
het onderhoudsdossier voor beide gevels door de dienst Monumenten en Landschappen werd
goedgekeurd, werden de herstellingswerken aan beide gevels aangevat. Het aannemingscontract
werd op 4 september 2007 ondertekend.

Zo kunnen voortaan beide gevels, daterend uit de periode 1892-1897, in al hun glorie bewonderd
worden door de verdedigers van het erfgoedpatrimonium en stadsgezichten.

IN MEMORIAM WALTER MAJOR (1937-2011)

Op 21 oktober 2011 overleed, tot onze grote smart en in de ouderdom van 74 jaar, onze
ondervoorzitter Walter Major. In leven was hij leraar aan het SHTIO Oostende en echtgenoot van
mevr. Esther Vanlerberghe.

Reeds kort na de stichting van de Heemkring werd Walter aangesloten lid en in 1974 werd hij
opgenomen in het bestuur. Hij was dus meer dan 37 jaar bestuurslid.

Onmiddellijk bleek zijn interesse voor geschiedenis en heemkunde en vooral voor de luchtvaart. Hij
schreef artikels in ons tijdschrift en hield verschillende voordrachten over zowel de luchtvaart als
het noodgeld, de postkantoren, telefonie en telegrafie en 19de eeuwse briefhoofden.

In 1980 kwam er echter een kentering in het leven van Walter. Hij werd zwaar ziek en moest
dringend een heelkundige ingreep ondergaan. Zijn leven ging aan een draadje maar dank zij zijn
wilskracht, de goede zorgen van het medisch personeel en de steun van zijn familie overwon hij zijn
ziekte. Alhoewel. Die medische ingreep zou de laatste niet zijn. Er volgden er nog één en dertig!

Spijts zijn handicap bleefWalter voortwerken. Hij stichtte de "Stoma-club Oostende" en werd er de
voorzitter van. Ontelbare voordrachten heeft hij over dit onderwerp gehouden. En om zijn
medemens nog beter te helpen schreef hij, in samenwerking met Rita Verhulst, zijn levenswerk: het
"Vademecum voor Stomadragers". Het werk verscheen voor het eerst in 1982, beleefde in 2007 een
tweede druk en werd intussen in het Frans vertaald.
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Ook zijn interesse voor de luchtvaart verminderde niet. Zo verscheen van zijn hand in 1993 "Het
vliegveld te Stene-Oostende: een geschiedenis in documenten". En in 2009 verscheen, in
samenwerking met zijn boezemvriend Norbert Vanthomme, zijn tweede grote werk "Vleugels
boven Oostende".

In 2006 werkte hij, in ons museum, mee aan de samenstelling van een grote tentoonstelling over
luchtvaart te Oostende. Dank zij hem konden wij allerhande interessante voorwerpen en
documenten ten toon stellen. Bovendien verzorgde hij de catalogus onder de titel "Oostende
schreef/schrijft luchtvaartgeschiedenis".

Intussen was er een bestuurswissel geweest in de Heemkring en werd Walt er Major in 1999
ondervoorzitter, functie die hij tot het einde bleef uitoefenen.

Walter was ook een groot verzamelaar van o.a. postzegels betreffende de luchtvaart. Het is dan ook
niet te verwonderen dat hij Nationaal Commissaris Aerofilatelie was.

En zoals één van de sprekers op de uitvaartplechtigheid zei: "Ik zie hem nog binnenkomen in ons
lokaal, lichtjes gebogen, met een rode sjerp rond de hals en zijn onafscheidelijk boekentasje in de
hand met daarin een zeldzaam document of affiche of een zeldzame prentkaart".

Ook bij de Plate verraste hij ons regelmatig met zeldzame documenten.

Aan dit alles is nu een einde gekomen.

Een bekwame lesgever, een uitstekend spreker, een intelligente man met een sterke persoonlijkheid
en zoals op het doodsbericht staat "een schat van een echtgenoot en vader" is niet meer.

Walter, wij zullen u missen. Vaarwel.

Namens het Bestuur

Jean Pierre Falise
Voorzitter
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