STEENSTRAAT 9 
DUINENSTRAAT 23 
PLANTENSTRAAT 75 
JOZEF II STRAAT 29/8 
FRANKRIJKLAAN 8 
P.MICHIELSLAAN 33 
DERBYLAAN 1 
KAPELLESTRAAT 131 
DORPSTRAAT 74 
VIOLIERENLAAN 18 
EKSTERSTRAAT 9 
ZWANESTRAAT 36 
FRANKRUKLAAN 16 
PARKLAAN 20 
DORPSTRAAT 158 
BRONSTRAAT 4 
VOORH A VENLAAN 171 
H.ZWAENEPOELSTRAAT 5 
WAGENMAKERSTRAAT 6 
J. DE T.BEERSTLAAN 16 
FRANKRUKLAAN 6 
DORPSTRAAT 4 
FAZANTENLAAN 31 

GEMEENTE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
7100 HAINE ST 
PIERRE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8480ICHTEGEM 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
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LEDENLIJST 

NAAM 
ROUSSEEUW CHARLES 
ROUSSELLE MARC 
RUYSSCHAERT AIME 
RYCX EMIEL 
SAELENS WILFRIED 
SAMIJN SONJA 
SCHAMP-DECROO 
SCHILLEWAERT A. 
SCHREUS LILIANE 
SMETS FRANCOIS 
SMISSAERT EMIEL 
SMISSAERT RITA 
STADSBIBLIOTHEEK 
STAELENS MAURICE 
STANDAERT R 
STORME ANNIE 
STROBBE JACQUES 
STROOB ANT JOSEPH 
STUBBE JOZEF 
TACK MARCEL 
TERRYN HENRIETTE 
TERRYN REDGY 
TETAERT RAYMOND 

TEUNKENS MARIE 
THOEN HUGO 
TIMMERMANS ROGER 
T'JAMPENS HENDRIK 
T'JAMPENS-MESTDAGH 
TOURLOUSSE HENRI 
TROMONT HERVE 
VAN CRAEYNEST R 
VAN DE VELDE LUC 
VAN DYCK DYMPHA 
VAN EECKE MT 
VAN EEGHEM ERNEST 
VAN GHELUWE A. 
VAN HOOF ERIC 
VAN HUELE VICTOR 

VAN ISACKER J. 
VAN ISEGHEM AUGUST 
VAN LOO ROLAND 
VAN REEMST 
VANACKER L 

ADRES 
NOORDZEESTRAAT 21 
VREDESTRAAT 37 
OOIEVAARSL. 1 Bus 310 
KOESTRAAT 13 B3 
NIEUWE STEENWEG 203 
KEERWEG 30 
ZEESTERLAAN 40 
GOLFSTRAAT 14 
ST PIETERSTRAAT 42 
KWARTELSTRAAT 6 
H.SERRUYSLAAN 4 b.9 
BUURTSPOORWEGSTR. 54 
WAPENPLEIN 
JOZEF II STRAAT 29 b.28 
DAHLIALAAN 54 
ORCHIDEENLAAN 5 
DRIFTWEG 41 
TER CUEREPLEIN 9 
SLUISVLIETLAAN 75 
DR. L. COLENSTR. 10 B3 
BUURTSPOORWEGSTR. 89 
F.VINCKELAAN 50 
DIKSMUIDESTRAAT 33 

ZUIDSTRAAT 2 
ERFGOEDLAAN 7 
ST.SEBASTIAANSTRAAT 24 
DUINENSTRAAT 244 
GOLFSTRAAT 17 
ZEESTERLAAN 35 
SCHAPENSTRAAT 54 
BLAUWKASTEELSTR. 103 
KERKSTRAAT 12 
EUROPALAAN 1 
KLAPROZENLAAN 8 
SLUISVLIETLAAN 80 
GROENENDUKSTRAAT 13 
STEENOVENSTRAAT 7 
CH. HUYSSTRAAT 5 

BREENDONKLAAN 49 
YZERSTRAAT 1 
KASTEELLAAN 11 
L.PARETLAAN 15 
DUINENSTRAAT 254 

GEMEENTE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8460 OUDENBURG 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8370 

BLANKENBERGE 
8450 BREDENE 
9800 DEINZE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
2610 WILRUK 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8370 

BLANKENBERGE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
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LEDENLIJST 

NAAM 
VANBIER VLIET 
VANDAELE SERGE 
VANDAMME PATRICK 
VANDE CASTEELE L. 
VANDECASTEELE C. 
VANDECASTEELE JEAN 
VANDEILE ROGER 
VANDEN BERGHE A. 
VANDENABEELE 
VANDENBERGHE EDW 
VANDENBERGHE EL. 
VANDENBERGHE WIL. 
VANDENBOGAERDE G 
VANDENBOGAERDE M 
VANDENBROELE A 
VANDENBUSSCHE M 
VANDENBUSSCHE W. 
VANDENWEGHE JAN 
VANDEPITTE CYRIEL 
VANDERWAL DANIEL 
VANDEVELDE FR. 
VANDEWALLE ALOIS 
VANDEWALLE GINO 
VANDIERENDONCK M. 
VANHEE ROGER 
VANHERCKE GEERT 
VANHOENACKER FERN 
VANHOOREN WILLY 
VANHOUCKE RENE 
VANHOUTTE C. 
VANLAERE GERARD 
VANLEENHOVE GILB. 
VANMASSENHOVE C 
VANMASSENHOVE G 
VANMASSENHOVE R 
VANMOORTEL ROBERT 
VANSTEENE DENISE 
VANSTEENKISTE M 
VANSTEENKISTE ROG. 
VANSTEENKISTE ROL. 
VEEKENS BRUNO 
VELGHE PYRA DIRK 
VELLE MARCEL 
VENMANS-CORDIER 
VERBURGH ANDRE 

ADRES 
PR.ALBERTLAAN 85 
COUPURESTRAAT 7 
SLUIZENSTRAAT 83 
ST.RIQUIERSTRAAT 17 
BREENDONKLAAN 26 
SPAARZAAMHEIDSTR. 82 
POLDERSTRAAT 85 
KERAMIEKSTRAAT 2 
FAZANTENLAAN 16 
EIKHOFSTRAAT 19 
KONINGSTRAAT 16 Bil 
BENEDIKTUNERSTRAAT 17 
ANTWERPENSTRAAT 52 
SLUIZENSTRAAT 196 
ZIJDELING 22 
BUURTSPOORWEGSTR. 53 
F.VINCKELAAN 99 
ST SEBASTIAANSTR. 36/13 
NOORDEDESTRAAT 9 
GROENEND AALLAAN 42 
GISTELSESTEENWEG 48 
STREEPSTRAAT 103 
DORPSTRAAT 82 
FRANKRIJKLAAN 9 
GROENENDIJKSTRAAT 102 
PAUWHOFLAAN 11 
PR.ALBERTLAAN 93 
NOORDZEESTRAAT 8 
VREDESTRAAT 16 
ZEGELAAN 15 
BUURTSPOORWEGSTR. 63 
BATTERIJSTRAAT 66 
K.ASTRIDLAAN 75 
KROONLAAN 19 
SLUISVLIETLAAN 33 
ZEESTERLAAN 23 
NOORDEDESTRAAT 112 
IJZERLAAN 5 
RUITERLAAN 4 
SLUISVLIETLAAN 100 
KAPELLESTRAAT 81 
K.ASTRIDLAAN 79 
POPULIERENLAAN 51 
KEERWEG 63 
ZWANENLAAN 75 

GEMEENTE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8600 DIKSMUIDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
2950 KAPELLEN 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
2400 MOL 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
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LEDENLIJST 

NAAM 
VERCARRE ETIENNE 
VERHAEGHE ROLAND 
VERLINDE ROGER 
VERMEULEN ARSENE 
VERMEULEN ROLAND 
VERSLUYS KAMIEL 
VERSLUYS PIERRE 
VERSLUYS REMY 
VERSLUYS WILLY 
VIAENE GODELIEVE 
VILAIN OMER 
VRAMBOUT EMILE 
VROOMEN PROSPER 
VVF AFDELING 
OOSTENDE 
WALTERS GUIDO 
WEYNEN EUGENE 
WILLAERT EDMOND 
WILLAERT J.P. 
WILLEPUT ARSENE 
WYNTIN DAG 
WYNTIN HERMAN 
ZANDERS ROGER 
ZWAENEPOEL CHRIS 
ZWAENEPOEL FERN. 
ZWAENEPOEL WILLY 

ADRES 
HOEFIJZERLAAN 1 
NOORDZEESTRAAT 11 
NUKKERSTRAAT 86 
LEFFINGESTR. 135Fbus9 
DUINENSTRAAT 219 
KAPELLESTRAAT 167 
BRUSSELSTRAAT 10 
ZANDSTRAAT 95 
MEEEUWENLAAN 5 BUS 14 
FRANKRIJKLAAN 50 
ROGIERLAAN 38 b. 11 
PR.ELISABETHLAAN 44 b.2 
DUINENSTRAAT 251 
DR. L. COLENSTRAAT 6 

H.BORGERSTRAAT 107 
BRUGSE STEENWEG 49 
PESCATORSTRAAT 27 
VAN DYCKSTRAAT 22 
POPULIERENLAAN 82 
ZARRENLINDESTR. 15 A 
SLUIZENSTRAAT 130A 
PLASSEND AALSEST. 15A 
STRANDLOPERSTR. 21 C4 
LINDENSTRAAT 8 
ZEGELAAN 2 

GEMEENTE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 

•8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8610 KORTEMARK 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
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