
HET GEVAAR DREESLN. 

Wie nog durft beweren dat de Oostendse bevolking voor haar 
eigen stad onverschillig is moet zijn mening herzien. 

Toen de Volkshogeschool op zondag 24 october de wandelvoor-
dracht doorheen onze stad organiseerde hadden de grootste optimisten 
op zulk een grote interesse niet durven hopen. De gastspreker -of moe-
ten we zeggen wandelgids- was wel onze enthoesiaste secretaris Jan 
Dreesen. Maar toen hij die zondag door 93 geïnteresseerde personen, 
die hun zondagnamiddag aan Oostende wilden verpacht er gag dan kon het 
niet anders of hij besefte dat al de moeite die "De Plate" sinds ver-
schillende jaren doet om de aandacht op Oostende te vestigen niet 
nutteloos is geweest. 

Gedurende 3 uur heeft Jan Dreesen met volle overgave op alle 
gebouwen, oude gevels, verdoken schatten van onze stad gewezen en 
bestendig hoorde hij "Dat wist ik niet. Ik kom hier alle dagen voorbij 
en heb daar nog nooit op gelet"... 

In die drie uren bleef de politiewagen een paar maal halt 
houden, want de dienaars der wet dachten dat er een opstootje gaande 
was. Nu wie weet is het toch geen verwittig aan al deze die onze stad, 
zoals de Duitsers onder de oorlog willen vernietigen om er betonblokken 
neer te zetten. 
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NOG EEN HUIS DAT VERDWIJNT. 

Met een gevoel van weemoed zagen we dat het grote herenhuis 
gelegen Hendrik Serruyslaan 50, afgebroken werd. 

Het was aldaar dat wijlen Hoofdman De Taeye zoveel jaren woonde. 
Aldaar stichtte hij samen met Ary Sleeks "De Plate". Vandaar uit werden 
ook de eerste nummers van ons tijdschrift verzonden. Verzamelaars van 
ons blad kunnen dit adres op de eerste jaargangen terugvinden. 

O.V. 

FELICITATIES. 

Met veel genoegen vernemen we dat onze trouwe medewerker 
Norbert HOSTYN zijn diploma van Licenciaat in de Oudheidkunde en 
Kunstgeschiedenis met onderscheiding behaald heeft. 

Zijn proefschrift tot het bekomen van de graad handelde over 
"De paysagiste Euphrosina Beernaert (1831-1901) ; haar leven en werk". 
"De Plate" biedt hem hiervoor haar welgemeende felicitaties aan. 

WIM 

KNOKKE. 

Een mooie uitgave voor hen die alles verzamelen van onze kust-
gemeenten komt uitgegeven te worden door de Drukkerij Van Vooren-Mattbtrs 
te Knokke. "Van Polderdorp tot badplaats" door Danny LANNOY is een mooie 
brok geschiedenis van Knokke-Heist. De talrijke illustraties over de 
ontwikkeling in dit eens nederig gehucht tot beroemde badplaats is heel 
interessant. 
Prijs : 750 F. 	 0.V. 
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