
VAN eELTAKLOPPERS EN JUBILARISSEN

door Roger TIMMERMANS

Aan het artikel "De Celtakloppers", (DE PLATE nr.3, maart, p.2009-65) had ik graag enkele nadere
bijzonderheden en nauwkeuriger gegevens toegevoegd.

Op zaterdag 23 mei 1964, greep de viering plaats van kaarters-kampioen 1964, dhr. Albert
Mechelen. Hoogstwaarschijnlijk de persoon met de trofee in handen. Dit feest ging door in het
lokaal FLUVIAL, bij dhr. Marcel Leurs, Graaf de Smet de Naeyerlaan 8 te Oostende. Alle leden
waren dan ook aanwezig. Bij deze gelegenheid werd door de voorzitter van de club, dhr. Eugène
Deceuninck, een toespraak gehouden. Hij dankte de ere-voorzitter, dhr. Georges Vanhercke, voor
zijn milde steun, alsmede de uitbater, dhr. Marcel Leurs en zijn echtgenote Marie-José, voor de
steeds betoonde genegenheid voor de club. Tevens bracht hij hulde aan de oudste leden van de club,
dhr. en mevr. Nassel- Kieken, die op deze dag hun diamanten bruiloft vierden (1).
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Op een andere bladzijde, in dezelfde uitgave, verscheen ook een gelegenheidsfoto van de
hogergenoemde jubilarissen, omringd door een hele schare kinderen, kleinkinderen en familieleden.
Het onderschrift luidde: .

DIAMANTEN BRUILOFT TE OOSTENDE

De echtelingen August Nassel - Clara Kieken, Lijndraaiersstraat 50 vierden hun diamanten bruiloft.
Ze kregen lO kinderen, 5 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.

Zoals op te maken valt uit bovenstaand krantenartikel was, in 1964, dhr. Marcel Leurs uitbater van
café "FLUVIAL" en niet dhr. Pier Kimpe, zoals dhr. Marcel Calcoen zich meent te herinneren.
Volgens een andere bron zou hij er nog steeds uitbater geweest zijn halfweg de jaren tachtig.

NOTA

Café "FLUVIAL", bij dhr. Marcel Leurs, was ook het lokaal van een vogelpikmaatschappij, met
name "Celta PK" of "Celta Pikkers Klub" (2).

(1) De Zeewacht d.d. 29.05.1964.
(2) De Zeewacht d.d. 03.01.1964.

* * *

Mooi zicht van het "Klein Strand" van rond de jaren 1970.
Op de achtergrond ziet men het nu afgebroken westerstaketsel.
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