
SCHEEPSBOUWER 

ANDRE HILLEBRANT 

OVERLEDEN 

Dinsdag 28 oktober 1975 is 
op 74-jarige leeftijd de heer 
André Hillebrant, weduwnaar 
van mevrouw Sophie VUeyn 
in het H. Serruysziekenhuis 
te Oostende overleden. 
De afgestorvene was afkom
stig uit Adinkerke en een zeer 
bekend figuur. 
Vanaf zijn prille jeugd was 
André werkzaam op de 
scheepswerf van zijn vader te 
Nieuwpoort. In 1914 toen de 
eerste wereldoorlog uitbrak 
week hij met zijn vader en 
broeder en hun scheepsmate-
riaal naar Dieppe alwaar zij 

opnieuw een eigen scheepswerf 
oprichtten, waar verscheidene 
nieuwe vaartuigen gebouwd 
werden voor Belgische en 
Franse reders. In 1919 kwa
men zij naa r Nieuwpoort te
rug waar zij opnieuw een 
scheepswerf oprichtten. In 1921 
toen bijna de ganse vissersbe
volking uit Adinkerke De 
Panne, Koksijde en Oostduin-
kerke zich te Oostende kwa
men vestigen, waar zij hun 
oude vaartuigen verkochten 
en nieuwe schepen lieten bou
wen, kwam André met zijn 
vader en broeder zich even
eens te Oostende vestigen en 
r ichtte er een scheepswerf op 
langs de oude werfkaai in het 
' ^ d e oude hande'sdok. In 
19J4 kwamen zij zich vestigen 
op de nieuwe werfkaai in de 
nieuwe vissershaven, waar zij 
nog een rroot aan ta l schepen 
bouwden en waar de werf uit
geroeide tot een gewaardeerde 
onderneming. In 1965 nam 
André een wel verdiende rust. 
Thans heeft een ziekte hem 
neergeveld. Wij zullen André 
op onze vissershaven niet 
meer ontmoeten. Vrijdag 31 
oktober 1975, werd hi j onder 
grote belangstelling ten grave 
gedragen na een plechtige 
lijkdienst in de St-Antonius-
kerk Vuurtoren, gevolgd door 
de bijzetting in familiegraf
kelder aan de Stuiverstraat . 

Aan zijn achtbare familie 
biedt ons blad haa r oprecht 
rouwbeklag aan . 

(N MEMORIAM 

LODEWIJK 
CORNAND 

Bij het ter perse gaan ver
nemen wij het afsterven van 
de heer Cornand Lodewijk. De 
afgestorvene was in de visse
rijmiddens een goed gekend 
en graaggezien figuur, en 
heeft veel goed gedaan voor 
vele mensen. 

Hij werd geboren te Aalst op 
27 maar t 1911 en overleed in 
het H. Seruysziekenhuis te 
Oostende op donderdag 30 ok
tober 1975 na een langdurige 
en pijnlijke ziekte. 

Heden woensdag had de uit
vaartplechtigheid in stilte 
plaats gevolgd door de Crema
tie te Brussel. 

In hem verliezen wij een 
goede vriend en in de visserij 
middens een plichtsbewust en 
steeds helpende man . 

Ons blad bied a a n zijn echt
genote en familie hun gevoe
lens van diep medeleven aan. 

Vriend Cornand Lodewijk 
zal in onze herinneringen blij
ven voortleven. 

JULIEN 
ANTIERENS 

IS NIET 
MEER 

Maandag overleed te Oost
ende op 81-jarige leeftijd Ju-
lien Antierens, een in de plaat
selijke vissersmiddens biezon-
der gekend figuur en die o.m. 
reder was van een paar vis
sersvaartuigen. De afgestorve
ne werd in zijn vissersloopbaan 
niet van tegenslagen gespaard 
want tot tweemaal toe verloor 
hi j een vaartuig. Niettemin 
bleef Antierens zeer gehecht 
a a n de visserij waar h i j werd 
aangezien als een zeer be
daard maa r hulpvaardig man . 

Vrijdag a.s. te 10ul5 in de 
kerk van Sint Antonius op de 
Opexwijk wordt Julien Antie
rens naa r zijn laats te rust
plaats gedragen. 

Ons blad biedt a a n zijn fa
milie haa r oprecht rouwbeklag 
aan . 

UISSE PUNTJES ••• 
(De aaiwoer in GrootTBiriittannie van sohaail- en weetadieren is 

te onderscliatten. Hienoinder volgen de ppbDeinigstoiijferB voor 0.974 : 
niet 

Noorse kreeft 
Kreeft 
Krab 
St. Jacobssciielp 
Garnalen 
Oesters 
Kokhanen 
Langoesten 
Wulken 
Alikruik 
Inktvis 
Mosselen 
Andere 

£ 4.101.510 
2.247.397 
1.200.341 ,yo„ ^ ^MU 
1.092.661 ^ ^ 

si87.5ae 
360. s m 
220.450 
186.934 

/ 170.CT3 
161.613 
153.156 

2tt.075 
Deze cijfers tonen o.i. meteen de verschedidenheiiid inzaike aanvoer 

van schaal- en weekdieren a a n . 
X X X 

Op 9 oktober 1,1. heeft h e t Amerdkaanse Huls van Afgevaardigden 
ingestemd met een econjomisohe zone van 200^miil. Als die Senaa t n u 
ook izijn goedkeuring a a n de wteit hecht , kaai va<naf 1 juli 11976 een vis
serijzone van 200 mijl worden ingevoeiid. 

Maar, volgens World Kshing , hebben de kosten van toezicht en 
kontrol© de afgevaardigden doen sohrikken. De kosten zullen moeten 
afgewogen tegenover de voordelen van exclusive visseirijiieahJten. 

X X X 
Met he t quoteringssysteem kon m e n gelukkmg zijn af ongeilukildg 

zijn. Het is er en misschien nog wei voor enkele jaren. 
V o r e n s World Pishing aijn er toch enkele vragen t e stellen, o.m. : 

— wat me t de onregelmatigheden ibij de toepassing van he t systeem, 
— welk verhaal is er tegen de overtreders, 
— wat met de landen (bv. Bui'.garije), die geen quota hfibben en geen 

lid zijn van de iNoord-.Oost Attontosche Visserijfcommjssie ? 
X X X 

Nog in iGroot^Bo^titainnie : een fonds weird lopgerioht om de reders 
te vergoeden die schade a a n vtetuag oplopen ingevolge oliiiebarlngactivi-
teiten. 

Vorig j a a r werden 33 sdhadegevallen genoteerd. 
D a t is een cijfer da t kon t e l e n . 

VOORLOPIG GEEN RESULTAAT 
IN DE ONDERHANDELINGEN 

TUSSEN ENGELAND EN IJSLAND 
[De onderhandedingen t e liomden sevoerd tussen de IJslandse minis

ter van buitenlandise zaken ide heer Aguötsson e n Ide Engelse staatssekre-
tar is van ibuitenlandise zakeo Hattersley, hebben to t geen resul taat geleid. 

De Bnts- IJs landse overeenikomst 'dae t en einde loopt op 113 november 
e n waanbij de Brntse vtoot gemaohtigid was jaarlijks 11310 OiOO ton te van^ 
gen xa de IJslanidse wateren, werd m e t heimeuwid gezien he t verzet van 
IJsiaind. Dit laatste lanid ZBU wel beröiid gevonden wcrdien een gedeelte 
van dit konitingenit door Bn t se trawlers te la ten vangen, m a a r dan ook 
een sterk verminderde kwota. Iets waarmede Efngeland me t kon instem
men. Het eimge resulitaat van de onderhanüelmgen was de bereidheid 
van Us tond om wetensdhapsmensen van beide landen t e la ten discussie
ren over de nut t igheid van de bescheimiimg van de visstapel e n over de 
stocks. 

Niettegenstaanlde he t ha rde standpunit van IJs land viel tiooh de 
emgsizins optimiSiiische toon op van de Engelse afgevaardigden die beweer-
Iden da t een zekere vooruitganig in de besprekingen vast 'te stellen was. Dit 
belet m e t da t men zidh nu in Engeland begiint af te vnagen of de Engelse 
schepen die zich visseaiidie bevinden m de 2'OIO-mijleni2oine n a de 18 novem
ber, zaüüten opgebracht worden door de IJs landse kustwacht. I n ieder geval 
werd de suggesitde vain de B n t s e staatssefcnetaris om voorlopig de Engelse 
schepen te la ten vissen, ook n a 13 november, en d i t minstens zolang de 
onderhandelingen duren, Iten Stelligste door Agustsson afgewezen zodat 
velen terug een, kabeljauwoorlog voorzien, niettegenstaanlde IJs land ge^ 
proolameerd heeft da t ze niet liet inaiöht hebben h u a patrouiUe-Jvloot te 
verhogen. I n ieder geval schijnt h e t thants reeds vast te s taan, da t een 
eveabuele overeenkcimsit van Engeland met IJsland^ nooit dezelfde voor
delen zal voorzLeia zoals de vorige overeenkomst en, indien ide Bri t ten dan 
tooh niog in de 50 mijlenzone zouden toegelaten worden, he t toegekend t e 
vangen kwota veel minder zal ibedragen d a n de 130.000 ton uit de vorige 
overeenkomst. 
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