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E D I T O R I A A L . 

Zoals in het editoriaal van onze vorige editie aangegeven is het telkens weer een 
krachttoer van onze bestuursleden, en vooral van Louis Vande Casteele, om 
voldoende en zinvolle artikels samen te sprokkelen om een jaarboek te vullen. 
Dit gaat niet altijd even gemakkelijk, vooral omdat er soms zeer verschillende 
reacties ontvangen worden van onze leden. Voor bepaalde onder hen zijn de 
reeks opeenvolgende artikels over de visserij moeilijk verteerbaar, of zelfs niet 
gewenst; andere reacties geven echter aan dat die artikels alleen reeds de moeite 
lonen om hun lidmaatschap te verlengen. Voor elk wat wils dus is zeker nodig. 

Anderzijds werden de artikels over vroegere gemeenteraadsverkiezingen te Bre-
dene zeer gunstig onthaald. Dit is ook begrijpelijk omdat zeer veel leden, en 
over het algemeen inwoners van Bredene, zo zaken uit een recent verleden van 
onze gemeente terug voor ogen krijgen. Zaken die ze misschien zelf van dichtbij 
gevolgd en beleefd hebben en zo nog eens in herinnering gebracht worden en 
waarbij de nodige anekdoten terug kunnen opgerakeld worden. Wij kunnen dat 
nog voor enkele verkiezingsjaren volhouden en we willen hierbij nogmaals Kris-
tof Vermeire danken voor het ter beschikking stellen van zijn licentiaatverhan
deling die daarover handelde en die wij uiteraard aanvullen met foto's en docu
mentatie uit eigen archief. 

Wij willen ook de artikelenreeks over geboorte- en sterfgevallen te Bredene ver
der zetten; zo kunnen wij eventuele liefhebbers van familiekunde een duwtje in 
de rug geven omdat ze zo aan mogelijke gegevens kunnen geraken. Dit kan voor 
hen ook een stimulans zijn, en misschien kunnen we anderen er toe aanzetten 
om die weg op te gaan. We willen potentiële familiekundigen steeds bijstaan in 
de mate van onze mogelijkheden. Ons archief van doodsprentjes en -brieven is 
reeds zeer omvangrijk zodat daar zeker al iets kan in gezocht worden. 

U hebt kunnen lezen in de vorige Roepsteen hoe u onze medewerking aan de 
uitbouw van een provinciale beeldbank kunt raadplegen en waar wij dus heel 
wat beeldmateriaal over Bredene hebben opgezet. (www.beeldbankwest-
vlaanderen.be). 

Daarnaast moeten wij aangeven dat wij er ernstig over nadenken om een eigen 
website uit te bouwen zodat onze leden en andere nieuwsgierige sympathisanten 
onze werking van nabij zullen kunnen volgen. 

Wij moeten herhalen dat we ons bibliotheekbestand digitaal verwerkt hebben en 
dat we een nauwe samenwerking aan het uitbouwen zijn met de gemeentelijke 
bibliotheek De Leestuin. U zult daar verder nieuws van vernemen in een van 
onze volgende Roepstenen. 
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Wij hopen ook in de loop van het komende jaar beroep op u te kunnen doen 
voor mogelijke medewerking. Wij zijn namelijk in het bezit gekomen van heel 
wat fotomateriaal van scholen en verenigingen, maar zeer dikwijls kunnen wij 
de personen die daarop afgebeeld zijn niet thuisbrengen en kunnen we hen geen 
naam geven. U kunt ons misschien helpen maar we moeten nog uitzoeken hoe 
we daar een communicatie kunnen tot stand brengen tussen onze kring en de 
leden of andere belangstellenden. 

We kunnen ook nu reeds melden dat we reeds naarstig werken aan het volgende 
jaarboek en aan de uitbouw ervan. We verwachten dat daar terug enkele zeer 
gegeerde artikels zullen kunnen opgenomen worden die zullen meehelpen om 
de geschiedenis van onze gemeente uit de doeken te doen voor onze leden en 
andere inwoners van de gemeente. 

In een van de laatste bestuursvergaderingen werd ook zeer ernstig gedebatteerd 
over de toekomst van onze kring en heel wat nieuwe initiatieven kunnen nog 
verwacht worden. 

We willen hierbij ook nog eens onze oproep herhalen: indien Bredense vereni
gingen een heuglijke gebeurtenis (jubileum, ....) of en merkwaardige prestatie in 
de belangstelling willen brengen dan zij wij bereid een verslag daaromtrent (van 
maximaal drie A4-bladzijden) te laten verschijnen in Roepsteen. Dit kan voor 
uw vereniging maar publiciteit meebrengen. Na contactname met een bestuurs
lid kan dit in onze bestuursvergadering besproken worden en eventueel voor op
name aanvaard worden. 

Zoals u kunt zien hebben we nog meer in petto en is onze werking nog niet 
dood. Met de medewerking van heel wat actieve bestuursleden en andere be
langstellenden kan er nog heel wat verwacht worden van onze kring. 

Willy Cattrijsse 
Hoofdman Ter Cuere. 

Bredene januari 2008. 
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Gebeurtenissen in de Belgische 
visserij gedurende 1961 . 

Vande Casteele Louis. 



Visserij 1961 

DE BELGISCHE VISSERSVLOOT IN 1961 

1961 01 01 De toestand van de Belgische vissersvloot ziet er uit als volgt: 

I totaal 95 

aantal schepen per klasse 

/// IV V Via Vib 

147 60 21 13 5 

Het jaar 1961 wordt ingezet met een totale vermindering van 9 eenheden, te 
weten: Oostende verliest 6 schepen en Nieuwpoort 3. 

aantal schepen op 1.1.1961 

Oostende zeebrugge blankenberge nieuwpoort 

\Reeks1 184 163 1 64 
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Vande Casteele Louis 
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totaal vermoqen der machines 

X 

1 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^HF^ 
Oostende Zeebrugge Bankenberge Nieuwpoort 

48096 22371 175 5917 m 

Reeks 1 

Totale tonnenmaat 

Oostende 

19974 

Zeebrugge Bankenberge Nieuwpoort 

7621 57 
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Indelmg volgens scheepsklasse. 
I. Gamaalscheepjes (motor minder dan 80 EPK) 

Haven 

Oostende 

Zeebrugge 

Nieuwpoort 

Aantal 

39 

26 

30 

PK 

2193 

1676 

1565 

BT 

657 

535 

429 

2. Kusttreilers (motor tussen 80 en 120 EPK) 

Haven 

Oostende 

Zeebrugge 

Nieuwpoort 

Aantal 

20 

38 

13 

PK 

1807 

3473 

1225 

BT 

463 

1071 

365 

3. Kleine middenslagtreilers (motor tussen 120 en 240 EPK) 

Haven 

Oostende 

Zeebrugge 

Blankenberge 

Nieuwpoort 

Aantal 

42 

84 

1 

20 

PK 

6992 

13092 

175 

2877 

BT 

2899 

4550 

57 

1034 

4. Grote middenslagtreilers (motor tussen 240 en 350 EPK) 

Haven 

Oostende 

Zeebrugge 

Nieuwpoort 

Aantal 

47 

12 

1 

PK 

12759 

3055 

250 

BT 

5028 

1094 

100 

5.Kleine diepzeetreilers (motor tussen 350 en 499 EPK) 

Haven 

Oostende 

Zeebrugge 

Aantal 

18 

3 

PK 

7480 

1075 

BT 

2989 

371 
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Vande Casteele Louis 

6a Grote diepzeetreilers (motor groter dan 499 EPK) 

Haven 

Oostende 

Aantal 

13 

PK 

12545 

BT 

5241 

6b. Grote diepzeetreilers. Stoom groter dan 439 IPK) 

Haven 

Oostende 

Aantal 

5 

PK 

4320 

BT 

2697 

Gedurende het voorgaande jaar werden er in de haven van Nieuwpoort 
volgende verhandelingen uitgevoerd: 
Aanvoer vis: 2.279.478 kg voor de som va n 25.263.006 fr. 
Aanvoer garnaal: 73.095 kg voor de som van 3.407.343 fr of een gemiddelde 
prijs van 46,61 fr/kg. 
Aanvoer sprot: 184.314 kg voor 1.212.680 fr of een gemiddelde prijs van 6,55 
fr/kg. 

Wat de vissershaven van Oostende te verwerken kreeg zijn de volgende cijfers: 
Visproducten: 37.779.235 kg voor een bedrag van 392.094.066 fr 
Haring: 1.091.021 kg voor een bedrag van 6.361.066 fr in transit gelost. 

Wat de visproducten betreft krijgen we volgende statistiek: 

Soort 

Bodemvis 

Volle haring 

Ijle haring 

Sprot 

Garnaal 

Totaal 

Haring in transit 

Gewicht 

33.668.353 kg 

2.385.458 kg 

1.305.074 kg 

310.680 kg 

109.670 kg 

37.779.235 kg 

1.091.021 kg 

Bedrag 

369.187.252 fr 

11.277.433 fr 

4.465.044 fr 

1.829.880 fr 

5.334;459 fr 

392.094.068 fr. 

Gemiddelde 

prijs 

10,96 fr 

4,73 fr 

3,42 fr 

5,79 fr 

48,64 fr 
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Visserij 1961. 

1961 01 N.735 ST PIERRE is het eerste Nieuwpoortse gamaalvisser welke 
uitgerust is met bokken. Het schip is eigendom van Arthur Vanhoutte, Een hou
ten gamaalvisser gebouwd op de scheepswerf van A. Hillebrant en metende 
14,11 ton bruto en 5,83 ton netto. Te Zeebrugge werd de houten mast weggeno
men en vervangen door een ijzeren mast voorzien van 2 ijzeren bokken. 

1961 01 06 Z.496 VOOR VROUW EN KINDERS wordt door Elisa Roels 
geschrapt uit de Belgische vloot. Het schip lag sedert 1960 onttakeld. Gebouwd 
in 1928 op de scheepswerf Reyns te Blankenberge meet deze gamaalvisser 
24,37 TB en was voorzien van een motor Benz van 875 pk uit 1954. 

1961 01 11 0.285 MARIE JOSÉ ROSETTE is vergaan nabij de haven van 
Vestmannaeyer in IJsland. Op 8 januari werd met de stuurboordkorre gevist op 

ongeveer 16 mijl van Ingolfhöfde. Na een goede drie uur werd vastgesteld dat 
men aan het vissen was binnen de 12mijl zone van IJsland. Het net werd bin
nengehaald en er werd koers gezet weg van IJsland. Maar het kustwachtschip 
had dit ook bemerkt en gaf bevel aan het schip de ODIN (kustwachter) te volgen 
naar de haven van Vestmannaeyer. Op 9 januari werd de schipper veroordeeld 
tot een boete en de verbeurdverklaring van netten en vangst (ongeveer 550 ben
nen), dit voor een bedrag van ongeveer 175.000 fr. Na het betalen van de borg
som kwam het schip op 10 januari vrij. Wegens het zeer slechte weer wilde de 
loods het schip niet volledig buiten brengen en stapte op binnen de muren en gaf 
geen verdere instmcties. Even buiten de koppen kon het schip niet snel genoeg 
over stuurboord komen en door de zeegang en de wind werd het schip op de rot
sen gedreven. Kwam eerst nog vrij en er werd gepoogd de ingang temg te berei
ken maar is dan gestrand op 60 meter van de haveningang.Met een wippertoestel 
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Vande Casteele Louis 

werden de bemanningsleden van boord gehaald. De bemanning is per vliegtuig 
naar Zaventem gerepatrieerd, alleen de schipper bleef in IJsland achter.Op 23 
januari is het schip dan in twee gebroken en redeloos verloren. Daarna is ook de 
schipper naar België teruggekeerd. Het schip was verzekerd bij de Coöperatieve 
verzekering De Ster voor 5,85 miljoen frank en bij V.O.Z.O.R voor ongeveer 9 
miljoen. De nieuwbouwwaarde van zo'n schip ligt tussen de 12 en 14 miljoen 
frank. Door de Onderzoeksraad voor de zeevaart werd de schipper gestraft met 
de intrekking van zijn brevet van schipper 1̂  klasse voor een periode van zes 
maanden. Een kleine stalen diepzeetreiler gebouwd op de scheepswerf Beliard 
Crighton te Oostende in 1936. Het schip meet 168,12 BT en 82,56 NT en heeft 
een lengte van 33,90 m, een breedte van 6,60 m en een holte van 3,17 m en is 
voorzien van een motor Deutz van 500 pk. 

1961 01 11 In het Belgisch Staatsblad verscheen de stichting van de "Maat
schappij voor Hoogzeevisserij" Deze maatschappij werd opgericht door: 

- Graaf Leon Lippens uit Knokke 
- Philippe Lippens uit Knokke 
- Antoon Van den Abeele uit Brugge. 
- Maurice Van den Abeele uit Brugge 
- Cominbel NV uit Anderlecht 
- Burggraaf Alain Jolly uit Kraainem 
- Albert Bogaert uit Jabbeke. 
- Wilfried De Brouwer uit St Kruis. 
- Rudolph Groene uit St Michiels. 
- Pietet & Cie uit Geneve, Zwitserland 

als voorzitter werd Maurice Van den Abeele aangesteld en die gaf de leiding van 
de vennootschap door aan Antoon Van den Abeele en Wilfried De Brouwer. 

1961 01 11 0.282 ADRONIE CAMIEL wordt verkocht door Charles Chris-
tiaen en weduwe Edmond Christiaen aan Charles, Adronie en Emilienne Chris-
tiaen. Stalen motortreiler gebouwd in 1936 op de scheepswerf Béliard Crighton 
te Oostende. 

1961 01 16 0.61 SOLANGE wordt door Deckmyn Alfons-Geselle Victorine 
omgedoopt tot 0.61 VICTOIRE. Een houten gamaalvisser gebouwd in 1943 op 
de scheepswerf van Richard Panesi te Oostende 

19610124 Na het overlijden van Jozef Monteville wordt de Z.557 
SEAGULL eigendom van weduwe Monteville en kinderen Gilbert en Monique. 
Houten vissersschip gebouwd in 1957 op de scheepswerf van Leon De Graeve te 
Zeebrugge en metende 50,22 TB 

1961 01 25 0.350 PICORRE. Mede-eigenaar Louis Vanderhaeghen verkoopt 
zijn deel aan Vandenberghe Gustaaf. Een stalen diepzeetreiler aangekocht in 
1960 van Compagnie Armoricaine de pêche Atlantique en gebouwd in 1948 op 
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Visserij 1961. 

de scheepswerf Arsenal de la Marine Nationale Francaise, Lorient meet dit schip 
441,28 TB. Het schip zal nu verbouwd worden op de scheepswerf Béliard te 
Oostende en meet dan 452,37 BT en 141,27 NT en heeft een lengte van 49 m, 
een breedte van 8,22 m en een holte van 4,15 m 

1961 02 04 Z.480 ANDRE wordt voorzien van een nieuwe motor O.M.Diesel 
type 6061 van 120pk Volgens meetbrief 4.000 van 17 maart meet het schip nu 
37,62 BT en 15,04 NT. 

1961 02 07 Op de scheepswerven van Leon De Graeve te Zeebrugge greep de 
tewaterlating plaats van een houten vissersvaartuig Z.570 TRITON. Een vis-
serschip behorende tot de middenslagvisserij en gebouwd voor rekening van 
Raymond Claeys.De afmetingen van het schip zijn 21,50 m x 6,35 m x 3,85 m 
en is voorzien van een motor van 175 pk 

1961 02 10 N.136 HUBERT NADINE ex 0.136 MOEDER ANNA, wordt 
door Hillebrandt Alida voorzien van een nieuwe motor Ford van 65 pk bouw
jaar 1961. Het schip meet nu 10,02 BT Gebouwd in 1941 op de scheepswerf A. 
Hillebrant te Oostende als open boot doch in 1942 reeds omgebouwd tot geslo
ten boot. 

1961 02 23 openbare aanbesteding voor het kuisen van de kielbanken te 
Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge voor de periode 1961-1962. 

1961 02 24 O.220 SANTA MARIA wordt door weduwe Charles Tomey, me
vrouw Madeleine Messine verkocht aan Seghers Jacques, Jean, Anita, Charles, 
Victor en André onder speciale voorwaarden. 
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Vande Casteele Louis 

tl.'-.' 

^V**--^" :--** 

• * / ^ 

Bewaring van de Scheepshypotheken te Antwerpen 
^ièiitMiiMM Frankrijklei 73 

De ondergetekende, Hypotheek-Bewaarder der Scheepsverbanden te 
Antwerpen, bevestigt dat in zijn registers geen bezwarende lasten drukken 
óp het schip genaamd : . 

Naam van het vaartuig : „ " SAMA. ..MARM... Q - 2 2 0 «..„..„ Z ^ . 

Aard van het vaartuig : .MQ.tQx/jl§33J3.QM,S: - -... ~ 

Bouwstoffen van de romp : ftP.y.M „ __ „ .r£. 

Afmetingen: ^. 

a) de lengte : ^ 22*.^." meter 

b) de breedte: ,..,, _,. y,.».x-? meter 

Tonnemaat: ..2.üx.%.v...,.f Netto-Tonnemaat. 

Voortstuwingsmachine : ' ' ' 
a) aard : .SP^M^M^. 1 .1. 
b) vermogen : 510/25.5..,. PK» . ^ 

Bouwjaar : ....X9,3,w/.3..7 „ _ ^ 

Bouwplaats: Ö f l S . t e M t : / 

Naam van de Bouwer (weef) : P,fi-.B..J.,s..,.,,Jft&,,.I3e.weegc,,-t .;/ 

Woonplaats van de Bouwer : P p s t e n d e „ .1/ 

Herbouwd — gcmotori.seerd : ~~~.T.~~.T _ _ _ 

Gewoon en hoofdzakelijk gebruik van het vaartuig : 51?r.MP6nslag y' 

ze.evlsserij >/ 

Andere kenmerken: fet.....9fi.MP.,...fe§,§.0,.,...ééR....Ö.ek....- éé.n. . . . lwik-

.....toQ.fd..,.su,.Jws,e.,.,maat.eja-...,dfi.Jt.hMiiSJiMY.en^ 
„ - : - - S. 

Volgens meetbrief. afgeleverd te .OpsX.eiioe _ _•' jg 

.2,2..,..£.S.]&.r.M8,ï*A..„X9.y.X. nummer 3.9.9.7 inschrijvings

kantoor : „...S:.?. en aanvraag -

TEBOEKGESTELD onder artikel l?.* 568 ^^„ ^^^ gtam-
bock van de Zee- en Binnenschepen, de 3....IIJ.8.0Xt......l.9.6..1 ,.. 

Dit getuigschrift is nietig voor zoveel het schip mocht teboekgesteld 
zijn geweest onder andere benamingen of kenspreuken. ^ 
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Visserij 1961. 

. A . 1 E I G E N A A R : Betreffende de eigendom van het 
'Il'schip werd alhier ingeschreven als laatste titel- op 3 maart 19*1 
een onderhandde akte dd.4 februari 1961 houdende VERKOOP; door 
Madeleine Mesbine (getekend Missine) weduwe van Charles Torney 
en echtgenote; van ïhyssen Hendrik, gehuwd onder het stelsel van 
scheiding vani goederen, wonende te Mechelen, Oude Lier8ebaan,46 
aan l)Seghers, Jacques te Oostende, Zeedijk 113;2) Seghers Jean 
te Oostende, |3eraniuinlaan,58; 5) Anita Seghers te Oostende,Clemen 
tinaplein-,62}i 4) Seghers Charles te Oostende, Prère Orbanstraat, 
112; 5) Seghers Victor te Brussel, Brugmannlaan,457; 6)Seghers 
Andrd te Brussel, Brugmannlaan,457, minderjarige zoon van Charles 
Seghers te dien einde door hem gemachtigd en bijgestaan, van het 
motorvissersvéartuig "Santa Maria 0.220" mits de prijs van één 
millioen zesh^nderdduiuend frank, die zal vereffend worden zoals 
volgt: 1) de kjDpers nemen de verschuldigd blijvende hypotheek van 
driehonderd ep elfduizend vijfhonderd frank over die nog het 
vaartuig "Sanjta Maria 0.220" bezwaart ten voordele van de Nq**" «^ 
nale Maatschajppij voor Krediet aan de Nijverheid, (thans door^t?^ 
haald) Ten eijnde te voldoen aan de bijzondere voorwaarden gesteld 
door voormelde Maatschappij moeten de kopers zich solidair stel
len met de "verkoopster tot de terugbetaling van het saldo ad drie 
honderd* en elp duizend vijfhonderd frank van het krediet van zes
honderd en elfduizend vijfhonderd frank aan de verkoopster toege
staan. Het beptaande terugbetalingsprogramma voorziet een ator-.> 
ting van hondierdduizend frank op 31 december van de jaren 1961 
en 1962 en een l*aai;si;e storting van honderd en elfduizend vijfhon 
derd frank op 31 december 1963. De intresten tegen de rentevoet 
van 5,75^ zijn jaarlijks en vooruitbetaalbaar. Afhoudingen van 
10^ dienen verricht te worden op de bruto opbrengsten van het 
verkochte schip ten voordele van de Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid ter aflossing van de openstaande hypo
theek. De kopers nemen tevens te hunner laste de achterstallige 
intresten vanj vijfduizend frank verschuldigd aan de voornoemde 
Nationale Maattschappij. Bij het tekenen van huidig verkoopkontr^ 
betalen de kopers aan verkoopster een bedrag van tweehonderl^*"*"^ 
vijf en twintfigduizend frank in speciën, waarvoor de handtekening, 
van de verkoopster als kwijting geldt. Het saldo van de koopprijs 
wordt niet uiftbetaald doch omgezet in een levenslange rente op 
het hoofd van de verkoopster van zevenduizend frank per maand,te 
betalen op heit einde van iedere maand en voor de eerste maal op 

Nr ...4.6.5 5t ̂ ''^^^^i ̂ ^̂ ^ 
Afgeleverd te Antwerpen, de l...M^.^. - 19 ...y..9_.... ^ ' 

Ontvangen: _ .hQnderd,...viJ,ftig....frank _ 

y 
ZEGEL 

Loon 

50, -

100 -

Totaal 15.Q.rz 

M Scheepswerf Seghers 
Sl ipwayka 

Dé Bewaarder, 

lai 4 
OOSTENDE 

1961 02 28 0.237 NELLY SUZANNE. Er is een akte van bekendheid opge
maakt na het overHjden van Suzanne Vieren. 
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Vande Casteele Louis 

1961 03 Het wrak van de N.803 STER DER ZEE, eigendom van Maurice 
Flitser wordt eindelijk gelicht uit de Vlotkom. Het vaartuig was 3 jaar geleden 
gezonken nadat het lek was geslagen door de zware ijs vorming. Het vaartuig lag 
tussen de 2 houten brughoofden van het vlotdok. Het geraakte gedeeltelijk ont
takeld doch de romp zelf bleef een hindernis vormen. Houten gamaalvisser ge
bouwd in 1942 op de scheepswerf Provoost te Nieuwpoort als N. 138 en metende 
24,40 TB en voorzien van een motor ABC van 80 pk. 

1961 03 04 tewaterlating van de 0.216 HENRI JEANNINE op de scheeps
werven Béliard Crighton te Oostende. Het schip werd gebouwd voor rekening 
van Henri en Charles Lambregt. Als meter krijgen we hier mejuffer Jeannine 
Lambregt, dochter van Henri Lambregt junior. Het schip heeft een lengte van 
41,42 m en is voorzien van een motor Deutz van het type SB V6M 545 welke 
normaal 500 pk ontwikkeld bij 380 toeren/minuut. Voor dit schip werd gekozen 
voor een oplading van 50 % wat er dus op neerkomt dat de motor bij 380 toeren, 
750 pk ontwikkeld. De motor is uitgevoerd met een aangebouwde zoetwaterkoe
ler, een bruutwaterpomp en een circulatiepomp. De schroef wordt aangedreven 
via een Renk keerkoppeling met twee snelheden vooruit (1 voor vrije vaart en 1 
voor de visserij) en 1 achteruit.De overbrenging van het motorkoppel op de 
schroefas gebeurt over een elastische koppeling van het type Periflex. De vislier, 
geleverd door de firma Brusselle uit Nieuwpoort, wordt aangedreven met een 

platte riemoverbrenging op 
een aangekoppelde topas 
op de krukas van de motor. 
De hulpgeroep is eveneens 
een Deutz motor van het 
type F3M716 van 70 pk bij 
1500 toeren/minuut. Deze 
motor drijft een compres
sor en een elastische dy
namo aan. Dit vaartuig is 
uitgerust om te vissen 
langs beide zijden. Het vis-
ruim is volledig geïsoleerd. 
Het schip heeft een capaci
teit van 1800 bennen vis en 

de tanks bevatten 106 ton brandstof, 9 ton olie en 11 ton water. De twaalfkoppi
ge bemanning is ondergebracht in het achterschip. De meest moderne elektroni
sche apparatuur zal zich aan boord bevinden. Een levertraaninstallatie is even
eens standaard ingebouwd. 

1961 03 04 Op dezelfde dag greep op de scheepswerf Béliard Crighton een 
huldiging plaats van personeelsleden. 
Oscar Caytan kreeg de gouden medaille van de Orde van Leopold II. 
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André Reniers, Georges Vollemare, René Maxant de Beaubeuf, André Werbro-
eck. Pierre Drogenbroot, Raymond Desodt, Achiel Jonckheere, Eduard Bleyaert 
en Maurice Van Acker bekwamen het ereteken van laureaat in de arbeid eerste 
klasse. 
Lucien Vandenbroele, Marcel Pottier, Maximilien Bonny en Prosper Gys kregen 
het ereteken van de arbeid tweede klasse. 

1961 03 10 heden verscheen het Koninklijk Besluit dat het ontslag van V. 
Seghers uit de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij bevestigd. 

1961 03 10 0.293 VAN EYCK wordt terug aangekocht van North Cape Fis
hing Co (verkocht door PV op 11.09.1959) en terug in de vaart gebracht. 

1961 03 13 Z.270 AUGUSTA wordt alleen-eigendom van Pieter Demeester 
uit Zeebrugge door het overlijden van Jan De Meester. (01.06.1961) 

1961 03 14 Z.257 ELSIE wordt voorzien van een nieuwe motor ABC van 145 
pk. En dit volgens meetbrief 4.001 van 20.03.1961 

1961 03 15 0.236 HENRIETTE wordt door Henri Laplasse verkocht aan zijn 
kinderen Urbain en Denise Laplasse. Stalen middenslagtreiler gebouwd in 1948 
op de scheepswerf Béliard Murdoch te Oostende en metende 154,45 TB en 
59,70 TN en hebbende een lengte van 33 m. Een motor Carels van 300 pk zorgt 
voor de voortstuwing. 

1961 03 23 Z.802 JOHANNA LILIANE wordt eigendom van Gevaert Fer-
nand uit Zeebrugge.. Eigendomsbewijs 211 

1961 03 23 0.296 VAN OOST wordt terug aangekocht van North Cape Fis
hing Co Ltd en in dienst gesteld. 

1961 03 25 Z.802 JOHANNA LILIANE ex N.802 ex N. 137 wordt door 
Emiel Derudder verkocht aan Femand Gevaert. Houten gamaalvisser, gebouwd 
in 1942 op de scheepswerf Catrijsse te Bredene en metende 14,50 BT 

1961 03 27 0.326 EXPERIENCE, eigendom van Charles en Victor Seghers 
wordt voorzien van een nieuwe motor GM van 335 pk. 6 maanden geleden wa-
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ren er reeds twee nieuwe motoren GM ingebouwd, samen 290 pk maar die vol
deden niet en werden nu vervangen door een motor van een zwaarder kaliber. 

1961 03 27 Z.606 VICTORINE wordt na het overlijden vanAlbert Vandie-
rendonck eigendom van Boudewijn Casier. Deze ex B.606 VICTORINE, ex 
B.13 werd gebouwd in 1932 op de scheepswerf Reyns te Blankenberge en meet 
15,33 TB (zie 17.06.1961) 

1961 04 03 De Koning en Koningin komen naar Oostende om hun huwelijks
cadeau in ontvangst te nemen. Als geschenk wordt de 0.1 FABIOLA aan 
Z.M.de koning aangeboden. De stad Oostende heeft de 0.11 RAYMOND 
MAURICE aangekocht, een houten gamaalvisser gebouwd op de scheepswerf 
van A. Hillebrant te Oostende in 1934. Dit houten scheepje meet 12,62 BT en 
5,10 NT. Het heeft een lengte van 10,60m, een breedte van 4,00 1 en een holte 
van l,70m Het was voorzien van een motor Deutz van 30 pk met bouwjaar 

1961 04 05 Z.520 DE DRIE GEBROEDERS, eigendom van Albert Vantorre 
wordt geschrapt uit de vloot. Deze houten gamaalvisser werd gebouwd in 1926 
op de scheepswerf van A. Hillebrant te Oostende en meet 29,74 TB en 9,10 TN 
en was voorzien van een motor AWA van 100 pk uit 1946. 

1961 04 08 Z.570 TRITON wordt door J. Haerinck, weduwe E. Savels en R. 
Claeys-A Savels in de registers ingedragen. Houten vissersvaartuig gebouwd in 
1960/61 op de scheepswerf De Graeve te Zeebmgge en metende 49,45 TB en 
19,15 TN. Het schip heeft een lengte van 19,80 m, een breedte van 5,40 m en 
een holte van 2,60 m en is voorzien van een motor ABC van 145 pk. 

1961 04 10 in het Belgisch Staatsblad verschijnt een Ministerieel Besluit 
welke de benoeming van de leden van de Commissie voor advies voor de zee
visserij bekendmaakt. 

Worden met ingang van 6 maart 1961, voor een periode van driejaar, benoemd 
tot leden van de gespecialiseerde nationale commissie van advies voorde zeevis
serij : 
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A. 1. als effectieve leden die de werkgevers vertegenwoordigen. 
De hh. Bauwens Raymond, Oostende; Vandenberghe Prosper, Oost
ende; Menu Kamiel, Oostende; Lambregt Marcel, Oostende; Deroose 
Joseph, Heist. 
A.2. als plaatsvervangende leden, die de werkgevers vertegenwoordi
gen: 
Depoorter Michel, Oostende: Blonde Roger, Oostende; Pierloot Mau
rice, Heist: Vieren Alfons, Oostende: Vlietinck Eugene, Heist. 
B. 1. als effectieve leden die de werknemers vertegenwoordigen. 
Verstraete Willem, Oostende; De Corte Rovbert, Heist; Vincke Frans, 
Oostende; De Bruycker Maurice, Heist; Delplace Marcel, Brugge. 
B.2. als plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordi
gen. 
Van Langenhove Jozef, Oostende; Van Hoome Louis, Oostende; 
Reynaert Maurice, Oostende; Vanderhispallie André, Brugge, me
vrouw Brusseel Eliza, Oostende. 

1961 04 11 0.165 HENDRIK CONSCIENCE wordt door weduwe H. Mae-
sen, Vandewoude L en Maesen Maria verkocht aan Goderis- Verhaeghe. Een 
houten middenslagtreiler gebouwd in 1932 op de scheepswerf van Jules Denye 
te Oostende en metende 89,54 TB. 

1961 04 14 0.299 BREUGHEL verkocht aan North Cape Steam Fishing Co, 
Grimsby en omgedoopt ST. MATTHEW. Stalen diepzeetreiler gebouwd in 1956 
op de scheepswerf Cook, Welton & Gemmell Ltd, Beverley en metende 768,87 
BT en 241,43 NT en hebbende een lengte van 62,56 m, een breedte van 9,78 m 
en een holte van 5,03 m en is voorzien van een stoommachine CD. Holmes van 
1450 ipk. 

1961 04 15 Z.442 JEANNINE ANDRE gezonken in positie 51°29'30" N en 
03°06'30"E tijdens het beoefenen van de boomkorvisserij. Dit schip was oor
spronkelijk gebouwd voor het vissen met twee netten vanuit de zijden van het 
schip en later omgebouwd om met de boomkor te kunnen vissen. Weersomstan
digheden op dit ogenblik waren zeer goed. Op een zeker ogenblik sloeg de bak
boord korre vast en de schipper liet onmiddellijk het bakboordtouw uitvieren. 

De stuurboordkorre werd opgehaald en zon
der moeilijkheden aan dek gebracht. Het 
bakboordtouw raakte echter vast en het schip 
kreeg onmiddellijk slagzij. Er begon water in 
het visruim te lopen en het schip kapseisde. 
De schipper had nog een noodbericht kunnen 
uitzenden en het vlot over boord gooien zo
dat de drie bemanningsleden zich konden 
redden met het vlot. Na vijf minuten werden 

ze opgepikt door de Z.475 die in de omgeving aan het vissen was. Ze werden 

' 
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dan overgezet naar de Z.401 die hen dan veilig in Zeebrugge aan de wal zette. 
De Z.442 JEANNINE ANDRE is gebouwd in 1941 op de werf Crabeels te 
Oostende als Z.46 CONSTANT NERA en meet 19,31 BT en is voorzien van 
een motor Mercedes van 120 pk, gebouwd in 1958.. Het schip was verzekerd bij 
Hulp in Nood voor de som van 450.000 fr. en is eigendom van Leon Adams. 

1961 04 17 0.32 CAMILLE RAYMOND, eigendom van Prosper Schramm, 
wordt voorzien van een andere motor GM type 407IA van 78 pk doch gebouwd 
in 1950. 

1961 04 19 0.310 MBIZI wordt door de CVBA Société de pêche maritime du 
congo in de registers inge
schreven. Dit stalen vis
sersvaartuig werd gebouwd 
op de scheepswerf Béliard 
Crighton te Oostende en 
meet 342,07 BT en 139,97 
NT en heeft een lengte van 
42,90 m, een breedte van 
8,26 m en een holte van 
3,36 m en is voorzien van 
een motor Deutz van het 
type SBV6M545 van 900 
pk. Dit schip zal niet varen 
vanuit België. 

1961 04 20 Te Zeebrugge wordt er vandaag gevlagd. Op de werf Leon De 
Graeve wordt de doop van de Z.570 TRITON uitgevoerd. Het schip is gebouwd 
voor rekening van Raymond Claeys. 

1961 04 27 Op de scheepswerf Borrey te Oostende wordt de houten N.750 O. 
L. Vrouw van Fatima te water gelaten. Opdrachtgever is Raymond Viaene. 20 m 
lengte, 5,50 m breedte en een diepgang van 2,85 m. Een motor ABC van 150 pk 
zal voor de voortstuwing zorgen. 

196104 27 Z.465 LEON JEANNINE wordt door Camiel De Groote ge
schrapt uit de vloot. Een houten gamaalvisser, gebouwd in 1942 als de Z.70 
LOUIS JEANNINE op de scheepswerf De Backer te Heist en metende 21,37 BT 
en 6,94 NT en voorzien van een motor Marcedes Benz van 98 pk uit 1956. 

1961 04 Door N.812 ITESBERGHE en N.726 FRANS GERMAIN wer
den respectievelijk 2 zeemijnen opgevist van het Franse type en door de ontmij
ningsdienst van het leger onschadelijk gemaakt. 

1961 05 04 aanvaring tussen Z.539 met binnenschip AVISO in de havengeul 
van Zeebrugge. 
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1961 05 04 0.227 MARCEL ex 0.227 COSTES et Bellontes ex 0.326 wordt 
eigendom van weduwe Louis Decrop. 

1961 05 04 aanvaring van de Z.435 LA MADELON in de' Duitse Bocht door 
een onbekend vaartuig. De kustvaarder is nog eventjes komen kijken en is daar
na doorgevaren. De Z.435 liep zeer lichte schade op en kon veilig de haven van 
Zeebrugge aandoen. 

1961 05 09 In de vismijn van Oostende werden 23 bennen ondermaatse tong 
aangevoerd en aangeslagen door de douane. 

1961 05 09 Door Raphael Beyen wordt de 0.116 LUCIE JENNY, een houten 
vissersvaartuig in de vaart gebracht. Het schip werd in december 1960 besteld 
op de scheepswerf van De Graeve te Zeebrugge en meet 29,75 TB en 7,55 TN 
en heeft een lengte van 17,00 m, een breedte van 4,95 m en een holte van 2,25m 
Een motor Bolnes van 120 pk zorgt voor de voortstuwing. 
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1961 05 10 0.324 RAFAEL GABRIELLE wordt na het overlijden van Karel 
Walraeve eigendom van PVBA weduwe Walraeve en kinderen. Een stalen mid-
denslagtreiler gebouwd in 1948 op de scheepswerf J. Boel en ZN, Temse, meet 
141,39 BT en is voorzien van een motor Carels van 300 pk. 

1961 05 17 0.310 MBIZI vertrekt uit België naar Zaire. Deze vissersboot is 
gebouwd op de 
scheepswerven Béliard 
Crighton te Oostende en 
heeft een lengte van 
46,30 m en een breedte 
van 5,20 m. Een 6 cylin
der motor Deutz heeft 
een vermogen van 900 
PK. De voorraden be
dragen 65 ton brandstof, 
2 ton olie en 15 ton 
drinkwater. De visserij 
wordt alleen aan stuur
boordzij de beoefend. 

1961 05 17 Na het overlijden van Georges De Groote wordt de Z.538 
JULIANA eigendom van weduwe De Groote- Julia Devisscher en Raymond en 
Gilbert De Groote. Houten gamaalvisser, gebouwd in 1954 op de schepswerf A. 
Hillebrant te Oostende en metende 27,53 TB. 
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1961 05 19 0.32 CAMILLE RAYMOND wordt eigendom van Van Gheluwe 
Yvonne, weduwe van Prosper Schramme, onlangs overleden. Op 5 mei werd 
een akte van bekendheid opgemaakt. 

1961 05 22 Te Nieuwpoort greep de herdenkingsplechtigheid plaats voor de 
op zee omgekomen vissers. 

1961 05 30 

Kantoor van Meester Michel Vileyn 
instel van 

een houten vissersvaartuig N.775 JOHNNY 
75 voet lang, gans vernieuwd, motor Lister Blackstone 4 cylinders 160 

pk, hulpmotor Lister 2 cylinders 14 pk met compressor en bronzen-
lenspomp, nieuwe staalbatterij van 28 volt. Gans nieuw visruim met 

10 bakken, brandstoftanks: ongeveer 10.000 liter 

Het schip werd slechts ingesteld voor 100.000 fr 

1961 05 door N.709 SACRE COEUR DE JESUS van de gebroeders Van-
debohede werd een militair radiogeleid vliegtuigje opgevist en terug bezorgd 
aan de artillerieschool van Lombardsijde. 

1961 05 door Z.725 PRINS ALBERT werd een zeemijn opgevist van 650 
kg. Het schip vaarde met deze lading naar de haven en de ontmijningsdienst 
kwam aan boord. Zij vonden het te gevaarlijk de mijn ter plaatse te ontmijnen en 
er werd besloten het schip terug naar zee te laten varen en daar dan de mijn te 
ontmijnen wat lukte. 

1961 05 Z.557 SEA GULL kreeg waarschijnlijk een mijn in de korre maar 
die ontplofte voordat ze bovengehaald kon worden. Er ontstond stoffelijke scha
de. Het schip bevond zich op 60 mijl van Zeebrugge en kon veilig de haven van 
Oostende bereiken. Het net werd volledig vernield 

1961 06 01 Z.270 AUGUSTA wordt door Pieter Demeester verkocht aan Vic
tor Sabbe en Elza Duquet. (09.10.1961) 

196106 02 0.216 HENRI JEANNINE deed haar proefreis welke volledig 
slaagde. Enkele heel kleine opmerkingen moesten nog uitgevoerd worden. 

1961 06 05 0.216 HENRI JEANNINE wordt door Henri Comelis Lambregt 
en Henri Charles Lambregt ingeschreven als stalen diepzeevisser. Gebouwd op 
de scheepswerf Beliard Crighton te Oostende meet het schip 280,88 BT en 
102,89 NT en heeft een lengte van 41,43 m, en breedte van 8,01 m en een holte 
van 3,35 m. Een motor Deutz, type SBV6M545 van 750 pk zorgt voor de voort
stuwing. 
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1951 06 07 0.144 PAULA wordt door Smissaert Robert geschrapt uit de Bel
gische registers. Een houten gamaalvisser gebouwd in 1926 op de scheepswerf 
A. Loy te Oostende en metende 15,86 TB en 7,16 TN en een lengte van 11,18 m 
een breedte van 4,10 m en een holte van 1,65 m Een motor ABC van 51 pk 
zorgde voor de voortstuwing. 

1961 06 08 0.216 HENRI JEANNINE vertrekt onder leiding van schipper 
Pots voor haar eerste reis op IJsland. 

196106 08 Z.452 REMBRANDT, eigendom van Falleyn Romain, wordt 
voorzien van een nieuwe motor ABC van 235 pk.Houten vissersschip gebouwd 
op de scheepswerf!. Haerinck te Zeebrugge en metende 73,24 BT 

1961 06 09 0.244 PHILOMENE wordt door weduwe Henri Provoost, me
vrouw Beyen en zoon Frans Provoost verkocht aan Seghers Jacques, Jean, Ani
ta, Charles, Victor en André en omgedoopt 0.244 PHILIPPE. Houten vissers
vaartuig gebouwd in 1929 op de scheepswerf J. Denye te Oostende en metende 
71,79 TB. Op 21.10.1961 gezonken, zie verder. 

1961 06 09 Z.410 MARCO POLO wordt door Emiel De Rudder ingeschreven 
in de Belgische registers. Gebouwd in staal op de scheepswerf Reynhoudt te Urk 
in 1961 meet dit gamaalschip 29,69 BT en 15,30 NT en een lengte van 14,63 m, 
een breedte van 4,67 m en een holte van 2,10 m en wordt voorzien van een mo
tor Mercedes Benz van 78 pk met bouwjaar 1957. 
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1961 06 13 toeslag op de verkoop van de Z.775 JOHNNY 

1961 06 14 N.807 DON BOSCO, eigendom van Kamiel Casteleyn en Frans 
Le Louam, wordt alleen-eigendom van Frans Le Louam- Schietgat. Houten gar
naalvisser gebouwd in 1943 als N.150 op de scheepswef Provoost te Nieuwpoort 
en metende 24,66 BT. 

1961 06 15 0.39 LUCIE JENNY wordt door Raphael Beyen verkocht aan 
Lauwereins Jozef en wordt omgedoopt tot 0.39 ERNESTINE. Een houten gar
naalvisser gebouwd in 1924 op de scheepswerf A. Hillebrant te Oostende en me
tende 15,05 TB en met een lengte van 11,51 m en een breedte van 4,28 m en 
voorzien van een motor Moes van 60 PK, gebouwd in 1942. 

1961 06 16 officiële installatie van de Bedrij sraad voor de Zeevisserij te 
Oostende door dhr. Spinoy, Minister van Economische Zaken. 

1961 06 17 Z.606 VICTORINE wordt door Boudewijn Casier geschrapt uit 
de vloot en wordt gebruikt als pleziervaartuig. 

1961 06 19 N.734 JULIETTE SIMONNE wordt door Georges Desaever ver
kocht aan Hubert Rammeloo en omgedoopt N.734 MARIDOR. Deze ex N.33 
werd gebouwd in 1936 op de scheepswerf J. Borrey te oostende en meet 22,95 
TBe originele motor werd vervangen door een motor MaK van 75 pk gzebouwd 
in 1949. 

1961 06 20 Z.274 MARIA ex 0.274 LEA, eigendom van Louis Vandieren-
donck en René Savels wordt voorzien van een nieuwe motor GM van 179 pk, 
bouwjaar 1961. De brutotonnemaat vergroot naar 67,97 ton. 
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196106 22 0.117 LILI ex 0.117 Raphael Magda, eigendom van Desmedt 
Jozef, wordt voorzien van een nieuwe motor Buda Lanova van 180/100 pk, ge
bouwd in 1961. Houten vissersvaartuig gebouwd in 1941 op de scheepswerf!. 
Denye te Oostende en metende 20,91 BT. 

1961 06 24 0.116 LUCIE JENNY is gestrand ten oosten van de haven van 
Oostende. Het schip kon later op eigen kracht en zonder verdere schade vlot ge
bracht worden. 

1961 06 26 Te Oostende gaat de jaarlijkse zeewijding en ommegang door. 

1961 06 27 eerste reis van de 0.216. Komt te Oostende" binnen met 700 ben
nen vis goed voor 178.340 fr. 

196106 27 0.621 MARIE JOZEF, ex B.74 en gebouwd in 1943 op de 
scheepswerf Despiegelaere te Blankenberge en eigendom van August Peere 
wordt voorzien van een nieuwe motor Deutz van 60/109 pk uit 1956. 

1961 07 01 De scheepswerven Béliard Crighton versmelt met de firma Gu
thrie Murdoch & Co en de nieuwe naam voor de werf te Oostende wordt: Ate
liers et Chantiers Reunis Béliard Murdoch. De werf start opnieuw met een kapi
taal van 130 miljoen. 

1961 07 05 0.69 SEA LADY komt in aanvaring met lichtschip Spurn. Het 
schip had zijn vangst te Grimsby verkocht en het verliet de haven zonder dat de 
schipper zijn bemanning aan dek kon krijgen. Hij moest dus alleen zijn schip 
versassen en dan volle snelheid de haven uit. Na een uur stond hij nog alleen aan 
het roer en toen heeft hij eventjes het roer verlaten om zeekaarten te halen en zo 
liep het schip op het lichtschip Spurn. Ernstige schade aan beide schepen. Dan 
werd dan toch doorgevaren naar Oostende. De schipper beweerde dat de beman
ning dronken was. Machinist beweerde dat hij om de twee uur naar de motor 
ging zien en dat hij normaal draaide maar bij aankomst te Oostende werd door 
specialisten vastgesteld dat de motor 10 cm ontzet was. Er was voor 180.000 fr 
herstellingswerken nodig. 

1961 07 10 0.82 ST.ANTONIUS (ex O. RAYMOND van de PV), eigendom 
van Hennaert Emiel en Pierre, wordt voorzien van een nieuwe mortor Deutz ty
pe RA8M428 van 310 PK en gebouwd in 1960. Een stalen visserschip gebouwd 
in 1931 op de scheepswerven Béliard Murdoch te Oostende. 

1961 07 20 O.806 JONGE FRANS I, ex N.806 ex B.148 wordt door Pros 
Vandenberghe verkocht aan Roger Plaetevoet en omgedoopt N.806 
VERTROUWEN. Houten vissersvaartuig gebouwd in 1943 op de scheepswerf 
Joostens de Herdt te Niel en metende 37,57 BT 

1961 07 23 Dag der zeelieden te Oostende. Aan de voet van het zeeliedenmo
nument wordt een gedenkplaat onthuld geschonken door de stad Oostende. Er is 
eveneens een misviering en een bloemenhulde aan het monument. 
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1961 07 24 door 0.231 werd er in de vismijn van Oostende een apekalle ver
kocht van maar eventjes 700 kg. 

1961 07 27 0.806 aangekocht door Roger Plaetevoet uit Nieuwpoort vertrekt 
naar zijn nieuwe thuishaven. 

1961 07 31 

hout-
18,51m 

gebouwd 

studie van notaris 

Jan B. De Gheldere te Heist 
openbare verkoping 

van een zeevissersvaartuig 
Z.528 LOUIS-IRENE 

in 1937 op de werf Crabeels te Oostende, lengte 
breedte 5,75 m, 18,20 NT motor Deutz 200pk met de volle

dige inventaris aan boord. 

het schip wordt ingesteld voor slechts 50.000 fr 

1961 08 03 0.227 MARCEL wordt door mevrouw weduwe Louis Decrop 
verkocht aan J. Gheselle - Vantorre en omgedoopt Z.227 GOLVENZANG. Sta
len vissersschip gebouwd in 1931 op een scheepswerf in Vlaardingen. Het schip 
meet 115,25 TB en 39,51 TN en heeft een lengte van 24,93 m, een breedte van 
6,53 m en een holte van 2,77 m en wordt voortbewogen door middel van een 
motor ABC van 300 pk uit 1956. 

1961 08 05 0.120 GABRIELLA is nabij het lichtschip Dawnsing in aanva
ring gekomen met de Duitse hektreiler BX 555. 

1961 08 06 0.265 VICTOIRE ROGER werd na het verlaten van de haven 
van Milfordhaven door de Franse treiler B.2820 aangevaren aan stuiurboordzij-
de achter. 

1961 08 07 

studie van notaris 

F.J.Van Caillie te Oostende 
openbare verkoping van een motorvaartuig 

0.266 HECTOR FRANS 
108,89 BT 70,92 NT lengte 24,88m breedte 6,65 m Motor Deutz 

240pk en de volledige inventaris. 

wordt ingesteld voor 700.000 fr. 

1961 08 03 N.790 DE ZEEMEEUW, eigendom van Zeger Lycke wordt voor
zien van een nieuwe motor Moes van 75 pk en gebouwd in 1961. Houten gar
naalvisser gebouwd in 1943 op de scheepswerf?. Vinck te Boom en metende 
21,03 BT. 

1961 08 15 plechtige zeewijding te Heist 
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1961 08 18 0.49 MARIA RENE, eigendom van Rassaert Eduard en gebowud 
in 1928 op de scheepswerf A. Hillebrant te Oostende wordt voorzien van een 
nieuwe motor Daimler Benz van 67PK, gebouwd in 1961. 

1961 08 18 0.183 OSCAR ANGELE wordt na het overlijden van Tahon Hen
ri (akte van bekendheid van 29 juni) eigendom van Tahon Henri, junior en Ta
hon Angele. Een houten middenslagvisser gebouwd in 1931 op een wef te Fe
camp en metende 79,26 BT. 

1961 08 20 0.333 JOHNNY vertrekt uit Oostende op zoek naar nieuwe vis-
gronden. De reis gaat naar Marokko en het schip staat onder bevel van schipper 
Henri Tourlouse. Na 16 dagen komt het schip terug te Oostende met 500 kg vis. 
Een grote mislukking Dit was de enige reis naar Marocco. 

1961 08 21 toeslag van de openbare verkoping van de Z.528 LOUIS IRENE. 
Het schip wordt opnieuw ingesteld voor 55.000 fr en de verkoop wordt inge
houden. 

1961 08 21 toeslag op de openbare verkoping van 0.266 HECTOR FRANS. 
Het schip wordt teruggekocht door weduwe Henri Christiaen voor 1,025 miljoen 
frank.. 

1961 08 23 0.239 ANCRE D'ESPERANCE wordt door de firma Schockaert 
uit Oostende voorzien van een nieuw metalen stuurhuis. Daardoor veranderde de 
brutotonnemaat tot 128,20 ton. Het schip is eigendom van Alfons Vieren en 
werd gebouwd in 1935 op de scheepswerf Beliard Crighton te Oostende. 

1961 08 25 N.735 ST PIERRE, eigendom van Maria Ryckebusch, wordt 
voorzien van een nieuwe motor Moes van 45 pk, gebouwd in 1961. Deze ex 
N.52 ST PIERRE, ex N.5 werd gebouwd in 1934 op de scheepswerf A. Hillebr-
nat te Oostende en meet 14,11 TB. 

1961 08 29 N.209 TONI ex O.209 TONI, eigendom van Wilfried Amoys en 
Lucienne Devuyst wordt voorzien van een nieuwe motor Industrie Type 306 van 
165 pk en gebouwd in 1961. 

1961 08 31 N.750 O.L.V. VAN FATIMA wordt door Raymond Viaene inge
schreven in de Belgische registers. Houten vissersvaartyuig gebouwd in 1961 op 
de scheepswerf J. Borrey te Oostende en metende 48,87 BT en 14,89 NT en 
hebbende een lengte van 20,00m, een breedte van 5,45m en een holte van 2,80 
m De voortstuwing bestaat uit een motor ABC van 150 pk. 
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1961 09 01 0.267 VICTORIA, eigendom van de redrij Boels NV is in aanva
ring gekomen met het Franse Dl. 1671 bij mistig weer en dit op 28 mijl van 
Dieppe. 

1961 09 02 N.750 O.L.V.VAN FATIMA deed zijn eerste proefreis van Oost
ende naar Nieuwpoort. Te Oostende werd het schip gedoopt door aalmoezenier 
Evrard en de peter en, de meter zijn resp. de heer en mevrouw Callebout-Viaene. 
Het schip werd gebouwd op de scheepswerf Frans Borrey te Oostende en heeft 
een lengte van 20,00m, een kiellengte van 16,50 m en een breedte van 55,50 m 
Het kan 300 bennen vis bergen in het visruim. Een 3 cilinder ABC zorgt voor de 
voortstuwing. Dit is nu het eerste Nieuwpoortse schip welke uitgerust is met een 
hydraulische stuurinrichting. Voor deze reis bestaat de bemanning uit: schipper 
Legein Georges, matrozen Bonje Jaak en Vanhove Gilbert en motorist-reder 
Vyaene Raymond. 

1961 09 04 Definitieve zitting voor de toewijzing van de verkoop van de 
Z.528 LOUIS IRENE. Het schip wordt verkocht voor 55.000 fr aan Livien Maes 
uit Antwerpen. 

1961 09 06 Het eigendomsbewijs van de 0.266 HECTOR FRANS staat nu 
terug op naam van weduwe Henri Christiaen. 

1961 09 07 Z.456 REGINALD. Het deel van Helene Verrecas wordt overge
nomen door René Vantorre. Hputen gamaalvisser gebouwd in 1945 op de 
scheepswerf!. Denye te Oostende en metende 36,05 TB. 
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1961 09 22 0.184 ERNA, eigendom van Freans Vanderveen wordt opgeleid 
naar Lowestoft. 

1961 09 23 0.135 JEANNE D'ARC is tegen het staketsel gevaren bij dichte 
mist. Het vaartuig maakte snel water maar de Oostendse brandweer kon met 5 
pompen beletten dat het schip zonk. Het werd tijdelijk op de slip geplaatst en 
enkele noodherstellingen werden uitgevoerd om het schip toe te laten zijn vangst 
op de normale manier aan wal te brengen en te verkopen. Daarna volgden defi
nitieve herstellingen. 

1961 09 25 Z.404 LAURA CAMIEL ANNE, eigendom van Leon Meyers en 
Mariette Vlietinck, wordt voorzien van een nieuwe motor Deutz van 120 pk. 
Houten gamaalvisser gebouwd in 1945 op de scheepswerf De Backer te Heist. 

1961 09 25 

lengte: 

Studie van notaris A. Lacourt 
Instel 

0.232 ROGER ROBERT 
Gemeerd te Oostende 

Hendrik Baelskaal 
Gebouwd in staal 

97,29 BT 30,51 NT 
26,08 m breedte 5,76 m holte: 

voorzien van motor Carels 
2,82 m 

met alle toebehoren en ganse inboedel 
klaar om zee te kiezen. 

Ingesteld voor 850.000 fr. Definitieve toeslag op 9 oktober 1961. 

1961 09 27 0.129 AMANDINE wordt te water gelaten op de scheepswerf 
Richard Panesi te Oostende. Het schip is gebouwd voor Engel Verhaeghe en 
Vincent Pieter. Als meter krijgen we hier mevrouw Josiane Vincent. Het schip 
heeft een lengte van 36 m, een breedte van 6,70 m en een holte van 3,90 m. Het 
is bestemd voor de Ijslandvisserij en kan 1.250 bennen vis bergen in het vis-
ruim. Verder zijn er tanks voorzien voor 52.000 1 brandstof, 5.000 1 zoet water 
en een traantank van 3.000 1 . Voor de voortstuwing is een motor Industrie van 
500 pk bij 400 toeren/minuut voorzien. De hydraulische stuurinrichting en de 
winch werden geleverd door de firma Brusselle uit Nieuwpoort en de elektrische 
installatie werd gedaan door de firma Pesco. 
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1961 09 N.705 CHARLES, eigendom van Johnny Provoost bevond zich in 
zinkende toestand langsheen de kaai te Nieuwpoort. Brandweer kon het schip 
leegpompen zodat het niet ter plaatse zonk. De oorzaak is te zoeken in de ver
waarloosde toestand van het schip. 

1961 09 0.457 ACHILLES verkeerde in een zinkende toestand ter hoogte 
van het eiland Wight en werd door een sleepboot veilig in Whitehaven binnen
gebracht. 

1961 09 Liliane SAUDEMONT uit Oostende is eindelijk met officiële toe
stemming aangemonsterd als motorist aan boord van 0.2 THERESIA. Sedert zij 
geslaagd is in het examen van motorist voor motoren van minder dan 80 pk 
vaart ze met de goedkeuring van de zeevaartinspectie dagelijks ter visvangst uit. 

196110 02 Z.515 MADELEINE RAYMOND is vergaan in positie 
51°52'30"N 02°49' Oost. Geen doden. Bedreef de visserij op 30 mijl NW van 
Zeebrugge. De stuurboordboel was vastgekomen aan een wrak.Er werd gepoogd 
het net los te komen en toen brak het voorste korrentouw en met het achterste 
korrentouw kon alleen de achterste visplank binnen boord gehaald worden. La
ter werd over bakboord gevist. Na enige tijd kwam die ook vast te zitten aan een 
wrak. Met veel moeite kwam de boel vrij maar het net was wel gescheurd. Het 
net moest hersteld worden en de jongen moest het materiaal halen in het logies. 
Daar stelde hij vast dat er reeds water in het logies stond. Daarop werd hulp ge
vraagd zowel aan de staatssleepboot alsook aan de Z.251 en Z.480 welke in de 
omgeving aan het vissen waren.De bemanning begon te pompen met de' dek-
pomp en de bildgespomp. Een half uur later zijn ook 2 bemanningsleden van de 
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Z.480 ANDRE overgesprongen om te helpen pompen. Er werd eveneens een 
sleeptros overgebracht van de Z.480. Z.551 JOHAN RONNY is dan naast het 
schip gekomen en heeft helpen pompen met een zware pomp die zij aan boord 
hadden. Gezien er geen waterdichte schotten op het schip waren stond het schip 
weldra gans onder water en niets kon meer baten. Uiteindelijk is het schip dan 
gezonken. Een houten gamaalvisser gebouwd op de scheepswerf van J. Haerin-
ck te Heist als H.57 en metende 26,48 Bt en 13,10 NT. Een lengte van 13,10 m, 
een breedte van 4,70 m en een holte van 2,05 m en voorzien van een motor SKL 
van 140 pk gebouwd in 1958. 

1961 10 02 Z.405 KAMINA heeft de visserij bedreven op de Witte Bank. Hij 
heeft o.a. een latour gevangen van 83 kg welke verkocht wordt aan 39 fr/kg. 

1961 10 02 Te Oostende wordt de eerste sprot aangevoerd door de koppels 
0.31 JAAK en 0.36 CHRISTIANE. Dit koppel heeft 2.050 kg sprot gelost en 
kreeg 3,50 fr per kilo. 

1961 10 03 0.9 NOE, een houten gamaalvisser, eigendom van Deckmyn Er-
nest, en gebouwd bij Dejonghe te Brugge wordt verkocht aan Walker Georges 
uit Brixham en geschrapt uit de Belgische vloot. Het scheepje meet 28,17 BT en 
8,63 NT en heeft een lengte van 13,54m, een breedte van 4,87 m en een holte 
van 2,25m en is voorzien van een motor Benz van 50/60 pk. * 

1961 10 03 De bekende Oostendse scheepssmid Oscar Schockaert is overle
den. 

1961 10 09 0.232 ROGER ROBERT wordt door Marcel en Roger Danneel 
verkocht aan Maurits Gonsaeles - Dumez en omgedoopt N.232 DE CARINA. 
Stalen middenslagvisser gebpouwd in 1922 op een scheepswerf te Goole, UK. 
De tonnenmaten zijn 97,29 brut en 30,51 net en het schip heeft een lengte van 
26,08 m en is voorzien van een motor Carels van 250 pk uit 1937. 

1961 10 09 Z.270 AUGUSTA . Victor Sabbe is overleden en in een notariële 
akte wordt het schip nu eigendom van Duquet Elza, Gabrielle Daemens, wedu
we Victor Sabbe, Dorothée, Louis en Carlos Sabbe. 

1961 10 10 

openbare verkoop bij dadelijke uitwinning 
N.182 ANNIE 

Kantoor van meester IVlichel Vileyn 
Hout, gebouwd in 1927 te Oostende 

Lengte: 12,78 m, breedte 4,65 m 6,79 ton 
Motor 100/75 pk volgens meetbrief 3923 van 12.08.1959 

Met volledige uitrusting materialen en ganse inboedel 
Recht tot hoger bod tot 14 dagen na verkoop bij aangetekend schrijven. Het 
schip werd toegewezen aan André Puystiens uit Nieuwpoort. De prijs der toe
wijzing bedraagt 1.000 fr. 
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1961 10 16 0.183 OSCAR ANGELE is in zinkende toestand te Cuxhaven 
binnengebracht. Water liep langs de stevenbus binnen. Door de 0.254 DRIE 

ZUSTERS werd het 
schip naar Cuxhaven 
gesleept en met behulp 
van de pompen van bei
de schepen kon het 
schip veilig Cuxhaven 
bereiken waar het her
steld zal worden. 

196110 16 N.451 
GILBERT ROBERT, 
eigendom van Louis 
Seys bevond zich in 

zinkende toestand aan de kade te Nieuwpoort wegens een onderwaterlek. Toen 
de brandweer ter plaatse kwam stond de machinekamer en de voorpiek reeds 
onder water. Met de pompen van de brandweer kon het schip terug vlot gebracht 
worden. Onderzoek wees uit dat het lek veroorzaakt is door verwaarlozing van 
onderhoud aan het schip. 

1961 10 18 0.75 MARIE-LOUISE, eigendom van Verbiest Silvester wordt 
bij zware storm in de grond gelopen door een losgeslagen bergingsvaartuig 
ANNIBAL en het schip zal niet meer in staat zijn nog te varen. Houten garnaal-
visser gebouwd in 1931 als open boot 0.11 Marie Louise. Op de scheepswerf A. 
Hillebrant te Oostende en metende 11,90 BT en voorzien van een motor Otto 
Deutz van 25 pk uit 1931. 

1961 10 19 Z.446 DOLFIJN II wordt door Gerard Vandierendonck in de re
gisters ingeschreven. Deze ex BR.25 TWEE GEBROEDERS is een houten gar
naalvisser gebouwd in 1936 op de scheepswerf A. Hillebrant te Oostende en 
meet 23,27 BT en 5,45 NT, heeft een lengte van 14,80 m, een breedte van 4,60 
m en een holte van 2,13 m en is voorzien van een motor Cummins van 120 pk 
uit 1959. 

1961 10 20 N.775 JOHNNY wordt door Jan Legein verkocht aan Leon Des-
midt-Brigitte Poelvoorde en omgedoopt Z.775 ZINNIA. Een houten vissersvaar
tuig gebouwd in Sandhaven en aangekocht in 1958.Op de scheepswerf A. Hille-
bmat te Oostende wordt het visruim verbouwd en wordter eveneens een nieuw 
stuurhuis geplaatst. Een nieuwe motor Bolnes van 175 pk en gebouwd in 1961 
zal voor de voortstuwing zorgen. 

1961 10 21 0.244 PHILIPPE is verloren gegaan in positie 55°24' N en 6° 18' 
Oost en ook hier vallen er geen doden. Het schip bedreef de visserij op de Witte 
Bank. Tijdens een zuidelijke storm kracht 9 sloeg een zware stortzee over het 
schip en grote hoeveelheden water stroomden in het logies. Ook op dit schip wa-
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ren er geen waterdichte schotten en al vlug stond de keerkoppeling en het vlieg
wiel onder water. De bildgespomp en de dekpomp werden in werking gesteld. 
Er was geen ander vaartuig in het zicht en de radio deed het ook niet daar de an
tenne weggeslagen was. De vuurpijlen welke in het logies lagen waren eveneens 
weggespoeld en konden dus niet gebruikt worden. Er werd nog koers gezet naar 
een plaats waar Belgische vissers bezig waren en met brandende matrassen werd 
de aandacht getrokken van de Z.537. Ondertussen was de dekpomp uitgevallen 
en nadat de motor ook uitgevallen was viel ook de bildgespomp uit. Er kon nu 
niet meer geloosd worden. Wegens het zeer slechte weer kon de Z.537 niet dich
ter komen en de bemanning is in het vlot gegaan en daarna door de Z.537 aan 
boord gehaald. Om 9 uur is het schip dan over de achtersteven gezonken. Hou
ten middenslagtreiler, gebouwd in 1929 op de scheepswerf van J. Denye te 
Oostende en metende 71,79 BT en 20,32 NT . Het schip was eigendom van 
Seghers Jacques, Jean, Anita, Charles, Vicrtor en André. Het schip had een 
lengte van 20,03 m, een breedte van 6,13 m en een holte van 2,85 m en was 
voorzien van een motor Deutz van 150 pk uit 1933. Het schip was pas 4 maan
den eerder aangekocht. 

1961 10 22 0.342 NORMANDIE is vergaan na stranding op de Haisborough 
Sands in positie 52°52'39" Noord 
en 1°46'52" Oost. Hier viel 1 dode. 
Tijdens het lopen naar de visgron-
den is het schip bij SSW kracht 4 en 
goede zichtbaarheid vastgelopen op 
de bank. Pogingen werden onder
nomen om los te komen door ach
teruit te slaan maar het was vallend 
water en het schip stootte geweldig 
op de 

bank en zat goed vast. Na ongeveer 2u30 is de mo
tor stilgevallen omdat hij onderwater stak. Een pas
serend koopvaardij schip zag de afgeschoten vuurpij
len en reageerde onmiddellijk. Het schip had onder
tussen 45 graden slagzij en pas nu werd beslist de 
reddingsboot buiten te zetten. Een golf sloeg de boot 
buitenboord maar ook matroos Van Eecke ging 
overboord. De vier overgebleven bemanningsleden 
konden plaats nemen in de reddingsboot en vaarden 
naar de plaats waar het geroep van matroos Van 
Eecke kwam maar toen ze op 2 meter van hem wa
ren verdween hij in de golven. Daarna zijn ze tot bij 
de cargo BRITTENBORGH geraakt en werden aan 
boord genomen en te Middlesborough aan wal ge
zet. Na een onderzoek door de Onderzoeksraad voor 
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de zeevaart werden volgende straffen uitgedeeld: De 
schipper zou volgens de ondervragingen van de an
dere leden van de bemanning behoorlijk dronken 
zijn geweest toen hij de wacht overgaf aan de 
stuurman en heeft daarna ook veel fouten gemaakt. 
Daarom krijgt hij een schorsing van 2 jaar van zijn 
brevet van schipper tweede klasse. De stuurman 
heeft ook enkele fouten gemaakt, onder andere door 
niet de exacte positie van het schip te hebben gecon
troleerd toen hij de wacht overnam evenals tijdens 
het vastlopen van het schip en wordt daarom be
straft met de schorsing van zijn brevet van schipper 
tweede klasse voor de duur van 6 maanden. Stalen 
middenslagtreiler gebouwd in 1949 op de scheeps
werf H. De weert te Oostende en metende 118,00 BT 
en 45,33 NT en voorzien van een motor Ruston van 

270/300 pk. Het schip was eigendom van August Lenaers. 

Noot: Daar dronkenschap de oorzaak was van de stranding werd door het ge
recht de schipper beschuldigd van onvrijwillige doodslag tengevolge van het 
verdrinken van de scheepsjongen en het verlies van het vaartuig. De Raadkamer 
te Brugge bevestigde zijn aanhouding voor de duur van 1 maand. 

Nadien werd een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling ingediend bij de boet-
straffelijke rechtbank te Brugge maar die werd verworpen. In januari 1962 zal 
hij moeten verschijnen voor de boetstraffelijke rechtbank te Brugge voor het be
sturen in dronken toestand van het vissersvaartuig 0.342 NORMANDIE. 

1961 10 24 0.34 JACQUELINE wordt door PVBA De vuurtoren in de vaart 
gebracht als eerste schip van een bestelling van vier door de heren Vlietinck Eu-
geen, Maesen Leon, Morbee Sylvain en Pros Vandenberghe.Deze stalen mid-

denslagschepen worden ge
bouwd op de scheepswerf 
Henk Zwart te IJmuiden, 
Nederland, hebben een 
lengte van 23,70 m, een 
breedte van 6,30 m en een 
holte van 2,70 m. De ton-
nematen bedragen 89,73 BT 
en 28,47 NT en ze worden 
voortbewogen door middel 
van een motor Bolnes van 
250 PK. 

1 ^ 

^ <r 

pii 
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196110 26 Z.495 RIK wordt door PVBA Galva verkocht aan Joseph Dobbe-
laere en Valere Janssens. Houten vissersvaartuig gebouwd in 1956 op de 
scheepswerf A. Bochez te Zeebrugge en metende 49,49 TB. 

1961 10 27 plechtige opening van "Ostend Stores & Ropeworks", de grootste 
en meest moderne touwslagerij vajn Europa door Lucien Decrop. 

1961 10 29 0.34 JACQUELINE is heden te Oostende aangekomen. Dit is het 
eerste van vier schepen besteld door PVBA De Vuurtoren op de scheepswef van 
Zwart te IJmuiden. Zal te Oostende gedoopt worden. 

1961 10 30 0.267 VICTORIA, eigendom van NV Boels wordt door de werf 
A.Loy te Oostende voorzien van een nieuwe brug. 

1961 10 30 Z.543 VOLUNTAS DEI komt te Oostende toe met een Latour of 
haringhaai van 102 kg welke verkocht wordt aan 39 fr./kg. 

1961 10 30 Eerste haring wordt gelost op de Oostendse markt door midden-
slagtreilers aangevoerd. Er komen drie koppels binnen met samen 70.000 kg 
volle haring. De besomming bedroeg 488.990 fr of 6,98 fr./kg. De koppels wa
ren 0.127 met 0.153, 0.191 met 0.312 en 0.249 met O.l 15 

1961 10 N.710 ZEEMANSBLIK heeft zware schade opgelopen in de ma
chinekamer na een brand in volle zee. De vlammen kwamen van achter het 
schakelbord en de brand werd onmiddellijk bestreden en met moeite kon het be
dwongen worden. 

1961 11 02 N.182 ANNI wordt verkocht aan Puystiens André. (definitieve 
toeslag) 

1961 11 04 0.34 JACQUELINE wordt te Oostende gedoopt. Het schip heeft 
een lengte van 27,20 m, een breedte van 6,25 m en een holte van 3,40 m. Een 
motor Bolnes van 250 pk bij 475 toeren/minuut zorgt voor de voortstuwing. De 

verbinding met de schroef gebeurt 
met een Brevo hydraulische keer
koppeling met ingebouwde reduc
tie 2:1. Verder is er een Lister 
hulpmotor van 16 pk voorzien. De 
doop werd uitgevoerd door aal
moezenier Evrard en als meter 
fungeerde mevrouw De Ramée en 
als peter de heer Van Capellen 
(directeur Bolnes). Voor de eerste 

reis krijgen we volgende personeelsleden aan boord: schipper Hector Maesen, 
motorist Daniel Steyaert; stuurman Marcel Vlietinck en matroos Jan Carton. 

1961 11 08 0.743 JOHNNY, eigendom van Florent Daems wordt voorzien 
van een nieuwe motor GM van 80/110 PK en gebouwd in 1961. Houten gar-
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naalvisser gebouwd in 1941 op de scheepswerf A. Hillebrant te Oostende als 
N.61 RAPHAEL HUBERT en metende 19,69 TB. 

1961 11 09 Z.477 ALMA, eigendom van Firmin Vandepitte laat zijn visruim 
volledig verbouwen en de tonnematen worden nu 29,38 TB (ex 31,22 BT) en 
11,81 NT (ex 13,73 NT). Dus een vermindering van tonnematen wegens de ver
bouwing van deze houten geamaalvisser gebouwd in 1943 op de scheepswerf 
Debacker te Heist. 

1961 11 13 0.85 PRINCESSE MARIE CHRISTINE, eigendom van de rede
rij Pêcheries a Vapeur komt van een reis van 19 dagen van de Witte Zee met 
2.000 bennen kabeljouw en gul en maakt een besomming vanmeer dan 1 mil
joen frank. 

1961 11 16 Z.777 CREDO is vergaan na aanvaring met Nederlandse trawler 
SCH.171 in positie 51°06' Noord en 3°05' Oost. Vlakke zee, noordelijk kracht 1 
en goed zicht. Met deze ideale weersomstandigheden liep het schip een ander 
schip op. De Z.777 CREDO is met volle kracht op de bakboord achtersteven 
van dit schip gelopen. De voorsteven van de Z.777 werd over enkele meters in
gedeukt en maakte onmiddellijk water. Het schot tussen het visruim en de ma
chinekamer was doorbroken en het ganse schip kwam onder water te staan.Over 
de radio werd hulp ingeroepen. Bemanning ging in het vlot maar door het snel 
zinken van het schip kon het vlot niet loskomen. Door de Z.185, welke een lijn 
had overgesmeten werd het vlot weggetrokken van het zinkende schip en wer
den de vier mannen gered. Beide schepen waren niet vissende en hadden krui
sende koersen. De Z.777 was uitwijkplichtig. Door de Onderzoeksraad voor de 
zeevaart wordt de matroos van wacht het volgende verweten: geen goede uitkijk 
gehouden en niet tijdig uitgeweken voor dit vaartuig. Daarom wordt hij gestraft 
met het verbod gedurende 1 jaar niet meer te varen als hoofd van de wacht. Hou
ten vissersschip, gebouwd in 1945 op de scheepswerf A. Hillebrant als N.102 en 
metende 52,88 BT en 18,90 NT en hebbende een lengte van 17,45 m, een breed
te van 5,83 m en een holte van 2,78 m. Het schip is voorzien van een motor In
dustrie van 150 pk uit 1948. Het schip is eigendom van Emiel Dobbelaere. 

1961 11 17 O.200 JONGE JAN is vergaan na aanvaring met het Poolse vis
sersschip GDY 109 
PLUTON in positie 
53°58'50" noord en 
1°46'50" Oost.. Be
manning gered. Tijdens 
de haringvisserij op de 
Sandettiebank en bij 
goed zicht en geen wind 
waren er verschillende 
schepen in de omge
ving. De 0.200 voer ' " • • - : i > - - ^ - ; 

tB 

•'' a f * ' * 
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tussen twee schepen in. Deze aan stuurboordzij de veranderde plots zijn koers 
naar bakboord en kwam zo recht voor de O.200. De aanvaring was niet meer te 
vermijden. Met zijn voorsteven raakte de O.200 de GDY.109 PLUTO op zijn 
bakboordzij de. De voorsteven was volledig ingedeukt en het schip maakte snel 
water. Bildgespomp en dekpomp werden onmiddellijk ingeschakeld. Het be-
zaamzeil werd losgemaakt en gebruikt om de voorsteven te beschermen doch er 
kwam ook water binnen via de machinekamer. 0.135 ondernam nog een poging 
het schip op te slepen naar Calais. Toen het water ter hoogte van het dek stond 
ging de bemanning in het Eliothvlot. De sleeptros werd gekapt en de bemanning 
aan boord van de 0.135 genomen. Houten middenslagtreiler gebouwd op de 
scheepswerf Dejonghe te Brugge en metende 88,47 TB en 27,91 TN en een 
lengte van 22,40 m, een breedte van 6,03 m en een holte van 2,79 m .Een motor 
Benz van 200 pk uit 1931 drijft nog steeds het schip aan. Het schip was eigen
dom van Viaene Romeo. 

1961 11 20 0.187 JULES DENYE is vergaan na een aanvaring met het Britse 
ms FULHAM VIII in positie 3 mijl SW van de Mid Outer Dowsing. Er viel 1 

dode te betreuren. Het 
schip had op de Flam-
borough visgronden ge
vist en was nu op weg 
naar de thuishaven. Al
les werd zeevast gezet 
en het schip vatte zijn 
terugreis aan. Zoals naar 
gewoonte ging dan de 
bemanning eten en bleef 

de jongen alleen op de brug. De schipper zat ook in 
het logies en opeens voelde hij de motor verminde
ren en daarop een zware schip. Liep onmiddellijk 
naar de brug en daar gekomen zag hij de lichten van 
een groot schip. De 0.187 had zware schade ter 
hoogte van de bakboord voorgalg. Het water 
stroomde snel binnen en het schip begon te zinken 
over de voorsteven. De schipper kon zijn schip nog 
tot tegen de FULHAM VIII manoeuvreren en vijf 
bemanningsleden konden gered worden. Schipper 
Herman Vieren was nog op de brug en toen hij aan 
dek kwam waren de schepen ongeveer 50 m van 
elkaar gegaan. De schipper sprong dan over boord, 
kon een reddingslijn van de inmiddels te water gela
ten reddingsboot van de Fulham VIII grijpen en kon 

t BID OOD VOOR DB ZIEL 
• > • d« Beer 

Herman-Henri VIEREN 
In leven «chipper ter vlaaeiij 

Hij wat JicL van de w i t t e Brigade ea dra
ger van het Zee-Eretekm 1910 46. 

Eehtt«n»öl van M«vr9«w Btmm VERHBTE 
gebor(.>n te Oostduinfcerkc op 18 december 
1 9 ^ , en Jammerlijk verongelukt op zcc, op 
20*'aDTembrr IMI , te Grimsby (Engeland) 

H^t vl«ser»levcn Is hard, het Is c«" 
cru'witcn Mrljd 

Strijd om yijn kost voor vrouw en 
kinder» te verdienen. 

Strijd om sljn \ev«n teRen de Rrvaren 
der «ee. 

Wanneer hIj de haven verlRnl is hi( 
nnoH reker terus te komen. Zo Is het ooV 
Rebetirt mei Herman, de stoere seblp-
per, tfeflcbt en twmlnt do*>r ï i jn modevn-
rmden rrenals door ï l j n werkgever*. 

NIriA « a * hem te veel voor het wcl-
rljn van srijn m e d r m m s . w.inl hti i« R" 
«lorven •»'<! *lfiehlf>ffer vnn rijn plicht en 
troum-

Ml In tacrveliefd* Bchtfrenote, wat mi* 
de «rhfidmg hnrd na «HIS kortstondig hu
welijksleven, waarin wIJ xn jtelukklg wa
ren, dneh troo«| U in Ood en nnec kin-
Her^^ die Ik l' aehterlaat 

Licva kleintjes, wees de tronat m later 
'Ie ^tfun van niordcr. 

flij (pnk mijn beminde Moeder en 
Sehnonmoeder rmtet ik verlaten. God roept 
mij tnt hem U m a WU echter niet wenen 
ft-ni irtillen wij viknnder weerzien om nooll 
nirrr Re^rheldfi» te worden. 

Vaarw?) dierbare GrcMitnoedcr. Zusters 
Rrncders en Familieleden, vaarwel en wer^t 
mij In uw gebeden Indachtig. 
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alzo opgepikt worden. Toen ze aan boord van het schip kwamen was de schipper 
reeds overleden. De schipbreukelingen werden overgezet op de reddingsboot 
van Grimsby evenals het stoffelijke overschot van de schipper en ze daar aan 
land gezet. De volgende dag zijn ze dan via Dover naar Oostende teruggekeerd. 
Houten middenslagtreiler gebouwd in 1931 als 0.308 JAN DENYE op de 
scheepswerf J. Denye te Oostende. 81,54 BT en 28,85 NT. De lengte bedraagt 
20,85 m, de breedte 6,46 m en de holte 3,02 m. Een Lonke Hofman van 230 pk 
uit 1935 drijft het schip voor. Eigendom van weduwe Jules Denye en Maesen 
Jacques. 

1961 11 23 O.204 MADELEINE HUBERTINE brengt het stoffelijk over
schot van schipper Herman Vlietinck te Oostende binnen. 

1961 11 25 heden wordt de schipper van de 0.187 Herman VIEREN ten gra
ve gedragen te Oostende. 

1961 11 27 Z.53 JENNY LINDA ex 0.53 Polydoor Pieters, wordt door Van 
Toumhout Richard verkocht aan Fonteyne Helene, echtgenote G. Pieters ver
kocht voor 55.000 fr. en omgedoopt 0.53 INGRID. Houten gamaalvisser, ge
bouwd in 1926 op de scheepswerf A. Hillebmat te Oostende en metende 19,38 
BT. De orginele motor Deutsche Werke van 45 PK uit 1926 zorgt nog steeds 
voor de voortstuwing. 

1961 11 29 Koninklijk Besluit houdende toekenning van een slooppremie. 

1961 12 0.97 THERESE ex 0.344 THERESE is verkocht aan een vrouw 
uit Brussel twee jaar nadat de openbare verkoping wegens faling heeft plaatsge
had. Het schip was in 1959 verkocht aan Van de Sompel Pierre. 

1961 12 04 

Studie van notaris F.J. Van Caillie 
Verkoop van 

0.122 GEORGES VALERE 
76,89 BT en 27,24 NT 

motor Deutz 150 pk 
met volledige inventaris. 

Het schip is ingesteld voor 425.000 frank en de toeslag is voorzien op 18 de
cember 1961. 

1961 12 06 O.204 MADELEINE HUBERTINE wordt eigendom van weduwe 
Henri Cloet, mevrouw Marie Hubertine Arckers en van Magdalena Cloet. Een 
stalen vissersboot gebouwd in 1931 op de scheepswerf van J. Boel & Zn te 
Temse en metende 116,40 Bt en 49,50 NT. Als voortstuwing krijgen we hier 
nog de originele motor Deutz van 200 pk uit 1931. (16.11.1961: akte van be
kendheid wegens overlijden van Henri Cloet) 
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1961 12 08 

studie van notaris IVIaurice Quagebeur 
openbare verkoop van 

Z.745 STRYDT VOOR CHRISTUS 
Gebouwd in hout 

72,93 BT en 14,05 NT 
21,37 mx 6,30 mx 3,09 m 

motor Deutz 200 pk 
met alle toebelioren en ganse inventaris. 

Het schip is ingesteld voor 300.000 frank en de toeslag is voorzien voor 22 de
cember 1961. 

1961 12 09 Op de scheepswerf Béliard - Murdoch wordt de Z.565 NARWAL 
te water gelaten, gebouwd voor rekening van NV Maatschappij voor hoogzee-
visserij. Als meter van het schip krijgen we mevrouw Wilfried De Brouwer . 
Het schip heeft een lengte van 70,57 m, een breedte van 11,50 m en een holte 
van 10,10 m. Er werden 2 motoren ingebouwd die elk afzonderlijk kunnen ge
bruikt worden of samen de ene schroef aandrijven. De hoofdmotor is een MAN 
van 1.310 pk en de andere eveneens een MAN van 1020 pk. Aan boord kunnen 
380 ton brandstof en 150 ton zoet water ingescheept worden. Het gaat hier om 
een hektreiler fabriekschip. Aan boord is er plaats voor 44 bemanningsle
den. 
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1961 12 11 

Kantoor van Deurwaarder 
Willy Larldon 

Openbare verkoping bij opbod 
Van inbeslag genomen 

0.21 ROGER 
Gebouwd in hout te Oostende in 1925 

12,30 mx 4,58 mx 
3,48 NT 

motor Perkins 40 pk 
met alle scheepsbenodigdheden. 

1961 12 15 0.103 DENISE wordt eigendom van weduwe Vercruysse Louis, 
Jonckheere Elvira. Een houten gamaalvisser gebouwd in 1942 op de scheeps
werf Denye te Oostende en metende 14,06 TB en met een lengte van 11,65 m en 
een breedte van 4,08m en voorzien van en motor Moes van 60 pk. 

1961 12 15 0.614 LYDIE LAURETTE bevond zich in zinkende toestand 
voor de kust van Bredene. Bemanning werd gered door het schoolschip "Com
mandant Fourcault". De schipper en de matroos werden aan boord genomen van 
de reddingsboot van de Commandant Fourcoult toen het water bijna aan dek 
stond en de motor uitgevallen was. Een anker kon nog uitgeworpen worden en 
alzo werd het schip op het strand vastgezet. 

1961 12 18 Een notariële akte van aankoop van de 0.122 GEORGES VALE
RE werd door L. Danneel en weduwe Marveillie en kinderen ondertekend voor 
verkoop van de 0.122 aan B. Casier-Verheecke, H. Van Fleteren-Vanhoutter en 
R. Casier-Dobbelaere 

1961 12 31 O.202 ZILVERMEEUW eigendom van de firma NV Boels wordt 
geschrapt uit de vloot. Houten open boot gebouwd in 1928 in Noorwegen en 
metende 8,37 BT en 4,37 NT en voorzien van een motor Claeys van 24/30 pk uit 
1941. 
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Gemeenteraadsverkiezing 1982. 

82. DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 10 OKTOBER 1982 

82.1. Algemene inleiding' 

Zoals in het verleden al vaak gebeurde, werden ook de gemeenteraadsverkiezin
gen van 10 oktober 1982 beschouwd als een test voor de meerderheid op natio
naal vlak. Het was de eerste confrontatie met de kiezer sinds de parlementsver
kiezingen van 8 november 1981 en de nationale coalitiewissel die daarop volg
de. De christen-democraten vormden toen een nieuwe coalitie met de liberalen, 
terwijl de socialisten in de oppositie belandden. Danny Van de Wauwer schreef 
daarover het volgende: "Bien que les elections communales soient un mecha
nisme de repartition du pouvoir local, les partis politiques les considèrent com
me un baromètre de popularité. Et nous constatons que les partis de 1'opposition 
en font a contrario, un test de popularité pour la politique gouvemementale. Les 
elections legislatives du 8 novembre 1981 avaient bouleversé l'échiquer."^ 

Voor de CVP waren deze gemeenteraadsverkiezingen erg betekenisvol. Bij de 
parlementsverkiezingen van 1981 had de partij immers een zware nederlaag ge
leden. Haar stemmenaandeel was toen gezakt van 43,5 % naar 32,2 %. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1976 behaalde de CVP globaal 42,8 % van de 
stemmen. Haar aandeel daalde nu tot 37,5 %, wat een verlies betekende van 5,3 
%. In vergelijking met de parlementsverkiezingen was de CVP evenwel geste
gen met 5,3 %. Ze maakte dus bijna de helft van het verlies goed dat ze leed in 
1981. De SP behaalde globaal 21,8 % van de stemmen, ten opzichte van 21,3 % 
bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976. Ze boekte dus een lichte vooruit
gang van 0,5 %. Voor de PVV betekenden deze verkiezingen een status quo in 
vergelijking met 1976. Ze behaalde globaal 16,2 % van de stemmen, wat een 
verlies betekende van 0,2 %. Het stemmenaandeel van de VU zakte licht van 
14,7 % naar 14,4 %, terwijl AGALEV in Vlaanderen globaal 6,2 % van de 
stemmen behaalde. 

82.2. Voorstelling van de kandidatenlijsten 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1982 dienden er in Bredene 
opnieuw éénentwintig gemeenteraadsleden verkozen te worden. Er werden vier 
kandidatenlijsten ingediend: een SP-lijst, een CVP-lijst, de lijst 'Albert Claeys-
Volksbelangen' (AC-VB) en een lijst van het Vlaams Blok. 

' Vrij naar: 
ACKAERT, Johan, De gemeenteraadsverkiezingen, o.c. 
VAN DE WAUWER, Danny, Les elections communales du 10 octobre 1982. Analyse des résultats. 
In: Res Publica, 25, 1983, pp.377-389. 

^ Ibid., p.377. 
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De SP trok bij deze gemeenteraadsverkiezingen naar de kiezer met een grondig 
vernieuwde en verjongde lijst. Er waren maar liefst vijftien nieuwe kandidaten, 
terwijl tien kandidaten jonger waren dan 35 jaar. Kopman was gemeenteraadslid 
Willy Vanhooren die bij de vorige verkiezingen het hoogste aantal voorkeur
stemmen behaalde bij de socialisten. Hij kreeg toen bijna dubbel zoveel stem
men als lijsttrekker Roger Beeckaert. Bij deze verkiezingen wisselden ze van 
plaats, waardoor Vanhooren kopman werd en Beeckaert op de tweede plaats te
rechtkwam. Provincieraadslid en uittredend gemeenteraadslid Jacky Maes stond 
op de voor hem vertrouwde derde plaats. Op de SP-lijst stonden verder de ge
meenteraadsleden Gilbert Gevaert en Dorine Hallemeesch. De OCMW-
raadsleden Raymond Vanhooren en Julien Vandendriessche waren geen kandi
daat meer. 

De vijftien nieuwe kandidaten op de SP-lijst waren: Arseen Content, Placide 
Lams, Luc Helsmoortel, Jan Ameel, Alfons Vanhoucke, Odette Behague, Robert 
Laforce, Roger Vandeile,^ Joel Vansevenant, Francine Ferier, Mariette Mareels 
en Pierre De Prince. De drie laatste plaatsen op de lijst werden ingenomen door 
het jonge trio Erwin Feys, Yannick Ramakers en Peter Creve. Lijstduwer Creve 
was toen een bekend beroepsvoetballer. Hij was de neef van lijsttrekker Willy 
Vanhooren. 

Uittredend schepen André Debruyne was de nieuwe CVP-lijsttrekker in opvol
ging van de overleden senator Jules Van Canneyt. Op de tweede plaats stond 
uittredend schepen Gilbert Vanleenhove. De gemeenteraadsleden Walther 
Zwaenepoel, Roland Metsu, Julienne Boemans en Jacob Benthein waren allen 
opnieuw kandidaat, evenals OCMW-raadslid Maria Van den Broeck. OCMW-
voorzitter Alfons Hoste stelde zich daarentegen geen kandidaat meer. Er ston
den negen nieuwe gezichten op de lijst: Dirk Vandekerckhove, Brigitte Pyra, 
Erik Debaillie, Johnny Monteny, René Van Deuren, Lieve Bourgois, Femand 
Casier, Georges De Coster, Marc Faict en Rita Vandenbroele. 

Enkelen onder hen waren verwant met voormalige of huidige kandidaten. Zo 
was Brigitte Pyra de dochter van Bertha Degeest die bij de vorige gemeente
raadsverkiezingen kandidaat was op de CVP-lijst. Lieve Bourgois was de doch
ter van de Oostendse schepen Femand Bourgois, terwijl lijstduwer Rita Van
denbroele de vrouw was van bestendig afgevaardigde Roger Eerebout. Zij was 
bovendien een nichtje van burgemeester Albert Claeys. Roger Eerebout stelde 
zich geen kandidaat meer, vermits hij als bestendig afgevaardigde niet in de ge
meenteraad kon zetelen. Femand Casier zijn oom August Casier zetelde in de 
gemeenteraad van 1939 tot 1945. 

^ Roger Vandeile was de zoon van gewezen COO-voorzitter en gemeenteraadslid Charles Vandeile. 
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Uittredend burgemeester Albert Claeys was kopman van de naar hem genaamde 
lijst 'Albert Claeys-Volksbelangen' of afgekort AC-VB. De vernieuwing van 
deze lijst was beperkt, want er stonden vooral oude getrouwen op. Alle uittre
dende mandatarissen stelden zich immers opnieuw kandidaat. Dit waren de 
schepenen Raymond Lagast en Roger Opstaele, evenals de gemeenteraadsleden 
André Lacoere, Albert HoUevoet, Cyrille Knockaert, Roland Slabbinck, Leon 
Claeys, Etienne Melis en Godelieve Vrijelinck. De OCMW-raadsleden Rudi 
Debeuckelaere, Maurits Pyra"* en Georges Vandaele waren eveneens opnieuw 
kandidaat. Nieuwe gezichten waren: André Zwaenepoel,^ Maurice Maes, Fran
cois Gryson, Wilfried Inghelbrecht, Richard Knockaert, André Devos^ en Roger 
Bolle. 

Er stonden zes VU-kandidaten op de lijst van burgemeester Claeys. Dit waren 
Raymond Lagast, Cyrille Knockaert, Leon Claeys, Georges Vandaele, Richard 
Knockaert en Roger Bolle. Zoals al vermeld, was ook Rudi Debeuckelaere terug 
kandidaat op de lijst AC-VB. In tegenstelling tot bij de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1976 kwam hij ditmaal niet op onder VU-vlag. Hij had de VU immers 
de rug toegekeerd en was nu onafhankelijk kandidaat. De P W was op de lijst 
AC-VB vertegenwoordigd door Roland Slabbinck, terwijl ACOD-
vakbondsafgevaardigde Franfois Gryson de socialistische kiezer moest verlei
den. 

Het Vlaams Blok kwam op met een onvolledige lijst. Lijsttrekker was ex-VU'er 
Henri Croos die bij de vorige verkiezingen nog kandidaat was op de lijst 
'Claeys'. De andere kandidaten waren Eduard Hermy, Frank Rotsaert, Linda 
Dumon, Dirk Monteny en Richard Lingier. 

82.3. Analyse van de verkiezingsstrijd 

De slogan van de SP luidde: 'Bredene verdient beter'. Als oppositiepartij maak
te ze de balans op van het beleid. Die balans viel volgens haar negatief uit, om
dat de uittredende meerderheid van Volksbelangen en CVP heel wat van haar 
beloftes niet was nagekomen, zoals de bouw van een nieuw gemeentehuis. 

^ Maurits Pyra was de oom van CVP-kandidate Brigitte Pyra. 
^ André Zwaenepoel was de neef van uittredend CVP-gemeenteraadslid Walther Zwaenepoel. 
* André Devos was de kleinzoon van gewezen BWP-gemeenteraadslid Camille Devos. Hij was ook 
de neef van Roger Devos die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1958 als enige liberaal op de lijst 
'Recht voor Allen' stond. 
^ Vrij naar: ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, 
Verkiezingspropaganda AC-VB. Gemeenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1982 V.u.: Raymond Lagast. 
Verkiezingspropaganda CVP-Bredene. Gemeenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1982 V.u.: CVP-
Bredene. 
Verkiezingspropaganda SP-Bredene. Gemeenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1982. V.u.: SP-Bredene. 
Verkiezingspropaganda Vlaams Blok. Gemeenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1982. V.u.: Eduard 
Hermy. 
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Van de 127 miljoen BEF voorziene werken per jaar, werden er 87 miljoen BEF 
niet uitgevoerd. Volgens de SP was er van de beloofde belastingsvermindering 
evenmin iets terechtgekomen, want in 1982 alleen al werden voor 14 miljoen 
BEF nieuwe belastingen gestemd. Deze partij klaagde aan dat Bredene een 
schuldenlast had van 300 miljoen BEF en de gemeentelijke reserve in gewone 
begroting slechts 3.463 BEF bedroeg. Volgens de SP was de gemeente Bredene 
dan ook over te laten. 

De CVP kwam op met de slogan 'Nieuw Bredene'. Deze slogan was tevens de 
naam van haar partijblad. Volgens voorzitter Roger Eerebout wenste zijn partij 
Bredene uit te bouwen tot een moderne kustgemeente, met het toerisme als be
langrijkste industrie. De CVP streefde naar een harmonische samenwerking tus
sen de diverse wijken en woonkernen om tot een 'Nieuw Bredene' te komen. In 
haar propaganda pakte ze uit met de realisatie van het nieuwe bejaardencentrum 
'Wackerbout' dat op 1 september 1982 de deuren opende. Trots meldde de partij 
dat er al twintig kamers bezet waren en er weldra nog eens twintig bejaarden 
zouden bijkomen. De CVP betreurde echter de ontgoocheling en afgunst van de 
socialisten die er vroeger niet in geslaagd waren om een bejaardencentrum te 
realiseren. 

Van de 'standen' gaf enkel het ACW een folder uit. Daarin vroeg ze om voor de 
volgende acht kandidaten op de CVP-lijst te stemmen: André Debruyne, Gilbert 
Vanleenhove, Julienne Boemans, Jacob Benthein, Willy Lasat, Johnny Monte-
ny, René Van Deuren en Maria Van den Broeck. Het NCMV gaf geen eigen fol
der uit, maar op het verkiezingsdrukwerk van de CVP werd telkens wel vermeld 
tot welke stand de verschillende kandidaten behoorden. De volgende tien kandi
daten waren van NCMV-strekking: Rachel Dewulf, Walther Zwaenepoel, Rol
and Metsu, Dirk Vandekerckhove, Brigitte Pyra, Femand Casier, Gustaaf Bel-
ligh, Georges De Coster, Marc Faict en Rita Vandenbroele. Alleen Camille 
Vanmassenhove, Erik Debaillie en Lieve Bourgois kwamen op als onafhankelij
ke. 

De campagne van de lijst AC-VB oogde allesbehalve jong en fris. De slogans 
van bij de vorige verkiezingen werden gewoon opnieuw gebruikt, meerbepaald 
'Een Bredense ploeg voor Bredense belangen', 'Voor een neutraal gemeentebe
leid' en 'Twintig kandidaten eensgezind achter hun kopman burgemeester Al
bert Claeys'. Aan de lay-out van het verkiezingsdrukwerk was zelfs nauwelijks 
iets gewijzigd. In een open brief aan de inwoners van Bredene, drukte burge
meester Albert Claeys zijn bezorgdheid uit over het toekomstige bestuur van 
Bredene. Volgens Claeys hadden enkelingen uit CVP en SP beslist om een 
rooms-rode coalitie te vormen en zo Volksbelangen buitenspel te zetten. 
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Albert Claeys vond dat er tijdens de afgelopen legislatuur een goed beleid was 
gevoerd. Het was dan ook zijn wens om de coalitie tussen Volksbelangen en 
CVP verder te zetten. De CVP-kopstukken hadden volgens Claeys echter her
haaldelijk geweigerd om een nieuw akkoord af te sluiten met Volksbelangen. 
Conform dit akkoord zou de CVP op korte termijn nochtans de mandaten van 
burgemeester en OCMW-voorzitter gekregen hebben, volgens Claeys. Hij vond 
het dan ook een raadsel waarom de CVP bij herhaling geweigerd had om dit ak
koord te sluiten, maar ondertussen wel een overeenkomst sloot met de socialis
ten. Claeys waarschuwde voor een terugkeer naar het vroegere Bredene, waar 
volgens hem haat en vijandschap werd aangekweekt. 

De CVP reageerde prompt en verklaarde in haar partijblad 'Nieuw Bredene' dat 
ze met vrije handen naar de gemeenteraadsverkiezingen trok. De partij ontken
de niet dat sommigen van Volksbelangen een akkoord met haar hadden proberen 
te sluiten. Volgens de CVP voerden andere personen van Volksbelangen echter 
op hetzelfde ogenblik onderhandelingen met de socialisten. Zij deden dat trou
wens nog altijd volgens haar. Het partijbestuur van de CVP had unaniem beslist 
om de kiezer niet te bedriegen en voor de verkiezingen geen akkoorden af te 
sluiten. Volgens de CVP zouden de onderhandelingen voor een mogelijke coali
tievorming pas starten als de verkiezingsuitslag bekend was. CVP-voorzitter 
Roger Eerebout gaf enkele dagen voor de verkiezingen nog een pamflet in tele
gramstijl uit met de volgende tekst: "Volksbelangen in paniek - STOP - pogen 
u te misleiden met verdachtmakingen en leugens - STOP - laten ons niet vooraf 
binden: geen akkoord met Volksbelangen noch met de socialisten - STOP -
naar de zege met CVP-lijst nummer 10 - STOP"^ 

De inhoud van het artikel in het partijblad 'Nieuw Bredene' en het verkiezings
pamflet van Roger Eerebout vormden een flagrante aanfluiting van de werke
lijkheid. Zoals eerder vermeld, hadden de kopstukken van CVP en SP al op 7 
oktober 1981 een coalitieakkoord gesloten. Op 17 maart 1982 hadden beide par
tijen bovendien een addendum goedgekeurd bij deze overeenkomst. Zoals uit 
het voorgaande blijkt, werd het bestaan van deze overeenkomst door de CVP, en 
door partijvoorzitter Roger Eerebout in het bijzonder, ontkend. 

Het Vlaams Blok was naar eigen zeggen geen partij zoals de andere, maar een 
partij die meende wat ze zei. Het Vlaams Blok stelde zichzelf voor als: 
- een partij die het beu is te leven in een staat, waar vriendjespolitiek hoogtij 

viert; 
- een partij die alle Vlaamse burgers wil verenigen tot een front, om zo het 

Vlaamse land te redden; 

(anon.), Met vrije handen... In: Nieuw Bredene, 27 sep. 1982, s.p. 
ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Verkiezingspamflet uitgegeven door Roger Eerebout. Gemeente

raadsverkiezingen van lOokt. 1982. 
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- een partij die streeft naar macht, om eindelijk eens met de bezem in het par
lement alles schoon te vegen; 

- een partij die deze corrupte staat even beu is als U. 

Personen die 'carrièremakers en andere zakkenvullers' aan de macht wilden, 
konden volgens het Vlaams Blok beter voor de traditionele partijen stemmen. 
Het Vlaams Blok was er voor de mensen die verandering wilden. Volgens het 
Vlaams Blok 'jaagden' haar kandidaten niet op voorkeurstemmen, daarom vroeg 
ze om zoveel mogelijk op de partij te stemmen (en dus een kopstem te geven). 
Karel Dillen, nationaal-voorzitter van het Vlaams Blok, was allerminst opgezet 
met de stijl en de inhoud van de verkiezingspropaganda van de Bredense 
Vlaams Bloklijst. In het weekblad 'De Zeewacht' liet hij namelijk een adverten
tie plaatsen waarin hij zich distantieerde van deze lijst. 

In deze advertentie deelde Karel Dillen het volgende mee: "Te Bredene (West-
VI.) komt er een lijst op met het (niet beschermde) letterwoord V.L.B.L.O.K. 
(nr.29). Een pamflet, met als verantwoordelijke uitgever de heer E. Hermy (die 
geen lid is van Vlaams Blok), bevat een aantal punten welke noch naar vorm 
noch naar inhoud stroken met het programma en het gedachtegoed van Vlaams 
Blok. De leiding erkent deze lijst NIET als uitgaande van Vlaams Blok."'" Dat 
Karel Dillen beweerde dat Eduard Hermy geen lid was van het Vlaams Blok is 
merkwaardig. Hermy was immers tweemaal kopman van de Vlaams Blok-
provincieraads-lijst in het kanton Oostende-Gistel en éénmaal kandidaat op de 
Kamerlijst van deze partij. Henri Croos, de plaatselijke lijsttrekker van het 
Vlaams Blok, was tweemaal kopman voor de Senaat en éénmaal kandidaat op 
de provincieraadslij st van het Vlaams Blok. 

Zowel Eduard Hermy als Henri Croos behoorden bovendien tot de grondleggers 
van het Vlaams Blok in de regio Oostende. Zowel bij de wetgevende verkiezin
gen van 1978 als van 1981 waren zij kandidaat op de door het Vlaams Blok in
gediende lijsten. Het is dan ook eigenaardig dat Karel Dillen afstand nam van 
de Bredense Vlaams Bloklijst, waarop zij beiden kandidaat waren. Eduard 
Hermy brak na dit incident met het Vlaams Blok en stapte over naar het Natio
naal Front. Hij verhuisde naar Oostende, waar hij bij de gemeenteraads
verkiezingen van 1988 de enige kandidaat was van het Nationaal Front. 
In de jaren negentig brak hij ook met het Nationaal Front om zelf een extreem
rechtse politieke groepering op te richten, namelijk het 'Burgerinitiatief. Henri 
Croos bleef, ondanks het incident met nationaal partijvoorzitter Karel Dillen, het 

DILLEN, Karel, Mededeling. In: De Zeewacht, 88, 8 okt. 1982, p.33. 
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Vlaams Blok trouw." Hij werd in 1994 verkozen tot gemeenteraadslid voor 
deze partij. 

82.4. Analyse van de partijprogramma's 

De SP wilde de werkloosheid aanpakken door de oprichting van gemeentelijke 
bedrijven. Ze wilde geen politieke benoemingen meer en pleitte voor promotie
kansen voor eigen personeel op basis van bekwaamheid en inzet. De partij wilde 
een urbanistische aanpak van alle wijken en het behoud van de eigenheid ervan. 
Traditiegetrouw pleitte ze ook voor meer sociale woningbouw en het ter be
schikking stellen van goedkope bouwgrond. De SP wilde meer veiligheid door 
het verzekeren van politiebescherming tijdens dag en nacht. De zwakke wegge
bruiker diende beter beschermd te worden en het aanbod van openbaar vervoer 
uitgebreid te worden. De partij pleitte voor meer en beter onderhouden groen, 
nette straten en duinen, en de omvorming van de gemeentelijke stortplaats in een 
groenzone. Een selectieve omhaling van glas, kroonkurken en papier was vol
gens haar wenselijk. De gemeente moest volgens de SP zelf het beheer van het 
sportcentrum in handen nemen. Daarnaast wilde ze de oprichting van een sport-
raad en een sportdienst met een sportfunctionaris. De SP wilde in iedere wijk 
een jeugdcentrum oprichten. De werking van de jeugdraad diende volgens haar 
verbeterd te worden en er moest meer aandacht komen voor jobstudenten. Ze 
pleitte ook voor de aanleg van een verkeerspark. Volgens de SP was er nood aan 
meer inspraak voor de bevolking en ze pleitte daarom voor de oprichting van 
wijkraden en andere adviesraden. De partij was voorstander van een sociaal toe
risme. 

De SP wilde de uitbouw van een volwaardige toeristische dienst en ze wilde 
daarvoor deskundig personeel aanwerven. De partij wilde een betere planning 
van de culturele activiteiten en de bouw van een gemeentelijke feestzaal. Ze 
wilde geen centrale bibliotheek, maar het behoud van de verschillende wijkbi-
bliotheken. De bevolking moest inspraak krijgen via een culturele raad. De partij 
pleitte ook voor de uitgifte van een gemeentelijk informatieblad en de aanpas
sing van de openingsuren van de openbare gebouwen aan de noden van de be
volking. De SP wilde ijveren voor de oprichting van een postkantoor in Brede-

" Daar kwam in 1999 verandering in. Gemeenteraadslid Henri Croos stapte toen samen met onder 
meer provincieraadslid Didier Versieck en het Oostendse gemeenteraadslid Gerard Thijs van het 
Vlaams Blok over naar de Volks-Nationalistische Partij (VNP). 
'̂  Vrij naar: ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, 
Verkiezingsprogramma AC-VB. Gemeenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1982. V.u.: Raymond Lag-
ast. 
Verkiezingsprogramma CVP-Bredene. Gemeenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1982. V.u.: CVP-
Bredene. 
Verkiezingsprogramma SP-Bredene. Gemeenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1982. V.u.: SP-Bredene. 
Verkiezingsprogramma Vlaams Blok. Gemeenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1982. V.u.: Eduard 
Hermy. 
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ne-Dorp. Tenslotte wilde de partij meer aandacht voor bejaarden. Ze pleitte voor 
de oprichting van een welzijnsraad en OCMW-bejaardenhulp ten huize. Elke 
bejaarde moest thuis of in de refter van het bejaardentehuis kunnen genieten van 
een warme maaltijd. 

Zoals bij de vorige verkiezingen leidde de CVP haar programma in met een aan
tal waarden die voor haar belangrijk waren, namelijk: 
- de onvervangbare waarde van de menselijke persoon die beschermd moet 

worden; 
- de rol van het gezin als cel van de maatschappij; 
- de eerbiediging van ieders overtuiging. 

De CVP had een uitgebreid programma van openbare werken, waarin onder 
meer de aanleg en de herinrichting van heel wat wegen werd voorzien, evenals 
de heraanleg van het marktplein en de uitbreiding van het aantal parkeerplaat
sen. De partij wilde nieuwe tewerkstelling creëren door de aanleg van een be
drij venzone. Het toerisme diende gepromoot en uitgebreid te worden door het 
nemen van initiatieven om het toeristisch seizoen te verlengen, het creëren van 
ontspanningsmogelijkheden bij alle weersomstandigheden en de aanleg van een 
gemeenschapszone. De CVP wilde een degelijk uitgebouwde toeristische dienst 
die het hele jaar open zou zijn. Negatieve elementen die het toerisme schaden, 
zoals nachtlawaai en vandalisme, dienden bestreden te worden. De partij wilde 
de bescherming van landbouwgronden en de uitbouw van het openbaar vervoer. 
De CVP wilde zowel de sociale als de private woningbouw stimuleren. De leef
baarheid in de wijken diende verhoogd te worden door de inrichting van woon
erven en speelpleinen. Door het goed onderhouden en aanleggen van voet- en 
fietspaden wilde ze de verkeersveiligheid verhogen. 

De CVP wilde de dienstverlening voor de bejaarden uitbreiden. Zo wilde ze een 
dienst voor de bedeling van warme maaltijden oprichten. Voor de jeugdvereni
gingen wilde ze lokalen ter beschikking stellen of subsidies geven aan vereni
gingen die zelf een lokaal wensten te bouwen. De CVP voorzag in de bouw van 
een nieuw gemeentehuis met een geïntegreerd cultureel centrum en bibliotheek. 
Het was de eerste maal dat de CVP pleitte voor de bouw van een nieuw gemeen
tehuis. In tegenstelling tot de andere partijen had ze dat punt nog niet eerder in 
haar programma opgenomen. Inzake de bouw van een bibliotheek was de CVP 
van houding veranderd, want voorheen pleitte ze voor het behoud van de be
staande wijkbibliotheken en niet voor de bouw van een gecentraliseerde biblio
theek zoals nu. 
De CVP wilde het sportcentrum openstellen voor een brede waaier van activitei
ten en nieuwe sportvelden aanleggen. Net zoals de SP, was de CVP voorstander 
van meer inspraakmogelijkheden voor de bevolking en ze pleitte daarom ook 
voor de oprichting van wijkraden. Tenslotte stelde de CVP dat de begroting in 
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evenwicht moest blijven en de gemeente over de nodige middelen moest kunnen 
beschikken om haar programma uit te voeren. 

Het programma van de lijst 'Albert Claeys-Volksbelangen' (AC-VB) was be
knopt. Deze partij wilde een sociaal beleid voeren dat gericht was op bejaarden. 
Het OCMW diende volgens haar een dienstverlening uit te bouwen voor thuis
wonende bejaarden en activiteiten voor deze bevolkingsgroep te organiseren. De 
lijst AC-VB wilde nieuwe projecten voor sociale woningbouw realiseren en heel 
wat openbare werken uitvoeren, waaronder de aanleg van een nieuw markplein, 
de aanleg van nieuwe wijken en de aanleg van wandel-, fiets- en ruiterpaden. 

Er werd ook voorzien in de oprichting van een aantal openbare gebouwen, zoals 
een cultureel centrum met feestzaal, een bibliotheek en een nieuw gemeentehuis. 
De bouw van een bibliotheek en een nieuw gemeentehuis waren ook program
mapunten van de CVP, terwijl de lijst AC-VB met de bouw van een feestzaal op 
dezelfde golflengte zat als de SP. De lijst wilde ook jeugdlokalen oprichten in de 
verschillende wijken en initiatieven nemen om het openbaar vervoer te verbete
ren. Tenslotte wilde ze de herziening van het belastings-systeem, waarbij onder 
meer het verhaalbelastingreglement diende gewijzigd te worden. 

Het programma van het Vlaams Blok was nog korter dan dat van de lijst AC-
VB. Het bestond uit de volgende acht punten: 
- afschaffing van geldelijke profijten voor gemeenteraadsleden; 
- verlaging van de gemeentebelastingen; 
- afschaffing van subsidies aan culturele verenigingen; 
- strenge controle op nachtlawaai; 
- inzagerecht van burgers in gemeenteraadsbeslissingen; 
- geen uitbreiding van de sportinfrastructuur; 
- ondertunneling van de Nukkervaart; 
- bescherming van de landbouwgronden, door geen nieuwe wijken aan te leg

gen. 
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82.5. De verkiezingsuitslag'^ 

Tabel: Globaal overzicht resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 10 
oktober 1982. 

Lijsten 

01 SP 
10 CVP 
28 AC-VB 
29 Vlaams Blok 

Volledige 
lijststemmen 

538 
194 
334 
116 

Onvolledige 
lijststemmen 

1.776 
1.845 
2.429 

46 

Totaal: 

Stemcijfer 

2.314 
2.039 
2.763 

162 

7.278 

% 
1976 

26,6 
30,2 
43,2 

1982 

31,8 
28,0 
38,0 

2,2 

Zetels 
1976 

5 
6 

10 

21 

1982 

7 
6 
8 
0 

21 

De SP ging bij deze verkiezingen in Vlaanderen vooruit met 0,5 %. Diezelfde 
positieve trend kon vastgesteld worden in Bredene. De SP deed het hier zelfs 
nog een stuk beter, want ze boekte een stemmenwinst van ruim 5 %. Het stem
menpercentage van de Bredense socialisten lag bijna 10 % hoger dan het 
Vlaams SP-gemiddelde. De SP behaalde zeven zetels en was daardoor, voor het 
eerst in twaalf jaar, niet langer de kleinste partij in de gemeenteraad. De meer
derheidspartijen CVP en AC-VB leden beiden stemmenverlies. De CVP verloor 
2,2 % van de stemmen, maar ze kon haar zes zetels behouden. De Bredense 
CVP ging dus achteruit, maar minder sterk dan in vele andere gemeenten. 

In Vlaanderen verloor de CVP immers gemiddeld 5,3 %. Het was wel zo dat het 
stemmenpercentage van de Bredene CVP bijna 10 % onder het Vlaams CVP-
gemiddelde lag. Voor de lokale lijst AC-VB was het verlies het grootst, want ze 
verloor ruim 5 % van de stemmen en twee van haar tien zetels. Met haar acht 
zetels bleef ze wel de grootste fractie in de gemeenteraad. Met 38 % van de 
stemmen scoorde ze bijna 20 % hoger dan het Vlaams gemiddelde van de lokale 
lijsten. Het Vlaams Blok kon geen zetels veroveren, want ze behaalde slechts 
2,2 % van de stemmen. De Bredense Vlaams Bloklijst kwam met dat percenta
ge niettemin aardig in de buurt van het Vlaams gemiddelde dat 2,5 % bedroeg. 

Op de volgende pagina's worden de verkiezingsuitslagen per partij weergege
ven. De namen van de verkozenen zijn onderlijnd. 

Legende: 
- In kolom A staat het aantal bekomen voorkeurstemmen. 

'̂  ARCHIEF GEMEENTE BREDENE, Kiescollege der Gemeente Bredene, Hoofdstembureau, Ge
meenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1982. Algemene telling der stemmen. Proces-verbaal. Bredene, 
10 okt. 1982. 
ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Besluit van de Bestendige Deputatie. Brugge, 25 nov. 1982. 
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- In kolom B staat het aantal lijststemmen bij overdracht. 
- In kolom C staat het totaal aantal stemmen. 

Lijst Nr.l: Socialistische Partij (SP) 

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

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Naam 

Vanhooren 
Beeckaert 
Maes 
Gevaert 
Hallemeesch 
Content 
Lams 

Helsmoortel 

Ameel 
Vanhoucke 
Dubois 
Behague 
Laforce 
Vandeile 
Vansevenant 
Ferier 
Mareels 
De Prince 
Fevs 
Ramakers 
Creve 

Voornaam 

Willv 
Roger 
Jackv 
Gilbert 
Dorine 
Arseen 
Placide 

Luc 

Jan 
Alfons 
Arlette 
Odette 
Robert 
Roger 
Joel 
Francine 
Mariette 
Pierre 
Erwin 
Yannick 
Peter 

Geboorte
datum 
09.09.1947 
10.10.1937 
13.06.1946 
22.02.1948 
25.07.1939 
05.04.1938 
04.09.1936 

15.07.1950 

07.06.1955 
15.10.1940 
06.07.1950 
15.07.1948 
29.03.1941 
30.10.1945 
02.01.1934 
21.01.1952 
30.05.1921 
16.11.1944 
09.02.1958 
30.09.1959 
17.08.1961 

Beroep 

Bediende 
Leraar 
Bediende 
Lifttechnicus 
Bediende 
Onderwijzer 
Apotheker
assistent 
Technisch Be
diende 
Leraar 
Elektricien 
Huisvrouw 
Werkvrouw 
Stadswerkman 
Postman 
Werkman 
Huisvrouw 
Huisvrouw 
Operator controle 
Postman 
Licentiaat moraal 
Beroepsvoetballer 

A 

1.064 
404 
884 
363 
291 
304 
250 

172 

183 
184 
166 
207 
191 
154 
153 
183 
153 
150 
329 
196 
335 

B 

961 
1.621 
1.141 

43 
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

C 

2.025 
2.025 
2.025 

406 
291 
304 
250 

172 

183 
184 
166 
207 
191 
154 
153 
183 
153 
150 
329 
196 
335 

Lijst Nr.29: Vlaams Blok (VI. Blok) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Naam 

Croos 
Hermy 
Rotsaert 
Dumon 
Monteny 
Lingier 

Voornaam 

Henri 
Eduard 
Frank 
Linda 
Dirk 
Richard 

Geboorte
datum 
11.02.1930 
30.10.1950 
20.02.1961 
03.03.1960 
27.06.1958 
31.07.1939 

Beroep 

Mecanicien 
Werkman 
Werkman 
Bediende 
Werkman 
Leraar 

A 

20 
12 
12 
11 
11 
14 

B 

-
-
-
-
-
-

C 

20 
12 
12 
11 
11 
14 

Lijst Nr.lO: Christelijke Volkspartij (CVP) 

1. 
2. 

Naam 

Debruyne 
Vanleenhove 

Voornaam 

André 
Gilbert 

Geboorte
datum 
22.01.1928 
02.05.1947 

Beroep 

Huismeester RTT 
Leraar 

A 

827 
648 

B 

921 
246 

C 

1.748 
861 
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3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Dewulf 
Zwaenepoel 
Metsu 
Boemans 
Benthein 
Vandekerckhove 
Lasat 
Vanmassenhove 
Pyra 
Debaillie 

Monteny 
Van Deuren 
Bourgois 
Casier 
Van den Broeck 
Belligh 
De Coster 
Faict 
Vandenbroele 

Rachel 
Walther 
Roland 
Julienne 
Jacob 
Dirk 
Willy 
Camille 
Brigitte 
Erik 

Johnny 
René 
Lieve 
Femand 
Maria 
Gustaaf 
Georges 
Marc 
Rita 

22.03.1929 
31.12.1927 
20.10.1951 
23.01.1922 
09.03.1917 
19.10.1957 
19.08.1932 
17.04.1918 
29.06.1958 
11.02.1952 

11.12.1944 
26.07.1956 
05.05.1957 
19.05.1945 
18.11.1920 
02.02.1942 
11.09.1937 
15.12.1955 
13.11.1938 

Winkelierster 
Aannemer 
Campinguitbater 
Huisvrouw 
Gejjensioneerde 
Verzekeringsmakelaar 
Bediende 
Schrijnwerker 
Helpster 
Industrieel Ingeni

eur 
Ambtenaar 
Seingever NMBS 
Advocaat 
Campinguitbater 
Huisvrouw 
Bakker 
Campinguitbater 
Advocaat 
Huisvrouw 

154 
320 
359 
194 
138 
143 
126 
73 

156 
99 

75 
185 
183 
193 
119 
193 
127 
300 
260 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

_ 

-
-
-
-
-
-
-
-

154 1 
320 
359 
194 
138 
143 
126 
73 

156 
99 

75 
185 
183 
193 
119 
193 
127 
300 
260 

Lijst Nr.28: Albert Claeys-Volksbelangen (AC-VB) 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Naam 

Claevs 

Lagast 

Lacoere 
Opstaele 
HoUevoet 
Knockaert 
Slabbinck 
Claeys 
Melis 
Debeuckelaere 
Pyra 
Vandaele 
Van HiUe 
Zwaenepoel 
Macs 
Gryson 
Inghelbrecht 
Knockaert 
Devos 
Bolle 
Vriielinck 

Voornaam 

Albert 

Ravmond 

André 
Roger 
Albert 
Cvrille 
Roland 
Leon 
Etienne 
Rudi 
Maurits 
Georges 
Albert 
André 
Maurice 
Fran9ois 
Wilfried 
Richard 
André 
Roger 
Godelieve 

Geboorte
datum 
25.04.1922 

20.05.1934 

17.11.1933 
17.06.1943 
18.07.1942 
14.06.1925 
26.03.1925 
10.04.1925 
21.05.1934 
06.05.1953 
19.11.1922 
25.08.1942 
12.08.1947 
19.05.1944 
05.01.1912 
26.01.1938 
01.03.1952 
16.06.1909 
27.02.1938 
24.12.1931 
10.04.1922 

Beroep 

Tekenaar-
Bediende 
Technisch Ingeni-

Scheepstimmerman 
Onderwijzer 
Scheepstimmerman 
Monteerder 
Directeur 
Rijksambtenaar 
Werkleider 
Bediende 
BrigadechefRMT 
Bediende 
Dokwerker 
Handelaar 
Gepensioneerde 
Tekenaar RMT 
Campinguitbater 
Gepensioneerde 
Handelaar 
Scheepsschilder 
Handelaarster 

A 

1.622 

475 

470 
590 
213 
225 
363 
199 
136 
169 
168 
137 
115 
168 
125 
142 
154 
117 
154 
133 
412 

B 

834 

1.838 

» 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

C 

2.456 

2.313 

470 
590 
213 
225 
363 
199 
136 
169 
168 
137 
115 
168 
125 
142 
154 
117 
154 
133 
412 
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De grootste stemmentrekker was opnieuw Albert Claeys die als uittredend bur
gemeester en kopman van de AC-VB-lijst 1.622 voorkeurstemmen behaalde. 
Uittredend gemeenteraadslid Willy Vanhooren scoorde als SP-lijsttrekker ook 
zeer goed en behaalde 1.064 voorkeurstemmen, wat een winst was van 430 
stemmen. Provincieraadslid en uittredend SP-gemeenteraadslid Jacky Maes kon 
zijn stemmenaantal meer dan verdubbelen en behaalde 884 voorkeurstemmen. 

Zowel Vanhooren als Maes kregen meer voorkeurstemmen dan de vier schepe
nen van de uittredende meerderheid. De CVP-schepenen André Debruyne en 
Gilbert Vanleenhove behaalden respectievelijk 827 en 648 voorkeurstemmen. 
Schepen Roger Opstaele van de lijst AC-VB behaalde 590 voorkeurstemmen, 
wat een winst was van ruim 350 stemmen. Zijn collega-schepen Raymond La-
gast behaalde 475 voorkeurstemmen, slechts drie meer dan de vorige keer. 

CVP en SP sloten op de dag van de verkiezingen een coalitie-akkoord, dat iden
tiek was aan de overeenkomst die door hen al een jaar voor de verkiezingen was 
afgesloten.''* In een persbericht motiveerde de CVP waarom ze van coalitie
partner veranderd was: "Bij vergelijking van de programma's van SP en CVP 
wordt vastgesteld dat deze sterk gelijklopend zijn, terwijl anderzijds die van de 
lijst Volksbelangen onvolledig en onrealistisch naar voren komen. In het belang 
van Bredene is het doorslaggevend dat de gemeente op een ernstige en verant
woorde wijze in de komende jaren beheerd wordt, rekening houdend met een 
doordacht en zorgvuldig gepland beheer met strikte navolging. Dit is na rijp be
raad en vergelijking der partijprogramma's slechts mogelijk door een coalitie 
CVP-SP."'^ 

De bewering van de CVP dat de coalitiewissel gebeurde op basis van de verge
lijking van de partijprogramma's hield geen steek, vermits al een jaar voor de 
verkiezingen een coalitie-akkoord was gesloten tussen CVP en SP. Op dat mo
ment waren de partijprogramma's nog niet geschreven. De eigenlijke oorzaak 
van de breuk lag dus elders, en meerbepaald in de verslechterde verstandhou
ding tussen beide coalitiepartners tijdens de laatste drie jaar van de legislatuur. 
CVP-schepen Gilbert Vanleenhove verklaarde daarover het volgende: "In de 
eerste drie jaar van de koalitie was de verstandhouding prima. Toen had echter, 
ingevolge een akkoord binnen de groep Volksbelangen, een schepenwisseling 
plaats. Lacoere moest de plaats ruimen voor Opstaele. Die Opstaele was nog 
maar pas veertien dagen schepen, of de moeilijkheden begonnen al. Allerhande 
verdachtmakingen over het Vrij Onderwijs nam ik niet. Het wantrouwen tegen 

'̂  ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Coalitieovereenkomst tussen CVP en SP. Bredene, 10 okt. 1982. 
'̂  ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, Persbericht CVP-Bredene. Bredene, 12 okt. 1982. 
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de persoon Opstaele groeide. Hij is de oorzaak van de uiteindelijke breuk. Met 
die man valt gewoon niet te werken."'^ 

Conform het coalitieakkoord werd de CVP'er Roger Eerebout door de nieuwe 
meerderheid voorgedragen als kandidaat-burgemeester. Vermits Eerebout geen 
kandidaat was bij de gemeenteraadsverkiezingen ging het om een voordracht 
buiten de raad. De motivatie van de nieuwe meerderheid om Eerebout als bur
gemeester voor te dragen, was de volgende: "Gezien zijn grote politieke erva
ring en zijn invloed op provinciaal en nationaal vlak werd eenparig beslist Roger 
Eerebout als nieuwe burgemeester (...) voor te dragen. Depute Roger Eerebout 
moet de keuze maken tussen zijn provinciaal of een gemeentelijk mandaat. In 
het belang van de CVP, de leiding van de nieuwe koalitie, maar vooral voor het 
welzijn van zijn gemeente en de inwoners, heeft Roger Eerebout voor Bredene 
gekozen."'^ 
De verkozenen van de lijst AC-VB, die als gevolg van dit coalitieakkoord in de 
oppositie terechtkwamen, weigerden zich zomaar neer te leggen bij de verkie
zingsuitslag. Op 16 oktober 1982 dienden ze een collectief bezwaarschrift in bij 
de Bestendige Deputatie, waarin de ongeldigverklaring van de verkiezingen 
werd gevraagd op grond van de volgende onregelmatigheden: 
- de schenking van een kleurentelevisietoestel aan de kostgangers van het 

OCMW-bejaardentehuis 'Wackerbout' op 2 oktober 1982 door OCMW-
raadslid Georges De Coster, kandidaat op de CVP-lijst; 

- het overhandigen van pralines en snoepgoed door SP-kandidaten bij de door 
hen afgelegde huisbezoeken met het verzoek om voor de SP te stemmen 
en/of SP-verkiezings-affiches uit te hangen; 

- het uitoefenen van druk op een gemeentebediende door een kandidaat van de 
SP-lijst, om geen propaganda te voeren voor een bepaalde lijst; 

- de laattijdige toekenning van een lijstnummer aan de lijst 'Albert Claeys-
Volksbelangen'; 

- de voordracht voor het burgemeestersambt door een meerderheid van de ver
kozen raadsleden van een persoon die geen kandidaat was bij de verkiezin
gen. 

Op 18 oktober 1982 diende Leon Claeys, verkozene van de AC-VB-lijst, een 
persoonlijk bezwaarschrift in. Hij vroeg eveneens de ongeldigverklaring van de 
verkiezingen, maar dan alleen op grond van de schenking van een televisietoe
stel aan de kostgangers van het OCMW-bejaardentehuis door CVP-kandidaat 
Georges De Coster. De Bestendige Deputatie besloot in haar zitting van 12 no
vember 1982 dat het collectief bezwaarschrift en het bezwaarschrift van Leon 

VAN DEN BROUCKE, Roger Eerebout: burgemeester Claeys is een slechte verliezer. In: De Zee-
wacht, 88, 22 okt. 1982, p.22. 
'̂  ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, Persbericht CVP-Bredene. Bredene, 12 okt. 1982. 
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Claeys ontvankelijk maar niet gegrond waren. Tijdens diezelfde zitting beslis
te de Bestendige Deputatie dat de stembiljetten van het eerste stemopnemings
bureau dienden herteld te worden op 17 november 1982. Bij het nazicht van de 
juistheid van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde waarin de 
raadsleden en de opvolgers gekozen waren verklaard, was namelijk gebleken dat 
het hoofdstembureau in tabel IV van zijn proces-verbaal voor SP-verkozene Er-
win Feys 330 voorkeurstemmen had genoteerd in plaats van 329 en dat het eer
ste stemopnemingsbureau vergissingen had begaan bij het noteren van de volle
dige en de onvolledige lijststembiljetten voor alle lijsten. 

Deze laatste vergissingen konden volgens de Bestendige Deputatie een invloed 
hebben op de rangorde waarin de verkozenen en de opvolgers werden aanduid, 
vandaar dat ze tot de hertelling van deze stembiljetten wilde overgaan. Het 
voornaamste gevolg van deze hertelling was dat op de CVP-lijst Rita Vanden-
broele aangewezen werd als verkozen raadslid in plaats van Rachel Dewulf 
Dit had uiteraard ook weerslag op de rangorde van de opvolgers: Rachel Dewulf 
werd nu aangewezen als eerste opvolger. Julienne Boemans als tweede opvol
ger, Femand Casier als derde opvolger, Gustaaf Belligh als vierde opvolger, Re
ne Van Deuren als vijfde opvolger en Lieve Bourgois als zesde opvolger. Na 
deze hertelling werd de verkiezingsuitslag door de Bestendige Deputatie goed
gekeurd op 25 november 1982. '̂  

De verkozenen van de AC-VB-lijst wensten het daarbij niet te laten en gingen in 
beroep tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie van 12 november 1982 
om de door hen ingediende bezwaarschriften ongegrond te verklaren. Er werden 
in totaal drie verzoekschriften ingediend bij de Raad van State. Op 22 november 
1982 werd een collectief verzoekschrift ingediend door de verkozenen van de 
lijst AC-VB. Op diezelfde dag diende ook Leon Claeys een verzoekschrift in. 
Op 26 november 1982 diende Godelieve Vrijelinck eveneens een verzoekschrift. 
Zij was net als Leon Claeys verkozen op de AC-VB-lijst. 

Op 4 maart 1983 adviseerde de auditeur van de Raad van State om de ingedien
de verzoekschriften te verwerpen en de beslissing van de Bestendige Deputatie 
te bevestigen. De Raad van State volgde dit advies en verwierp de ingediende 
verzoekschriften tijdens haar zitting van 25 maart 1983. Ze bevestigde daar
mee de beslissing van de Bestendige Deputatie van 12 november 1982 dat de 
bezwaren afwees die tegen de verkiezingen waren ingebracht. Daarmee was de 
nieuwe gemeenteraad echter nog niet aangesteld. Het verslag van het schepen
college van 28 maart 1983 vermeldt niets over de goedkeuring van de verkie-

"* ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Besluit van de Bestendige Deputatie. Brugge, 12 nov. 1982. 
'̂  ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Besluit van de Bestendige Deputatie. Brugge, 25 nov. 1982. 
^̂  ARCHIEF GEMEENTE BREDENE, Raad van State, afdeling administratie. Arrest nr. 23.077. 
Brussel, 25 mrt. 1983. 
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zingsuitslag. Het schepencollege besliste toen wel om de volgende vergadering 
pas op 11 april 1983 te laten doorgaan, terwijl het schepencollege gewoonlijk 
elke week samenkomt. 

Op 11 april 1983 nam het schepencollege uiteindelijk akte van het arrest van de 
Raad van State. De meerderheid van het college, bestaande uit Albert Claeys, 
Raymond Lagast en Roger Opstaele van de lijst AC-VB, besliste echter om de 
bijeenroeping tot de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad niet te 
verrichten. Ook op vergadering van het schepencollege van 18 april 1983 werd 
niets beslist over de bijeenroeping van de nieuwe gemeenteraad. Op 21 april 
1983 nam de CVP'er Roger Eerebout ontslag als lid van de Bestendige Deputa
tie, waarna hij meteen benoemd werd tot burgemeester van Bredene. Door de 
benoeming van Eerebout ontstond er een nieuwe meerderheid in het schepencol
lege en die besliste op 24 april 1983 om de nieuw verkozen gemeenteraad samen 
te roepen voor de installatievergadering van 30 april 1983. 

Tijdens de installatievergadering van 30 april 1983 legden de verkozenen hun 
eed af als gemeenteraadslid.^' De SP-verkozenen waren: Willy Vanhooren, Ro
ger Beeckaert, Jacky Maes, Gilbert Gevaert, Peter Creve, Erwin Feys en Arseen 
Content. Op de CVP-lijst waren André Debruyne, Gilbert Vanleenhove, Roland 
Metsu, Walther Zwaenepoel, Mare Faict en Rita Vandenbroele verkozen. De 
verkozenen van de lijst AC-VB waren: Albert Claeys, Raymond Lagast, André 
Lacoere, Roger Opstaele, Godelieve Vrijelinck, Roland Slabbinck, Cyrille 
Knockaert en Albert HoUevoet. Voormalig burgemeester Albert Claeys was 
verontschuldigd voor de installatievergadering. Hij zou zijn eed als raadslid pas 
afleggen tijdens de gemeenteraad van 16 mei 1983. 

Wegens een niet toegelaten graad van bloedverwantschap konden Albert Claeys 
en Rita Vandenbroele niet samen zetelen in de gemeenteraad. Aangezien de 
voorkeur wordt bepaald door de grootte van de quotiënten op grond waarvoor de 
door die kandidaten verkregen zetels aan hun lijst zijn toegekend, had Albert 
Claeys (quotiënt 1.382) voorkeur op Rita Vandenbroele (quotiënt 292). Rita 
Vandenbroele kon dus niet zetelen, maar zij had al voor de installatie
vergadering schriftelijk afstand gedaan van haar mandaat als gemeenteraadslid. 
Rachel Dewulf kon haar daardoor tijdens de installatievergadering meteen op
volgen en de eed afleggen. 

'̂ ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, Verslag installatievergadering van de nieuwe gemeente
raad. Openbare zitting van de gemeenteraad op 30 apr. 1983. 
^̂  ARCHIEF GEMEENTE BREDENE, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Oostende, Ge
meente Bredene, Vernieuwing van de gemeenteraad. Verslag van het nazicht van de geloofsbrieven 
voor de aanstelling van de verkozen gemeenteraadsleden. Bredene, 29 apr. 1983. 
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Tijdens de installatievergadering vond ook de verkiezing en de eedaflegging van 
de schepenen plaats. De nieuwe gemeenteraad verkoos Roger Beeckaert (SP) tot 
eerste schepen, André Debruyne (CVP) tot tweede schepen, Willy Vanhooren 
(SP) tot derde schepen, Gilbert Vanleenhove (CVP) tot vierde schepen en Jacky 
Maes (SP) tot vijfde schepen. 

De bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen werden als 
volgt verdeeld: 

Algemeen beleid en Coördinatie; 
Openbare werken, Urbanisatie en Milieu; 
Financiën; 
Sport en Vrije tijd; 

Burgemeester Roger Eerebout: 
r'^ Schepen Roger Beeckaert: 
2'** Schepen André Debruyne: 
3^^^ Schepen Willy Vanhooren: 
ide 
4 Schepen Gilbert Vanleenhove: Cultuur en Toerisme; 
-de 
5 Schepen Jacky Maes: Sociale zaken en Openbaar ambt. 

Tabel: Samenstelling van de gemeenteraad in de legislatuur 1983-1988. 23 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Naam 

Eerebout 
Beeckaert 
Debruyne 
Vanhooren 
Vanleenhove 
Maes 
Claeys 

Lagast 

Lacoere 
Opstaele 
HoUevoet 
Metsu 
Slabbinck 
Zwaenepoel 
Vrijelinck 
Knockaert 
Gevaert 
Creve 
Feys 
Content 
Faict 
Dewulf 

Voornaam 

Roger 
Roger 
André 
Willy 
Gilbert 
Jacky 
Albert 

Raymond 

André 
Roger 
Albert 
Roland 
Roland 
Walther 
Godelieve 
Cyrille 
Gilbert 
Peter 
Erwin 
Arseen 
Marc 
Rachel 

Leef
tijd 

42 
45 
54 
35 
35 
36 
60 

48 

48 
39 
40 
30 
57 
55 
60 
57 
34 
21 
24 
44 
26 
53 

Beroep 

Beheerder 
Leraar 
Huismeester RTT 
Bediende 
Leraar 
Bediende 
Tekenaar-
Bediende 
Technisch Ingeni-

Scheepstimmerman 
Onderwijzer 
Scheepstimmerman 
Visbewerker 
Directeur 
Dorsondememer 
Handelaarster 
Smid 
Lifttechnicus 
Beroepsvoetballer 
Postman 
Onderwijzer 
Advocaat 
Winkelierster 

Politieke 
Functie 

Burgemeester 
r " Schepen 
2'*'̂  Schepen 
3"' Schepen 
4''̂  Schepen 
5''" Schepen 
Raadslid 

Raadslid 

Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 

Partij 

CVP 
SP 

CVP 
SP 

CVP 
SP 

AC-VB 

AC-VB 

AC-VB 
AC-VB 
AC-VB 

CVP 
AC-VB 

CVP 
AC-VB 
AC-VB 

SP 
SP 
SP 
SP 

CVP 
CVP 

Datum 1"* 
benoe
ming als 
raadslid 

05.01.1965 
04.01.1971 
06.01.1977 
06.01.1977 
04.05.1973 
09.01.1959 

05.01.1965 

04.01.1971 
01.10.1971 
30.12.1971 
06.01.1977 
06.01.1977 
06.01.1977 
06.01.1977 
06.01.1977 
06.01.1977 
30.04.1983 
30.04.1983 
30.04.1983 
30.04.1983 
30.04.1983 

^̂  ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Samen
stelling van de gemeenteraad (1983 tot 1988). Bredene, 24 okt. 1983. 
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Slechts vijf nieuwkomers deden hun intrede in de gemeenteraad, namelijk de 
SP'ers Peter Creve, Erwin Feys en Arseen Content, evenals de CVP'ers Mare 
Faict en Rachel Dewulf. Er zetelden opnieuw slechts twee vrouwen in de ge
meenteraad, namelijk Godelieve Vrijelinck en Rachel Dewulf. Peter Creve was 
met zijn 21 jaar de jongste verkozene ooit. Deze bekende beroepsvoetballer 
speelde bij Club Brugge. Bij zijn intrede in de gemeenteraad genoot hij heel wat 
aandacht van de media. Een journalist vroeg aan Creve of het niet enkel een 
handige zet van de SP was om een bekend sportman lijstduwer te maken. Creve 
antwoordde daarop het volgende: "Je kan het zo noemen, maar ik zie niet in wat 
daar verkeerd aan is. Ik heb zoveel rechten als een andere inwoner. (...) De 
kwestie is enkel of die sportman zich achteraf nog gelegen laat aan het vertrou
wen dat diverse mensen in hem hebben gesteld. Ik zal als verkozene de wereld 
niet veranderen. Verre van! Maar waar ik kan helpen, zal men niet tevergeefs 
een beroep op mij doen." '̂* 

82.6. Evoluties op het lokale politieke vlak in de legislatuur 1983-1988 

Op 16 mei 1983 verkoos de gemeenteraad de leden van de OCMW-raad. Zowel 
CVP, SP als de lijst AC-VB behaalden drie zetels. Namens de CVP zetelden 
Alfons Hoste, Maria Van den Broeck en Georges De Coster. De CVP-fractie 
was dus ongewijzigd gebleven ten opzichte van de vorige legislatuur. De verko-
zenen van de SP waren Raymond Vanhooren, Dorine Hallemeesch en Daniël 
Eyland, terwijl Leon Claeys, Rudi Debeuckelaere en Maurits Pyra verkozen wa
ren voor de lijst AC-VB. De CVP'er Alfons Hoste en de SP'er Raymond Van
hooren hadden zich geen kandidaat meer gesteld bij de gemeenteraadsverkiezin
gen, omdat respectievelijk hun schoonzoon en zoon al op de lijst stonden. De 
nieuwe OCMW-raad trad in functie op 1 juli 1983 en herkoos toen Alfons Hoste 
tot voorzitter. ̂ ^ 

Gemeenteraadslid Roland Slabbinck (AC-VB) overleed op 9 augustus 1983. Hij 
werd opgevolgd door OCMW-raadslid Leon Claeys die op 24 augustus 1983 de 
eed aflegde. In tegenstelling tot in de vorige legislatuur zou Claeys zijn functie 
van gemeenteraadslid niet combineren met een mandaat als OCMW-raadslid. 
Hij nam daarom op 14 september 1983 ontslag als OCMW-raadslid en werd op
gevolgd door Georges Vandaele die tijdens de vorige legislatuur al in de 
OCMW-raad zetelde. De VU haalde zo nog een extra mandaat binnen, want 
Vandaele was net als Claeys van VU-signatuur. Op 28 oktober 1983 overleed 
OCMW-raadslid Maria Van den Broeck (CVP). Zij werd opgevolgd door gewe
zen gemeenteraadslid Julienne Boemans. 

(anon.). Sportman in de gemeentepolitiek... Peter Creve: 'Ik zal zetelen als gemeenteraadslid'. In: 
De Zeewacht, 88, 29 okt. 1982, p.25. 
^' VANLEENHOVE, Frans, Anderhalve eeuw politiek te Bredene. o.c, p.62. 
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Met het overlijden van Roland Slabbinck in 1983 kwam er ook een einde aan de 
liberale vertegenwoordiging in de gemeenteraad. Vandaar dat een aantal libera
len een jaar later het initiatief namen om een plaatselijke PVV-afdeling op te 
richten. Op 16 maart 1984 werd in Bredene officieel een PVV-afdeling opge
richt. Die dag keurde een voorlopig comité de statuten van de plaatselijke afde-
ling goed. De eerste liberale partijvoorzitter was de gewezen socialist Roger 
Melis. Hij was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1964 en 1970 kandidaat 
op de BSP-lijst. Tot de oprichters van de lokale PVV-afdeling behoorde ook 
Willy Versluys. Hij volgde na korte tijd Roger Melis op als voorzitter en werd 
het boegbeeld van de Bredense liberalen. Midden de jaren tachtig werd de PVV-
afdeling versterkt met een aantal militanten en gewezen kandidaten van de groep 
Volksbelangen, zoals Albert Van Hille en gewezen COO-raadslid Femand Van-
steenkiste. 

Peter Creve (SP) nam op 26 november 1984 ontslag als gemeenteraadslid. De 
politieke loopbaan van deze bekende Vlaming was dus van korte duur. Kort na 
zijn afscheid van de politiek werd Creve benoemd tot ereburger van Bredene 
wegens zijn verdiensten als beroepsvoetballer. OCMW-raadslid Dorine Halle-
meesch verzaakte aan haar recht van opvolging, waardoor Placide Lams op 17 
december 1984 de eed kon afleggen als gemeenteraadslid. OCMW-raadslid 
Maurits Pyra (AC-VB) overleed op 10 oktober 1985. Hij werd opgevolgd door 
Roger Bolle. 

Bij de wetgevende verkiezingen van 13 oktober 1985 stelden opnieuw heel wat 
Bredenaars zich kandidaat. Zo was schepen Gilbert Vanleenhove eerste opvol
ger op de CVP-kamerlijst, terwijl de gemeenteraadsleden Mare Faict en Walther 
Zwaenepoel kandidaat waren op provincieraadshjst van de CVP. Zij stonden 
respectievelijk op de achtste en de tiende plaats. Burgemeester en uittredend 
CVP-provincieraadslid Roger Eerebout was geen kandidaat meer. Hij wenste 
zich volledig toe te leggen op het burgemeesterschap. 

Schepen en uittredend provincieraadslid Jacky Maes was wel opnieuw kandidaat 
en stond op de voor hem vertrouwde derde plaats op de SP-provincieraadslijst. 
Bij de PVV waren er twee Bredenaars kandidaat: afdelingsvoorzitter Willy Ver-

97 

sluys en Sylvano Devos. Zij stonden respectievelijk op de vijfde plaats van de 
Kamerlij st en op de negende plaats van de provincieraadshjst. Cyrille Knockae-
rt, gemeenteraadslid voor de lijst AC-VB, stond op de achtste plaats van de VU-
provincieraadslijst, terwijl de ex-VU'er Henri Croos eerste opvolger was op de 

'* LIBERAAL ARCHIEF, PVV-Bredene, Statuten. Bredene, 16 mrt 1984. 
^̂  Sylvano Devos zijn vader Roger was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1958 de enige liberale 
kandidaat was op de lijst 'Recht voor Allen'. 
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senaatsHjst van het Vlaams Blok. De SP'er Jacky Maes was de enige Bredenaar 
die bij deze verkiezingen verkozen werd. 

Julienne Boemans (CVP) nam op 1 maart 1986 ontslag als OCMW-raadslid met 
ingang van 16 april 1986. Brigitte Pyra en Lieve Bourgois verzaakten aan hun 
recht van opvolging, waarna er geen opvolgers meer beschikbaar waren. De ge
meenteraad verkoos daarom op 17 maart 1986 Bernard Warlop tot OCMW-
raadslid. Warlop was nooit eerder kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen, 
maar was al jarenlang actief in het plaatselijke CVP-bestuur. OCMW-voorzitter 
Alfons Hoste (CVP) overleed op 20 maart 1986. Hij werd als OCMW-raadslid 
opgevolgd door Willy Lasat. Op 1 april 1986 overleed OCMW-raadslid en ge
wezen schepen Raymond Vanhooren (SP). Hij werd opgevolgd door Werner 
Creve, de broer van voormalig gemeenteraadslid Peter Creve. Kersvers OCMW-
raadslid Bernard Wariop (CVP) werd op 30 april 1986 verkozen tot OCMW-
voorzitter. 

Binnen de groep Volksbelangen ontstond er halverwege de legislatuur grote 
verdeeldheid over de wijze van oppositie voeren. Dit leidde tot een scheuring 
binnen de groep eind 1986. Vijf van de acht gemeenteraadsleden verlieten toen 
Volksbelangen en richtten samen met een aantal militanten een nieuwe partij op, 
namelijk 'Nieuw Bredene'. Van deze partij maakten onder meer de gemeente-
raadsleden Raymond Lagast, André Lacoere, Cyrille Knockaert, Leon Claeys 
en Godelieve Vrijelinck deel uit. Volgens Raymond Lagast was de reden van 
deze afscheuring de harde wijze van oppositie voeren van fractieleider en voor
malig burgemeester Albert Claeys. Dit was volgens Lagast niet naar de zin van 
de meeste andere fractieleden die een meer opbouwende oppositie wensten te 

29 

voeren. 

Raymond Lagast en zijn medestanders hadden het vooral moeilijk met de ma
nier waarop in Bredene politiek bedreven werd. Ze wilden het over een andere 
boeg gooien. In een pamflet dat de kersverse partij Nieuw Bredene uitgaf rond 
de jaarwisseling 1986-1987 maakten ze hun visie duidelijk: "De vele nummer
tjes die eindeloos opgevoerd worden, maken van onze gemeente en gemeente
raad een circus van de slechtste soort. Soms koester je de illusie dat de bakens 
verzet kunnen worden, doch de hardnekkigheid waarmee men in Bredene aan de 
verzuiling werkt, en oppositie en meerderheid elkaar blijven uitschelden, maken 
van het geheel een chaos zonder toekomst. Het kan anders, het kan beter. We 
menen dat het de hoogste tijd werd een andere weg in te slaan en te proberen om 

Voor Cyrille Knockaert was de overstap van Volksbelangen naar Nieuw Bredene uiteindelijk maar 
een tussenstap. Reeds in 1988 stapte hij over naar de CVP, de partij die hij in de jaren zeventig had 
verlaten om aan te sluiten bij Volksbelangen. Hij zou in de CVP wel geen actieve politieke rol meer 
spelen. 
^' VERMEIRE, Kristof, Interview met Raymond Lagast op 25 nov. 1999. 
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met een nieuwe en toekomstgerichte kijk Bredene terug op het voorplan te bren-
gen." Enkel de gemeenteraadsleden Roger Opstaele en Albert HoUevoet ble
ven uiteindelijk Volksbelangen en boegbeeld Albert Claeys trouw, evenals de 
OCMW-raadsleden Rudi Debeuckelaere, Georges Vandaele en Roger Bolle. 

Op 13 december 1987 waren er terug wetgevende verkiezingen. Ook enkele 
Bredenaars waagden hun kans. Schepen Gilbert Vanleenhove was terug eerste 
opvolger op de CVP-kamerlijst, terwijl Rik T'Jampens voorlaatste stond op de 
CVP-provincieraadslijst. T'Jampens was ACW-afdelingsvoorzitter en secretaris 
van CVP-Bredene. Schepen Jacky Maes stond opnieuw derde op de SP-
provincieraadslijst, terwijl Herman Van Poucke zesde stond op de VU-
provincieraadslijst. Bij de PVV waren afdelingsvoorzitter Willy Versluys en 
Sylvano Devos terug kandidaat. Zij stonden respectievelijk vierde op de Kamer-
lijst en zevende op de provincieraadslij st. 

De lijsttrekker van de KPB was eveneens een Bredenaar, namelijk Luc Van den 
Bossche (niet te verwarren met de gelijknamige SP-minister). Net als bij de vo
rige wetgevende verkiezingen, was Jacky Maes de enige Bredenaar die werd 
verkozen. 

De uitgedunde groep Volksbelangen knoopte begin 1988 gesprekken aan met de 
plaatselijke PVV-afdeling om samen te werken met het oog op de komende ge
meenteraadsverkiezingen. De gesprekken tussen beide partijen verliepen positief 
en er werd besloten om een kartellij st te vormen. Er werd ook contact opgeno
men met kandidaten van andere partijen, zoals AGALEV en zelfs het Vlaams 
Blok, met de vraag om toe te treden tot dit kartel. 

Uiteindelijk traden twee AGALEV-militanten en één militant van het Vlaams 
Blok toe tot het kartel. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat AGALEV 
niet als partij tot dit kartel toetrad, maar wel twee van haar militanten. AGALEV 
wenste immers met een afzonderlijke lijst op te komen bij de gemeenteraadsver
kiezingen. De twee AGALEV'ers op de kartellijst konden dan ook als dissiden
ten beschouwd worden. 

30 Pamflet Nieuw Bredene, 1986. 
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De CVP-SP meerderheid in de gemeenteraad, 

zittend vInr d© schepenen Gilbert VANLEENHOVE en André DEBRUYNE, 
burgemeester Roger EEREBOUT. eerste-schepen Roger BEECKAERT de schepenen Wllly VANHOOREN en Jacky MAES 

Rechtstaand vinr de gemeenteraadsleden Roland METSU, Walther ZWAENEPOEL 
Mare FAICT, Arseen CONTENT. Erwin FEYS. Rachel GIUJAERT-DEWULF, Gilbert GEVAERT en Ptacide LAMS 

De CVP-SP meerderheid in het O.C.M.W. 

Zittend vinr raadslid Julienne MEYSMAN-BOEMANS, burgemeester Roger EEREBOUT, 
raadslid Dorinne CAnOOR-HALLEMEESCH. 
Rechtstaand vinr de raadsleden Raymond VANHOOREN, Georges DECOSTER en Daniél EYLAND 
Wegens ziekte ontbreekt voorzitter Altons HOSTE op de foto. 
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déérom het 

^©©[^AMKlAl 
^ " ^ t * • * . 1 ^ •* 

* i 

1. WHIyVANHOOREN 

4. GllbartQEVAERT 

i i Roger BEECKAERT 3. JackyMAES 

5. Mtvr. 
O. CATTOOR-HALLEMEESCH 

Een uitgebreide werkgroep, heeft sa-
nt>en met de SP-kandidaten, een pro
gramma opgesteld voor een ver* 
nieuwd beleid 
-Bredene verdient beter!- en daarom 
vragen wij: sleutel je mee met de SP? 
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e. Ars«iMiCONTCNT 7. PiacktoLAiVfê 8. LueHaSSAOOTTEL 9. JanAMEEL 

^ : ^ -

10. AlforaVANHOUCKE 11. MMT. ^^- • • » ' • 13. Robert LAFORCE 
DECRAECKER-OUBCNS O. COOLS^EHAGUE 

14. Rog-rVANOBLE 15. Jo«VANSEVENANT p.vAMWAE'vSbERGHE- I l C O R T H A S S I A R E E L S 
FERIER 

^ 

18. P»«n»DePRINCE 19. ErwInFEYS 20. YannlckRAMAKERS 21. PrtwCHEVE 

r^ •̂  

nil 
VA 

Met het SP-programma wordt Bredene beter! 

Ver. ui^.. SP-Brsdene. Noordzsestraat 8 
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De verjongde SP-lijst werd gunstig onthaald te Bredene 
Opvallend is de vrouwelijke vertegenwoordiging lief, sympathiek en charmant maar 
vooral vol overtuiging en bekwaam om het vernieuwd beleid te Bredene mogelijk te 
maken' 
Mevr Ariette Decraecker-Dubois, Mevr Francine Van Waeyenberghe-Ferier 
Mevr Donne Cattoor Hallemeesch, Mevr Odette Cools-Behague en Mevr 
Mariette Corthals-Mareels zien de Bredense toekomst hoopvol tegemoet' 
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BREDENE VERDIENT BETE B R E D E N E VERDIENT BETER 

Peter CREVE 
/^ 

3. JackyMAES 

Erwin FEYS 

— 36 jaar 
— provincieraadslid 
— gemeenteraadslid 
— Federaal MJA-secretans 

H Zwaenepoelstraat 1 

"De man van het sociaal dienstbetoon» is vooral 
bezorgd voor zijn wijk Sas-Slijkens De verbete
ring en verfraaiing van deze typische arbeiders
wijk alsook de informatie van de gemeente naar 
al de inwoners toe moet nu gebeuren Iedereen 
moet kunnen beslissen ten alle tijde, over alles 
dat IS inspraak in 19821" 

Willy VANHOOREN 
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L 
) DEBRUYNE André (54) 

uittredend Schepen 
huismeester Regie T T. 
gehuwd met HUBERT Denise 
Spaarzaamheidstraat 14 

VANLEENHOVE Gilbert (35) 
uittredend Schepen 
leraar-licentiaat Germ, filologie 
gehuwd met HOSTE Liliane 
Batterijstraat 66 

Ondervoorzitter A.CV.- sektor R. T. T. 
Lid beheerraad Verbond Christelijke 
Mutualiteiten 
Lid K.W.B, . 

Voorzitter V. V. V., Werkgroep Feesten en 
Jaar van het Dorp-Komitee. 
Koordinator parochimenkoerskomitee. 
Ud K.W.B. 

GILLIAERT DEWULF Rachel (55) 
winkelierster 
gehuwd met GILLIAERT Etienna 
Kapellestraat 239 

LidCM.B.V. 
Kernlid KA. V. 

ZWAENEPOEL Walther (55) 
uittredend gemeenteraadslid 
Aannemer Land- en Tuinbouwwerken 
gehuwd met 
DE JONCKHEERE Georgette 
Zandstraal 103 bis 

Lid B. B. Lid beheerraad N. C M. V. en O. T. L 
gewest Oostende - Veume • Diksmuide. 
Lid beheerraad Sportcentrum 

METSU Roland (30) 
uittredend gemeenteraadslid 
kampinguitbater 
gehuwd met STANDAERTMartine 
Zandstraat 91 

Lid beheerraad V. V. V., Sportcentrum en Jeug 
Bestuurslid Jaar van het Dorp-Komitee en 
C. V. P. • Jongeren. Lid N. C. M. V. en V. H. T. B. 
Af edewerker Disco Spare-Time. 

6. MEYSMAN - BOEMANS Julienne (60) 
uittredend gemeenteraadslid 
gehuwd met MEYSMAN Louis 
Biurtspoorwegstraat 52 

Lid Hoofdbestuur A C. W. 
Kernlid K.A. V. 
komiteelid Kinderwelzijn. 

BENTHEIN Jaak (65) 
uittredend gemeenteraadslid 
gepensioneerd 
gehuwd met DESCHACHTE Jeanne 
Fritz Vinckelaan 200 

Voorzitter A. C V. en Biljartklub K. W. B. 
Bestuurslid CM.. K.W.B. enAC.W. 
Afgevaardigde hoofdbestuur en gewestelijke 
raadACV. 
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a VANDEKERCKHOVE Oirk(24) 
verzekeringsmakelaar 
gehuwd met SM ETS Kris 
Zandheuvel 1 - app. G/4 

'Vv 

Sp^end lid voetbaldiÉ) SV.- Bredene 
Bestuurslid Jeugdraad en IPOVO. 
LidN.CM.V. 

9. LASAT Willy (SO) 
bediende 
gehuwd met CUYPERS Jacqueline 
Spaarzaamheidstraat 48 

Voorzitter K.W.B, en Wielertoeristen 
Duinesprinters Breduinla. 
Hulpsekretaris Bond Grote en Jonge Gezinn 
verslaggever V.V.V., Lid ACW. 

10. VANMASSENHOVE Cami«l (64) 
schri/nwerker 
gehuwd met TALLOEN Rachel 
Koningin Astridlaan 75 

Ondervoorzitter Veloclub Duinesprinters. 
Lid kaartendub de Roger-vrienden 
Lid beheenraad Sportcentrum 

11. VELGHE-PYRA Brigitte (24) 
he^tster 
gehuwd met VELGHE Dirk 
Koningin Astridlaan 79 

Verantwoordelijke Jonge Vrouwen /f. A V. 
Sekretaresse CV.P. - Jongeren. 
UdK. V.L V. en CM.B. V. 

12. DEBAILLIE Erik (30) 
industrieel ingenieur 
Frankrijklaan 3 

Sekretaris C V.P. Bestuurslid C V.P. - Jonge 
Lid Intercommunale Kustreddingsdienst. 

i a MONTENY Johnny (37) 
ambtenaar 
gehuwd met VAN LOO Els 
Pescatorstraat 45 

Wijkmeester en medevoorzitter K. W.B. 
Ud ACW., Werkgroep Feesten, Bond Crott 
en Jonge Gezinnen, ProvincieM Landelijke 
Tennisbond. 

14 VAN DEUREN Rcnb 
seingever N.M.B.S 
H. Vanblaerestraat 8 

Bestuurslid ACV., 
begeleider CHIRO-volwassenen. 
Ud K.W.B, en Jongerengemeensct^p 
'De Kon-e". 
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" / J 

NYSSEN BOURGOIS Lieve (25) 

getiuwd met NYSSEN WiIf ried 
Meibloempleslaan 14 

Bestuurslid CV. P.- Jongeren en Landtiijlte 
rijveteniging "Ter Duinen". 
LidK.V.LV. 

16. CASIER Fernand (37) 
Icampinguitbater 
gefiuwd met GA UDESABOOS Maria 
Koningin Astridlaan 87 

Bestuurslid N.C.M. V. • Lid CK. V.B. en 
ParoMaal Koor Bredene a/Zee. 

17. PITTELJOIM-VANDENBROECK Maria 
lidO.CM.W. (61) 
gehuwd met PITTELJON Gustaaf 
Frankrijklaan 36 

KemlM K.A V. 

BELLIGH Gustaaf (40) 
bakker 
gehuwd met CUV ELI EB Christiane 
Monnikenstraat 14 

Bestuurslid N.CM.V. 

19. DE COSTER Georges (44) 
IkiO.C.M.W. 
kampinguitbater 
gehuwd met QUAGHEBEUR Lena 
Rozenlaan 23 

Ere- Voorzitter F. C Bouwvak. Lid beheerraaó 
V. V. V., Werkgroep Feesten, Sociaal Fonds. 
Bestuurslid N.CM.V. 

20. FAICT Mare (26) 
advokaat 
gehuwd met WULLUS Marie-Anne 
Steenovenstraat 28 

Voorzitter C V.P. - Jongeren. 
Jong Ekonomische Kamer. 
Ud N.CM.V. 

Vice-president 

21 . EEREBOUT-V ANDENBROELE Rita (43) 
gehuwd met EEREBOUT Roger 
Kapellestraat 229 

Voorzitster CM.B.V. 
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d J ^ 
e- phwts op CV.P..|||it numnwr 10 

Mevrouw MEYSMAN-
BOEMANS Julienne 

BugiUPixWMBMiul U e m o 0 C la* (OM) 323460 

^ i 

«NS£N HELPEN 

Dank voor Je steun 

nV/TEfl-BOUReOI/ 
LIEVE 

advokaat 

IteibloenpJesUan 14, Bredeiw 

dochter van Fernond Bourgols 

Schepen Oostende 

ISdePinnTX 
C.V.R LIJ/T 

Roland METSU 
5e kandidaat - lijst 10 CV.P. 

Gilbert V A N L E E N H O V E 
2de kandktaat - lijst 10 

Afldré DEBRUVnE 
Qaef htm uw vartrounwn 

LIJST 1 0 

KANDIDAAT Nrl 

Vemter iKichen t» verkriiifan 
telafcxm 32 42 40 

na 17 uur dank U 

•xxi-...^.. .^ 

^^ EEREBOUT-
^^A. VANDENBROELE R 

LIJSTDUWER 

Mee doen. Mee beslissen. 

André DEBRUVfll 
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Beste vrienden, 

Gezien onze hartelijke relaties, verzoeken wij U, 
voor onze "NEUTRALE LIJST Nr 28" of de lijst van 
"Burgemeester A. CLAEYS-VOLKSBELANGEN" 
te willen stemmen. 

Onze groep, helpt reeds sedert 1964 de gemeente 
Bredene besturen. Dit in volstrekte "NEUTRALI
TEIT" en begrip voor eenieders opinie of geloofs
overtuiging, met het gekende GUNSTIG gevolg voor 
ALLE inwoners. 
Dank zij onze werking, kon BREDENE - ZELFSTAN
DIG blijven. 
Dit schrijven wordt U met dank vooraf, hartelijk aan
bevolen door: 

KANDIDAAT KNOCKAERT Cyrille 
Raadslid 
6de PLAATS 
Vredestraat 22 

28 

Beste vrienden, 

Gezien onze hartelijke relaties, verzoeken wij U, 
voor onze "NEUTRALE LIJST Nr 28" of de lijst van 
"Burgemeester A. CLAEYS-VOLKSBELANGEN" 
te willen stemmen. 

Onze groep, helpt reeds sedert 1964 de gemeente 
Bredene besturen. Dit in volstrekte "NEUTRALI
TEIT" en begrip voor eenieders opinie of geloofs
overtuiging, met het gekende GUNSTIG gevolg voor 
ALLE inwoners. 

Dank zij onze werking, kon BREDENE - ZELFSTAN
DIG blijven. 
Dit schrijven wordt U met dank vooraf, hartelijk aan
bevolen door: 

KANDIDAAT OPSTAELE Roger 
Schepen 
4de PLAATS 
Lodewijk Paretlaan 24 

28 

" VOLKSBElAHGEh" 
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BREDENE 

LUST A. CLAEYS-VOLKSBELANGEN 
Nr 28 

Roland Slabbinck 
Kandidaat nr 7 

Met VOLKSBELANGEN verder bouwen 

• • • • • • • • 

De UJst BURGEMEESTER 

Albert CLAEYS 

Na een bestuursperiode van 18 )aar behaalde deze kandidatengroep opnieuwr de over
winning. Met 8 zetel* in de Raad, 38% van de uitgebrachte «temmen, en 1.822 voor-
keurstemmen voor kopman Burgemeester Claeys, zijn dit de enige overwinnaars 
van de verkiezing 1982. 
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KLACHT INGEDIEND BIJ DE OVERHEID ! 

Langs v/ettelijke weg, heeft de groep „Claeys-Volksbelan-
gen" wegens ontoelaatbare praktijken van S.P. + C.V.P., 
klacht ingediend bij de overheid. 
Hierdoor bestaat de mogelijkheid, in vergelijking met gekende 
eenzelfde gevallen in het verleden en in andere gemeenten, 
dat de gemeenteraadsverkiezing te Bredene, kan verbroken 
en overgedaan worden. 

WIJ BRENGEN DANK AAN ONZE KIEZERS 
EN PROTESTEREN MET DE BEVOLKING TEGEN 
DE GEKENDE „KOEHANDEL" VAN S.P. + C.V.P. 

Op zaterdag 16 oktober 1982, brengen de verkozenen en de 
kandidaten van de groep „A. CLAEYS - VOLKSBELANGEN" 
hun dank aan de bevolking en hun kiezers. 
De autokaravaan, waartoe iedere sympathisant w^ordt uitge
nodigd, vertrekt om 14 uur ter hoogte van camping Devos, Ka-
pellestraat (parking). 
Dank bij voorbaat aan de deelnemers dezer dank- en protest
optocht. 

PETITIE TEGEN VOORGENOMEN 
NIEUW GEMEENTEBELEID 

Op aanvraag van vele inwoners, zullen petitie-formulieren op
gemaakt w^orden tegen het voorgenomen nieuw gemeentebe
leid. 
De bevolking zal de gelegenheid krijgen, hiervan inzage te ne
men. 

Verkiezingsdrukwerk - Verantw. uitgever: Albert Claeys, Kapellestraat, Bredene. 
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Wij allen, behorende tot de „NEUTRALE CENTRUMPARTIJ - LIJST A. CLAEYS - VOLKS
BELANGEN ", welke ons reeds jarenlang inzetten voor een goed gemeentebeleid en in het 
algemeen belang van alle inwoners, scharen ons opnieuw MET AL ONZE MOGELIJKHE
DEN achter onze ENIGE KOPMAN Burgemeester Albert CLAEYS. 

Omdat: 

— Onze Burgemeester, door zijn jarenlang bestuur, bewijzen heeft geleverd van begrip en 
verdraagzaamheid en neutrahteit voor elke inwoner. 

— Onze Burgemeester, door de bevolking bij herhaling met de meeste stemmen werd be
dacht, en aldus door de wil van de bevolking iwerd verkozen en herkozen. 

— Onze Burgemeester en zijn gezin, door hun eerlijkheid en dienstbetoon, nooit hun arbei
dersstand hebben verloochend, en door zijn „titehnogelijkheden" zich nooit heeft ver
rijkt. 

— Onze Burgemeester, door zijn kennis van zaken en dienstbetoon, door de loop der jaren 
heen, ontzaggelijk veel inwoners heeft geholpen. 

— Onze Burgemeester, op bestuurlijk vlak en in de Raads- en Organisatiesamenkomsten, 
blijk heeft gegeven van leiderschap en bekwaamheid. 

— Onze Burgemeester, daadwerkelijk een bijdrage heeft gedaan om de mensen van de 
Derde Leeftijd, de minbedeelden en zelfs personen vreemd aan de gemeente, te helpen. 

— Onze Burgemeester, door de jaren heen, de financiële planning, gunstig voor Bredene, 
heeft geleid. 

— Onze Burgemeester, iióoit geen enkele van zijn kinderen (in tegenstelling met andere 
gemeentelijke tijdelijke mandatarissen) aan een vaste gemeentedjob heeft willen hel
pen. 

— Onze Burgemeester, de gemeente Bredene in de loop der jaren heeft helpen uitbouwen 
tot één der bloeiendste kustgemeenten, met tal van reahsaties en geboden toekomst
mogelijkheden. 

ONZE BURGEMEESTER, IS DAN OOK IN DE HUIDIGE POLITIEKE SITUATIE 
ONVERVANGBAAR, en MOET met de WIL VAN DE KIEZER, AAN HET BEWIND 
BLIJVEN ALS HOOFD VAN DE GEMEENTE. 

Namens de bestuursleden van de meerderheidsgroep 

De Voorzitter, 
Billiau L. 

De Schepenen: 

De Raadsleden: 

De O.C.M.W. Leden: 

Lagast R. 

Hollevoet A. 
Claeys L. 

OpstaeleR. 

Knockaert C. 
Melis E. 

LacoereA. 

Slabbinck R. 
Mevr. Billiau-
VrijelinckG. 

Pyra M. 
Vandaele G. 

Claeys L. Debeuckelaere R. 

Verkiezingsdrukwerk - Verantw. uitgever; Albert Claeys, Kapellestraat, Bredene. 
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^ IS GEEN 
VlfEGWERPPRODUCTü 

WAT IS HET VLAAMS BLOK ? ' 

* een partij die het beu is te leven in een staat, waar 
vriendjespolitiek hoogtij viert. 

* een partij die alle Vlaamse burgers wil verenigen tot een front, 
om zo ons Vlaamse land te redden. 

* een partij die streeft naar macht, om eindelijk eens met de 
bezem in het parlement alles schoon te vegen. 

* een partij die deze corrupte staat even beu is als u. 

Daarom, als u carrièremakers en andere zakkenvullers aan de 
macht wil, stem dan voor de kleurpartijen. , _,̂  

Wilt u echter mensen die durven en zullen veranderingen aanbrengen. 

STEM DAN 

illAAMS BLOK 
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D e k a n d i c i s t e n 

29 
VL. BLOK 

1. CROOS Henry arbeider 

2. HERMY Eddy arbeider 

3. ROTSAERT Frank arbeider 

4. DUMON Linda bediende 

5. MONTENY Dirk arbeider 

6. LING IER Richard leraar 

onze kandidaten jagen niet op voorkeurstemmen 

gelieve zoveel mogelijk op de partij te stemmen 

VLAAMS BLOK 
omdat het MOET veranderen 

verantw. uitgever • HermyEduard Driftweg 187 Bredene 
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GEBOORTES EN 
STERFGEVALLEN TE BREDENE 

IN 1841 EN 1842. 

Vande Casteele Louis.. 



Vande Casteele Louis 

GEBOORTES EN OVERLIJDENS TE BREDENE 
GEDURENDE HET JAAR 1841. 

09 januari 1841 

13 januari 1841 

13 januari 1841 

20 januari 1841 

25 januari 1841 

01 februari 1841 

04 februari 1841 

07 februari 1841 

In het jaar des heren 1841 is om 5 uur in de morgen gestorven en op 11 
januari 1841 begraven CAROLUS AMANDUS MATTHYS, geboren 
te Zandvoorde en 40 jaar. Zoon van Joannes Matthys en Victoria 
Versluys en echtgenoot van Catarina Josepha De Pré. 

In het jaar des heren 1841 is gestorven en op 15 januari begraven 
SUSANNA ROSA BELLEVILLE, geboren alhier en 86 jaar. Is de 
dochter van Jacobus Belleville en Teresia Devos en weduwe van Petrus 
Werrebroeck. 

In het jaar des heren 1841 is om 2 uur in de namiddag gestorven en op 1 
15 januari begraven MARIA ANNA D'HOEYERS, geboren te 
Zandvoorde en 76 jaar oud. Is de dochter van Eduardus D'Hoeyers en 
Helena Slinckaert en weduwe van Joannis Jacobus Palynck. 

In het jaar des heren 1841 is om 3 uur in de namiddag thuis geboren en 1 
gedoopt door Anna Teresia Doeyers en na vier uur overleden en op 22 
januari begraven. Is de wettelijke dochter van Franciscus Devos en van 
Angelina De Vildere, gehuwd en wonende alhier. 

In het jaar des heren 184lis om 11 uur in de nacht gestorven en op 28 1 
januari begraven VIRGINIA DE CROOS, geboren alhier en 18 jaar. Is 
de ongehuwde dochter van Jacobus De Croos en van Regina 
Elsemoortel. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 1 
COLETTA VAN DEN DORPE, wettige dochter van Casimir Van Den 
Dorpe, geboren te Houttave en 44 jaar oud en van Lucia D'Heye, 
geboren te Leffinge en 36 jaar oud. Gehuwd en wonende alhier. 
Geboren op 30 januari om 10 uur in de avond. Hebben het kind ten 
doop gehouden: Carolus Nyssen en Genoveva Montangie. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
FRANCISCUS JOSEPHUS VAN HAEREN, wettige zoon van 
Clementus Henricus Van Haeren, geboren te Klemskerke en 33 jaar 
oud en van Joanna Teresia Boels, geboren te Houttave en 32 jaar. 
Gehuwd en wonende alhier. Geboren vandaag om 1 uur in de morgen. 
Hebben het kind ten doop gehouden: Augustinus Boels en Isabella 
Clara Hubert. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
TERESIA D'HOEYERS, wettige dochter van Petrus Jacobus 
D'Hoeyers, geboren te Snaaskerke en 45 jaar en van Anna Teresia De 
Clerck, geboren te Mariakerke en 34 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Geboren op 3 februari om 9 uur in de morgen. Hebben het kind ten 
doop gehouden: Franciscus Aspeslagh en Sophia Beaumont. 

Jaarboek Ter Cuere 2007 p.79 



Geboortes en overlijdens 1841-1842. 

18 februari 1841 

21 februari 1841 

21 februari 1841 

24 februari 1841 

25 februari 1841 

28 februari 1841 

01 maart 1841 

03 maart 1841 

21 maart 1841 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
BARBARA DE VOS, wettige dochter van Petrus De Vos, geboren te 
Klemskerke en 30 jaar en van Joanna Van De Steene, geboren te 
Klemskerke en 32 jaar. Gisteren geboren om 1 uur in de namiddag. 
Hebben het kind ten doop gehouden: Joannes Pattyn en Rosa 
Casselmans. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, 
gedoopt: STEPHANIE MINNE, wettige dochter van Amandus 
Josephus Minne, geboren alhier en 24 jaar en van Maria Anna Joanna 
Van Parys, geboren alhier en 24 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Gisteren geboren om 6 uur in de avond. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Joannes Minne en Joanna Maenhout. 

In het jaar des heren 1841 is om 8 uur in de morgen geboren en thuis 
gedoopt door Jacoba Mahieu en na vier uur gestorven en op 23 februari 
begraven. Is de wettige dochter van Josephus BORRY en van Maria 
Teresia Hubert, gehuwd en wonende alhier, (zie ook 28 februari 1842) 

In het jaar des heren 1841 is om 7 uur in de morgen overleden en op 26 
februari begraven JULIANA SOPHIA DOUVERE, geboren alhier en 4 
jaar. Is de dochter van Joannes Douvere en van Joanna Devie. 

In het jaar des heren 1841 is om 2 uur in de namiddag overleden en op 
27 februari begraven TERESIA SOPHIA DOUVERE, geboren alhier 
en 7 maanden oud. Is de dochter van Joannes Douvere en van Joanna 
Devie 

In het jaar des heren 1841 is om 10 uur in de morgen overleden en op 2 
maart begraven MARIA TERESIA HUBERT, geboren alhier en 34 
jaar oud. Is de dochter van Engelbertus Hubert en van Anna Maria 
Coelis en de echtgenote van Josephus Benedictus Borry. (21 febr.) 

In het jaar des heren 1841 is om 11 uur in de avond overleden en op 5 
maart begraven AMANDUS FLORE, geboren te Zedelgem en 49 jaar 
oud.. Is de zoon van Franciscus Floré en van Margareta Maertens en 
echtgenoot van Delphina Francisca Haspeslagh. 

In het jaar des heren 1841 is om 5 uur in de morgen gestorven en op 5 
maart begraven CAROLUS ISIDORUS EEREBOUT, geboren alhier 
en 14 maanden oud. Is de zoon van Carolus Eerebout en van Anna 
Teresia La Marcque. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
NATALIA FRANCISCA MOENS, wettige dochter van Philippus 
Jacobus Moens, geboren alhier en 33 jaar en van Ludovica Borren, 
geboren te Klemskerke en 23 jaar. Gisteren geboren om 7 uur in de 
morgen. Hebben het kind ten doop gehouden: Josephus Borren en 
Joanna Francke. 
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Vande Casteele Louis 

23 maart 1841 

23 maart 1841 

23 maart 1841 

23 maart 1841 

02 april 1841 

11 april 1941 

13 april 1841 

15 april 1841 

16 april 1841 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
EUGENIUS ZWAENEPOEL, wettige zoon van André Zwaenepoel, 
geboren alhier en 38 jaar en van Sophia Kempinck, geboren te 
Houttave en 37 jaar. Gehuwd en wonende alhier.. Gisteren geboren om 
1 uur in de namiddag. Hebben het kind ten doop gehouden: Petrus 
Joannes Van Der Meersch en Joanna Stoens. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
CAROLUS LUDOVICUS DE MAKER, wettige zoon van Paulus 
Petrus De Maker, geboren alhier en 45 jaar en van Barbara Van Der 
Beken, geboren alhier en 40 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren 
gisteren om 10 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Josephus De Maker en Anna Melis 

In het jaar des heren 1841 is om 1 uur in de nacht overleden en op 25 
maart begraven CAROLUS JOSEPHUS DE SWAEF, geboren te 
Uitkerke en 69 jaar oud. Is de zoon van Davis De Swaef en van 
Petronella De Weert en weduwnaar in eerste huwelijk van Coleta Van 
Caille en in tweede huwelijk weduwnaar van Victoria Genoveva 
Heetem. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
PETRUS JOANNES CLOET, wettige zoon van Joannes Baptist Cloet, 
geboren alhier en 35 jaar en van Sophia Coopman, geboren alhier en 35 
jaar. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren geboren om 7 uur in de 
avond. Hebben het kind ten doop gehouden: Petrus Van Massenhove 
en Amelia ?? 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
MATHILDE LINGIER, wettige dochter van Constantin Lingier, 
geboren te Oudenburg en 44 jaar en van Lucia Bemardine Verbeke, 
geboren te Ettelgem en 40 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Vandaag 
geboren om 3 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Josephus Dumon en Anna Maenhout. (+13 april 1841) 

In het jaar des heren 1841 is om 2 uur in de namiddag overleden en op 
13 april begraven EDUARDUS IGNATIUS EEREBOUT, geboren 
alhier en 16 maanden oud. Is de zoon van Carolus Eerebout en van 
Maria Teresia La Marcque 

In het jaar des heren 184lis om 3 uur in de morgen overleden en op 15 
april begraven MATILDE LINGIER, geboren alhier en 11 dagen oud. 
Is de dochter van Constantinus Lingier en van Lucia Bemardine 
Verbeke (° 2 april 1841) 

In het jaar des heren 1841 is om 9 uur in de morgen overleden en op 17 
april begraven MARIA DE BACKE, geboren te Jabbeke en 23 jaar 
oud. Is de ongehuwde dochter van Livinus De Backe en van Regina De 
Rouvere. 

In het jaar des heren 1841 is om 9 uur in de morgen overleden en op 18 
april begraven PIUS AMANDUS LINGIER, geboren alhier en 6 
maanden oud. Is de zoon van Petrus Franciscus Lingier en van 
Celestina Seraphina Savagie. 
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Geboortes en overlijdens 1841-1842. 

16 april 1841 

16 april 1841 

17 april 1841 

21 april 1841 

22 april 1841 

23 april 1841 

23 april 1841 

24 april 1841 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, onder 
voorwaarden, de doop ingeschreven van BERNARDUS VAN DE 
KINDEREN, wettige zoon van Michaelis Van De Kinderen, geboren 
alhier en 38 jaar en van Sophia Dossche, geboren te Stene en 38 jaar. 
Gehuwd en wonende alhier. Thuis gedoopt wegens levensbedreigend 
gevaar door Rosa Coopman, geboren alhier en 47 jaar. Vandaag 
geboren om 8 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Petrus Dossche en Joanna Van De Kinderen. 

In het jaar des heren 1841 is om 9 uur in de morgen thuis geboren en 
gedoopt door Rosa Coopman, geboren alhier en 47 jaar en om 10 uur 
overleden. Een wettige zoon van Michaelis Van De Kinderen en van 
Sophia Dossche, gehuwd en wonende alhier. 

In het jaar des heren 1841 is om 2 uur in de namiddag overleden en op 
20 april begraven. ANDREAS GADEYNE, geboren te Blankenberge 
en 43 jaar oud. Is de zoon van Jacobus Gadeyne en van Anna Bisschop 
en weduwnaar in eerste huwelijk van Carolina Breynaert en gehuwd 
met Godelieve De Bruyne. 

In het jaar des heren 1841 is om 4 uur in de morgen overleden en op 23 
april begraven GENOVEVA DE VIE, geboren alhier en 53 jaar. Is de 
dochter van Danielus Franciscus Ignatius De Vie en van Amelberge 
Bertier en echtgenote van Petrus Carolus Van Hooren. 

In het jaar des heren 1841 is om 6 uur in de morgen geboren en thuis 
gedoopt door Maria Teresia Tallier, geboren te Varsenare en 34 jaar 
oud en terstond overleden. Een zoon van Josephus FLOCKMANS en 
van Joanna Teresia Van Besien. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
CAROLUS LUDOVICUS VAN DER BEKE, wettige zoon van 
Philippus Ludovicus Van Der Beke, geboren alhier en 47 jaar en van 
Regina Francisca Schollier, geboren te Nieuwmunster en 21 jaar. 
Geboren gisteren om 3 uur in de namiddag. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Hubertus Franciscus Van De Velde en Barbara Van Der 
Beke. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
DESIDERIUS FRANCISCUS VAN DEN BERGHE, wettige zoon van 
Carolus Andreas Van Den Berghe, geboren te Ettelgem en 35 jaar en 
van Catarina Josepha Maenhout, geboren alhier en 31 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier. Geboren vandaag om 2 uur in de morgen. Hebben het 
kind ten doop gehouden: Henricus Matthys en Sophia Van Remoortele 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
CONSTANTINUS VAN HOORNE, wettige zoon van Philippus 
Jacobus Van Hoome, geboren alhier en 44 jaar en van Isabella Van Der 
Beke, geboren alhier en 34 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren 
gisteren om 9 uur in de avond. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Constantinus Hallemees en Rosalia Van Der Broucke. (+ 7 mei 1841) 
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Vande Casteele Louis 

27 april 1841 

01 mei 1841 

02 mei 1841 

02 mei 1841 

07 mei 1841 

10 mei 1841 

15 mei 1841 

15 mei 1841 

17 mei 1841 

In het jaar des heren 1841 is om 12 uur op de middag overleden en op 
29 april begraven JOSEPHUS JULIANUS CORNU, 89 jaar. 
Weduwnaar van Rosalia Huygebaert. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 1 
SIDONIA DE VOS, wettige dochter van Joannes Franciscus De Vos, 
geboren te Zandvoorde en 41 jaar en van Josepha Van Den Berghe, 
geboren te Ettelgem en 37 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren 
gisteren om 3 uur in de namiddag. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Antonius De Knuyt en Teresia Van Den Berghe 

In het jaar des heren 1841 is om 2 uur in de morgen overleden en op 4 1 
mei begraven PHILIPPUS DE VRIENDT, geboren te Stene en 50 jaar 
oud. Is de zoon van Mauritius De Vriendt en van Anna Maria 
Vercaemer en echtgenoot van Eugenia Bossant. 

In het jaar des heren 1841 is om 8 uur in de avond gestorven en op 5 1 
mei begraven ENGELBERTUS FRANCISCUS HUBROUCK, geboren 
alhier en 81 jaar oud. Zoon van Joannes Hubrouck en van Teresia 
Pattou en weduwnaar van Rosalia Brocquet. 

In het jaar des heren 1841 is om 5 uur in de morgen gestorven en op 9 1 
mei begraven CONSTANTINUS VAN HOORNE, geboren alhier en 
14 dagen oud. Is de zoon van Philippus Jacobus Van Hoome en van 
Isabella Van Der Beke. (° 24 april 1841) 

In het jaar des heren 1841 is om 3 uur in de morgen overleden en op 12 1 
mei begraven MARIA JACOBA DE KEIZEL, geboren te Torhout en 
73 jaar oud. Is de dochter van Carolus De Keizel en van Veronica 
Lycke en weduwe in 1̂ '̂  huwelijk van Petrus Bossemaere, in tweede 
huwelijk van Engelbertus Lodrigo en weduwe in 3**̂  huwelijk van 
Gasparus Adams. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 1 
LUDOVICUS FRANCISCUS DE SAEYERE, wettige zoon van 
Josephus Benedictus De Saeyere, geboren alhier en 41 jaar en van 
Catarina Josepha Hubert, geboren alhier en 31 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier. Geboren gisteren om 11 uur in de avond. Hebben het 
kind ten doop gehouden: Engelbertus Hubert en Francisca De Baeke. 

In het jaar des heren 1841 is om 5 uur in de namiddag overleden en op 
18 mei begraven CATARINA FRANCISCA VALCKAERT, geboren 
alhier en 76 jaar oud. Is de dochter van Jaconbus Franciscus Valckaert 
en van Isabella Fonteyne en weduwe van Petrus Van Der Busse. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
JACOBUS JOSEPHUS BOUWENS, wettige zoon van Henricus 
Jacobus Bouwens, geboren te Beerst en 35 jaar en van Lucia Catarina 
De Langhe, geboren alhier en 36 jaar. Gehuwd en wonende alhier.. 
Gisteren geboren om 4 uur in de namiddag. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Jacobus Bouwens en Sophia De Langhe. 
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Geboortes en overlijdens 1841-1842. 

17 mei 1841 

23 mei 1841 

27 mei 1841 

01 juni 1841 

04 juni 1841 

11 juni 1841 

14 juni 1841 

28 juni 1841 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
CAROLUS LUDOVICUS MUSEEUW, wettige zoon van Henricus 
Museeuw, geboren te Wilskerke en 41 jaar en van Teresia Toumoy, 
geboren te Middelkerke en 34 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Gisteren geboren om 2 uur in de namiddag. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Emmanuel Tratsaert en Joanna Tack. (+ 29 oktober 1841) 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
AMELIA SOPHIA LEMS, wettige dochter van Philippus Jacobus 
Lems, geboren te Houttave en 61 jaar en van Francisca Vergauwe, 
geboren te Sint Pieters bij Brugge en 39 jaar. Gehuwd en wonende 
alhier. Gisteren geboren om 8 uur in de avond. Hebben het kind ten 
doop gehouden: Henricus Hosten en Maria Anna Haeghebaert. 

In het jaar des heren 1841 is om 4 uur in de namiddag overleden en op 
29 mei begraven CATARINA D'HAUW, geboren te Zevekote en 46 
jaar oud. Is de dochter van Franciscus D'hauw en van Victoria 
Vergaerde en echtgenote van Henricus Jansens. 

In het jaar des heren 1841 is om 9 uur in de avond overleden en op 4 
juni begraven LIVINA DE BACKE, geboren te Dudzele en 68 jaar 
oud. Is de dochter van Joannes De Backe en van Maria Anna Lievens 
en weduwe van Carolus Van Volsem. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
AUGUSTUS FRANCISCUS HEEREBOUT, wettige zoon van 
Josephus Heerebout, geboren te Klemskerke en 42 jaar en van Catarina 
Francisca Speghelaere, geboren te Ettelgem en 40 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier. Gisteren geboren om 8 uur in de morgen. Hebben het 
kind ten doop gehouden: Joannus Speghelaere en Francisca Lannoye. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
ISABELLA CHAFFART, wettige dochter van Antonius Josephus 
Chaffart, geboren te Oostende en 44 jaar en van Isabella Clara Koten, 
geboren te Oostende en 35 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Vandaag 
geboren om 2 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Franciscus Jonckheere en Anna Josepha Baelst. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
JOANNES FRANCISCUS VERGOTE, wettige zoon van Emmanuel 
Vergote, geboren alhier en 48 jaar en van Eleonora Van Daele, geboren 
te Knokke en 45 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren geboren om 
1 uur in de namiddag. Hebben het kind ten doop gehouden: Joannes 
Van Den Busse en Maria Vergote. (+ 18 september 1841) 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
PETRUS ALLAERT, wettige zoon van Joannes Franciscus AUaert, 
geboren te Oostende en 24 jaar en van Isabella Teresia Hollebeke, 
geboren te Oudenburg en 24 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Vandaag 
geboren om 3 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Philippus Haegebaert en Carolina Hollebeke. 
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08 juli 1841 

11 juh 1841 

19juli 1841 

22 juli 1841 

23juH1841 

29 juli 1841 

07 augustus 1841 

10 augustus 1841 

11 augustus 1841 

22 augustus 1841 

In het jaar des heren 1841 is om 3 uur in de namiddag overleden en op 
10 juli begraven HENRICA JOANNA CUYPERS, geboren alhier en 3 
maanden oud. Is de dochter van Laurentius Cuypers en van Johanna 
Teresia Hoorens. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, 
gedoopt: CAROLUS LUDOVICUS VERGOTE, wettige zoon van 
Franciscus Vergote, geboren alhier en 32 jaar en van Anna De Saeyere, 
geboren alhier en 28 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Vandaag 
geboren om 1 uur in de nacht. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Josephus De Saeyere en Coleta De Saeyere. (+ 29 juli 1841) 

In het jaar des heren 1841 is om 2 uur in de middag overleden en op 21 
juli begraven CAROLUS MAl IHYS, geboren te Oudenburg en 16 
jaar oud. Is de ongehuwde zoon van Carolus Amandus Matthys en van 
Catarina Josepha De Pré. 

In het jaar des heren 1841 is om 2 uur in de namiddag overleden en op 
24 juli begraven LEONIA SOPHIA VERCRUYSSE, geboren alhier en 
4 maanden oud. Is de dochter van Ludovicus Vercruysse en van Cecilia 
Teresia Mestdagh. 

In het jaar des heren 1841 is om 2 uur in de namiddag overleden en op 
26 juli begraven JOANNES NICOLAUS VAN DYCK, geboren alhier 
en 40 jaar oud. Is de zoon van Joannes Van GDyck en van Anna 
Teresia D'Hoeyers en echtgenoot van Coleta Isabella Wittebrood. 

In het jaar des heren 1841 is om 9 uur in de morgen overleden en op 31 
juli begraven CAROLUS LUDOVICUS VERGOTE, geboren alhier en 
18 dagen oud. Is de zoon van Franciscus Vergote en van Anna Teresia 
De Saeyere. (° lljuH 1841) 

In het jaar des heren 1841 is in de nacht van 6 op 7 augustus 
onmiddellijk gestorven en op 9 augustus begraven JOSEPHUS 
RABOUT, geboren te Oostende en 4 jaar oud. Is de zoon van Carolus 
Rabout en van Joanna De Cock. 

In het jaar des heren 1841 is om 9 uur in de voormiddag overleden en 
op 12 augustus begraven GULIELMUS TRATSAERT, geboren te 
Middelkerke en 54 jaar oud. Is de zoon van Emmanuel Tratsaert en van 
Maria De Puttere en echtgenoot van Anna Teresia Rassauw. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
FRANCISCUS XAVERIUS BENEDICTUS VAN DEN ABEELE, 
wettige zoon van Henricus Josephus Van Den Abeele, geboren te 
Brugge en 32 jaar en van Catarina Herman, geboren te Nieuwmunster 
en 36 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren geboren om 11 uur in 
de voormiddag. Hebben het kind ten doop gehouden: Vincentius Van 
Geluwe en Sophia De Cloet. 

In het jaar des heren 1841 is om 5 uur in de morgen overleden en op 24 
augustus begraven CAROLUS LUDOVICUS LAVA, geboren alhier 
en 6 jaar oud. Is de zoon van Henricus Josephus Lava en van Joanna 
Teresia de Rouck. 
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Geboortes en overlijdens 1841-1842. 

23 augustus 1841 

24 augustus 1841 

29 augustus 1841 

03 september 1841 

12 september 1841 

13 september 1841 

18 september 1841 

25 september 1841 

01 oktober 1841 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
VIRGINIA ROSALIA ASPESLAGH, wettige dochter van Henricus 
Richardus Aspeslagh, geboren alhier en 47 jaar en van Josepha 
Geldhof, geboren te Schoore en 45 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Vandaag geboren om 7 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Petrus Le Roye en Rosalia Van Parys. (+ 3 december 1841) 

In het jaar des heren 1841 is om 6 uur in de avond overleden en op 26 
augustus begraven MELANIA JOANNA DE SMIT, geboren alhier en 
26 jaar oud. Is de dochter van Petrus De Smit en van Joanna Beyens. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
TERESIA CUYLE, wettige dochter van Joannes Baptist Cuyle, 
geboren te Zuienkerke en 45 jaar en van Barbara Francisca Bodde, 
geboren te Vlissegem en 37 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren 
geboren om 1 uur in de namiddag. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Philippus Jacobus Bodde en Isabella Teresia Meyns. 

In het jaar des heren 1841 is om 1 uur in de nacht overleden en op 5 
september begraven FRANCISCUS JOANNES LANNOYE, geboren 
alhier en 17 jaar oud. Is de ongehuwde zoon van Philippus Jacobus 
Lannoye en van Francisca Spillebeen. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
XAVERIUS CAMPE, wettige zoon van Engelbertus Campe, geboren 
te Oudenburg en 29 jaar en van Sophia Francisca Van De Kinderen, 
geboren alhier en 33 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren geboren 
om 11 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop gehouden: Joannes 
Steen en Sophia Doosche. 

In het jaar des heren 1841 is om 10 uur in de morgen overleden en op 
15 september begraven NICOLAUS BURTON, geboren in Luxemburg 
en 69 jaar oud. Ongehuwde zoon van.. .(niet vermeld) 

In het jaar des heren 1841 is om 5 uur in de namiddag overleden en op 
20 september begraven JOANNES FRANCISCUS VERGOTE, 
geboren alhier en 3 maanden oud. Is de zoon van Emmanuel Vergote 
en van Eleonora Van Daele. ( ° 14 juni 1841) 

In het jaar des heren 1841 is om 1 uur in de nacht overleden en op 27 
september begraven LEOPOLDUS FRANCISCUS TRATSAERT, 
geboren alhier en 17 maanden oud. Is de zoon van Jacobus Tratsaert en 
van Anna Teresia Vlamynck. 

In het jaar des heren 1841 is om 4 uur in de morgen overleden en op 3 
oktober begraven HENRICUS FRANCISCUS MYLLE, geboren alhier 
en 10 weken oud. Is de zoon van Henricus Josephus Mylle en van 
Maria Cecilia Vermeesch. 
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06 oktober 1841 

10 oktober 1841 

23 oktober 1841 

29 oktober 1841 

31 oktober 1841 

02 november 1841 

18 november 1841 

25 november 1841 

27 november 1841 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, onder 
voorbehoud de doop ingeschreven van VIRGINIA FRANCISCA 
MERCIER, dochter van Joanna Clara Mercier, geboren alhier en 25 
jaar en wonende alhier.. Dochter van Petrus Mercier en van Francisca 
Pollet. Thuis gedoopt wegens levensbedreigend gevaar door Ida Annys, 
geboren te Schoore en 50 jaar. Gisteren geboren om 5 uur in de avond. 
Hebben het kind ten doop gehouden: Petrus Mercier en Ida Annys. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
CATARINA SOPHIA EENTJENS, wettige dochter van Joannes 
Eentjens, geboren alhier en 38 jaar en van Cecilia Robaey, geboren te 
Westkerke en 40 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Vandaag geboren 
om 3 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop gehouden: Joannes 
Franciscus Maenhout en Catarina Barbara De Vriend. 

In het jaar des heren 1841 is om 3 uur in de namiddag overleden en op 
25 oktober begraven JULIA SOPHIA VERDONCK, geboren alhier en 
2 jaar oud. Is de dochter van Jacobus Verdonck en van Sophia 
Francisca Beyts. 

In het jaar des heren 1841 is om 7 uur in de morgen overleden en op 31 
oktober begraven CAROLUS LUDOVICUS MUSEEUW, geboren 
alhier en 6 maanden oud. Is de zoon van Henricus Museeuw en van 
Teresia Toumoy. (° 17 mei 1841) 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
CLEMENTINA PRUDENTIA DE MAKER, wettige dochter van 
Josephus De Maker, geboren alhier en 43 jaar en van Isabella AUaert, 
geboren te Oudenburg en 42 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren 
op 29 oktober om 5 uur in de avond. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Paulus Petrus De Maker en Joanna Teresia Van MuUem. 

In het jaar des heren 1841 is om 6 uur in de avond geboren en gedoopt 
door Maria Teresia Tallier, geboren te Varsenare en 35 jaar, en 
terstond gestorven en op 4 november begraven, een zoon van 
Franciscus Casselman en van Francisca De Vie. 

In het jaar des heren 1841 is om 5 uur in de avond gestorven en op 20 
november begraven JOANNA CLARA DE VUYST, geboren te 
Vlissegem en 60 jaar oud. Is de dochter van Augustus Jacobus De 
Vuyst en van Isabella Teresia Conjé en weduwe van Ambrosius Van 
Daele. 

In het jaar des heren 1841 is om 9 uur in de vaond overleden en op 28 
november begraven LUDOVICA CATARINA VAN LOO, geboren 
alhier en 9 jaar oud. Is de dochter van Joannes Van Loo en van Joanna 
Pauwels. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
JOANNES FRANCISCUS HUBERT, wettige zoon van Petrus Hubert, 
geboren alhier en 42 jaar en van Francisca De Backer, geboren te 
Jabbeke en 35 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren gisteren in de 
namiddag. Hebben het kind ten doop gehouden: Clementus Pyra en 
Coleta De Saeyere. 
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Geboortes en overlijdens 1841-1842. 

01 december 1841 

03 december 1841 

07 december 1841 

08 december 1841 

13 december 1841 

18 december 1841 

23 december 1841 

29 december 1841 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
LEONARDUS FRANCISCUS PROVOOST, wettige zoon van 
Franciscus Provoost, geboren te Oudenburg en 34 jaar en van Thecla 
Coleta Pierloot, geboren te Oudenburg en 37 jaar. Gehuwd en wonende 
alhier. Gisteren geboren om 6 uur in de morgen. Hebben het kind ten 
doop gehouden: Leonardus Van Praet en Teresia Schillewaert. 

In het jaar des heren 1841 is op de middag overleden en op 5 december 
begraven VIRGINIA ROSALIA ASPESLAGH, geboren alhier en 2 
maanden oud. Is de dochter van Henricus Richardus Aspeslagh en van 
Jpsepha Geldhof. (° 23 augustus 1841) 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
CECILIA FRANCISCA GELDHOF, dochter van Cecilia Geldhof, 
hier ongehuwd en hier wonende en 31 jaar en dochter van Joannes 
Geldhof en Cecilia De Cleer. Gisteren geboren om 10 uur in de 
morgen. Hebben het kind ten doop gehouden: Ludovicus Backe en 
Joanna Teresia Naert. 

In het jaar des heren 1841 is om 4 uur in de morgen overleden en op 10 
december begraven VIRGINIA ZWAENEPOEL, geboren alhier en 2 
jaar oud. Is de dochter van Andreas Franciscus Zwaenepoel en van 
Sophia Kempynck. 

In het jaar des heren 1841 is om 1 uur in de morgen overleden en op 15 
december begraven PETRUS JACOBUS SYBOUT, geboren alhier en 
6 dagen oud. Is de zoon van Petrus Sybout en van Cecilia Van Den 
Driessche. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
DESIDERIUS MAES, wettige zoon van Franciscus Jacobus Maes, 
geboren alhier en 47 jaar en van Anna Teresia Van Loo, geboren te 
Zandvoorde en 42 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren geboren 
om 3 uur in de namiddag. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Gerardus Engelbregt en Sophia Nieuwmunster. 

In het jaar des heren 1841, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
LUDOVICUS BOLLENBERGHE, wettige zoon van Josephus 
Franciscus BoUenberghe, geboren alhier en 30 jaar en van Sophia 
Coleta Linskens, geboren alhier en 26 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Gisteren geboren om 3 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Josephus Franciscus Linskens in naam van Franciscus 
Linskens en Rosa BoUenberghe. 

In het jaar des heren 1841 is om 10 uur in de avond overleden en op 1 
januari 1842 begraven FRANCISCA DOROTHEA VERGOUWE, 
geboren te Sint Pieters Brugge en 39 jaar oud. Is de dochter van 
Jacobus Vergouwe en van Isabella De Lodder en echtgenote van 
Philippus Jacobus Lems. 
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Overzicht 1841 | 

Geboortes: (Bredene Dorp alleen) 
19 jongens 
17 meisjes 
Overliidens: (volledige gemeente) 
Gehuwde mannen 6 
Gehuwde vrouwen 2 
Weduwnaars 3 
Weduwes 7 
Jeugd 4 
Meisjes 3 
Kinderen mann. 14 
Kinderen vrouwe. 11 
Samen 50 

Of 
Mannelijk geslacht: 27 
Vrouwelijk geslacht 23 

Voor de ganse gemeente Bredene. 

Geboorten 
In de kerk (dorp) 36 
In de kapel (molendorp) 54 
Samen 90 

Sterfgevallen 
Ganse gemeente 50 

Toename 40 
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Geboortes en overlijdens 1841-1842. 

GEBOORTES EN OVERLIJDENS TE BREDENE IN HET JAAR 1842. 

03 januari 1842 

03 januari 1842 

04 januari 1842 

04 januari 1842 

07 januari 1842 

08 januari 1842 

09 januari 1842 

10 januari 1842 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt: 
AMANDUS JACOBUS NYSSEN, wettige zoon van Carolus Nyssen, 
geboren alhier en 41 jaar en van Anna Maria Gielis, geboren te 
Uitkerke en 32 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Vandaag geboren om 
1 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop gehouden: Jacobus 
Gielis en Joanna De Clerck 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
AMATUS LEROYE, wettige zoon van Petrus Josephus Leroye, 
geboren te Leffinge en 34 jaar en van Joanna Clara Francke, geboren te 
Snaaskerke en 29 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren op 1 
januari 1842 om 11 uur in de avond. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Carolus Marryssael en Constantia Leroye. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
MATILDE DE MAKER, wettige dochter van Paulus Petrus De Maker, 
geboren alhier en 46 jaar en van Barbara Maria Van Der Beke, geboren 
alhier en 40 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Thuis gedoopt wegens 
levensbedreigend gevaar door Maria Teresia Tallier, geboren te 
Varsenare en 35 jaar. Vandaag geboren om 3 uur in de morgen. Hebben 
het kind ten doop gehouden: Jacobus Van Der Beke en Genoveva 
Montangie. (+ 4 januari 1842) 

In het jaar des heren 1842, is om 11 uur in de avond overleden en op 7 
januari begraven MATHILDE DE MAKER, geboren alhier en 1 dag 
oud. Is de dochter van Paulus Petrus De Maker en van Barbara Maria 
Van Der Beke. (° 4 januari 1842) 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
JOSEPHUS FRANCISCUS BERTENS. wettige zoon van Franciscus 
Bertens, geboren te Stalhille en 35 jaar en van Anna Teresia Toumoy, 
geboren te Mariakerke en 27 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren 
geboren om 10 uur in de avond. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Joannes Bertens en Joanna Clara Toumoy. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
ROSALIA MINNE, wettige dochter van Franciscus Josephus Minne, 
geboren te Stalhille en 36 jaar en van Sophia De Cloet, geboren te 
Jabbeke en 18 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren geboren om 6 
uur in de avond. Hebben het kind ten doop gehouden: Joannes Minne 
en Joanna Teresia De Knock. 

In het jaar des heren 1842, is om 2 uur in de morgen overleden en op 
11 januari begraven ROSALIA MATHILDE ELSMOORTEL, geboren 
alhier en 9 jaar oud. Is de dochter van Joannes Franciscus Elsmoortel 
en van Dominica Bosmans. 

In het jaar des heren 1842, is om 7 uur in de avond overleden en op 12 
januari begraven PETRUS JOANNES BAPTIST EVERAERT, 
geboren te Pollinkhove en 75 jaar oud. Is de zoon van Franciscus 
Livinus Everaert en van Maria Teresia De Cock en weduwnaar van 
Maria Teresia Ryckeboer. 
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11 januari 1842 

12 januari 1842 

19 januari 1842 

20 januari 1842 

21 januari 1842 

22 januari 1842 

24 januari 182 

02 februari 1842 

05 februari 1842 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 1 
ANNA TERESIA BRAET. wettige dochter Joannes Braet, geboren te 
Gistel en 43 jaar en van Joanna Versyck, geboren alhier en 43 jaar. 
Gehuwd en wonende alhier. Geboren gisteren om 4 uur in de 
namiddag. Hebben het kind ten doop gehouden:Henricus Museeuw en 
Rosalia Braet. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 1 
JOSEPHUS JOANNES MOWE. wettige zoon van Joannes Baptist 
Minne, geboren te Stalhille en 37 jaar en van Rosa Albertina Liebaert, 
geboren te Zuienkerke en 35 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren 
geboren om 12 uur middag. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Franciscus Josephus Liebaert en Barbara Van Den Broucke. 

In het jaar des heren 1842, is om 6 uur in de morgen overleden en op 1 
21 januari begraven TERESIA CATARINA HUBROUCK, geboren 
alhier en 71 jaar oud. Is de dochter van Joannes Hubrouck en van 
Teresia Patton en weduwe van Phillipus Mestdagh. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 1 
LUDOVICA DE PECKER, wettige dochter van Joannes Baptist De 
Pecker, geboren te Houttave en 41 jaar en van Joanna Teresia Van 
Massenhove, geboren alhier en 41 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Gisteren geboren om 8 uur in de avond. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Petrus Van Massenhove en Sophia Lingier. 

In het jaar des heren 1842, is om 11 uur in de morgen overleden en op 
23 januari begraven JOSEPHUS DE BROCK, geboren alhier en 4 
maanden oud. Is de zoon van Paulina Sophia De Brock. 

In het jaar des heren 1842, is om 7 uur in de avond overleden en op 24 1 
januari begraven LUCIA PETRONELLA DE SWAEF, geboren alhier 
en 53 jaar oud. Is de dochter van David De Swaef en van Petronella De 
Weert en echtgenote van Joannes Baptist Aspeslagh. 

In het jaar des heren 1842, is om 7 uur in de morgen overleden en op 
26 januari begraven TERESIA ANNA ELSMOORTEL, geboren alhier 
en 3 jaar oud. Is de dochter van Nicolas Franciscus Elsmoortel en van 
Anna Josepha De Clerck. 

In het jaar des heren 1842, is om 2 uur in de morgen overleden en op 4 1 
februari begraven PETRUS JACOBUS WERREBROECK, geboren 
alhier en 14 jaar oud. Is de zoon van Philippus Jacobus Werrebroeck en 
van Cecilia Cadock. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 1 
AMANDUS JACOBUS DE FOOR, wettige zoon van Franciscus De 
Foor, geboren te Slijpe en 28 jaar en van Anna Teresia Rosseel, 
geboren alhier en 21 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Vandaag 
geboren om 6 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Franciscus Van Hoome en Maria Van Hoome. 

(Gehuwd te Zandvoorde 2 augustus 1910 met Rosalia D'Hondt) 
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Geboortes en overlijdens 1841-1842. 

12 februari 1842 

15 februari 1842 

18 februari 1842 

18 februari 1842 

18 februari 1842 

24 februari 1842 

26 februari 1842 

28 februari 1842 

In het jaar des heren 1842, is om 10 uur in de avond geboren en 
gedoopt door Desideria De Juminé, geboren te Sysele, 27 jaar en 
terstond gestorven. Is de wettige dochter van Amandus MINNE en van 
Maria Anna Joanna Van Parys. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
FRANCISCUS DE VOS, wettige zoon van Franciscus Joannes De 
Vos, geboren te Zandvoorde en 43 jaar en van Angela De Vildere, 
geboren te Maldegem en 38 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren 
geboren om 4 uur in de avond. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Joannes Baptiste De Vildere en Barbara Engelram. 

In het jaar des heren 1842, is om 9 uur in de morgen gestorven en op 
20 februari begraven MARIA TERESIA VAN DE PUI IE, geboren te 
Leffinge en 39 jaar oud. Is de dochter van Engelbertus Van De Putte en 
van Joanna Clara Vennair en echtgenote van Henricus Josephus 
Matthys. 

In het jaar des heren 1842, is om 9 uur in de voormiddag overleden en 
op 21 februari begraven JOANNES FRANCISCUS VAN BELLE, 
geboren te Stene en 5 jaar oud. Is de zoon van Petrus Van Belle en van 
Joanna De Cleere. 

In het jaar des heren 1842, is om 11 uur in de voormiddag overleden 
en op 21 februari begraven LUDOVICUS EDUARDUS KETELS, 
geboren alhier en 22 jaar oud. Is de ongehuwde zoon van Joannes 
Ketels en van Rosa Werrebroeck. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
HENRICUS JOANNUS PAIIYN, wettige zoon van Joannes 
Franciscus Pattyn, geboren te Gistel en 61 jaar en van Francisca 
Lanoye, geboren alhier en 29 jaar. Gisteren geboren om 8 uur in de 
morgen. Hebben het kind ten doop gehouden:Philippus Pattyn en 
Isabella Clara Montangie. (+ 6 september 1842) 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
AUGUSTUS ALEXANDER VERSLUYS, wettige zoon van Carolus 
Versluys, geboren te Zandvoorde en 33 jaar en van Amelia Sofia 
Vermeere, geboren te Stene en 28 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Vandaag geboren om 1 uur in de nacht. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Philippus Danneel en Joanna Teresia Van Belle. 

Gedoopt onder voorwaarden. In het jaar des heren 1842, heb ik, 
ondergetekende Le Dieu, HENRICUS JOANNES GELDHOF, wettige 
zoon van Franciscus Josephus Geldhof, geboren alhier en 28 jaar en 
van Maria Ludovica Bock, geboren te Houttave en 22 jaae. Thuis 
gedoopt wegens levensbedreigend gevaar door Rosa Coopman, 
geboren alhier en 47 jaar. Vandaag geboren om 2 uur in de morgen. 
Hebben het kind ten doop gehouden: Augustinus Boels en Teresia 
Casteleyn. 
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13 maart 1842 

17 maart 1842 

19 maart 1842 

21 maart 1842 

24 maart 1842 

26 maart 1842 

26 maart 1842 

03 april 1842 

In het jaar des heren 1842, is om 6 uur in de morgen overleden en op 
15 maart begraven VIRGINIA BERTENS, geboren alhier en 2 jaar 
oud. Is de dochter van Franciscus Bertens en van Anna Teresia 
Toumoye. 

In het jaar des heren 1842, is om 11 uur in de nacht overleden en op 20 
maart begraven ALEXUS CELESTINUS MATTHYS, geboren alhier 
en 3 maanden oud. Is de zoon van Henricus Josephus Matthys en van 
Maria Teresia Van De Putte. 

In het jaar des heren 1842, is om 10 uur in de avond overleden en op 
22 maart begraven ROSALIA METSU, geboren alhier en 32 jaar oud. 
Is de dochter van Petrus Metsu en van Anna Teresia Roseau en 
echtgenote van Emmanuelus Bemardus Tratsaert 

Gedoopt onder voorwaarden. In het jaar des heren 1842, heb ik, 
ondergetekende Le Dieu, LEOPOLDUS LUDOVICUS PIERLOOT, 
wettige zoon van Franciscus Leopoldus Pierloot, geboren te Moere en 
41 jaar en van Coleta Bossaer, geboren te Klemskerke en 36 jaar. 
Gehuwd en wonende alhier. Thuis gedoopt wegens levenbsbedreigend 
gevaar door Joanna De Saeyere, geboren alhier en 60 jaar. Gisteren 
geboren om 4 uur in de namiddag. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Joannes Peere en Amelia Bossaer. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
HENRICUS JACOBUS METSU, wettige zoon van Petrus Franciscus 
Metsu, geboren alhier en 30 jaar en van Maria Anna Haeghebaert, 
geboren te Zandvoorde en 40 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Gisteren geboren om 4 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Joannes Pollet en Sophia Metsu. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
PETRUS JACOBUS DE CORTE, wettige zoon van Napoleon 
Franciscus De Corte, geboren alhier en 37 jaar en van Teresia Francisca 
Longerspeye, geboren te Mariakerke en 36 jaar. Gehuwd en wonende 
alhier. Gisteren geboren om 3 uur in de namiddag. Hebben het kind ten 
doop gehouden: Petrus Van Der Eist en Josepha Pollet. 

In het jaar des heren 1842, is om 1 uur in de nacht overleden en op 28 
maart begraven COLETA VAN DEN DORPE, geboren alhier en 1 jaar 
oud. Is de dochter van Casimirus Van Den Dorpe en van Lucia 
Genoveva D'Heye. 

In het jaar des heren 1842, is om 7 uur in de morgen overleden en op 5 
april begraven ISABELLA CLARA LENOIR, geboren te Leffmge en 
67 jaar oud. Is de dochter van Baltazar Lenoir en van Anna Teresia De 
Groote en weduwe in eerste huwelijk van Joannes Baptist Roose en een 
tweede huwelijk met Abraham Verval. 
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Geboortes en overlijdens 1841-1842. 

05 april 1842 

06 april 1842 

12 april 1842 

18 april 1842 

04 mei 1842 

09 mei 1842 

09 mei 1842 

11 mei 1842 

12 mei 1842 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
MARIA LUDOVICA ZWAENEPOEL, wettige dochter van Carolus 
Ludovicus Zwaenepoel, geboren alhier en 27 jaar en van Francisca 
Joanna Nyssen, geboren alhier en 26 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Gisteren geboren om 12 uur middag. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Petrus Zwaenepoel en Teresia Ketels. (+ 26 augustus 1842) 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
ROSALIA EUPHRASIA DE SCHEPPERE, wettige dochter van 
Joannes De Scheppere, geboren te Jabbeke en 46 jaar en van Anna 
Teresia Maenhout, geboren alhier en 36 jaar. Gehuwd en wonende 
alhier. Geboren op 4 april om 9 uur in de avond. Hebben het kind ten 
doop gehouden: Joannes Aemoudt en Anna Teresia De Clercq. 

In het jaar des heren 1842, is om 9 uur in de avond overleden en op 15 
april begraven ROSALIA FRANCISCA DE SAEYERE, geboren alhier 
en 3 jaar oud. Is de dochter van Joannes De Saeyere en van Maria 
Teresia Van Volsem. 

In het jaar des heren 1842, is om 6 uur in de avond overleden en op 20 
april begraven ROCHUS CUYPERS, geboren alhier en 2 jaar oud. Is 
de zoon van Silvester Cuypers en van Cecilia Viane. 

In het jaar des heren 1842, is om 2 uur in de namiddag overleden en op 
7 mei begraven LUDOVICUS JOSEPHUS DE CLERCQ, geboren 
alhier en 26 jaar oud. Is de ongehuwde zoon van Joannes Leopoldus De 
Clercq en van Catarina Werrebroeck. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
CAROLUS LUDOVICUS VAN DEN BERGHE, wettige zoon van 
Petrus Egidius Van Den Berghe, geboren alhier en 29 jaar en van 
Carolina Breemeersch, geboren te Oudenburg en 19 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier. Gisteren geboren om 5 uur in de avond. Hebben het 
kind ten doop gehouden: Michaelis Nicolaas Breemeersch en Isabella 
Matthys. 

In het jaar des heren 1842, is om 1 uur in de namiddag overleden en op 
11 mei begraven EDUARDUS AMANDUS EVERAERT, geboren 
alhier en 10 maanden oud. Is de zoon van Constantinus Everaert en van 
Anna Teresia Gielen. 

In het jaar des heren 1842, is om 9 uur in de avond overleden en op 16 
mei begraven PETRUS JOANNES CLOET, geboren alhier en 14 
maanden oud. Is de zoon van Joannes Baptist Cloet en van Sophia 
Copman 

In het jaar des heren 1842, is om 1 uur in de namiddag overleden en op 
14 mei begraven CATARINA JOSEPHA LAMS, geboren alhier en 10 
jaar oud. Is de dochter van Petrus Carolus Lams en van Sophia Teresia 
De Cleer. 
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In het jaar des heren 1842, is om 6 uur in de morgen overleden en op 
27 mei begraven ERNESTUS ALEXUS DE CLERCQ, geboren alhier 
en 9 maanden oud. Is de zoon van Joannes Leopoldus De Clercq en van 
Sophia Serafina Van Wynsberghe. 

In het jaar des heren 1842, is om 1 uur na de middag overleden en op 
30 mei begraven AMELIA SOPHIA LEMS, geboren alhier en 1 jaar 
oud. Is de dochter van Philippus Jacobus Lems en van Francisca 
Dorothea Vergauwe 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
BRUNO DOEYERS, wettige zoon van Petrus Jacobus Doeyers, 
geboren te Snaaskerke en 47 jaar en van Anna Teresia De Clerck, 
geboren te Mariakerke en 38 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Vandaag 
geboren om 1 uur in de nacht. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Bruno Van Bellegem en Maria De Clerck 

In het jaar des heren 1842, is om 9 uur in de morgen geboren en 
gedoopt door Catarina Fait, geboren te Leffinge en 40 jaar oud en 
terstond gestorven en op 6 juni begraven, een dochter van Henricus 
LONGERSPEYE en van Josepha Blontrock. 

In het jaar des heren 1842, is om 1 uur in de nacht overleden en op 9 
juni begraven DELPHINA HONORIA VERNIEUWE, geboren alhier 
en 15 maanden oud. Is de dochter van Bemardus Jacobus Vemieuwe en 
van Anna Constantia Sophia Van Toumhout. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
JULIANA CATARINA CLOET, wettige dochter van Albertus Casimir 
Cloet, geboren alhier en 32 jaar en van Regina De Saeyere, geboren 
alhier en 30 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Vandaag geboren om 7 
uur in de morgen. Hebben het kind ten doop gehouden: Leonardus 
Schillewaert en Anna Teresia Zwaenepoel. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
MELANIA VAN DEN DORPE, wettige dochter Casimir Van Den 
Dorpe, geboren te Houttave en 45 jaar en van Lucia D'Heye, geboren 
te Leffinge en 35 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren geboren 
om 2 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop gehouden: Philippus 
Jacobus De Pagie en Rosa D'Heye. 

In het jaar des heren 1842, is om 4 uur in de morgen geboren en 
gedoopt door Desideria De Juminé, geboren te Sysele en 27 jaar en 
terstond overleden en op 22 juni begraven. Is een wettige zoon van 
Petrus DE SCHUYTER en van Barbara Genoveva Inghelram. 

In het jaar des heren 1842, is om 1 uur na de middag overleden en op 
25 juni begraven ROSALIA FRANCISCA PYRA, geboren te Ettelgem 
en 14 maanden oud. Is de dochter van Petrus Jacobus Pyra en van 
Carolina Van Loo. 
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27 juni 1842 

12 juh 1842 
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17 juh 1842 

20juU 1842 

24 juh 1842 

24 juh 1842 

26 juh 1842 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
CAROLINA LUDOVICA STEEN, wettige dochter van Joannes 
Josephus Steen, geboren te Gistel en 40 jaar en van Joanna Clara De 
Bets, geboren te Gistel en 37 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren 
geboren om 11 uur in de voonniddag. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Paulus Petrus De Maker en Anna Teresia Melis. (+ 13 
september 1842) 

In het jaar des heren 1842, is om 3 uur in de morgen overleden en op 
14 juli begraven JOANNES FRANCISCUS VAN DE VELDE, 
geboren alhier en 6 jaar oud. Is de zoon van Philippus en van Anna De 
Weerdt. (in de marge staat vermeld de naam van Van Den Berghe - zie 
27 juh 1842) 

In het jaar des heren 1842, is om 8 uur in de morgen overleden en op 
15 juli begraven JOANNES GEKIERE, geboren te Houttave en 69 jaar 
oud. Is de zoon van Joannes Baptist Gekiere en van Cecilia Vercruysse 
en echtgenoot van Joanna Isabella Gheleyns 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
CLEMENTINA CORNU, wettige dochter van Petrus Comu, geboren 
alhier en 43 jaar en van Anna Teresia Bomy, geboren te Klemskerke en 
43 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren geboren om 11 uur in de 
avond. Hebben het kind ten doop gehouden: Franciscus Jonckheere en 
Carolina Van Den Broele. 

In het jaar des heren 1842, is om 9 uur in de morgen overleden en op 
22 juli begraven JOANNES DE SAEYERE, geboren alhier en 39 jaar 
oud. Is de zoon van Franciscus De Saeyere en van Joanna De Coo en 
echtgenoot van Maria Teresia Van Volsem. 

Gedoopt onder voorwaarden. In het jaar des heren 1842, heb ik, 
ondergetekende Le Dieu, CAROLUS LUDOVICUS VAN DEN 
BERGHE, wettige zoon van Amandus Van Den Berghe, geboren te 
Bekegem en 42 jaar en van Isabella Van Hee, geboren te Ettelgem en 
42 jaar. Gehuwd en wonende alhier.. Thuis gedoopt wegens 
levensbedreigend gevaar door Ida Annys, geboren te Schoore en 51 
jaar. Vandaag geboren om 5 uur in de morgen. Hebben het kind ten 
doop gehouden: Josephus Timmerman en Rosalia Daene. (+ 18 
september 1842) 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
CAROLUS FRANCISCUS LAVA, wettige zoon van Henricus 
Josephus Lava, geboren te Leffinge en 32 jaar en van Joanna Teresia 
De Rouck, geboren te Westkapelle en 37 jaar. Geboren op 22 juli om 
11 uur in de avond. Hebben het kind ten doop gehouden: Joannes Lava 
en Maria Chielis. 

In het jaar des heren 1842, is om 12 uur op de middag overleden en op 
28 juli begraven HENRICUS JOSEPHUS MAES, geboren alhier en 8 
jaar oud. Is de zoon van Joannes Maes en van Anna Teresia Vlamynck. 
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In het jaar des heren 1842, is om 1 uur na de middag overleden en op 
29 juli begraven JACOBUS JOSEPHUS DIESAERT, geboren alhier 
en 67 jaar oud. Is de zoon van Franciscus Diesaert en van Maria Anna 
Melis en echtgenoot van Anna Teresia Kempynck. 

In het jaar des heren 1842, is om 1 uur in de namiddag overleden en op 
29 juli begraven VICTORIA VAN DEN BERGHE, geboren alhier en 3 
jaar oud. Is de dochter van Philippus Van Den Berghe en van Anna De 
Weerdt. (zie ook 12 juli 1842 - zelfde naam ouders) 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
MATHILDA LINGIER, wettige dochter Petrus Franciscus Lingier, 
geboren alhier en 32 jaar en van Celestina Seraphina Savagie, geboren 
te Oudenburg en 27 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren geboren 
om 6 uur in de avond. Hebben het kind ten doop gehouden: Ludovicus 
Lingier en Genoveva Montangie. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
BERNARDUS VAN DER BEKE, wettige zoon van Bemardus 
Franciscus Van Der Beke, geboren alhier en 51 jaar en van Genoveva 
Francisca Montangie, geboren alhier en 38 jaar. Gehuwd en wonende 
alhier. Vandaag geboren om 3 uur in de morgen. Hebben het kind ten 
doop gehouden: Petrus Doosche en Teresia Maenhout. 

In het jaar des heren 1842, is om 5 uur in de morgen overleden en op 9 
augustus begraven JOSEPHA COLETA BLONTROCK, geboren te 
Stalhille en 34 jaar oud. Is de dochter van Henricus Blontrock en van 
Victoria Vio en echtgenote van Henricus Josephus Longerspeye. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
MATHILDA CLEMENTINA ROSALIA CHAFFART, wettige 
dochter Antonius Josephus Chaffart, geboren te Oostende en 45 jaar en 
van Isabella Clara Koten, geboren te Oostende en 37 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier.. Geboren op 10 augustus om 5 uur in de namiddag. 
Hebben het kind ten doop gehouden: Petrus Chaffart en Coleta Koten. 
(+ 15 september 1842) 

In het jaar des heren 1842, is om 6 uur in de avond gestorven en op 16 
augustus begraven SOPHIA KEMPYNCK, geboren te Houttave en 36 
jaar. Is de dochter van Andreas Kempynck en van Sophia De Ruyter en 
echtgenote van Andreas Franciscus Zwaenepoel. 

In het jaar des heren 1842, is om 8 uur in de avond overleden en op 17 
augustus begraven MARIA VICTORIA HAEMERS, geboren te 
Leffinge en 79 jaar oud. Is de dochter van Henricus Haemers en van 
Teresia Verbrugge en weduwe van Cornelius Fortuyne. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
MARIA TERESIA LINGIER, wettige dochter Constantinus Fidelius 
Lingier, geboren te Oudenburg en 46 jaar en van Lucia Bemardina 
Verbeke, geboren te Ettelgem en 42 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Gisteren geboren om 5 uur in de namiddag. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Josephus Dumon en Anna Maenhout. 
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26 augustus 1842 
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27 augustus 1842 

06 september 1842 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
PETRUS FRANCISCUS CLOET, wettige zoon van Joannes Baptist 
Cloet, geboren alhier en 36 jaar en van Sophia Copmans, geboren 
alhier en 38 jaar. Vandaag geboren om 1 uur in de morgen. Hebben het 
kind ten doop gehouden: Joannes Baptist Lingier en Rosalia Maes. 

In het jaar des heren 1842, is om 11 uur in de voormiddag overleden 
en op 22 augustus begraven AUGUSTUS FRANCISCUS MOENS, 
geboren te Zandvoorde en 2 maanden oud. Is de zoon van Benjamin 
Moens en van Joanna Ketelaers. 

In het jaar des heren 1842, is om 2 uur na de middag geboren en 
gedoopt door Freyman, geboren te Oostende en terstond overleden . Is 
de wettige dochter van Ludovicus Jacobus DE CLEER en van Anna 
Teresia Van Besien. Gehuwd en wonende alhier. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
FRANCISCUS JOSEPHUS TRATSAERT, wettige zoon van Philippus 
Jacobus Tratsaert, geboren te Middelkerke en 36 jaar en van Anna 
Teresia Vlamynck, geboren te Leffinge en 36 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier. Vandaag geboren om 2 uur in de morgen. Hebben het 
kind ten doop gehouden: Franciscus Lingier en Maria Teresia 
Vlamynck. 

Onder voorwaarden gedoopt. In het jaar des heren 1842, heb ik, 
ondergetekende Le Dieu, ongeschreven MARIA LUDOVICA VAN 
HOORENWEDER, wettige dochter van Mathias Joannes Van 
Hoorenweder, geboren te Nieuwmunster en 39 jaar en van Juliana De 
Duyver, geboren te Klemskerke en 26 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Thuis gedoopt wegens levensbedreigend gevaar door Maria Teresia 
Tallier, geboren te Varsenare en 35 jaar. Gisteren geboren om 5 uur in 
de avond. Hebben het kind ten doop gehouden: Joannes Van 
Hoorenweder en Catarina Sanssens. 

In het jaar des heren 1842, is om 8 uur in de morgen gestorven en op 
28 augustus begraven MATHILDE DE LANGHE, geboren alhier en 2 
jaar oud. Is de dochter van Petrus De Langhe en van Joanna Hubert. 

In het jaar des heren 1842, is om 6 uur in de morgen overleden en op 
28 augustus begraven MARIA LUDOVICA ZWAENEPOEL, geboren 
alhier en 4 maanden oud. Is de dochter van Carolus Ludovicus 
Zwaenepoel en van Francisca Joanna Nyssen. (° 05 april 1842) 

In het jaar des heren 1842, is om 2 uur in de morgen geboren en 
gedoopt door Maria Teresia Tallier, geboren te Varsenare en 35 jaar, en 
vier uur later overleden en op 29 augustus begraven. Onwettige dochter 
van Rosalia WH I'EBROOD, geboren alhier en 21 jaar en zelf dochter 
van Franciscus Wittebrood en van Isabella Eerebout 

In het jaar des heren 1842, is om 4 uur in de namiddag overleden en op 
8 september begraven HENRICUS JOANNES PATTYN, geboren 
alhier en 6 maanden oud. Zoon van Joannes Pattyn en van Frabncisca 
Lanoye. (° 24 februari 1842) 
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In het jaar des heren 1842, is om 6 uur in de avond overleden en op 10 1 
september begraven ROSALIA FRANCISCA DE SAEYERE, geboren 
alhier en 3 jaar oud. Is de dochter van Josephus De Saeyere en van 
Catarina Josepha Hubert. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 1 
LEOPOLDUS MUYLLE, wettige zoon van Joannes Baptist Muylle, 
geboren te Ichtegem en 42 jaar en van Anna Teresia De Prez, geboren 
te Zandvoorde en 40 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren 
geboren om 10 uur in de avond. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Joannes Baptist Minne en Catarina Maenhout. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 1 
EDUARDUS FRANCISCUS BOUWENS, wettige zoon van Henricus 
Jacobus Bouwens, geboren te Beerst en 35 jaar en van Lucia Catarina 
De Langhe, geboren alhier en 31 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Vandaag geboren om 1 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Albertus De Langhe en Barbara Genoveva Verraest. 

In het jaar des heren 1842, is om 6 uur in de avond overleden en op 15 
september begraven CAROLINA LUDOVICA STEEN, geboren alhier 
en 2 maanden oud. Is de dochter van Joannes Josephus Steen en van 
Joanna Clara De Bets. (° 27 juni 1842) 

In het jaar des heren 1842, is om 4 uur na de middag overleden 
MATHILDE CLEMENTINA ROSALIA CHAFFART, geboren alhier 
en 5 weken oud. Is de dochter van Antonius Josephus Chaffart en van 
Isabella Clara Koten (° 12 augustus 1842) 

In het jaar des heren 1842, is om 8 uur in de morgen overleden en op 
20 september begraven CAROLUS LUDOVICUS VAN DEN 
BERGHE, geboren alhier en 8 weken oud. Is de zoon van Amandus 
Van Den Berghe en van Isabella Van Hee. (° 24 juli 1842) 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
PETRUS LUDOVICUS VAN DEN BROELE, wettige zoon van 
Philippus Jacobus Van Den Broele, geboren te Klemskerke en 27 jaar 
en van Teresia Francisca Steenacker, geboren alhier en 26 jaar. 
Gehuwd en wonende alhier. Gisteren geboren om 8 uur in de morgen. 
Hebben het kind ten doop gehouden: Franciscus Steenacker en 
Francisca Nyssen. 

In het jaar des heren 1842, is om 1 uur in de nacht gestorven en op 21 
september begraven CAROLUS LUDOVICUS VAN DER BEKE, 
geboren alhier en 17 maanden oud. Is de zoon van Philippus Van Der 
Beke en van Regina Schollier. 

In het jaar des heren 1842, is om 10 uur in de avond overleden en op 
23 september begraven ANNA TERESIA BORRY, geboren alhier en 8 
jaar oud. Is de dochter van Josephus Benedictus Borry en van Maria 
Teresia Hubert. 
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09 oktober 1842 

09 oktober 1842 

15 oktober 1842 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
EDUARDUS VAN DEN BERGHE, wettige zoon van Henricus 
Josephus Van Den Berghe, geboren te Ettelgem en 35 jaar en van 
Susanna Ingelram, geboren te Slype en 33 jaar. Gisteren geboren om 12 
uur middag. Hebben het kind ten doop gehouden: Adolphus 
Vermandere en Victoria Van Den Berghe. 

In het jaar des heren 1842, is om 8 uur in de morgen overleden en op 
28 september begraven ANNA TERESIA GIELEN, geboren alhier en 
31 jaar. Is de dochter van Joannes Gielen en van Maria Cecilia Barge 
en echtgenote van Amandus Fidelius Constantinus Everaert. 

In het jaar des heren 1842, is om 8 uur in de morgen overleden en op 
29 september begraven FRANCISCUS JOANNES SCHAUT, geboren 
alhier en 9 maanden oud. Is de zoon van Carolus Josephus Schaut en 
van Maria Teresia Van Loo. 

In het jaar des heren 1842, is om 2 uur in de morgen overleden en op 
30 september begraven JOSEPHUS JOANNES VAN 
MASSENHOVE, geboren alhier en 10 jaar oud. Is de zoon van 
Josephus Franciscus Van Massenhove en van Anna Rosalia Casteleyn. 

In het jaar des heren 1842, is om 5 uur in de avond overleden en op 8 
oktober begraven GUILIELMUS JOSEPHUS VAN WYNSBERGHE, 
geboren te Westkerke en 68 jaar. Is de zoon van Leonardus Van 
Wynsberghe en van Maria Malstaf en weduwnaar in eerste huwelijk 
van Cecilia De Pré echtgenoot in tweede huwelijk met Maria Cecilia 
Eerebout. 

In het jaar des heren 1842, is om 5 uur in de morgen overleden en op 9 
oktober begraven ARNOLDUS FRANCISCUS VAN DICHEL, 
geboren alhier en 7 maanden oud. Is de zoon van Philippus Jacobus 
Vaén Dichel en van Juliana Van De Sorge. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
AUGUSTINUS FRANCISCUS BOLLENBERGHE, wettige zoon van 
Ludovicus BoUenberghe, geboren te Leffinge en 37 jaar en van 
Susanna De Meester, geboren te Oostende en 43 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier. Gisteren geboren om 8 uur in de avond. Hebben het 
kind ten doop gehouden: Augustinus BoUenberghe en Sophia 
BoUenberghe. 

In het jaar des heren 1842, is om 10 uur in de avond overleden en op 
12 oktober begraven PHILOMENA WYBO, geboren te Gullegem en 2 
jaar oud. Is de dochter van Philippus Jacobus Wybo en van Juliana 
Martha Mahr. 

In het jaar des heren 1842, is om 4 uur in de morgen overleden en op 
17 oktober begraven CATARINA JOSEPHA HUBERT, geboren alhier 
en 32 jaar oud. Is de dochter van Engelbertus Hubert en van Anna 
Maria Coelis en echtgenote van Josephus De Saeyere. 
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In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
CAROLUS LUDOVICUS MUSEEUW, wettige zoon van Henricus 
Museeuw, geboren te Wilskerke en 43 jaar en van Teresia Toumoy, 
geboren te Middelkerke en 32 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Gisteren geboren om 9 uur in de voormiddag. Hebben het kind ten 
doop gehouden: Emmanuel Tratsaert en Joanna Tack. 

In het jaar des heren 1842, is om 6 uur in de morgen geboren en thuis 
gedoopt door Maria Joanna Tratsaert, geboren alhier en 55 jaar en 
gestorven om 11 uur in de avond en op 27 oktober begraven. Een zoon 
van Catarina KNUDDE, ongehuwd, geboren alhier en 24 jaar. Is de 
dochter van Filibertus Knudde en van Maria Joanna Tratsaert. 

In het jaar des heren 1842, is om 11 uur in de voormiddag overleden 
en op 30 oktober begraven PAULINA VIRGINIA PINCKET, geboren 
alhier en 2 jaar oud. Is de dochter van Petrus Pincket en van Maria 
Lemmens. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
VIRGINIA LUDOVICA CORNU, wettige dochter Joannes Comu, 
geboren alhier en 41 jaar en van Teresia De Fraeye, geboren alhier en 
38 jaar. Gehuwd en wonende alhier.Gisteren geboren om 1 uur in de 
namiddag. Hebben het kind ten doop gehouden: Amandus Hoste en 
Anna Teresia Jonckheere. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
JOANNA FRANCISCA DE SAEYERE, wettige dochter Petrus De 
Saeyere, geboren alhier en 37 jaar en van Monica Van Parys, geboren 
alhier en 24 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren geboren om 9 
uur in de avond. Hebben het kind ten doop gehouden: Franciscus Van 
Parys en Catarina Maenhout. 

In het jaar des heren 1842, is oml 1 uur in de avond overleden en op 29 
november begraven FRANCISCUS EMMANUELUS DURIDOUX 
geboren alhier en 69 jaar. Is de zoon van Thomas Mare Duridoux en 
van Victoria Baert en weduwnaar in eerste huwelijk van ... (de naam is 
niet vermeld) en in tweede huwelijk van Catarina Peere. 

In het jaar des heren 1842, is om 3 uur in de morgen overleden en op 2 
december begraven AMATUS LE ROEYE, geboren alhier en 11 
maanden oud. Is de zoon van Petrus Josephus Le Roeye en van Joanna 
Clara Francke. 

In het jaar des heren 1842, is om 10 uur in de morgen overleden en op 
10 december begraven MONICA ISABELLA VAN PARYS, geboren 
alhier en 24 jaar. Is de dochter van Jacobus Van Parys en van Joanna 
Lingier en echtgenote van Petrus Franciscus De Saeyere. 

In het jaar des heren 1842, is om 1 uur in de namiddag overleden en op 
12 december begraven JOANNA TERESIA HOORENS, geboren 
alhier en 42 jaar. Is de dochter van Comelus Hoorens en van Maria 
Moerman en echtgenote van Laurentius Cuypers. 
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10 december 1842 

11 december 1842 

15 december 1842 

17 december 1842 

20 december 1842 

23 december 1842 

24 december 1842 

23 december 1842 

In het jaar des heren 1842, is om 9 uur in de avond overleden en op 13 
december begraven CAROLUS MARCHAND, geboren alhier en 6 jaar 
oud. Is de zoon van Judocus Marchand en van Joanna Van Loo. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
LEOPOLDUS VAN DE KINDEREN, wettige zoon van Michaelis Van 
De Kinderen, geboren alhier en 39 jaar en van Sophia Doossche, 
geboren te Stene en 39 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren 
geboren om 2 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Carolus Benedictus Doossche en Amelia Delrue. 

In het jaar des heren 1842, is om 1 uur in de morgen overleden en op 
17 december begraven. CATARINA DE PRE, geboren te Zandvoorde 
en 42 jaar. Is de dochter van Joannes De Pré en van Isabella Rodts en 
weduwe van Carolus Amandus Matthys. 

In het jaar des heren 1842, is om 3 uur in de namiddag overleden en op 
19 december begraven ANNA TERESIA LAUWERS, geboren alhier 
en 8 jaar oud. Is de dochter van Franciscus Lauwers en van Anna 
Catarina Versluys. 

In het jaar des heren 1842, is om 3 uur in de morgen overleden en op 
22 december begraven ISABELLA GODELIEVE AMELOOT, 
geboren te Alveringhem en 84 jaar oud. Is de dochter van Petrus 
Ameloot en van Maria Joanna Verhelst en weduwe van Petrus Jacobus 
Van Maldeghem. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
AMELIA DE VRIENDT, wettige dochter Franciscus Leopoldus De 
Vriendt, geboren alhier en 32 jaar en van Lucia Haegebaert, geboren te 
Zandvoorde en 32 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Vandaag geboren 
om 1 uur in de nacht. Hebben het kind ten doop gehouden: Carolus 
Versluys en Maria Anna Haegebaert. 

Gedoopt onder voorwaarden. In het jaar des heren 1842, heb ik, 
ondergetekende Le Dieu, AMELIA VAN VOLSEM, wettige dochter 
Henricus Josephus Van Volsem, geboren te Koolkerke en 35 jaar en 
van Coleta Josepha De Saeyere, geboren alhier en 35 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier. Thuis gedoopt wegens levensbedreigend gevaar door 
Desideria De Juminé, geboren te Sysele en 25 jaar. Gisteren geboren 
om 11 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop gehouden: Josephus 
De Saeyere en Francisca De Backe. 

In het jaar des heren 1842, heb ik, ondergetekende Le Dieu, gedoopt 
JOANNES VAN VOLSEM, wettige zoon van Henricus Josephus 
VanVolsem, geboren te Koolkerke en 35 jaar en van Coleta Josepha De 
Saeyere, geboren alhier en 35 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Gisteren geboren om 3 uur in de namiddag. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Emmanuel Willems en Regina De Saeyere. 
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Vande Casteele Louis 

Geboren in 1842 (allen in 
27 mannelijke 
18 vrouwelijke 
samen 45. 

Overliidens in 1842 (over 
Gehuwde mannen 
Gehuwde vrouwen 
Weduwnaar 
Weduwe 
Jeugd-jongens 
Klein meisje 
Kinderen mann; 
Kinderen vrouwe. 
Samen 

4 
10 
2 
5 
3 
0 

20 
24 
68 

Bewegingen in 1842 

Geboortes 
In de kerk 
In de kapel 
Samen 

0 verlij dens 
Samen 

Overschot 

45 
55 
100 

68 

32. 

het dorp) 

de ganse gemeente) 

of 29 mannen en 39 vrouwen. 

Molendorp. 
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Mahieu Erwin. 

BREDENE 
CAMPINGGEMEENTE VROEGER EN NU (deel 1) 

"Kamperen" en "Bredene" worden vaak in één adem genoemd. Bredene was al 
heel snel bij de kampeerliefhebbers gekend en het toeristisch imago van de 
gemeente is nu nog steeds onlosmakelijk verbonden met deze vorm van 
vrij etij dsbesteding. 

Vorig jaar werd, op voorstel van het Bredense Schepencollege, in het Staf 
Versluyscentmm rond dit thema een tentoonstelling opgezet die de evolutie van het 
kamperen belichtte en het stedenbouwkundige impact op de gemeente in kaart 
bracht. 

De afbeeldingen hierna werden geput uit het archief- en fotomateriaal dat op de 
tentoonstelling werd getoond en met een begeleidende tekst verduidelijkt. 

WILD KAMPEREN 

Na de eeuwwisseling ontstond er in Europa stilaan een nieuwe vorm van toerisme: 
erop uit trekken met een tentje in de vrije natuur, ver weg van alle drukdoenerij van 
het mondaine toerisme. In Groot-Brittannië was deze vorm van toerisme vóór WOI 
al een vertrouwd gegeven en op het continent zou deze trend spoedig gevolgd 
worden. 
De eerste kampeertoeristen ontdekken de Bredense duinen in de twintiger jaren. 
Aanwijzing daarvan is een tekst op een sigaartje uit 1923 van een jongedame die 
opmerkt dat alle hotelkamers in Bredene zijn verhuurd en dat men zelfs kampeert 
inde duinen (1)! 

De allereerste campingclub 'The Association of Cycle Campers' werd opgericht 
door Thomas Holding in 1901. Kleermaker van beroep had hij als fervente trekker 
een lichtgewicht tentje ontwikkeld dat gemakkelijk op de fiets kon meegenomen 
worden. Door fusie met andere clubs ontstond in 1907 'The Camping Club of 
Great Britain and Ireland' met als gekende voorzitters poolreiziger Robert Scott en 
Robert Baden-Powell, de stichter van het scoutisme. Onder andere via het 
scoutisme werd het kamperen ook op het continent geïntroduceerd. 

(1) Bredeniana - Jubileumboek 900 jaar Bredene, red. R. Deplancke e.a, Bredene, 1988, 216 p. Blz. 34, 
V'" kolom. 
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Afb. 1. Ooit lag ook Bredene op de weg van de rondtrekkende Engelse scouts toen ze bivak 
hielden op een duinvoet ter hoogte van de Noordlaan (jaren '30). 
Baden-Powell had het scoutisme een militair tintje meegegeven: op kamp begon de dag met de 
groet aan de vlag! 

Afb. 2. De duinen ter hoogte van het 'Duinegat' medio dertiger jaren. Op het voorplan een paar 
tentjes van 'wildkampeerders' geplaatst tegenaan de duinvoet. Centraal in beeld een trekcaravan. 
Caravans werden toen manueel in hout vervaardigd en kostten een klein fortuin. Op die manier 
reizen was toen enkel weggelegd voor gefortuneerde trekkers! Op de achtergrond de toenmalige 
skyline van Bredene aan zee. Links de strandtoegang in het verlengde van de Duinenstraat. 
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Afb. 3. De duinen recht tegenover de Noordlaan. Op de achtergrond de Koninklijke baan en de 
bedding van de tramlijn. Daarachter zicht op Bredene aan Zee met ongeveer centraal in beeld 
'Home Marin'. Op het voorplan een tentenkamp op het stukje privé-duin eigendom van de 
familie Legrand. Dit stukje duin werd in de late dertiger jaren omheind om tot aan de tweede 
wereldoorlog als 'kampeerplaats' gebruikt te worden. 
Tot in de vroege jaren '30 kon 'vrij' gekampeerd worden in de duinen. Mede onder aansturen 
van hotel- en pensionuitbaters, die deze nieuwe vorm van toerisme als bedreiging voor hun 
inkomen beschouwden, werd het wild kamperen aan banden gelegd. In 1934 werd kamperen in 
de domaniale duinen langs de kust tussen Nieuwpoort en de Nederlandse door de overheid 
verboden (2). De 'nomadische' toerist zal nu noodgedwongen zijn toevlucht moeten zoeken bij 
enkele landbouwers of tuinbouwers die hun terreinen ter beschikking stellen voor deze vorm van 
toerisme. 

KAMPEREN VOOR WOU 

Wie was de eerste echte campinguitbater in Bredene en waar was die camping 
gelegen? Moeilijk met zekerheid te achterhalen want van vergunde en dus 
reglementaire campings was toen nog geen sprake. Vast staat dat Oscar Devos 
enkele kampeerders in 1933 de toelating had gegeven hun tentjes op te stellen op 
een weide achter de woning op de hoek Kapellestraat-

(2) 'De Badgast', 3*" jaargang, nr. 2 van 25 februari 1935. Onder de titel 'Kampeeren in de duinen' maakt 
het blad zijn lezers er op attent dat het voortaan verboden is je tentje op te slaan in de duinen vanaf 
Nieuwpoort tot aan de Hollandse grens. De hotelnij verheid zou immers te veel schade ondervinden door 
deze manier van verblijven aan de kust... 
Twee maand later, op 19 april (3*̂  jaargang, nr. 3), worden in hetzelfde blad de beweringen van de 
hotelsector door een (boze) kampeerder weerlegt. Hij argumenteert o.a. dat kampeerders ook moeten eten 
en dat tenslotte de talloze eigenaars van een villa of appartement aan de kust ook 'geen zaad brengen in 
het baksken der hotelbazen'. 
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Danckaertstraat. In 1934, toen het 'wild'-kamperen in de duinen verboden werd, 
mochten ze terug hun tentjes komen opslaan, nu echter tegen een kleine 
vergoeding. Op die manier zou 'Camping Devos' (camping "t Voske') de eerste 
en vroegste kampeerplaats tegen vergoeding zijn geweest in Bredene... en 
misschien zelfs van de gehele kust! 

Het embryo van het Bredense 'geregelde' kampeertoerisme ligt duidelijk in de 
wijk Maria Duyne of in de nabije omgeving ervan! Tijdens het interbellum had 
deze wijk heel wat toeristische troeven: een paardenrenbaan aan de Koerslaan met 
verderop de restanten van batterij 'Deutschland' en rond de eeuwenoude 
visserkapel het project 'Bungalow-City'. 

Robert Ryckx, als aandeelhouder van de NV 'Belgian Littoral Co' op de hoogte 
van de toeristische mogelijkheden van de wijk, volgde al heel snel het voorbeeld 
van Oscar Devos door zijn hoeve open te stellen als kampeerterrein. 

Afb. 4. 'La Ferme des Dunes' van Robert Ryckx aan de Duinhoevelaan, werd het centrum van 
een nieuw kampeerterrein dat opereerde onder de hoede van de club 'Les Campeurs de 
Belgique'. Het kampeerterrein werd voorgesteld als het paradijs voor de kampeerder. Op de 
keerzijde van het zichtkaartje uit 1938 leest men: 'C'est dans cette oasis, située a 400 m de la 
mer, que les campeurs installent par centaines leurs tentes pour y goüter de la mer et les 
charmes de la campagne'. 
Op de camping verblijven koste voor de tweede wereldoorlog een halve frank per dag per 
persoon en om je tentje te plaatsen moest één frank per dag betaald, te verhogen met de 
gemeentetaks! (Bron: oü camper en Belgique...', gids voor kampeerders, daterend tussen 1936 
en de tweede wereldoorlog van Giraud Gilbert). 
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LA FERME DES DUNES — Breedene (Hippodrome) — La fenaison au camping 

Afb. 5. 'La Ferme des Dunes' net vóór de start van het kampeerseizoen. Na het hooien van de 
weide konden de 'campeurs' hun plaats innemen. Op de achtergrond tussen de bomen een 
handgemaakte caravan die vaak meer had gekost dan de auto zelf! 

Afb. 6. Ook bloemist Arthur Claeys voelde zich in 1936 geroepen om zijn hoeve 'Mariaduyne', 
gelegen aan de Kapellestraat tegenover de Visserskapel, als kampeerterrein in te richten. Door de 
nauwe banden met Emest De Keyser, de vice voorzitter van de 'Royal Camping Club de 
Belgique' werd de kampeerplaats voorbehouden aan de leden van deze organisatie. De camping 
werd bekend onder de 'Royal Camping et Caravaning Club de Belgique' (afgekort RACB). 
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Afb. 7. Vóór de oorlog kwamen in dezelfde zone, westelijk gelegen naast de camping van Claeys 
nog de campings van o.a. J. Verkempynck en Achiel Geldhof (1934). Ook op de hoeve van 
Inghelbrecht, op de hoek Kapellestraat-Koningin Astridlaan, werd in 1937 weiland 
voorbehouden voor kampeerders. Om het comfort van zijn 'campeurs' te verhogen bouwde J. 
Verkempynck later aan de Kapellestraat, pal rechtover zijn camping, een café - restaurant waar 
ook kruidenierswaren, groenten en fruit konden gekocht worden. 

Na het invoeren van het betaald verlof werd overnachten op een camping aan zee 
stilaan een ingeburgerd begrip. 
Op 27 mei 1938 vaardigde de gemeenteraad van Bredene als eerste een 
kampeerreglement uit. Het reglement bestond uit 17 artikels en kamperen mocht 
slechts gebeuren op de door de gemeente vergunde kampeerterreinen. 
Artikel 3 en 4 van het reglement legden minimum normen op qua hygiëne en 
beschikbare oppervlakte per kampeerder en de kampeeruitbater moest waken over 
de netheid op zijn camping. 
Artikel 13 van het reglement handelt over het zedelijk peil en men verwijst daarbij 
naar de voorschriften van het algemeen strandreglement. Bezorgd voor de goede 
zeden liet het gemeentebestuur een tekstaffiche drukken en verspreiden waarbij 
nogmaals de nadruk werd gelegd om 'zedig te zijn in kleedij, daden en 
handelingen'. Het was verboden in 'welkdanig badkostuum' in de lanen of straten 
van 'Breedene-Baden' (en óók binnen de kampeerterreinen!) rond te lopen. 
Een afschrift van voornoemd reglement alsook van de kampeerverordening moest 
voor de kampeerder bij de campinguitbater ter inzage liggen. Om met de nieuwe 
richtlijnen volledig in orde te zijn moest de campinguitbater ook nog een 
'logementregister' bijhouden. 
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Het logementregister van 'Camping Geldhof uit 1938 is bewaard gebleven! 
Nauwgezet noteerde Achiel Geldhof in zijn register naast de naam, o.a. het 
beroep, het geboortejaar en de verblijfduur van zijn kampeerders. 
Het valt op dat het beroepshalve allemaal mensen betrof die niet zo hoog op de 
maatschappelijke ladder stonden. Opmerkelijk is de vrij jonge leeftijd van deze 
'campeurs' en de relatief korte verblijfsduur tot maximaal 7 dagen. Duidelijk 
'nieuwe' toeristen die profiteerden van de pas verworven week betaald verlof 
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Afb. 8. De eerste bladzijde van het logementregister van 'Camping Geldhof uit 1938 met de 
nodige inlichtingen zoals voorgeschreven in het gemeentelijk reglement. Het toeristisch 
'seizoen' begon halverwege juli en was tegen het eind van de maand al voorbij! In totaal 
verbleven er dat jaar 207 mensen op de camping. 

KAMPEREN KORT NA WOU 

In tegenstelling tot grote buur Oostende kwam de toeristisch ontplooiing van 
Bredene laat op gang. Pas na de aanleg van de kusttramlijn en de Koninklijke baan 
(beiden volledig afgewerkt in 1905) kon Bredene aan zee op comfortabele wijze 
bereikt worden. Alras werden de eerste hotels en pensions gebouwd en openden 
bazaars hun deuren. Een verkavelings-maatschappij 'S.A. Breedene-sur-Mer lez 
Ostende' stond klaar voor de verkoop van 80 ha villagronden... totdat de eerste 
wereldoorlog de ontplooiing van de prille badplaats tot staan bracht. Door onder 
andere de aanwezigheid van vier sanatoria voor zieke kinderen, bleef na de oorlog 
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de mondaine toerist op afstand en het is wachten tot de dertiger jaren van de 20 
eeuw vooraleer er weer wat schot in zaak kwam. 

ste 

Na de tweede wereldoorlog wil men de toeristische trein niet missen en in 1948 
krijgt A. Claeys uit Wervik de opdracht een affiche te ontwerpen om de troeven 
van 'Breedene aan zee' extra in de verf te zetten! 
Op de reclameaffiche vormen tenten het hoofdmotief Een vlaggenmast prijkt 
centraal op een duin: de Belgische vaandel in de top, verenigd met vlaggetjes van 
geallieerden. De oorlog is pas gedaan! 
'Breedene aan zee' wordt geroemd als mooiste en goedkoopste familiebadplaats 
waar men kosteloos kan baden en waar zijn model campings enig zijn langs de 
kust! Op het affiche genieten een dame en een heer van het uitzicht op Bredene aan 
zee. De zee, het strand en het net voor de oorlog voltooide casino moesten de jonge 
toerist ertoe overhalen hun tentje hier te komen opslaan... 

DHEtEiVEinCsuii MED! 
DE MOOISTE EN GOEDKOOPSTE 1 LA PLUS BELLE PLAGE D I F A M I L L E 
FAMILIE BADPLAATS KOSTELOOS BADEN BAINS GRATUITE-SES HOTELS c i 
ZIJN HOTELS-PEN5IOENHUIZEN | PENSIONS>ux PRIK MODESTES 

isKa e fsijravanMOThSöW-Ks 

Afb. 9. Affiche 'BREEDENE AAN ZEE', 
anno 1948. 

Na de oorlog heerste er een alles 
overheersende optimisme. 
Iedereen had het recht om op vakantie te 
gaan en voor de minder gegoeden was er 
het tentje die nu tegen gunstige prijs in 
grote aantallen voorradig was bij de 
'legerstock'... 

Vóór de oorlog gestart als beweging van 
alternatief reizen en natuurbeleven gaat na 
de oorlog de mentaliteit wijzigen en ook 
het publiek. 
Wanneer in de dertiger jaren 'op kamp 
gaan' weggelegd was voor de happy few 
zal ze op het einde van de veertiger en 
begin vijftiger jaren evolueren naar een 
vorm van massa toerisme. 

Gestart in en tegenaan de wijk 'Maria Duyne' was tegen het einde van de veertiger 
jaren de kampeerzone in westelijke richting opgeschoven en hadden de nieuwe 
campings de beschikbare terreinen aan de noordkant van de Kapellestraat 
ingenomen. 
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Nadat Oscar Inghelbrecht zijn boerderij op de hoek van de Koningin Astridlaan 
had opengesteld voor kampeerders werd eind veertiger en begin vijftiger jaren in 
oostelijke richting de zuidelijk gelegen terreinen langs deze straat ingenomen. 

Afb. 10. 'Plan van Bredene' uit een folder van de gemeente (1957). Op het plan de ligging van 
de 24 toentertijdse kampeerterreinen. Toeristisch gezien was Bredene aan zee zich aan het 
ontwikkelen in twee wijken. Enerzijds Bredene-Duinen (Espérance), wijk met o.a. zijn villa's en 
zomerappartementen. Anderzijds Bredene Astrid, Maria Duinen en Hippodroom: het ideale oord 
van de kampeerders, verscholen in het groen. 

Afb. 11. Ook Maurice Blanckaert zag na de oorlog brood in het uitbaten van een camping. Hij 
startte zijn camping op zijn boerderijtje in 1945. In 1964 werd in de kantine van Camping 
Blanckaert geschiedenis geschreven: toen werd daar beslist een vereniging op te richtten 
(Nationale Beroepsvereniging voor Kampinguitbaters) om de belangen van de campinguitbaters 
bij de overheid te behartigen! 
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Afb. 12. Een zicht op Camping Blanckaert genomen van op de 'Lange Duin' net na de oorlog en 
vóór 1948. Rechts de ruïne van 'Séjour Astrid'. Op de camping zien we hoofdzakelijk tentjes 
met links vooraan een zeldzame trekcaravan. Op de achtergrond, net boven de ruïne van 'Séjour 
Astrid', de boerderij van Oscar Inghelbrecht waar de kampeeractiviteit van vóór de oorlog nog 
niet hernomen was. 

Afb. 13. Zicht op camping Billiet, gelegen tussen campings van Arthur Claeys en J. 
Verkempynck. Campings waren kort na de oorlog nog echte tentenkampen! Vaak werd de tent 
vooraf afgeleverd met behulp van de diensten van de buurtspoorwegen. Slechts een paar 
gelukkige trekkers konden zich een auto veroorloven en een enkeling beschikte over een 
trekcaravan. 
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In 1948 vaardigde het gemeentebestuur een nieuw kampeerreglement uit. Het 
reglement van 1938 werd verfijnd en aangevuld. Zowel de kampeer-uitbater als de 
kampeerder moesten zich houden aan een aantal verplich-tingen. Zo moest de 
aanvraag tot het uitbaten van een camping jaarlijks hernieuwd worden vóór de T'̂  
april van het lopende jaar (art. 3). Een terrein moest minstens 1.000 m^ groot zijn 
om als kampeerterrein in aanmerking te komen en beschikken over één w.c. per 50 
kampbewoners. Volgens art. 8 moest de camping voorzien zijn van afzonderlijke 
afdelingen voor vrouwen, voor mannen, voor huisgezinnen (echtgenoten met of 
zonder kinderen) en voor jeugdgroepen. Zedelijkheid stond toen hoog in het 
vaandel geschreven! Naast verplichtingen voor de campinguitbater waren er ook 
regels voor de 'campeur'. Er werd toegezien op orde en gedrag en art. 32 liet daar 
geen twijfel over: 'Het is verboden door geschreeuw, getier, gezang of andere 
onhebbelijkheden de rust van de andere kampeerders te storen'. 
In 1947 nam de gouverneur van West Vlaanderen het initiatief voor een eenvormig 
reglement op het kamperen voor de provincie. De eerste wet op het kamperen, 
opgesteld door de nationale overheid, kwam er pas in 1954! 

Afb. 14. Na de oorlog trok Oscar Inghelbrecht resoluut de kaart van het kampeertoerisme. In 
1947 vraagt hij de toelating aan het gemeentebestuur om een camping te mogen uitbaten op een 
weide palend aan zijn hofstede. In '48 heeft hij de nodige infrastructuurwerken laten uitvoeren 
opdat 400 mensen zouden kunnen verblijven. Op de foto zien we o.a. dat een aantal nieuwe 
W.C.'s werden gebouwd tegenaan de oostelijke zijmuur van de hoeveschuur. Oscar Inghelbrecht 
had niet alleen zijn camping aangelegd volgens het recentste gemeentelijk kampeerreglement 
(politieverordening van 1948) maar 
ook voorzien van een kantine opdat zijn gasten in alle comfort op het kamp zouden kunnen 
verblijven. De kantine is het stenen gebouwtje met plat dak centraal op de foto. 

Jaarboek Ter Cuere 2007 p 115 



Kampeertoerisme te Bredene. 

Afb. 15. Camping Blanckaert rond de jaren '50. Toenemende mobiliteit en meer betaald verlof 
lagen aan de basis van een nieuwe economische realiteit: het toerisme. Wie na de oorlog 
beschikte over een terrein dicht bij zee en waar het kamperen toegelaten was kon er van uitgaan, 
eenmaal de vakantieperiode aanbrak, de camping in mum van tijd veranderde in één groot 
tentenkamp. Kamperen was de nieuwe manier om met het gezin op vakantie te gaan. 

DE OMSCHAKELING VAN TENT NAAR CHALETS 

Afb. 16. Luchtopname in vogelvlucht
perspectief van 'Camping Blanckaert' naast 
'Séjour Astrid'. De foto dateert uit het 
midden van de vijftiger jaren, hoog-uit zes 
jaar na de opname van vorige afbeelding. 
Van boven naar onder: het strand en duinen, 
de nog niet ontdubbelde Koninklijke Baan 
en de kusttramlijn met daaronder de 
begroeide 'Lange Duin' ook nog 
'Sparrenbosje' genaamd. 
Het terrein tussen de hoeve van Maurice 
Blanckaert en de duinen werd in een paar 
jaar tijd bijna volledig volgebouwd met 
houten chalets. Kampeerders met een tentje 
kwamen nu terecht op het terrein aan de 
overkant van de Kapellestraat. Het witte 
huis onderaan de foto is het toenmalige 
'Restaurant Robert'. Rechts ervan bevindt 
zich nu de fietsenhandel van Martin Pinte. 
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Waren kampeerplaatsen na de oorlog uitsluitend tentenkampen, in de vijftiger jaren 
veranderden ze langzaam van uitzicht door het bouwen van houten chalets, een 
fenomeen die zich op bijna alle campings voordeed. 
Commissaris Verhelst, die toezicht hield op de naleving van het kampeer-
reglement, merkte op dat strik genomen de gemeentelijke verordening dit niet kon 
en dat enkel verplaatsbare 'Kampingwagens' mochten gebruikt worden om te 
kamperen. In zijn brief van 5 juli 1952 maakt hij het schepencollege erop attent dat 
sinds enkele jaren op de campings 'vaste inrichtingen' worden gebouwd die niet 
vallen onder de categorie kampeer-tenten of kampingwagens. Hoewel netjes 
gebouwd, vreest de commissaris dat onze campings zullen ontaarden in 
zogenaamde cités! 
Maar de omschakeling van tent naar chalets was niet te stuiten. Tenten in 
(vergankelijk) zeildoek die vele maanden en soms langer op de camping bleven 
staan werden na zekere tijd rudimentair versterkt door het plaatsen van houten 
panelen. Rondom de tent ontstond op de duur een houten huisje en de stap naar een 
volledig houten chalet was snel gezet. 
Om alles toch in een richtlijn te gieten vaardigde het schepencollege in 1958 een 
'Reglement op de Kampeerhuisjes en Zomerhuisjes' uit. Om een kam-peerhuisje te 
mogen oprichten moest de eigenaar beschikken over een 'machtiging' die - bij niet 
naleving van het reglement - kon ingetrokken worden. De huisjes moesten 
minstens 9 m ,̂ mochten niet groter zijn dan 50 m^ en nooit een verdieping 
bevatten. Ze moesten minstens op 80 cm van el-kaar geplaatst worden, maar een 
minimum perceelsgrootte werd niet bepaald! Door dit hiaat in het reglement kon 
een camping maximaal volge-stouwd worden met huisjes voor zover maar op 80 
cm van elkaar stonden... 

Afb. 17. Om een 'Machtiging' tot plaatsen 
van een kampeerhuisje- en zomerhuisje te 
bekomen moest eerst een 'Aanvraag -
Demande d'autoristion' tot oprichten van 
een kampeerhuisje ingediend worden bij het 
College van Burgemeester en Schepenen. 
Naast identiteit, een beschrijving hoe het 
huisje er ging uitzien, hoe groot het was en 
op welke camping het ging opgericht 
worden moest de aanvraag ook de 
toestemming tot plaatsen van de kamp-
eigenaar bevatten. 
Na 'machtiging' werd het kampeerhuisje 
geboekt in een register op het politie
commissariaat waarna het een rangnum-mer 
kreeg dat geschilderd moest op de voorzijde 
van het huisje. De afgebeelde 'machtiging' 
betrof het huisje l/D, te plaatsen op 
'Camping 19'. 

GEMBENTB BRBDENE 
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Afb. 18. Wanneer en waar het eerste kampeerhuisje in Bredene gebouwd werd valt moeilijk 
te achterhalen. De overschakeling is trouwens geleidelijk aan gebeurd. Op een zichtkaart van 
camping 'Astrid' uit de late veertiger jaren zijn vooraan midden en rechts twee tentjes te zien 
met wanden in plaatmateriaal en een dak in zeildoek. Het zeil van het zadeldak is over het 
huisje gespannen en vastgehaakt aan de ribben van de wanden. Met deze hybriden, die het 
midden houden tussen tent en kampeerhuisje, lijkt de weg naar een meer stevige en tenslotte 
vaste constructie ingeslagen. 

Afb. 19. 'Camping Florida' in Koningin Astridlaan omstreeks 1952. Links bovenaan de 
boerderij van Charles Metsu, waar in de voorweide ook al tenten werden geplaatst (nu 'Park 
Metsu' en 'Camping Warande'). 'Camping Florida' was eigendom van Charles Versluys en 
Florida Hennebel. Charles was de oudste zoon van aannemer Gustave Versluys en 
timmerman van beroep. Het timmeratelier bevond zich achteraan het terrein waar naast 
'gewoon' timmer- en schrijnwerk, ook kampeerhuisjes werden gemaakt. 
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Afb. 20. Zicht op de campings 'Billiet' en 'Verkempynck' tijdens de zomermaanden eind 
vijftiger jaren. De campings zijn nog een groot tentenkamp maar de opmars van de 
zomerhuisjes is niet meer te stuiten. De tentenrijen worden onderbroken door rijen 
vakantiehuisjeshuisjes. 
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Afb. 21. Dezelfde twee campings als bij voorgaande afbeelding, nu na de vakantic-pcnode. 
De 'nomadische' toeristen hebben hun tentjes opgebroken en zijn vertrokken. Wat op de 
camping rest zijn de vakantiehuisjes die jaar in jaar uit blijven staan en zo het uitzicht van 
camping bepalen. Had de camping vroeger een dynamisch uitzicht door de steeds wisselde 
opstelling van tenten en bewegende zeildoeken, nu krijgt ze statisch karakter. 
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Afb. 22. Zicht vanuit zuidoostelijke richting op de campings 'Bien Venu', 'Astrid', 'Merlo' 
en 'Florida' uit het begin zestiger jaren. Centraal bovenaan, de hoeve van Oscar Inghelbrecht. 
De tentjes tegenaan de Koningin Astridlaan op zijn camping 'Astrid' zijn geweken voor 
chalets (vergelijk met afb. 14). Het tentenkamp bevindt zich nu achteraan het terrein. Op 
camping 'Merlo', gestart in 1957, staan hoofdzakelijk tentjes in tegenstelling tot camping 
'Florida' dat volledig met chalets is ingericht. 

Afb. 23. Ook op de camping van Charles Metsu kwamen gaandeweg de vijftiger jaren steeds 
meer houten huisjes. Werd de weide 's zomers ingenomen door tenten nu veranderde ze in 
een mini woonwijk. De grond bleef eigendom van de kampeeruitbater, het huisje was het 
eigendom van de vakantieganger. De plaats van de 'trekkende' toerist werd op die manier 
ingenomen door bezoekers met een vast verblijf(je) aan de kust... 
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Afb. 24. Camping "t Jagerhof startte zijn activiteiten in 1966. Wanneer vakantiehuisjes in de 
vijftiger jaren gemaakt werden volgens vraag van de klant, dan worden gaandeweg de 
zestiger jaren chalets in serie geproduceerd. Rijen vakantiehuisjes met vaste maten worden in 
rijen opgesteld langs geasfalteerde wegen. Het uitzicht van de 'camping' is in twintig jaar tijd 
totaal veranderd. Het spontane en avontuurlijke kamperen met de tent werd ingeruild voor het 
geplande en zeker verblijf in een comfortabel zomerhuis. 

BREDENE WORDT PLANMATIG OPGEDEELD IN ZONES 

Om de stedenbouwkundige ontwikkeling van Bredene in goede banen te leiden 
wordt in 1960 een 'Algemeen Plan van Zoningen' opgesteld. Naast de drie 
woonkernen in de gemeente wordt ruimte voorzien voor o.a. landbouw, 
nijverheid, bos, openbare bestemming en toeristische recreatie. 

Via een nieuw aan te leggen weg van groot verkeer, nl. het doortrekken van de 
Zeelaan vanaf de Frankrijklaan tot aan de Brugse steenweg, zou de woonkern 
Bredene aan zee vlot ontsloten moeten worden. Rond de wijk voorzag men 
voorts een ringweg die ten zuiden van de Keerweg zou aansluiten op de 
doorgetrokken Zeelaan. 

De oostelijke helft van de ringweg zou de gegeerde en mobiele toerist vlot naar 
de kampeerzone moeten leiden. De zone voorbestemd om te kamperen strekte 
zich uit langs de Kapellestraat tussen 'Séjour Astrid' en de Klemskerkestraat en 
vanaf de Rozenlaan tot aan het einde van de Koningin Astidlaan. Ook in de 
wijken 'Maria Duyne' en 'Hippodroom' werden drie geïsoleerde kampeerzones 
voorzien. 
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Afb. 25. 'Algemeen Plan van Zoningen' opgesteld door de gemeente anno 1960. Het gebied 
waar men kamperen voorzag bevond zich aan de noordkant van de Kapellestraat, de 
volledige zuidkant van de Koningin Astridlaan tot aan de Rozenlaan en drie geïsoleerde 
kampeerzones in de wijken 'Maria Duyne' en 'Hippodroom'. 
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CAMPINGZONE ASTRIDLAAN 

Afb. 26. De meest westelijk gelegen camping van de kampeerzone Astridlaan was deze van 
Georges De Coster aan de Rozenlaan. De weide rond de hofstede werd in 1959 
kampeerplaats waar zowel trekkers met een tentje of caravan of eigenaars van een 
zomerhuisje plaats vonden. 

Afb. 27. Camping 'Duinzicht' van Georges Decoster is bij de Bredense bevolking best 
gekend onder de naam 'Camping 17', het volgnummer als kampeerplaats dat ze destijds 
kreeg. Zicht op de zomerhuisjes nabij de inkom van de camping. Het zomerhuisje met het 
(bijna) platte dak midden de foto werd in 1967 ontworpen door architect Vansteenkiste, was 
29,77 m^ groot en bevatte naast een keuken, berging en living nog twee slaapkamers voor 
twee personen. 
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Afb. 28. Camping 'l'Aurore' halverwege de Koningin Astridlaan, startte zijn activiteit als 
camping in 1948. Het gazon rond het woonhuis werd 's zomers de uitgelezen kampeerplaats 
voor trekkers. Zoals alle naoorlogse campings was het in het begin uitsluitend tentenkamp 
waar eten bereiden, de vaat doen en de was laten drogen gebeurde in de onmiddellijke 
omgeving van de tent. 

Afb. 29. Ook camping 'l'Aurore' volgde de trend van de vijftiger en zestiger jaren. Tentjes 
werden ingeruild voor vaste constructies en houten chalets omspoelden het woonhuis. De 
kampeeruitbater bleef eigenaar van de grond waar het huisje op werd gebouwd en het huisje 
bleef eigendom van de kampeerder. Om een zomerhuisje te mogen oprichten moest eerst een 
machtiging gevraagd worden aan het schepencollege. 
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TOMITMMMMMr-lMMTlIl 
Afb. 30. Camping 'Duinenhof van André en Martha Vandenbussche in de Koningin 
Astridlaan. Gestart in 1959 werden al heel snel rijen zomerhuisjes gebouwd. De meeste 
huisjes werden gebouwd volgens een stereotiep plan. Ofwel was het een huisje met 
lessenaardak of met zadeldak. 
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Afb. 31. Camping 'Kerlinga' ging van start in 1961. Zicht op het kampeerterrein tijdens het 
eerste werkingsjaar. Naast de zone voorbehouden voor kampeerders met een tentje werden al 
heel snel houten chalets opgericht. Camping 'Kerlinga' beschikte over een droog terrein, had 
moderne sanitaire installaties en lag dicht bij zee. De troeven waarmee Juliette 
Vandenbussche (en Bernard Warlop) mee uitpakten om promotie te voeren. 
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At"b. 32. Campmg 'Kerlmga' een paar jaren later, midden zestiger jaren. Op de expansie van 
de kampeerplaats stond geen rem. De tentjes van de begindagen hadden al lang plaats 
gemaakt voor zomerhuisjes en de kampeerder kon zich bevoorraden in de eigen superette. De 
camping was in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een heus vakantiedorp. 

Afb. 33. De grootste troef van camping 'Kerlinga' was de amuscmentzaal met plaats voor 
650 vakantiegangers. Er kon naar keuze gegeten worden en 's avonds zorgde een 
Hammondorgel snel voor de juiste sfeer toen de dansvloer werd opgezocht. Eind zestiger, 
begin zeventiger jaren bood de camping plaats aan 2.500 toeristen en werd 'Kerlinga' 
synoniem voor een geslaagde zomervakantie. 
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Afb. 34. Camping 'Talloen' ging van start in 1959 onder de bezielende leiding van Rachel 
Talloen en Camiel Vanmassenhove. De wegeninfrastructuur was toen nog niet zoals het nu is 
en om beter bereikbaar te zijn werd het voorliggende terrein vóór de ingang van de 
kampeerplaats gehuurd aan de dienst bruggen en wegen. Op die manier kon de gegeerde 
toerist rechtstreeks vanaf de Kapellestraat de camping binnenrijden. 

Afb. 35. Zicht op het tentenkamp en de zomerhuisjes van camping 'Talloen'. In 1960 werden 
de eerste chalets gebouwd met gerecupereerd afbraakmateriaal van de wereld-tentoonstelling 
te Brussel en in 1965 werden enkele zomerhuisjes overgebracht van camping 'Tourist' dat 
eertijds gelegen was net naast het 'Europahotel' (heden gemeen-telijke parking vóór het Staf 
Versluyscentrum). In 1970 was het terrein volzet met 39 chalets waarvan na de 
saneringsronde in 1986 nog slechts 22 overbleven. In hetzelfde jaar wordt de camping 
'Talloen' herdoopt in 'De Kelle' en heet sinds 2006 'Thalassa II'. 
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Afb. 36. Aan oostelijke kant van de Koningin Astridlaan, palend aan camping 'Kerlinga' en 
camping 'Talloen' kwam in de vroege zestiger jaren het kampeerterrein van Remi Pyra. 
Camping 'Zon en Zee' bood toen hoofdzakelijk plaats aan kampeerders met een trekcaravan. 

Afb. 37. Strikt volgens het gemeentelijk reglement op de kampeerhuisjes werden ook op 
camping 'Zon en Zee' chalets gebouwd. Een houten chalets bezitten aan zee werd al heel snel 
een surrogaat voor een tweede verblijf. Op die manier konden duizenden, vaak Waalse, 
toeristen genieten van een deugddoende vakantie aan de kust. 
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Afb. 38. Camping 'Prins Filips' was de meest oostelijk gelegen camping langs de Koningin 
Astridlaan en werd eertijds uitgebaat door Mare Claeys. Geopend in 1960 zal de geboorte in 
hetzelfde jaar van de kroonprins de inspiratie gegeven hebben voor de naam van de camping. 

Afb. 39. Camping 'Prins Filips', iets meer dan een hectare groot, bood zowel plaats aan 
trekkende kampeerders met een tentje of caravan. Eerder sedentaire toeristen die Bredene 
hadden gekozen als plaats om de jaarlijkse vakantie door brengen konden een standplaats 
huren om er hun zomerhuisje te zetten. 
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Afb. 40. De kleinste camping van liî (.î i,o (nr. 18) is deze gcvveesl van restaurant 'Chez 
Nous' in de Kapellestraat. Eind jaren vijftig en in de zestiger jaren baatte Hedwige Eyland 
haar kampeerplaats uit in de tuin achter de zaak, waar slechts plaats was voor een paar 
zomerhuisjes. De nuttige oppervlakte van het kampeerterrein bedroeg slechts 647 m^ 
(toestand 1966). 

CAMPINGZONE MARIA DUYNE 

Afb. 41. Camping 'Nova Sport' van Gilbert Casier bevond zich eind jaren '50 op de 
westelijke hoek van de Kapellestraat en de Koerslaan. Nadien verhuisde ze naar een terrein 
aan de Blekkaertstraat waar ze heden nog steeds door leden van dezelfde familie wordt 
uitgebaat. 
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Afb. 42. Camping 'Bonanza', langs de Blekkaertstraat, kwam er halverwege de jaren '60 en 
werd toen gerund door G. Vanhoomeweder-Delanghe. Later werd ze overgenomen door 
familie Devos van camping 'Devos'. 

Afb. 43. De oudste 'georganiseerde' kampeeractiviteiten te Bredene zijn te situeren op de 
weide achter de woning van Oscar Devos. Camping "t Voske' ging van start in de dertiger 
jaren en bleef meer dan zestig jaar actief De hoek van Kapellestraat met de Danckaertstraat 
veranderde gaandeweg de tijd in een gebouwencomplex waar op de noden en vragen van de 
vakantieganger werd ingespeeld. De woning van Oscar Devos werd al snel verbouwd tot café 
en kruidenierswinkel. Links ervan kwamen daar nog bij: superette 'St. Raphael' met pensioen 
'Simonne'. Rechts o.a. een feestzaal met hotel en een reeks studio's. Camping 'Devos' 
beschikte over kampeerterreinen in de Danckaertstraat en de Blekkaertstraat. 
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Aft). 44. In de vijftiger jaren werd de uitbating van camping 'Duinenhoeve' van Robert 
Ryckx overgenomen door Jerome Depoorter en uitgebreid. De camping heette voortaan 
camping 'Boerhof en bierhandelaar Jerome deed er alles aan om het café, annex 
kruidenierszaak, annex frituur op te smukken met landbouwalaam. Jerome Depoorter had een 
groot entertainmentgehalte en verzorgde 's zomers op het feestplein, voor een talrijk 
opgekomen publiek, vaak feest- en amusementsavonden. 

Alb. 45. Camping 'Diane', gelegen aan de Koerslaan tegenaan het vakantiecentrum 
'Blutsyde', startte zijn activiteiten in 1953. Naast een camping had Joseph Sanctorum ook 
een gelijknamige pension-friture aan de overkant van de straat. De kampeeractiviteiten 
werden gestopt eind tachtiger jaren. 
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Afb. 46. Plan uit een toeristische folder van de gemeente Bredene (circa 1961). Kampeerzone 
Astridlaan wordt bijna volledig door campings ingenomen en de gemeente telt nu 27 
kampeerplaatsen (vergelijk met afdeelding 10). 

LIJST DER CAMPINGS ANNO 1961 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

't VOSKE 
MERLO 
DUINENHOF 
NOVA SPORT 
BLANCKAERT 
AURORE 

Kapellestraat 307 
Kon. Astridlaan 5 
Kon. Astridlaan 57 
Kapellestraat 269 
Kapellestraat 24 
Kon. Astridlaan 45 

ROYAL CAMPING CLUB Kapellestraat 80 
GELDHOF 
BILLIET 
VERKEMPINCK 
ASTRID 
HIPPODROME 
KERLINGA 
BOURGEOISE 
BLECKAERT 
ZON EN ZEE 
DUINZICHT 
CHEZ NOUS 
TALLOEN 
BIEN VENU 
BEAU SEJOUR 
DIANE 
FLORIDA 
METSU 
PRINS PHILIP 
R.A.C.B. 
BOERHOF 

Kapellestraat 131 
Kon. Astridlaan 97 
Kapellestraat 321 
Kapellestraat 121 
Duindoomstraat 25 
Kon. Astridlaan 61 
Danckaertstraat 1 
Danckaertstraat 8 
Kon. Astridlaan 79 
Rozenlaan 31 
Kapellestraat 243 
Kon. Astridlaan 67 
Kapellestraat 111 
Kapellestraat 259 
Koerslaan 33 
Kon. Astridlaan 7 
Kon. Astridlaan 15b 
Kon. Astridlaan 
Kapellestraat 34 
Duinhoevelaan 4 

Devos en zonen pvba 
Vande Mergel Victor 
Vandenbussche A. en M. 
Casier Gilbert 
Blanckaert Maurice 
Blomme Theodore 
Claeys Mare 
Geldhof Helena 
Rogiers Maria 
Verkempinck Monique 
Inghelbrecht Oscar 
Zwaenepoel Arsène 
Vandenbussche Juliette 
Demaeght Irma 
Devos Georges 
Pyra Remy 
Decoster Georges 
Eyland Hedwige 
Talloen Rachel 
Danneels Simonne 
Jeangot Olga 
Sanctorum Joseph 
Versluys Charles 
W. & W. Metsu bvba 
Claeys Mare 
Kon. Aut. Cl. België 
Depoorter Jéröme 
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Aft). 47. Een vaantje laten wapperen aan je tent of aan je fietst: in de vijftiger en zestiger 
jaren was dat meer dan in. Het was voor een verwoede kampeerder hét herkenningsteken 
voor gelijkgestemden en wie heeft als kind in de zestiger jaren niet met zo'n vlaggetje aan de 
fiets rond gecrost. Op het vaantje wordt het strand en de campings van Bredene mondiaal 
uitgedragen. Bredene is synoniem geworden voor kamperen! 

Het tweede deel van 'Bredene Campinggemeente Vroeger en Nu' belicht de periode vanaf de 
ontdubbeling van de koninklijke baan (1968) en het invoeren van de campingwet van 1971. 
Verder wordt beeld gegeven van de ontruiming van de zone ten noorden van de Kapellestraat 
en de grote saneringsronde midden de tachtiger jaren, maar dat is stof voor een volgend 
jaarboek. 

Erwin Mahieu 
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Activiteiten 

Bestuur 

Ledenlijst 



ACTIVITEITEN GEDURENDE 2007. 
07.01.2007 pralinezondag 

10.01.2007 uitgifte ROEPSTEEN 202 

12.01.2007 medewerking aan de viering "Driekoningen" welke dit jaar 
doorging in het VVF te Oostende. 

21.01.2007: tentoonstelling in het gemeentehuis naar aanleiding van de 
uitreiking van de cultuurprijs aan bestuurslid VANDE 
CASTEELE Louis. Deze prijs werd hem verleend voor de uitgave 
van het boek "Bredene-Dorp vroeger bekeken" en is een uitgave 
van de heemkring Ter Cuere die aan ieder lid gratis werd 
aangeboden samen met het Jaarboek 2006. 

22.01.2007 tot 17 februari 2007: tentoonstelling van de foto's uit het boek 
"Bredene Dorp vroeger bekeken" in de gemeentelijke bibliotheek 
"De Leestuin". 

11.02.2007 opening van de tentoonstelling "schelpencollages" van Kamiel 
Geselle en Henriette Terrein. 

21.03.2007 bezoek aan het Vlaams Parlement te Brussel. 

27.03.2007 voordracht: "Een IJslandvisser vertelt" door Henri Laplasse. 

28.03.207 Uitgifte van het JAARBOEK 2006 

Editoriaal 
Gebeurtenissen in de visserij gedurende 1960 (L. Vande Casteele) 
Gemeenteraadsverkiezing te Bredene 1970 (K. Vermeire) 
Gemeenteraadsverkiezing te Bredene 1976 (K. Vermeire) 
Toeristische verblijven te Bredene (N. Belpaeme) 
Geschiedenis van de badendienst te Bredene (J. Deroo) 
De jaren '20 in de Hippodroomwijk (N Devos) 
Geboortes en sterfgevallen te Bredene in 1839 en 1840 (L. Vande 
Casteele) 
Activiteiten gedurende 2006 
Bestuur 
Ledenlijst. 

Lidkaart: het tramhuisje "Breedene Hippodrome" zoals het er nu 
uitziet. 

30.03.2007 Opening van de tentoonstelling "Bredene Campinggemeente". 
Het is een aanvullende tentoonstelling van wat er in het Staf 
Versluyscentrum niet te zien is. 
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04.04.2007 uitgifte van ROEPSTEEN 203. 

10.05.2007 voordracht: "De Koninklijke stallingen van Oostende", gegeven 
door Ir. Arch. Luc Glorieux 

27.06.2007 uitgifte ROEPSTEEN 204. 

08.07.2007 aperitiefconcert door Koninklijke Gemeentelijke Harmonie 
Bredene. 

11.07.2007 optreden van The Agreement en van Die Verdammte Spielerei. 
Alleen deze tweede groep heeft een optreden uitgevoerd. 

14.07.2007 ontvangst van een groep van 100 mensen met retrofietsen. 
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20.07.2007 optreden van ensemble "Sayani" en de muziekgroep "Touva'. 

27.07.2007 optreden van"Mike Brosnan". 

01.08.2007 bezoek aan het Volkskundig museum Antwerpen welke nu voor 
een paar jaar dichtgaat. 

05.08.2007 aperitiefconcert door Koninklijke Gemeentelijke Harmonie 
Bredene. 

12.08.2007 door de heemkring werd er een barbecue ingericht op het voorerf. 

09.09.2007 het museum werd ter gelegenheid van de Openmonumentendag 
geopend en de bakoven werd terug in gebruik genomen. 
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20.09.2007 in de schuur van het heemhuis werd door erelid Raoul Eeckhout 
een causerie gehouden over het Sas-Slijkens van vroeger en dit 
voor de senioren van 't Sas (initiatief van de gemeente) 

27.09.2007 in de schuur van het heemhuis werd door bestuurslid Louis Vande 
Casteele een causerie gehouden over "Bredene-Dorp vroeger 
bekeken" en dit voor de senioren van het Dorp (initiatief van de 
gemeente) 

10.10.2007 uitgifte ROEPSTEEN 205. 

25.10.2007 voordracht "Een regenboog van Vlaamse dialecten" door Prof. 
Dr. Magda Devos. 

Volgende fotobladzijden werden uitgegeven met ROEPSTEEN: 

202: zicht op de kerk van Bredene-Dorp van uit de tuin van ons oud 

heemhuisje in de Kerkstraat 

203 zicht op Fort Napoleon 

204 de bouw van de tribune van "Hippodrome de Breedene" 

205 de bouw van het Militair Hospitaal. 

De werkgroep "museum, bibliotheek en heemhuis" kwam praktisch iedere 
woensdag samen en heeft zeer veel werk geleverd in 2007 

Heemhuis, museum en bibliotheek waren gedurende het ganse jaar open op 
zondagvoormiddag. Van 11 februari tot 6 mei was het museum en de 
tentoonstelling "schelpencollages" ook open op woensdagnamiddag en 
zaterdagnamiddag. 
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BESTUUR 

Heemkring Ter Cuere 

Erehoofdman: Noël Belpaeme 

Behcerraad. 

Erelid: Raoul Eeckhout 

Hoofdman Willy Cattrijsse Onderhoofdman Degoe Willy 
Secretaris Roland Vansteenkiste Penningmeester Gilbert Pittery 

Beheerders 

Noël Belpaeme Jeannine Damman Anne Mie De Leyn 
Nicole De Vos Erwin Mahieu Roger Opstaele 
Joseph Stroobant Henriette Terrein Louis Vande Casteele 
Roger Vennael Jean Pierre Willaert 

Beheerders van ambtswege ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | 

Willy Vanhooren 

Steve Vandenberghe 

Erwin Feys 

Jacky Maes 

burgemeester Jacques Deroo eerste schepen 
tweede schepen Doris Vermoortel derde schepen 
vierde schepen Kristien VanmuUem vijfde schepen 

schepen en OCMW-voorzitter. 

Het bestuur anno 2007. 

Foto: Peter Maenhout. 
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NAAM 

AELBRECHT WILFRIED 

APPELMANS DONAT 

BAELS EDUARD 

BAERT ERWIN 

BAILLIERE SIMON 

BAMELIS GEERT 

BARBAIX LOUIS 

BARE LESLIE 

BAUWENS GERRIT 

BEIRENS-LENAERS 

BELPAEME NOEL 

BENTEIN ANNIE 

BEUN GERMAIN 

BEUREN AXEL 

BEYEN AUGUST 

BIBLIOTHEEK KRIS LAMBERT 

BILLIAU RIKA 

BLOMME FERDINAND 

BLOMME RAYMOND 

BOEY NOEL 

BOEY RAYMOND 

BOLLENBERGHE SIMONNE 

BORGHS BALDER 

BORIES BERNADETTE 

BOUCKENARE JOSEE 

BOUCQUEZ-LAPLASSE 

BOUDENGEN-BERTENS 

BOYDENS NATHALIE 

BROUCKE LEON 

BRUYNEEL VANHECKE 

BRUYNEEL-MEYER 

BRUYNINCKX-MARCKX 

BRYSSE JOHAN 

BUNDERVOET MYRIAM 

CAESTECKER HUBERT 

CALLEBOUT-BOLLENBERG 

CALMEYN NORA 

CAPPAERT GEORGES 

CARDON ROMAIN 

CATELLION-COOLEMAN 

CATTRIJSSE WILLY 

CHIELENS JEANPIERRE 

CHRISTIAEN MONIQUE 

CLAEYS GERARD 

CLAEYS NORBERT 

CLAEYS-LONCKE 

CLICTEUR AUDOMARUS 

ADRES 

ZWALUWENSTRAAT 69 

MONIKKENSTRAAT 6 

WARSCHAUSTRAAT 12 B 8 

NIEUWELANGESTRAAT 87 

KASTANJELAAN 37 

KERKSTRAAT 8 

M LAGRAVIERESTRAATR 43 

FR.VINCKELAAN 36 

VAN ISEGHEMLAAN 116 B 3 1 6 

FLORALAAN 7 

BRUGGESTRAAT 408 

ETTELGEMSESTRAAT 137 

BAARSSTRAAT 3 

SINT GODELIEVEDREEF 26 

SINT RIQUIERSTRAAT 12 

WELLINGTONSTRAAT 7 

E. BEERNAERTSTRAAT 87/1 

IRISSTRAAT 12 

ORCHIDEELAAN 24 

DUINENSTRAAT 108 

PARKLAAN 64 

ACACIALAAN 18 

BATTERHSTRAAT 47 B1 

MOLENPARK 13 

ZEGELAAN 1 6 B 

DRIFTWEG 59 

SLUISVLIETLAAN 68 

KON ASTRIDLAAN 53 BUS B 

LEFFINGESTRAAT 133 

ZANDHEUVEL 4 BUS 8 A 

BRUSSELSTRAAT 14 

PARKLAAN 49 

STIJN STREUVELLAAN 20 

ZILVERLAAN 303 

PR.STEPHANIEPLEIN 37/3 

DRIFTWEG 167/301 

JOZEF II STRAAT 44 

VOSSESLAG 105 

BREENDONKLAAN 37 

MARKTSTRAAT 32 V3 B 4 

FR.VINCKELAAN 106 

DORPSTRAAT 44 

E.BEERNAERTSTRAAT 76 B 7 

STATIONSTRAAT 25 

NUKKERSTRAAT 16 

GENTSTRAAT 48 

DRIFTWEG 85 

GEMEENTE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8480 BEKEGEM 

8460 OUDENBURG 

8460 OUDENBURG 

8310 SINT KRUIS 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8470 GISTEL 

8450 BREDENE 

9930 ZOMERGEM 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8421 VLISSEGEM 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8420 DE HAAN 

8450 BREDENE 

8460 OUDENBURG 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8420 DE HAAN 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 
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CLYBOUW LIONEL 

COELUS ROBERT 

COLSOUL M-J 

CROMBEZ-VERCRUYSSE 

CUYPERS JEAN 

D'HULST-LEIRMAN 

DAGRAIN JEAN CLAUDE 

DAMAN PIET 

DAMMAN JEANNINE 

DAMMAN NICOLE 

DANNEELS GEORGES 

DAVID RAYMOND 

DE BETHUNE E 

DE COCK SUZANNE 

DE FACQ MARIE THERESE 

DE JONCKHEERE JAN 

DE LEYN ANNEMIE 

DE ROOY ISIDOOR 

DE WISPELAERE Y 

DEBAILLY WILLY 

DEBEEN-RICQUIER 

DEBEUCKELAERE RUDI 

DEBRABANT JOHAN 

DEBRUYNE LUC 

DEBRUYNE-BOLLENBERG 

DECLERCK-SAMYN 

DECLERCQ ALFONS 

DECLERCQ JEAN PIERRE 

DECLOEDT-LIEVENS 

DECOSTER-BAELS 

DECRETON WILFRIED 

DECROOS JOHAN 

DEFEVER-ANTHIERENS 

DEGOE WILLY 

DEKEYSER ANNE 

DEKNUYDT R 

DELANGHE JENNY 

DELCOUR EDDY 

DELRUE FRED 

DELRUE GEORGES 

DEMEERE HENRI 

DEMETS-INGELAERE 

DENDOOVEN JEAN-PIERRE 

DEPREZ LILIANE 

DEPUIJDT ROGER 

DEPUYDT WILLY 

DEROO GILBERT 

DEROO JACQUES 

KAPELSTRAAT 68 B8/02 

VISSERSSTRAAT 9 

ZANDHEUVEL 4 E 4 

HEIDELAAN 46 

OOSTSTRAAT 67 

DERBYLAAN 13 

HEIDEBLOEMLAAN 22/2 

ZEGELAAN 16 

BUURTSPOORWEGSTRAAT 87 

BATTERIJSTRAAT 49 

DUINENSTRAAT 245 

PR. ELISABETHLAAN 51 

KASTEELDREEF 10 

JOZEF II STRAAT 44 

DUINENSTRAAT 252 

VIOLIERENLAAN 3lA 

VREDESTRAAT 14 

GOLFSTRAAT 64 

COPMANLAAN 13 

MONIKKENSTRAAT 17 

ANTWERPENSTRAAT 32 

DERBYLAAN 69 

PR.KARELLAAN 15 

TABORALAAN 30 

JACOB BESAGESTRAAT 57 

J.DE TER BEERSTLAAN 22 

KIEVITSTRAAT 18 

PAUWHOFLAAN 32 

DR.E.MOREAUXLAAN 233 

RUITERLAAN 18 

SCHARSTRAAT 6 

BENEDIKTIJNEN STRAAT 4 

FR.VINCKELAAN 174 

FAZANTENLAAN 4 

DUINENSTRAAT 37 

DRUIVENLAAN 23 

VOORHA VENLAAN 1/22 

TROONSTRAAT 258/006 

SLUISVLIETLAAN 62 

PRKARELLAAN6B101 

DRIFTWEG 135 

DUINENSTRAAT 280 

HAUTHEM 1 

ZEGELAAN 2 

GENTSTRAAT 21 B 6 

IEPERSTRAAT 64 B2 

BREIDELSTRAAT8B1 

EKSTERSTRAAT 24 

8450 BREDENE 

8420 DE HAAN 

8450 BREDENE 

8420 DE HAAN 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8420 DE HAAN 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8510MARKE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

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 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8460 OUDENBURG 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

3320 HOEGAARDEN 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 
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DERYNCK ALICIA 
DESCHACHT DANIEL 

DESCHEPPER DANIEL 

DESCHEPPER EUGEEN 

DESMETERIC 

DESMET HENRIETTE 

DESMET HENRIETTE 

DESNERCK ROLAND 

1 DESOPPER-WAUTERS 

DEVISCHLUC 
DEVOSFERNAND 

DEVOS GILBERT 

DEVOS-CASIER 

DEVRIESE MARIE LOUISE 

DILLEN RAYMOND 

DIRICKX KAMIEL 

DOENS LUCIEN 

DRIESSEN ALBERT 

DUBOIS-HENNAERT 

DUCHATEAU FRANCOIS 

DUFLOU BERNARD 

DUMOLIN ROOS 

DUMON ANDRE 

EECKHOUTJAN 

EECKHOUT RAOUL 

EVERAERT BRAM 

EYLAND-TA VERNIER 

FALISE JEAN PIERRE 

FERMANS ROGER 

FEYS ERWIN 

FISCHER ANDRE 

FISCHER CARLO 

FRANCIER JACQUES 

GEEDS ANDRE 
GEMEENTE MIDDELKERKE 

GERIL RAYMONDA 

GERMONPREZ LUDWIG 

GERRIS ERIK 

GESELLE ERNA 

GESELLE GUIDO 

GEVAERT-JONCKHEERE 

GOEMINNE FRANK 

GOES DENNIS 

GOETRY A. 

GOMBERT LAURENT 

GROENVYNCK CINDY 
GRYSON EDDY 

HEMERYCK DANIEL 

NOORD EDESTRAAT 72 

LOTUSLAAN 19 

SALVIALAAN 28 

MARIAKERKELAAN 8 

KOERSLAAN 61/71 
MEEUWENLAAN 15 

MEUWENLAAN 15 

WATERGANGSTRAAT 9 

H.VANBLAERESTRAAT 9 

ROEKSTRAAT 17 

RUITERLAAN 8 

DANKAERTSTRAAT 8 

KLAPROZENLAAN 9 
BUURTSPOORWEGSTRAAT 47 

PONTONSTRAAT 14 

TABORALAAN 182 

ZEGELAAN 10 

WEZELLAAN 9 

NIEUWSTRAAT 60 

LEFFINGESTRAAT 5 6 B 3 

OUD VLIEGVELD 63 
JOZEF II STRAAT 29 B i l 

ZEESTERLAAN 27 

BERKENLAAN 35 

WAGENMAKERSTRAAT 3 

DORPSTRAAT 18 

POPULIERENLAAN 14 

H.SERRUYSLAAN 78 B l9 

SERG. DE BRUYNESTRAAT 45 

VICOGNELAAN 9 

HALFWEGHUISSTRAAT 36 

MOLENSTRAAT 92 

TORHOUTSESTEENWEG 509 

BOSDUIVENSTRAAT 21 

SPERMALIESTRAAT 1 

PR ELISABETHLAAN 44/1 

PARKLAAN 50 

J DE TER BEERSTLAAN 1 B 2 0 1 

BOSDUIVENLAAN 20 

STROBLOEMLAAN 33 

PAUWHOFLAAN 68 

ZIJDELING 31 
GROENENDIJKSTRAAT 79 

MEEUWENLAAN 7 B 9 

DRIFTWEG 31 
DR.E.MOREAUXLAAN 77 

DOORNEBILKSTRAAT 48 

NIJVERHEIDSTRAAT 85 

8450 BREDENE 1 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8420 KLEMSKERKE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 1 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8490 SNELLEGEM 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8430 MIDDELKERKE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8420 DE HAAN 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 
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HESCHBURG FERNAND 
HIMPENS ERIC 

HOLLEVOET GILBERT 

HOSTEN ROGER 

HOSTYN JAN 

HUBERT-VANBELLE 

HUBRECHTSEN GEORGES 

HUBRECHTSEN-CATTOOR 
HUYGHEBAERT ANDRÉ 

HUYGHE-KIMPE 

INGHELBRECHT WILFRIED 

IPPEL SIMON 

JANSSENS JUUL 

JONCKHEERE ROGER 

JONCKHEERE-VANRENTEGHEM 

KIMPE PIERRE 

KNOCKAERT GEORGETTE 

KNOCKAERT MARC 

KROOTHOEP CHRISTIANE 

KUNSTKRING DE PEPERBUSSE 

LACOERE WILFRIED 

LAGA-BEUSELINCK 

LAGROU-DESMET 

LAGROU-SAMIJN 

LAUWEREYNS ROLAND 

LEIRMAN-WALGRAEVE 

LEPEIRE NOLLET 

LESTHAEGHE PAULA 

LINGIER PAUL 

LONCKE ROGER 

LOOSVELD JACQUES 

LOWYCK BVBA 

LOY WALTER 

LUCA DELODDER 

LUCIDARME-BORNY 

LUST DIRK 

LUST LUC 

MAENE DANIEL 

MAERTENS BERNARD 
MAES JACKY 

MAHIEU ERWIN 

MAHIEU MARIE-CHRISTINE 

MAHIEU RAYMOND 

MASSSCHELEYN PATRICK 

MATHAY-KNOEBL 

MEESSCHAERT GILBERT 

MEEZE ROMAIN 

MESTDAGH MARIA 

KEERWEG 30 

SCHORRENDIJK 10 
GUIDO GESELLESTRAAT 40 

PR.ELISSABETHLAAN 71 

ZWALUWENSTRAAT 118 

VAN DYCKSTRAAT 66 

FR.VINCKELAAN 79 

GERSTSTRAAT 3 5 A 

VERBONDENENLAAN 8 

ZANDHEUVEL 4 Bl9 

GEMENEWEIDESTRAAT 5 

VERENIGINGSTRAAT 161 

WIJDBOS 26 

DRIFTWEG 131 

VELDSTRAAT 40 

J.PEURQUAETSTRAAT 18 B 2 

LEFFINGESTRAAT 1 3 5 F / B 9 

GANZENSTRAAT 18 

FR.VINCKELAAN 151 

PR BOUDEWIJNSTRAAT 7 
FAZANTENLAAN 37 

DORPSTRAAT 112 

KOOPVAARDIJSTRAAT 33 

GOLFSTRAAT 66 

BUURTSPOORWEGSTRAAT 91 

KAN.DR.L.COLENSTRAAT 2 

ZEGELAAN 6 

NOORDZEESTRAAT 30 

SCHIETBAANSTRAAT 34/2VR 

VOORHAVENLAAN 125 

SLUIZENSTRAAT 129 

ARCHIMEDESSTRAAT 53 

V0RSINKBAAN21 

KAPELLESTRAAT 12 

SLUISVLIETLAAN 67 
SPAARZAAMHEIDSTRAAT 56 

DORPSTRAAT 42 

SALVIALAAN 40 

SINT PAULUSSTRAAT 40 

DUINENSTRAAT 264 

DUINENSTRAAT 186 

DUINENSTRAAT 123 

DUINENSTRAAT 186 

MOLENSTRAAT 58 

SLUIZENSTRAAT 127 

PAAPHOEK 49 

PR.MARIE-JOSELAAN 6 

FRANKRIJKLAAN 8 

8450 BREDENE 

8460 OUDENBURG 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8490JABBEKE 

8400 OOSTENDE 

2440 GEEL 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

9450 HAALTERT 
8460 OUDENBURG 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 
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MESTDAGH MARIA 

M E T D E P E N N I N G H E N - D E V O S 

METSU ROLAND 

METSU W 
METSU WILLY 

MEVROUW DERINCK URBAIN 

MEVROUW FOCKE ERIC 

MEVROUW LAMBRECHT 
EUGENIE 

MEVROUW RONDELEZ AIMÉ 

MEYNTJENS LEON 

MEYSMAN WIM 

MEYUS-PLOVIE 

MOERMANS-CHRISTIAEN 

MYLLE WILLY 

NAESSENS HELENE 

NEELS ERNA 
NEIRINCK R 

NOWAK ANTONI 

OPSTAELE ROGER 

PANCKOUCKE RAYMOND 

PANESI RICHARD 

PATTYN-MASSELIS 

PHILIPS MAURICE 

PIETERS MARTHA 

PIETERS WILLY 

PILLE-BEUSELINCK 

PITTELJON ETIENNE 

PITTERY GILBERT 

PLOVIE ARIANE 

PLOVIE HERBERT 

PLOVIE MARCEL 
POLET-COLMAN 

POLLET FREDDY 

POTTIEZ-VANDENBRIELE 

PROVINCIALE BIBLIOTHEEK

PROVOOST EMIEL 

PYRA GEORGES 

RAMMELAERE WILLY 

RENAUDIN ROGER 

REUNBROUCK RENE 

REYBROUCK COUTEREEL 

ROTSAERT FREDDY 

ROTSAERT-DEVLIEGER 

ROUSSEEUW MARTINE 

ROUSSELLE MARC 

RYCX-COUCKE 

RYCX-CRABBEELS 

FRANKRIJKLAAN 8 

ZUID-OOSTWUK 8 

ZANDSTRAAT91B 

KON.ASTRIDLAAN 1 5 B 

DR.E.MOREAUXLAAN 263 

BEDEVAARTSTRAAT 8 

SLUISVLIETLAAN 37 

NUKKERWIJKSTRAAT 56 

DORPSTRAAT 80 

TABORALAAN 170 

BUURTSPOORWEGSTRAAT 52 

IJZERLAAN 2 

VREDESTRAAT 19C 

ANNA CASTELEINSTRAAT 8 

KEERWEG 23 
VOORHAVENLAAN 136 

PAGODENLAAN 394 

HASSELTSTRAAT 3 B 4 L 

L. PARETLAAN 24 

BLOEMENSTRAAT 11 

SINT ANTONIUSSTRAAT 1 B 3 

MOLENSTRAAT 60 

RUE E CAMBIER 5 

FR. VINCKELAAN 76 

KONINGSTRAAT 7 BUS 16 

DUINENSTRAAT 15 
LEOPOLDLAAN 179 

BUURTSPOORWEGSTRAAT 87 

KRIEKESTRAAT 54 

DORPSTRAAT 27 

EIGENHAARDSTRAAT 9 

EENDENSTRAAT 16 

DUINENSTRAAT 23 

RIETSTRAAT 51 

PROVINCIEHUIS TOLHUIS 
JAN VAN EYCKPLEIN 1 

PAUL MICHIELSLAAN 33 

DORPSTRAAT 74 

DORPSTRAAT 158 

BRONSTRAAT 4 

VOORHAVENLAAN 171/6 

H.ZWAENEPOELSTRAAT 5 

FRANKRIJKLAAN 6 

JOOS DE TER BEERSTLAAN 16 
GOLFSTRAAT 52 

VREDESTRAAT 37/2 

PESCATORSTRAAT 53 

VICOGNEPLEIN 14 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8340 SYSELE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

1020 LAKEN 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

7100 HAINES PIERRE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8430 MIDDELKERKE 

8450 BREDENE 

8480 EERNEGEM 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8000 BRUGGE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 
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SCHREUS LILIANE 

SERIE EDMOND 

SIX EDDY 

SMETS FRANCOIS 

SMISSAERT RITA 

STANDAERT R 

STROBBE JACQUES 

STROOBANT JOSEPH 

STUBBE JOZEF 

T'JAMPENS RIK 

TACK MARCEL 

TERRYN HENRIETTE 

TERRYN STRAGIER 

TETAERT SCHILLEWAERT 

TIMMERMANS ROGER 

TROMONT HERVE 

VAN DEN BERGEN ROGER 

VAN DEN BROECK FRANCOIS 

VAN EECKE MARIE THERESE 

VAN EEGHEM JEANNINE 

VAN EENOO MONIQUE 

VAN HOOF ERIC 

VAN HUELE VICTOR 

VAN ISACKER JACQUES 

VAN ISEGHEM AUGUST 

VANBIERVLIET-MESTAGH 

VANDAMME PATRICK 

VANDE CASTEELE LOUIS 

VANDECASTEELE JEAN 

VANDECASTEELE-BELPAEME 

VANDEILE R 

VANDEN BERGHE-DEFLOOR 

VANDENBERGHE JEANNINE 

VANDENBERGHE STEVE 

VANDENBERGHE-LEMS 

VANDENBOGAERDE MARCEL 

VANDENBOGAERDE-

VERGRACHT 

VANDENBUSSCHE WILLY 

VANDENWEGHE JAN 

VANDEPITTE-MARVELLIE 

VANDEVELDE FRANCOIS 

VANDIERENDONCK MARIA 

VANHEE DOUCHAMPS 

VANHERCKE GEERT 

VANHOOREN WILLY 

VANHOUCKE DEPOORTER 

VANHOUTTE CONSTANTINUS 

ST-PIETERSSTRAAT 42 

TABORALAAN 50 

BEUKENLAAN 1 

KWARTELSTRAAT 6 

L GRAVIERESTRAAT 17 

GISTELHOFSTRAAT 90 

DRIFTWEG 41 

TER CUEREPLEIN 9 

SLUISVLIETLAAN 75 

DUINENSTRAAT 244 

KAN.DR.L.COLENSTRAAT 10/3 

BUURTSPOORWEGSTRAAT 89 

FR.VINCKELAAN 50 

P.GERARD DEFEVERSTRAAT 10 

SINT SEBASTIAANSTRAAT 24 

SCHAPENSTRAAT 54 

VIOLIERENLAAN 44 

ROODKRUISSTRAAT 26 

KLAPROZENLAAN 8 

KON.ASTRIDLAAN 18 

MOLENSTRAAT 77 

STEENOVENSTRAAT 7 

CH.HUYSSTRAAT 5 

BREENDONKLAAN 49 

IJZERSTRAAT 1 

GOLFSTRAAT 35 

RODE KRUISSTRAAT 10 

SINT RIQUIERSSTRAAT 17 

SPAARZAAMHEIDSTRAAT 82 

BREENDONKLAAN 26 

POLDERSTRAAT 85 

KERAMIEKSTRAAT 2 

NUKKERSTRAAT 86 

GANZENSTRAAT 25 

BENEDIKTIJNERSTRAAT 17 

SLUIZENSTRAAT 196 

ANTWERPENSTRAAT 52 

FR VINCKELAAN 99 

ST SEBASTIAANSTRAAT 36/13 

NOORDEDESTRAAT 9 

GISTELSESTEENWEG 48 

FRANKRIJKLAAN 9 

GROENENDIJKSTRAAT 102 

PAUWHOFLAAN 11 

NOORDZEESTRAAT 8 

VREDESTRAAT 16 

ZEGELAAN 15 

8460 OUDENBURG 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8920 LANGEMARK 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

9220 HAMME 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8370 BLANKENBERGE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 1 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE | 
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VANLAERE GERARD 

VANLEENHOVE-HOSTE 

VANLERBERGHE PHILIPPE 

VANMASSENHOVE GILBERT 

VANMASSENHOVE-VAN 

GHELUWE 

VANMULLEM KRISTIEN 

VANPARYS ERIK 

VANREEMPTS FRANS 

VANSTEENE DENISE 

VANSTEENKISTE ROGER 

VANSTEENKISTE-MYLLE 

VANSTEENKISTE-VAN 

GHELUWE 

VANWALLEGHEM FRANKY 

VERCARRE ETIENNE 

VERHAEGHE ROLAND 

VERMAEL ROGER 

VERMEIRE KRISTOF 

VERMEULEN ROLAND 

VERMOORTEL DORIS 

VERMOTE NELLY 

VERSLUYS WILLY 

VERVLOET GEERT 

VILAIN OMER 

VITSE DIRK 

VROOMEN PROSPER 

VVF OOSTENDE 

VYVEY MARIA 

WALTERS GUIDO 

WEYNEN EUGENIUS 

WILLAERT JEAN-PIERRE 

ZWAENEPOEL CHRIS 

ZWAENEPOEL FERNAND 

BUURTSPOORWEGSTRAAT 63 

BATTERIJSTRAAT 66 

KWINTEBANKSTRAAT 4 

KROONLAAN 19 

SLUISVLIETLAAN 33 

MOLENSTRAAT 64 

SLOEPENSTRAAT 9 

L.PARETLAAN 15 

NOORD EDESTRAAT 112 

RUITERLAAN 4 

SLUIS VLIETLAAN 100 

IJZERLAAN 5 

DUINENSTRAAT 2 

HOEFUZERLAAN 1 

NOORDZEESTRAAT 11 

WATERLANDSTRAAT 30 

RUITERLAAN 9 B 

DUINENSTRAAT 219 

WATER VLIEGPLEINSTRAAT 17 

ZEESTERLAAN 35 

HENDR.BAELSKAAI 2 

SINT RIQUIERSTRAAT 13 BlOl 

ROGIERLAAN 38 B i l 

POPSTAELSTRAAT 68 

DUINENSTRAAT 251 

KAN.DR.L.COLENSTRAAT 6 

KAPELSTRAAT 33 

HON.BORGERSSTRAAT 107 

J.PEURQUAETSTRAAT 52/5 

VAN DYCKSTRAAT 22 

AARTRIJKESTRAAT 85 

LINDENSTRAAT 8 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

2400 MOL 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8490 VARSENARE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8450 BREDENE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8400 OOSTENDE 

8480 EERNEGEM-

8450 BREDENE 
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MET DE MEDEWERKING VAN DE 

kantoren Bredene 
- Fritz Vinckelaan 246, Bredene 

tel. 059.34.21.00 
- Prins Karellaan 7, Bredene 

tel. 059.33.94.40 

CULTUURDIENST VAN 


