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INLICHTINGEN

De Vriendenkring van het Noordzee-Aquarium Oostende werd gesticht op 1 juli 1990 
als feitelijke vereniging. Op 24 februari 1997 werd de feitelijke vereniging omgevormd 
tot een vereniging zonder winstoogmerk volgens de wet van 27 juni 1921. De statu-
ten verschenen in het Belgische Staatsblad op 24 april 1997 in de bijlage onder het 
nummer 5954 blz. 3308 en 3309. Deze statuten werden gewijzigd en gecoördineerd 
op 6 december 2004 als gevolg van de nieuwe V&S-wet van 2 mei 2002. De vereni-
ging staat wettelijk bekend met het ondernemingsnummer 0460.438.808 met zetel 
Aquariumgebouw, Visserskaai 8400 Oostende

De vereniging: “V.N.A.O.-V.Z.W.” heeft volgens art. 3 van de statuten als doel:
1. Een beweging op gang brengen ten gunste van het Stedelijk Noordzeeaquarium  
 Oostende en alles te doen wat van aard is om de publieke belangstelling ervoor  
 te stimuleren.
2.  Bij te dragen tot het verrijken van het patrimonium van het Stedelijk    
 Noordzeeaquarium Oostende.
3. Voor haar leden natuur- en milieu-educatieve programma’s uitwerken in verband  
 met de fauna en de flora van de zee.
4. Het bevorderen van de maritieme cultuur.
5. Het beschermen van het milieu op zee en in de kustgebieden en het beschermen  
 en benutten van natuurlijk en architecturaal erfgoed in Belgische zeegebieden.
6. In samenwerking met de visserij wetenschappelijke waarnemingen doen in 
 verband met de fauna en de flora van de zee.
7. Meewerken aan duurzame ontwikkeling van de kustgebieden met visserij.

V.N.A.O.-V.Z.W. is lid van:
Milieuraad van Oostende
Maritiem Erfgoed Vlaanderen
De leden ontvangen het driemaandelijks tijdschrift en genieten, mits voorlegging van 
de lidkaart, gratis toegang tot het Aquarium en het Stadsmuseum Dit wordt toege-
staan door het Oostendse Stadsbestuur.
Ook gratis toegang tot de Mercator en de Amandine.

U kunt lid worden door een jaarlidgeld van 9,00 euro over te schrijven op reke-
ning BE78 2800 7062 0986 - BIC code GEBABEBB van V.N.A.O. – V.Z.W. Visserskaai 
Oostende.
Een extra bijdrage van steunende leden is van harte welkom.
Wie 12,50 euro en meer betaald, wordt vermeld in een erelijst.
Een reeks adverteerders schenken onze vereniging hun vertrouwen en steunen aldus de 
werking. We danken ze van harte en bevelen ze allemaal warm aan.
Info vriendenkring: eddy.eneman@telenet.be

Het Noordzeeaquarium op de Visserskaai te Oostende is gans het jaar geopend op alle 
weekends en dagelijks van 1 april tot 30 september.
Verdere info op de website: http://users.skynet.be/noordzee.aquarium.
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Beste Vrienden,

Alweer een jaartje erbij, niet enkel in dagen maar ook in werk. 
Allereerst wil ik het bestuur hartelijk bedanken voor hun onverminderde 
inzet.
Het is niet zomaar dat we geregeld mooie felicitaties krijgen voor ons 
boekje. Dit is te danken aan het prachtige geleverde werk van onze 
secretaris Eddy, die iedere editie met hart en ziel in mekaar blijft steken. 
Tot hiertoe hebben we nog geen tekort gehad aan artikels, wat natuurlijk 
niet belet dat jullie nog steeds ijverig mogen blijven inzenden. Ieder 
maritiem weetje is interessant en welkom, niet enkel over vissen of 
schelpen maar over alles wat met de zee te maken heeft, oud en nieuw, in 
of op het water. Er valt genoeg te schrijven en te lezen over “zeibeisten 
en –meerminnen”, stoere zeemansverhalen met mooie anekdotes van op de 
zee en aan de wal.
Ook onze penningmeester, Jo, heeft meer dan zijn uiterste best gedaan. 
Zo hebben we een akkoordje zodat onze leden nu ook gratis toegang 
hebben tot de Mercator en de Amandine. Even ter herinnering, ook bij de 
stadsmusea hebben we nog steeds recht op vrij bezoek, zonder betalen. 
De leden van de v.z.w.. Mercator krijgen nu ook ons boekje toegestuurd 
zodat we onze ledenvereniging nog meer bekendheid kunnen en willen 
geven. 
Want, wat leden betreft hebben we er wel enkele verloren, enerzijds door 
hun spijtig heengaan maar anderzijds ook omdat sommigen het blijkbaar 
voor bekeken houden. Het is een feit dat we, zoals vele verenigingen, 
verouderen (niet alleen de leden) en dat weinig  jongeren nog veel tijd 
hebben om een extra activiteit bij te nemen. Daarom trachten we wat meer 
bekendheid te verwerven bij het grote publiek.
Onze gulle sponsors mogen we ook niet vergeten te bedanken. Het is 
grotendeels met hun sympathieke steun dat we erin slagen ons boekje te 
blijven uitgeven. Bedankt ook aan de leden van ons bestuur die ieder jaar 
deze weldoeners terug opzoeken en overhalen om ons te helpen.
Ondanks de werken aan de Vistrap hebben we toch Aquatieme kunnen 
openen, al was het dan met enkele ferme obstakels. Maar dit was dan 
weer het juiste moment om het lek in het plafond van het kleine zaaltje 
te dichten. Mijn hartelijke dank aan Jan die deze kunsthappening elk jaar 
weer met hartstocht organiseert.
Ook de boekenverkoop liep vlot. Zowel in de winkels als met Oostende 
voor Anker werden de boeken goed verkocht.
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Op 6 december is er de eindejaarsreceptie aan boord van de Amandine 
maar bij het lezen van dit artikel zal deze al verteerd zijn. We willen dit 
samenzijn als een vast evenement behouden. Gezien we te veel stramme 
knieën hebben om nog ver op uitstap te gaan, houden we het op een 
nieuwjaarsdrink dichter bij huis. Dit geeft ons dan toch de kans om onze  
leden eens op een gezellige babbel te ontvangen. 
Zoals jullie in de kranten hebben kunnen lezen slaat alles op, niet met opzet 
natuurlijk, maar het gebeurt zowaar. Wij zijn dus ook verplicht om, spijtig 
genoeg, een kleine bijdrage te vragen voor de natjes en de droogjes.  
Mijn excuses hiervoor maar het zal ons niet beletten om aanwezig te zijn.
In 2016 hebben we ook enkele activiteiten voorzien, dicht bij huis. Zo 
hebben we het jaarlijks prachtige benefi etconcert van IBIS waar we heen 
kunnen, de boekenverkoop op Oostende voor Anker met een pannenkoek 
erbij in de Rotary tent ten voordele van onze IBIS jongens, een uitstap met 
de Nele en Aquatieme, indien het plafond stand houdt.
Meer hierover in de volgende editie maar houden jullie alvast deze 
activiteiten in het oog.

Het bestuur, mijn vrouw en ikzelf wensen jullie allen een prachtig eindejaar, 
een zalige Kerst, een 2016 gevuld met heerlijke dagen, met veel liefde en 
vooral  met een stevige gezondheid.

Hartelijke groeten,

Patrick Vermandel



54

Algemene jaarvergadering V.N.A.O.
Beste vrienden,

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse 
algemene vergadering van de Vriendenkring Noordzeeaquarium Oostende 
v.z.w. die zal plaatsvinden op

ZONDAG 20 MAART 2016 OM 11.30 UUR

in de salons van het restaurant Venetiaanse Gaanderijen 
(Albert I-Promenade te Oostende).

De jaarlijkse algemene vergadering wordt om 12.00 uur gevolgd door 
een lunch in het restaurant Venetiaanse Gaanderijen waarop uiteraard de 
partners hartelijk welkom zijn. 

De leden en hun partner betalen elk 25,00 euro (*)

Mogen wij vragen om uiterlijk tegen 05 maart 2016 in te schrijven bij 
de penningmeester (0473/59.08.43) en het verschuldigde bedrag te 
storten op de zichtrekening van de vereniging BE78 2800 7062 0986 met 
vermelding “Lunch 20/03/2016”.

Let op: betalen ter plaatse is niet mogelijk dus enkel inschrijven via 
storting van 25,00 euro per persoon op de rekening van de vereniging.

Wij hopen van harte u allen te mogen verwelkomen en bieden u onze 
vriendelijke groeten aan.

Namens de Vriendenkring Noordzeeaquarium v.z.w.,

Patrick Vermandel Eddy Eneman Jo Dielman
Voorzitter Secretaris Penningmeester

(*) De kostprijs van de maaltijd is 45 euro (zie menu op volgende bladzijde), er is dus vanuit 
de vereniging een tegemoetkoming van 20 euro per persoon.
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Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende

Zondag  20  Maart  2016
Receptie met Glaasjes Cava Oliveda Brut fruitsap en Waters

Spring Roll met Tartaar van Zalm
Scheermesjes Wakamé - Wasabi - Soya
Garnaalkroketje met Limoenspuma

degustatieMenu
Blanke Asperges  ‘a  la  flamande’
La mancha  macabeu  Espagne

W

Gebraden  kabeljauw  Prei  Wortel  Tuinkruidenboter
Mousselineaardappelen 

La mancha  macabeu  Espagne
W

Aardbeien jenever – en bosbessen  
vanilleijs  sabayon

W

Mokka met zoetjes
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Hendrik Baelskaai 15, 8400 Oostende 
T  +32 (0) 59/32 00 57 • E service@compas.be

Willy Verdonck
ex uitbater

Le Grillon

UIT SYMPATHIE
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WIE VAART ER MEE 
MET DE NELE ?

ˇDe Nele vaart ook voor onze Vrienden van het 
Noordzee Aquarium van Oostende. 

• • •
Dagvaart van 10u00 tot 17u30 

Prijs voor leden VNAO is € 25,00 p/p. (min. 20 pers.) 

Middagmaal mogelijk, met belegde broodjes of warm (af te spreken)
Consumpties aan € 1,50

• • •
Namiddagvaart van 13u30 tot 17u30

Prijs voor leden VNAO is € 15,00 p/p. (min. 20 pers.) 

Maximum 25 passagiers

Voor meer info zie www.denele.be of neem contact met 
André Nolf  (0477 77 30 07)
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Eindejaars
receptie

zondag 06 december 2015
van 11.00 tot 13.00 uur
IJslandvaarder Amandine

Inschrijven bij Jo Dielman, penningmeester
059/51.70.10 of jo.dielman@oostende.be

Eindejaars
receptie

Eindejaars
receptie

Eindejaars

Voor deze uitgebreide receptie van warme en 
koude gerechten, vergezeld van de aangepaste 
wijnen vragen we een kleine bijdrage van 
10,00 euro per persoon.

Te betalen op de rekening van de V.N.A.O., 
Visserskaai in Oostende, BE78 2800 7062 0986 
(BIC: GEBA BE BB). De betaling geldt tevens als 
inschrijving (ter plaatse betalen is niet mogelijk).

Hieronder enkele sfeerbeelden 
van 6 december 2015 genomen 

door Rudy Laforce.
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Zoekt u ook voor uw verzekeringen:

✔	Een vertrouwenspersoon die aan huis komt?

✔ De tijd neemt voor een persoonlijk en professioneel advies?

✔ Een snelle dienstverlening wanneer u

 	informatie wenst?

 	dringende hulp nodig hebt?

 	met een schadegeval geconfronteerd wordt?

✔ Interessante voorwaarden voor

 	uw autoverzekering

 	uw woningverzekering

 	uw levensverzekeringen en pensioensparen!

 	uw hypothecaire lening

		het financieren van uw projecten

		zelfstandigen: ProjEct oP maat !
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Beste vrienden,

2015 loopt op zijn laatste benen en we kijken hoopvol uit naar een 
nieuw jaar met tal van activiteiten aan boord van zeilschip Mercator en 
of O.129 Amandine. 

Zoals iedereen wellicht al weet bevindt Mercator zich momenteel op 
de scheepswerf IDP voor dringende herstellingswerken. Als alles vlot 
verloopt zijn we vanaf begin mei terug op onze vaste stek.

Ondertussen werd er volop verder gewerkt aan het creëren van 
extra inkomsten die moeten dienen om in te staan voor het dagelijks 
onderhoud van Mercator en Amandine:

•	organisatie	van	ontvangsten,	recepties	en	incentives	
 aan boord van het schip
•	 samenwerking	met		nieuwe	partners	en	aanbieden	
 van ‘sponsorpakketten’
•	organisatie	van	eigen	evenementen	zoals	het	Valentijnsdiner,	

Moederdagbrunch, …

Sinds dit jaar is er ook een nauwe samenwerking ontstaan met de 
Vriendenkring van het Noordzeeaquarium. Daardoor krijgen de leden 
van v.z.w. Zeilschip Mercator driemaandelijks een kwalitatief en 
hoogstaand tijdschrift in de bus.

Onder de Hoge Bescherming 
van Z.M. de Koning

Sous le Haut Patronage 
de S.M. le Roi
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Het goede nieuws is ook dat we jaar na jaar ons ledenaantal zien 
stijgen. Dit jaar doen we opnieuw een warme oproep op uw steun 
en bijdrage en hopen dat u lid wordt (blijft) van de v.z.w. Zeilschip 
Mercator. Hieronder vindt u de verschillende formules.

•	Stuurman	(sympathiserend	lid)	 20	euro
•	Kapitein	(steunend	lid)	 	 50	euro
•	Commandant	(beschermend	lid)			 120	euro
•	Admiraal	(erelid)		 	 	 250	euro

Als lid van de v.z.w. Zeilschip Mercator mag u op vertoon van uw 
lidkaart steeds gratis aan boord van Mercator en uiteraard ook aan 
boord van de O.129 Amandine.

Bovendien, wanneer u deelneemt aan de evenementen die we zelf 
organiseren kunt u als lid telkens genieten van een korting van  
05,00 euro op de deelnameprijs. Ons eerste evenement is een 
romantisch diner aan boord van de O.129 Amandine tijdens het 
Valentijnweekend.

Rekeningnummer v.z.w. Zeilschip Mercator: 
IBAN	BE49	7330	4727	2271	(BIC	KREDBEBB).

Word (blijf) lid van de v.z.w. Zeilschip Mercator en help mee aan de 
toekomst en het behoud van het maritieme erfgoed!  

Met maritieme groeten,
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Hengelen aan de stranden van Kreta.
Onze medeleden en vrienden, Martine Labbeke en Robert Vandecasteele 
hebben een boontje voor Griekenland en de Griekse cultuur. Ze hebben 
te Paleochora, een vissersplaatsje en vakantieoord aan de zuidwestelijke 
hoek van Kreta, een optrekje gevonden waar ze jaarlijks toch een 
vierde van het jaar doorbrengen, deels twee maanden in het voorjaar 
en twee maanden in het najaar. Zopas zijn ze terug in en mocht ik hun 
wedervaren horen. 
Kreta is het grootste eiland van de Griekse eilanden, is 260 km lang en 
de breedte varieert van 12 tot 70 km. Het eiland met hoofdstad Heraklion 
telt 620 000 inwoners en circa vijf miljoen toeristen bezoeken het 
jaarlijks. Onze vrienden reizen er naartoe met het vliegtuig van Ryan 
Air	dat	vertrekt	uit	Charleroi	en	aankomt	in	de	luchthaven	van	Chania,	
stad  op Kreta. Vandaar moeten ze per bus (kan ook met taxi) nog 72 km 
verder naar hun eigen vakantieverblijf.

Martine is een Labbeke en wie 
in Oostende Labbeke zegt weet 
dat het een stamfamilie is nauw 
verbonden met de visserij. Zo is van 
Martine een voorvader de kapitein, 
Robert Labbeke, die met zijn stalen 
stoomtreiler de O.159 Transport 
in 1940 naar Engeland vlucht en 
aldaar gedurende de oorlog vanuit 
Fleetwood de visserij bedrijft.
Hoewel Martine kunstenares is 
en beeldhouwt (de kasseilegger te 
Eernegem, de vissersvrouw met kind 
te Oostende-Opex, het standbeeld 
Mong De Vos te De Haan en nog 
andere) zit ook bij haar “het vissen” 

in de genen. Toen ze als kind school liep te Oostende ging ze krabbetjes 
vangen  van op het staketsel  en had ze daarvoor zelf een soort kruisnetje 
in elkaar geknutseld. De passie om vis te vangen (nu ze ook al oma is) 
is haar bij gebleven en op Kreta  kan ze in haar vrije tijd ermee haar 
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hartje ophalen. Van een plaatselijke oude Griekse hengelaar heeft ze 
een eenvoudige methode geleerd om menig visje aan de haak te slaan. 
Geen duur hengelgerief, zoals hengelroeden in carbon en automatische 

opwindmolentjes komen er 
bij te pas. Een lange nylon  
vislijn op een plastieken 
spoel, een tiental vishaakjes 
en als aas een homp brood 
en daarmee kan gehengeld 
worden.
Op het einde van de vislijn 
worden een tiental vishaakjes 
telkens op ongeveer een 
vijftal centimeter van elkaar 
vastgehecht. De hakensnoer 
wordt om een homp brood 
of een tot bol gevormde 
boterham gewonden en 

met een slingerbeweging  wordt van de spoel de afrollende lijn zo 
ver mogelijk in het zeewater geworpen. Het aasbrood blijft drijven 
op het water en algauw is er beweging. Sommige vissen springen er 
naartoe,andere proberen het aas naar beneden te trekken en kleine 
visjes komen eraan zabberen en als er beet is voel je het aan de lijn die 
je vasthoudt.

 Gobius specie, soort grondel. Er leven meer dan veertig soorten grondels in de 
Middellandse Zee. Meestal vertoeven ze in kustwateren. Bemerk de zuignap op 
de onderbuik.
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Op een dag was daar ook een  in zwart gekleed Grieks vrouwtje dat  
kwam hengelen ook met aasbrood. Na haar lijn uitgeworpen te hebben 
zette ze zich neer haalde een breiwerk uit haar tas en begon te breien 
zonder ver om te zien. Ze zou wel voelen  als er beet was door een snok 
aan de lijn om haar pols gewonden.
De westelijke kuststreek van Kreta is nogal visrijk ook wat het 
soortenaantal  betreft. Zo heeft Martine met die primitieve hengelmethode 
al meer dan tien soorten  Middellandse Zee vis gevangen.
Het zijn soorten van de subtropische regio’s die je in de Noordzee niet 
aantreft.

Pauwgirelle, Thalassoma Pavo (mannetje).

Pauwgirelle, Thalassoma Pavo (wijfje).

Een baarsachtige, vier 
zeebrasems en onder-
aan de goudstreep-
brasem of Sarpa salpa, 
een algemene schoolvis 
in ondiep kustwater 
met zeegras en wieren.
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Leervissen (Lichia amia, Linnaeus 1758) behoren tot de familie van de 
horsmakrelen. 

Twee kleine zargana’s of speervissen 
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Zo had ze ook eens het geluk een barracuda  aan de haak te slaan. De 
barracuda is een vraatzuchtige  roofvis  en zeker geen broodeter. Maar 
Martine vermoedt dat die barracuda gehapt heeft naar een klein visje 
dat aan het brood zabberde en de rover daardoor brood en haakjes ook 
opslokte. Gelukkig was het maar een klein exemplaar en kon ze de vis 
toch met moeite op het droge halen. 

Barracuda’s zijn legendarische roofvissen die tot 2m lang kunnen 
worden en zelfs zwemmers en duikers aanvallen. 

Robert	Coelus

Barracuda;

AperoFish pAlAce
bij Stephanie en Hans

Dagvers
Non-stop keuken

Dagelijks open van 9u. tot 21u. Dinsdag gesloten

Nieuwstraat 5 - Oostende - 0477/442625

Zeevis groot- & Kleinhandel
Van Haudt Patrick - Van de Wynckel Christa

Vismijn 107 - 8400 Oostende

Tel. Vismijn 059/32 19 95 - Fax 059/33 19 95

Openingsuren
Ma - Wo : 8 - 16u
Don : 8 - 13u
Vrij : 8 - 16u
Zat : 8 - 13u
Zon : Sluitingsdag
Op feestd. open tot de middag
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Mercator Marina, uw meerplaats in Oostende, de Stad aan Zee
Sir Winston Churchillkaai 1

 8400  Oostende
Tel : 059/70 57 62

 www.mercatormarina.be
 info@mercatormarina.be
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zeeViSSeRS - ViSBeWeRKeRS - HAVeNARBeiDeRS - 
CHAUFFeURS - zeeLieDeN eN BiNNeNSCHiPPeRS

VOOR AL UW PROBLeMeN

met betrekking tot kinderbijslag, pensioen, belasting, loon en 
arbeidsvoorwaarden, zeevissersfonds, waarborg en sociaal fonds visserij

WeNDT U TOT De BeLGiSCHe 
TRANSPORTARBeiDeRS- eN 

zeeMANSBOND

Belgische Transport & zeemansbond
 Nationale secretaris zeevisserij

VeRMOTe ReNAUD - Gewestelijk secretaris
GSM 0476 23 24 08

J. Peurquaetstraat 27 B-8400 Oostende. Tel.: 059/55 60 85 Fax: 059/70 51 33
Heiststraat 3 B-8380 zeebrugge. Tel.: 050/54 47 15 Fax: 050/54 42 53
e-mail: btb.oostende@btb-abvv.be  -  btb.zeebrugge@btb-abvv.be

VICTOR IVAN
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Deel 1: De Verhaling van het Mercatordok naar de scheepswerf I.D.P.
Reeds enkele jaren wacht de Mercator op de nodige herstellingen van 
o.a. de romp en het dek.
De Mercator is een driemast barkentijn. Het werd gebouwd in 1932 in 
Schotland. Het was een opleidingsschip voor officieren en zeelui ter 
koopvaardij. In 1960 maakt het schip zijn laatste reis.
De eerste commandant van de Mercator was Remi Van de Sande (1932 
tot 1955). De tweede en laatste commandant was Roger Ghys (1955 tot 
1960).
Het schip heeft een lengte van 78,90 m, breedte van 11,09 m, diepgang 
van 4,50 meter en weegt 778,86 ton. Sedert 1964 ligt de Mercator in 
Oostende. Maximum snelheid van het schip was 13 knopen.

Het lastenboek werd opgemaakt voor de Vlaamse Overheid door het 
agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling VLOOT dab 
gelegen te Oostende. Het zeilschip Mercator is namelijk één van de vele 
schepen onder de hoede van VLOOT. 
Hierbij enkele grote voorziene werken:

- Verwijderen masten
- Verwijderen van losse ballast (ongeveer 78 ton )
- Reinigen romp, herstellen en schilderen
- Verwijderen houten dek, herstellen stalen dek 
 en vernieuwen dekbekleding
- Sanitaire en centrale verwarmingsinstallatie vernieuwen 
- Enz…

Gezien het een beschermd monument is met ligplaats Oostende kan 
dan ook niet gelijk welk materiaal gebruikt worden en moet alles met 
het gelijkwaardig materiaal hersteld of verbeterd worden.
 
Maar vooraleer het zeilschip naar de scheepswerf te brengen moest 
rekening gehouden worden met verschillende factoren zoals: nodige 
financiën, eventuele subsidies, peilingen van de dokken met eventueel 
het uitbaggeren, het gewicht zo laag mogelijk houden van de Mercator, 
de grote masten (bezaan, grote mast en fokkenmast) met hun 
respectievelijke gaffel, boom en ra’s in positie brengen, wachten op 

Onderhoudswerkzaamheden 
zeilschip Mercator 2015-2016
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springtij, contacten leggen met Defensie voor het verslepen van het 
zeilschip, afspraken met de Mercator- en  Demeysluis, enz, enz…
Op 29 september 2015 werd de Mercator dan verhaald naar de 
scheepswerf I.D.P. (Industrielle Des Pêcheries) gelegen aan het kanaal 
Oostende-Brugge schuin tegenover  de vroegere UCB te Zandvoorde. 
Dit met een dertigtal bemanningsleden (personeel van VLOOT, 
machinisten en enkele specialisten goed op de hoogte van het 
zeilschip zelf), vrijwilligers van Oostende voor Anker, twee sleepboten 
van de Belgische Marine en de scheepvaartpolitie.
De bevelvoerende kapitein aan boord was Marc Van Der Voort, 
vroegere rivierloods (en nog gevaren als cadet met de Mercator 
tijdens zijn opleiding), bijgestaan door Patrick Vermandel  (vroegere 
havencommandant Oostende). Ook aan de verschillende kades en 
nauwe doorsteken (Kapellebrug, Mercatorsluis aan het station, in 
de havengeul, de Demeysluis, Blauwe “Bollebruggen” enz..) werd 
alles zorgvuldig opgevolgd door een kapitein van VLOOT, die in 
radioverbinding stond met de kapitein aan boord.
Rond 08.15  werd de gangway verwijderd van het schip en konden 
de twee sleepboten van de Marine hun trossen verbinden met 
de Mercator. De twee sleepboten (tuiboten), de MIER- A 955 en  
WESP- A 952, de werkbeestjes, zijn gebouwd rond de jaren 1960 en 
hebben twee motoren van elk ongeveer 500 Pk. 
De ankers met ankerkettingen van de Mercator worden gelicht, het 
schip kan vertrekken.
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De eerste passage, de Kapellebrug ging vrij vlot. De breedte van de 
doorgang is er 12,50 meter en het zeilschip 11,09 meter.  
Met verschillende mensen van Oostende voor Anker en personeel 
van VLOOT werden er stootkussens opgehangen aan de doorsteek. 
De “ploeg stootkussens” had nadien handenvol werk en moest zich 
na elke smalle doorgang Mercator snel verplaatsen naar de volgende 
doorsteek, dit tot aan de kade van de scheepswerf. Dankzij heel goede 
coördinatie tussen schip en wal liep alles vlotjes.
Aansluitend kwam het complexe maneuver om het sluizencomplex 
binnen te varen. 

De uitvoering aan het sluizencomplex ging als volgt:
De sluizen zijn 12.5m breed, en bij normaal gebruik een vrije lengte 
52.00m lengte, en een minimum diepte bij 0.00m TAW (= Tweede 
Algemene Waterpassing) van 2.50m. Dit was vroeger het gemiddeld 
zeewaterniveau bij laagwater te Oostende.
Er zijn twee paar sluizen bestaande uit een ebbe en een vloeddeur.
De ebbedeuren worden gebruikt als het water buiten lager is dan 
binnen, de vloeddeuren als het water buiten hoger staat.
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De diepgang waar de Mercator lag variërend tussen de 3.20m TAW 
en 4.25m TAW, en normaal bij 0.00m TAW is er nog een diepgang van 
1.50m (in theorie). 
De Mercator had, op 29 september, vooraan nog een diepgang van 3.75m 
en achteraan 4.25m (er was reeds een gedeelte ballast uit het schip 
weggenomen tijdens de voorbereidingen enkele weken voorheen).
Gezien de Mercator enkel tussen de opwaartse ebbedeur en de 
afwaartse vloeddeur kan (met gesloten deuren) moest de Mercator 
buiten schutten tussen de opwaartse ebbedeuren en de afwaartse 
vloeddeuren (en de Montgomerybrug open). Met  andere woorden, het 
schip moest in de sluis komen liggen als het water buiten hoger stond 
dan binnen en  de sluis verlaten als het water buiten gelijk of lager 
stond dan binnen. Daarom ook moest de Mercator op eigen kracht zich 
verder voorttrekken in de sluizen door middel van zijn trossen, winchen 
en zijn eigen motor (500 Pk).
Om geen problemen te hebben met de diepgang, werd die dag 
uitzonderlijk 4.50m water gestoken in de twee dokken.

In het sluizencomplex werd lang gewacht op het juiste waterpeil zowel 
in de sluis, het dok als aan de kant van het Montgomerydok .
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Na het huzarenstukje 
in de Mercatorsluis, 
passeren de slepers met 
Mercator langzaam 
het aquarium en de 
in opbouw zijnde 
vistrap. Op de kades 
staan massa’s volk de 
Mercator uit te wuiven. 
De scheepvaartpolitie 
leidde van dan af ook het 
konvooi door de vaargeul 
tot aan de scheepswerf 
I.D.P.  Via de vaargeul 
naar de Demeysluizen, 
de Blauwe Bollebruggen, 
hout- en zwaaidok naar 
het kanaal Oostende 
- Brugge om ’s avonds 
laat (rond 21.00 uur) 
de scheepswerf IDP te 
vervoegen.

Het scheepskonvooi in het kanaal Oostende-Brugge vaart richting 
scheepswerf I.D.P.( foto rond 19.45 uur) 
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Vroegere grote werken aan het zeilschip Mercator:

• 1990-1991:  bij Polyship in Oostende.
 Herstellen van romp en dekken.

• 1995: bij Flanders Ship Repair in Gent.
 Herstellen romp, nagelbanken, deels bakdek en rompplaten 

vervangen.

• 2000: (van 8 februari tot 15 april): bij SKB in Antwerpen.
- Werken aan romp, brug- en bakdek, nieuwe boegdecoratie, 

herstellen boegspriet.
- Wapenschild achteraan vernieuwen, nieuwe rompplaten 

met nieuwe klinknagels.
- Plafonds van de verblijven commandant schip vernieuwen.

• 2003: (van 02 oktober tot 22 november): bij SKB in 
Antwerpen.

 Rondhouten vernieuwen zijnde: de bramsteng, de bramra, 
de bovenmars, de grootboom en de bezaanboom.

• 2008-2009: (van november 2008 tot april 2009) 
 bij IDP in Oostende.
 Volledig herstellen en deels vernieuwen van tuigage 

(touwwerk), reviseren van de drie masten  en vernieuwen 
dekbekleding achterdek.

• 2015 tot …. : bij IDP in Oostende (op scheepslift, gelegen 
achterhaven Oostende). 

 Voorziene werken zijn in dit artikel hierboven beschreven.

*dit is nu wel de grootste dokbeurt sedert 1950 te Gent*

Wordt vervolgd

Rudy Laforce
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Kantoor GUIDO DaNNeel bvba

Torhoutsesteenweg 88a (Petit Paris), 8400 Oostende
Tel. 059 51 51 76

•

Stockholmstraat 39, 8400 Oostende
Tel. 059 70 46 62

BeleGGeN - KReDIeTeN - VeRZeKeRINGeN

CBFa - nr 42097  -  ON - nr. 0463117986

Vissershuis Cafe-Restaurant
Yvan Devlamynck-Kindt

Palingspecialiteiten
Gerechten met vis en vlees

 Gesloten buiten seizoen :
 dinsdagavond en woensdag
 Jaarlijks verlof : februari

Schoorbakkerstraat 80 (Schoorbakke)
8600 PeRViJze Diksmuide

Tel. 051/55 51 03

SDVO vzw
Wandelaarkaai 4
B-8400 Oostende

Tel. +32 59 50 95 26
Fax + 32 59 50 96 64

info@sdvo.be

Openingsuren:

Van maandag t/m donderdag
van 8.30u tot 12.15u en 13u tot 17u

Op vrijdag van 8.30u tot 12.30u

Voor een duurzame en
rendabele visserij
met oog voor

sociaal-maatschappelijke en
ecologische aspecten
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Op 29 september 2015 is het “all hands 
on deck” voor het verhalen van onze 
nationale trots, het  opleidingsschip s/v 
MERCATOR. Intussen heeft iedereen 
reeds in de kranten kunnen lezen dat 
minister Weyts €3.4 miljoen heeft 
vrijgemaakt voor een fikse opknapbeurt 
van de kloeke oude dame. De man kwam 
wel juist op tijd want zij heeft inderdaad, 
na al die jaren zwaar leven, een deftige 
lifting nodig. Zij is eveneens een beetje 
lek, gelukkig niet onder de waterlijn maar 
wel aan dek. Toen ik trouwens aan boord 
ging slapen gaf bootsman Philippe me de 
raad mijn oude dokterskajuit (van een reisje in 1979 in een vorig leven) 
niet meer te gebruiken omdat ik geen paraplu bij me had. Het kabientje 
van de luitenant was wel waterdicht. Gelukkig was de  kombuis ook 
droog en vlamde de mazoutkachel direct op om spek met eieren te bakken 
voor het ontbijt en verse soep klaar te maken bij het middagmaal. De 
bemanning moest er uiteraard stevig en kloek bijstaan voor de wereldreis 
van de Mercatorjachthaven naar de IDP werven op het kanaal Oostende 
- Brugge.
Vanzelfsprekend is er aardig wat voorbereiding vereist alvorens zo’n 
schip langs sluizen, bruggen en vaargeulen te loodsen want dit is geen 
alledaagse klus. Vandaar dat men mij enkele weken geleden uit de 
mottenbollen heeft gehaald omdat ik zowat de enige ben die de laatste 
20 jaar deze operatie al verscheidene malen heeft volbracht. Samen met 
kapitein Marc Vandervoort (één van de twee kapiteins van de Mercator) en 
de mensen van DAB Vloot wordt rond de tafel gezeten en het programma 
tot in de puntjes opgesteld. Vooral de communicatie en de veiligheid is 
een prioriteit want na enkele spijtige ongevallen wil men geen herhaling.

Een dagje weg met het zeilschip 

MERCATOR
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Marc en ikzelf zijn sinds lang op mekaar afgestemd want we voeren 
reeds verscheidene malen samen op de stv. Roald Amundsen, afwisselend 
als kapitein of als 1ste stuurman. Hij was het trouwens die me op mijn 
60ste shangaïde voor mijn eerste reis op de Roald.  Aan boord werden 
we respectvol de Muppets genoemd. Deze maal monsteren we aan als 
kapitein en co-kapitein, samen met nog 23 andere bemanningsleden, 
deels oudgedienden van de Mercator, deels mensen van Vloot. Alle 
andere liefhebbers worden beleefd verzocht aan wal te blijven voor de 
veiligheid. Ook de pers moet zich ’s morgens reppen om een woordje 
en een beeldje aan boord los te krijgen. Het lijkt wel op een “code red” 
operatie.
De weergoden krijgen meer vrijheid en zijn niet te stuiten. Na het stevig 
ontbijt en na het hijsen van de vlag, onder het gepijp van de schipper van 
de Mier, kunnen we rond 9 uur, onder volle zon en met een frisse bries, de 
Marineslepers Wesp en Mier vastmaken en de trossen losgooien. Er is wel 
een probleem, de koffiekoeken voor het ontbijt zijn te laat aangekomen. 
Aan boord van een schip moet je echter vlug kunnen improviseren en 
worden de zoetigheden verhuisd naar het 10 uurtje. Daar zullen ze ook 
welkom zijn want zeelucht maakt hongerig.
Eerste obstakel, de Kapellebrug. Kwestie van juist in het midden te 
mikken want een schip is geen autoped en wordt door de wind gepakt, 
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vooral een zeilschip. Maar met de wind op de neus is dit geen probleem 
en glijden we statig onder applaus van de toeschouwers tussen de 
bruggenhoofden. Onze walploeg staat paraat met de stootwilgen op de 
verraderlijke hoekjes en kantjes.
Rond 10 uur presenteren we het schip voor de Mercatorsluis. Het zwenken 
voor het station is steeds een benauwend moment met zo’n lange sleep 
in een beperkte zwaaikom tussen jachten en buispalen. Overal hangen 
er alweer stootwilgen en banden zodat we zonder schrammen kunnen 
oplijnen. De voorsleper Mier kan los en gaat de sluis in om te schutten. 
Zij moeten echter wachten totdat het zeewater genoeg stijgt om met zijn 
diepgang over de drempel naar buiten te varen. Dat kan slechts om 13 uur. 
Intussen wordt de Mercator op zijn voortrossen in de doorsteek van 
de sluis verhaald en wordt het wachten. De koffiekoeken komen aan 
dek met verse koffie en sterke zeemansverhalen. Iedereen heeft wel 
iets te vertellen in die vijf uren nietsdoen en hij die het beste vertelt (of 
fantaseert) krijgt de meeste bewondering (of een smalend lachje). We 
moeten een hele tijd wachten omdat het eerst van vloed moet komen 
voordat we de Mercator in de sluis kunnen hieuwen. Daarna moet de zee 
weer zakken (dat doet ze normaal alle dagen wel twee maal) tot het water 
gelijk staat in de sluis en buiten. Dat wordt rond 15u45. Genoeg tijd om 
nog de verse soep van chef Luc en enkele belegde broodjes te nuttigen. 
Niet alleen zeelucht maar ook verveling doet eten. 
Op de kade staat een massa volk. Sommigen staan daar reeds van ’s 
morgens vroeg. Die brave mensen dachten hoogstwaarschijnlijk dat 
dit een vluggertje zou worden maar die zijn eraan voor hun moeite en 
hun tijd. Sommigen geven ons ook een hoop raadgevingen en slimme 
weetjes om vlugger te kunnen schutten zonder te moeten wachten op de 
zee of, waarom niet, met alle sluisdeuren open. De beste stuurlui staan 
immers nog steeds aan de wal maar ik kom liever niet in de krant op 
pagina ongevallen en disasters.
Dan is het eindelijk de beurt aan de Mercator. Om 16uur maakt de 
voorsleper weer vast en trekt hij ons uit de sluis. Nu nog de achtersleper 
schutten en dan kan de hele familie weer op stap naar de volgende zwaai, 
van het Montgomerydok  naar de havengeul. Ter hoogte van de Royal 
North Sea Yacht Club geven we de afscheidsgroet, drie lange stoten op 
de fluit, een saluut naar de menigte en weg zijn we, richting Demeysluis. 
Die staat klaar, mijn oude “sluismannen” staan ons op te wachten en we 
kunnen veilig afmeren, juist op tijd om de Bollebruggen aan te lopen 
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na de spertijd. Hier kan ik de kennis die ik als aspirant havenloods met 
Danny Ghys heb opgedaan weer ophalen en het schip veilig naar onze 
aanlegplaats loodsen aan de werf van IDP ter hoogte van Plassendaele. 
In het Vlotdok pikken we nog vlug met de werkboot even onze pizza’s 
op voor het avondeten. De pizzaman zat namelijk vast in de file juist op 
het ogenblik dat de bruggen voor ons naar boven stonden om ons door 
te laten. Alweer improviseren en doorvaren.
Kort na valavond, rond 20u30, meren we af aan de werfkade van de 
scheepslift waar Philippe Devestele van IDP ons sympathiek opwacht 
met veel licht, nog meer pizza, nootjes en een drankje. 
Het was een lange dag maar zeker de moeite waard om mee te maken. 
Zolang we bootje mogen varen zijn we gelukkig. We mogen zeker 
niet vergeten de beide sleepbootkapiteins, Luc en Peter, van de Wesp 
en de Mier te bedanken voor hun  uitmuntende job. Iedereen die heeft 
meegeholpen, zowel aan boord als op de wal heeft zich met hart en 
ziel ingezet opdat we zonder een schrammetje zouden aankomen en 
verdienen ze allen dus een ferme dank u en een reuze pluim. Zulk een 
reisje kan alleen maar slagen wanneer iedereen erachter staat en dat is 
dan ook gelukt. Wordt vervolgd,volgend jaar, wanneer weet niemand 
zeer juist. Dit zal uiteraard afhangen van de verrassingen die de oude 
dame in petto heeft. Hopelijk lukt het in zes maanden, zoals gepland, 
klaar voor Oostende voor Anker.  
Tot volgende reize!

Patrick Vermandel.
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RIKOCHIP
artikelen voor de 

horeca

Tel. 059/325.111
Fax 059/332.426

b.v.b.a. Verzekeringen

F. Finaut
ALLE VERZEKERINGEN

ALLE MAATSCHAPPIJEN

Elisabethlaan 393
8400 Oostende

Tel.: 059/80 26 79
Fax: 059/80 00 81

Alles voor Dier en Tuin
Kolen - Brandhout - Propaan - Butaan - Mercerie

De Wever - Vanlommel
Fritz Vinckelaan 165, 8450 Bredene

059/32 17 28 • 0476/22 62 96 • Fax: 059/250 289

DePOT industriële gassen
Aardgasverdeler

WWW.WEVER.BE
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EEN TEMPEL OP IJSLAND

Voor het eerst sinds duizend jaar herrijst op een heuvel in IJsland een tempel 
gewijd aan de Vikinggoden. Heidens waren de Vikingen tot ze werden gekerstend. 
Dit gebeurde rond 950: de koning van West-Francië schonk Rouen (het latere 
hertogdom Normandië) aan het Vikinghoofd Rollo; de invallen kwamen tot rust, 
de Vikingen werden sedentair en bekeerden zich gedwongen en soms met tegenzin 
tot het christendom.
Odin heeft één oog en waakt over alle goden en rijdt op een achtbenig paard, Freya 
is de godin van liefde en vruchtbaarheid, misschien een seksgodin en Thor brengt 
orde in een wereld vol chaos. Hij rijdt langs de hemel in een wagen door twee 
bokken getrokken. Niemand neemt dit nog letterlijk, de goden zijn symbolen voor 
natuurkrachten en karaktertrekken van sterke persoonlijkheden.
Met hun snelle schepen voeren de heidense Vikingen destijds over waterlopen en 
zeeën. De diepgang van hun met draken versierde sneppen bedroeg nauwelijks 
één meter, zodat ze zelfs in moerassige gebieden ver het binnenland konden 
binnendringen. Vanuit hun schuilplaats beraamden ze hun beruchte raids. Sterven 
met het zwaard in de hand stond op hun verlanglijstje, want dan werd hun mooiste 
droom werkelijkheid: bij Odin te mogen wonen in het Walhalla. 
De IJslandse historicus en dichter Snorre Sturlason (1179-1241) heeft in zijn 
Heimskringla	(The	Chronicle	of	te	Kings	of	Norway)	veel	verhaald	over	de	tijd	
van de Noorse Vikingen en over hun activiteiten in IJsland, de Hebriden, de 
Orkneys, Shetland, de Faeröer (het Deense schapeneiland), Ierland en Schotland. 
Die Noormannen bereikten ook Groenland en Vinland (Amerika)!  Rouen werd 
een trefpunt in de ware betekenis van het woord, een ontmoetingsplaats tussen de 
heidense Vikingen en de christen Normandiërs. Het Vikinghoofd Rollo, Hertog 
van Normandië werd in de kathedraal van Rouen begraven.
Op IJsland en in Noorwegen vinden vandaag weer plechtigheden ter ere van de 
Vikinggoden plaats in open lucht: er worden offers gebracht, optochten gehouden 
en er wordt mede gedronken. Het geloof in de goden uit de Oudnoorse mythologie 
staat vooral in het teken van de natuur, de volgelingen hebben geen Bijbel, maar 
lezen oude teksten, zijn verdraagzaam en vrij en zoeken het niet ver, maar bij een 
volk waarvan ze afstammen: de Vikingen. 
Dit jaar komt er nabij Reykjavik, de meest noordelijke hoofdstad van de wereld, een 
tempel waar het zonlicht een grote rol zal spelen bij vieringen zoals een huwelijk 
of de naamgeving van een kind. Reykjavik betekent Rauchbucht, rookbocht in het 
Nederlands, een naam die verwijst naar de dampen van warmwaterbronnen in het 
omliggende.

Johan	Corveleijn
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SPREEUWENWOLK

Vanaf de glooiing van de polderdijk
bij de samenvloeiing van de zilte kreken
waar geen zeewater meer naar binnen stroomt,
niet ver van de oude aanlegsteiger 
waar elegant een kleine zilverreiger
op voedsel jaagt, volg ik in de roze, 
reine avondlucht een vlucht kieviten
en goudplevieren en met open mond 
een wonderlijk wentelende
spreeuwenwolk!

Johan	Corveleijn

---

L’ESCALE

Ik zweef met mijn schip
in het licht

langs de kade,
de kale straten

en meer aan
bij een straatlantaarn,

maar geen macht
kan het oproer van mijn zinnen

bedwingen vannacht
wanneer ik hoofs

een verwaaide hoer bemin
en in de glooiing van haar borsten 

een verre zee hoor zingen.

Johan	Corveleijn

Uit sympathie

Hilda SEYS
Meetje van 

Mariakerke Oostende
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Wij waren er ook. 
Belgische koopvaardijschepen die verloren gingen 

door oorlogsgeweld tijdens 1940- 1945.

Maritieme weetjes Jan Jacobsen
 

Periode 1943 - 1945

S.S. Jean Jadot
BRT: 5.783
Rederij C.M.B.
Bemanning: 80 en 323 Britse militairen.
Op 20/01/1943, in de Middellandse Zee aan Kaap Tenes getorpedeerd door U453.  
Zes bemanningsleden en negen militairen zijn omgekomen

S.S. Ostende
BRT: 4.438
Rederij Deppe
Bemanning: 48
Op 22/01/1943 op een mijn gelopen aan het eiland Mull, er waren twee slachtoffers.

M.S. Moanda
BRT: 4.621
Rederij C.M.B.
Bemanning: 56
Op 28/03/1943 in de Atlantische Oceaan (24°44’N en 16°48’W) getorpedeerd door 
U167. Er waren 29 slachtoffers.

S.S. Carlier
BRT: 7.217
Rederij C.M.B.
Bemanning: 69 en 30 militairen.
Op 11/11/1943 in de Middellandse Zee (36°13’N en 00°05’W) na een luchtaanval 
gezonken. Er waren 32 overlevenden.

T.S. Leopoldville
BRT: 11.509
Rederij C.M.B.
Bemanning: 234 en 2237 Amerikaanse militairen.
Op 24/12/1944 bij Cherbourg getorpedeerd door U486. Er waren 5 slachtoffers van 
de bemanning en 765 bij de militairen.
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S.S. Persier
BRT: 5.382
Rederij C.M.B.
Bemanning: 63
Op 11/02/1945 aan de Eddystone Lighthouse getorpedeerd door U1017. Er waren 43 
overlevenden.

M.S. Belgium Airman
BRT: 6.959
Rederij: Belgisch Zeewezen in GB. 
Bemanning: 47
Op 14/04/1945 in de Atlantische Oceaan (36°09’N en 74°05’W) getorpedeerd door 
U879. Er was 1 slachtoffer. De schepen verloren in de periode 1940 - 1945 door 
aanvaringen, strandingen en branden zijn hier niet vermeld.

Bronnen: Opzoekingen Belgische rederijen tijdens WO2

Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende
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Met het vissersschip CRANGON 
op garnalenvangst

vzw PUB 
Frankrijklaan 50 | 8450 Bredene

Tel. 0475/80 63 03
e-mail: willy@versluys.net
website: www.crangon.be

PURUS Garnalen
gepelde (machinaal) en ongepelde 

zonder bewaarmiddelen!

Vismijnlaan 105 | 8400 Oostende
e-mail: willy@versluys.net

tel. 0475 80 63 03

PURUS Garnaalkroketten 
mosselkroketten

hangcultuurmosselen Belgica en Shetland

BREVISCO bvba
Schaal- en schelpdieren

Cafe PeLiKAAN
Bij Noëlla en Charlie

zandvoordestraat 60, 8400 Oostende - Tel. 059 50 15 64

Uit sympathie
Hilda SEYS

Meetje van Mariakerke Oostende

AperoFish pAlAce
bij Stephanie en Hans

Dagvers
Non-stop keuken

Dagelijks open van 9u. tot 21u. Dinsdag gesloten

Nieuwstraat 5 - Oostende - 0477/442625

Zeevis groot- & Kleinhandel
Van Haudt Patrick - Van de Wynckel Christa

Vismijn 107 - 8400 Oostende

Tel. Vismijn 059/32 19 95 - Fax 059/33 19 95

Openingsuren
Ma - Wo : 8 - 16u
Don : 8 - 13u
Vrij : 8 - 16u
Zat : 8 - 13u
Zon : Sluitingsdag
Op feestd. open tot de middag
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Uit sympathie
Hilda SEYS

Meetje van Mariakerke Oostende
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Flessenpost

Wie aan de kust geboren & getogen is heeft het minstens één keer 
gedaan. Zelden hou je er blijvende gevolgen aan over, maar soms 
gebeurt het toch. Dat laatste is de familie Morel overkomen.
In 1983 zijn de Morels met vakantie aan zee. Na een storm vindt 
dochter An op het strand een fles met daarin, jawel, een handgeschreven 
boodschap:‘We	 are	 the	 Caruana	 family	 and	 we	 are	 travelling	 from	
Dover to Ostend.’ Het briefje vermeldt een adres in het Verenigd 
Koninkrijk.	De	Belgen	sturen	de	Caruana’s	een	postkaart:	‘We	hebben	
jullie boodschap gevonden.’ Wanneer ze na de vakantie thuiskomen, 
is er al een antwoord. Van het een komt het ander en er ontstaat een 
vriendschap die inmiddels al 32 jaar standhoudt.
Is dat geen mooi verhaal? Zo zijn er trouwens nog. Verleden zomer 
heeft Marianne Winkler aan de Duitse kust ook zo’n fles gevonden. 
Ze haalt er een postkaart uit die daar al 108 jaar lang in zit. Daarmee 
wordt een record verpulverd dat lange tijd op 99 jaar is blijven staan 
en in 2014 voor ’t eerst over de 100 gaat, want in dat jaar vindt een 
Duitse visser een Deense flessenpost die 101 jaar eerder in ’t water 
terechtgekomen is. (Daar zaten postzegels bij om te antwoorden!)
De meest merkwaardige boodschap is wellicht deze. In een fles zit 
een kaartje. Daarop meldt iemand in ’t Engels dat die fles gelijktijdig 
met zijn stoffelijke resten aan het water toevertrouwd werd. Wie 
de boodschap vindt wordt verzocht een foto op de daartoe speciaal 
gemaakte facebookpagina te plaatsen en de fles weer in zee te werpen, 
zodat hij zijn tocht kan voortzetten. Wat de vinders vervolgens ook 
doen.
Er leeft overigens een hele cultuur rond het fenomeen. Er bestaat een 
interessante geschiedenis van de flessenpost. Er is een fictieboek over 
zo’n fles geschreven en daarvan is ook een film gemaakt. In Duitsland 



4544

beheert iemand een heus Flaschenpostmuseum. Mocht je zelf niet zo 
goed ter tale zijn, weet dan dat er, ook in Duitsland, iemand is die 
zich Flaschenpostredakteur noemt. Hij zal je zeker helpen. Mensen 
die ver van zee wonen kunnen hun fles overigens laten versturen door 
een flessenpostkantoor, jawel, want in Mainz bestaat inderdaad een 
Flaschenpostamt! 
Rare jongens die Duitsers. Maar de Vlamingen moeten er niet voor 
onderdoen. Ik ken een visser die massaal veel flessenpost in zee gegooid 
heeft. Met die hobby heeft hij zelfs de tv gehaald. Op ’t scherm zie je 
hem wel honderd plastic (!) flessen overboord keilen. Hoeveel ervan 
intussen deel uitmaken van de drijvende vuilnisbelt die plasticsoep 
genoemd wordt, is me niet bekend.
En dan is er ook nog het verhaal dat op 15 januari 1915 in het Britse 
blad The Shipping Gazette te lezen is: ‘The Margate police forwarded 
to us a message in Flemish, taken out of a bottle picked up yesterday 
morning.’ De krant had het briefje vertaald en zo vernemen de lezers 
dat de Oostendse stoomtrawler O.38 Princesse Marie José aangevaren 
is en gezonken. Het bericht, ondertekend door de schipper, vermeldt 
ook de menselijke tol: ‘All gone forever’.
De Oostendse reder Golder kon er niet om lachen, want zijn schip 
werd helemaal niet vermist en het handschrift van de flessenpost was 
niet dat van zijn schipper. De zeevaartpolitie viste uit dat de fles in zee 
geworpen werd door de negentienjarige matroos Louis Lefevre. Louis 
had dat het een goeie grap gevonden. De zeevaartpolitie dacht daar 
anders over, want de snoodaard had artikel 126 van het strafwetboek 
overschreden. Hij werd ter beschikking van het gerecht gesteld, maar 
niet overboord gegooid.

Flor Vandekerckhove

Bron: blog van De Laatste Vuurtorenwachter, daarop plaatst Flor 
Vandekerckhove herinneringen, leesnotities en eigen verhalen.

Zie: http://florsnieuweblog.blogspot.be/2015/ 
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(In ons vorig tijdschrift verdween de naam van auteur Eddy Serie onderaan 
het artikel, waarvoor onze verontschuldigingnen).

We zijn geen “bende” in de zin van het woord; dat moet ik eens uitleggen 
aan een politiecommissaris op zijn bureau, nadat iemand per ongeluk in 
het Kroegske een fles heeft gebroken waar men maanden aan stuk kaarsen 
heeft laten over branden. Ik antwoord op zijn vraag, dat wij geen leider 
hebben maar een groep losse jonge hard werkende vissers zijn die samen 
op stap trekken om uit te gaan en te feesten en zo is het ook. 
Rond onze groep draait ook een groep meisjes van Sas-Slijkens; meer 
bepaald van de omgeving rond de Nukkerbrug. Soms trekken wij er 
in gemengde groep op uit maar ook eens de ene jongen met een ander 
meisjes, zo om beurten eens maar niet allemaal er zijn er ook die zich aan 
één blijven houden. We kennen elkaar dus goed. Sommige gasten van onze 
groep huwen dan ook met sommige van die meisjes. 
Om de jonge vissers van weleer op te noemen die tot onze groep behoren 
of er wel eens samen op uitrekken: Eddy Serie, Maurice Zanders, Ronny 
Deschepper, Lucien en Eugene Desomer, John Caullet, Redgy Goes, Willy 
Malesijs, Erik Van Sevenant, Maurice Devaux, Marcel Mille, Ronny 
Victor, René Vande Casteele, Pros Jooris, Miel Caullet, Freddy Rau, 
Albert Deramoudt, René Lambrecht, Freddy Heinderson; soms Pros Van 
Billemont, Roland Billiaert, Jan Daems en André Sollenbergh. 
Slank van werken, bijna afgetrainde atleten, allemaal schone jongens, 
modern maatpak, wit hemd (in het begin jaren zestig bestaan er nog geen 
gekleurde hemden), das, lederen schoenen. En goudwerk aan handen en 
pols en ik denk dat dit een overblijfsel is van de tijd dat Oostende een 
kaperstad was. 
Wij zijn zeer gekende figuren in dat uitgaansleven van het Visserskwartier; 
de meisjes praten over ons en ook de andere jongens want er is wel af en 
toe een vechtpartij of het oplossen daarvan. Daardoor voel ik me goed 
geplaatst om u mee te nemen op een Visserscafé tocht in de tijd. Zal 
proberen niet te persoonlijk te worden maar mijn herinneringen zijn de 
voornaamste maatstaaf voor dit verhaal. 

Visserscafés in de jaren zestig te Oostende
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 Richting station van Oostende gaan we langs de brug en de Sint 
Franciscusstraat naar het Pauluspleintje. Op de eerste hoek: 
Café Rialto; is geen specifiek visserscafé, hoewel er veel vissers gaan maar 
er zijn meer klanten die geen visser zijn. Men vindt de toog achteraan de 
vierkante cafézaal; rond 1965 zijn er twee cafédochters, geen visserfamilie 
maar zeer visserij minded. Trouwens vissers ziet men in het Visserskwartier 
graag over de vloer komen, vooral als ze in groep zijn want ze verteren 
veel geld op café. 
In 1960 op een september zondagnamiddag is dat het eerste café waar 
ik binnen ga. Er zijn dan ook twee cafédochters; Annie en Jeanine de 
jongste, zestien jaar. Zij is mijn eerste vriendinnetje als we 12 jaar zijn en 
als kersverse visserjongen zitten we heel de namiddag dicht tegen elkaar 
te praten en iets te drinken. Ze heeft echter al oudere vriendjes en mij ziet 
ze dan als een heel jong vissertje. De platen die me daaraan herinneren: 
“Suspicion” en “Temptation” van The Everly Brothers. 
Later gaat dat gezin weg van de Rialto en komt er een andere, weer met twee 
dochters; het zijn deze die op onderstaande foto staan. Vooral Monique is 
ons gunstig gezind en kan meedoen met onze manieren. 

1966, café Rialto: van l. naar r.: René Lambrecht (IJsland), Eddy Serie 
(Kust), Maurice Zanders (Kust en IJsland), cafédochter Monique, Ronny 
Deschepper (Kust) en Gustaaf Verburgh (Kust). 
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1964, café Rialto; van l. naar r.: Lucien Desomer (Kust), Ronny Deschepper 
(Kust), cafédochter Monique, Eddy Serie (Kust), cafédochter II en Freddy 
Heinderson (Kust). 

Over de deur van café Rialto: 
Het Kroegske; gekend in heel Vlaanderen. Het is een klein kroegje als je 
binnenkomt, er staat één tafeltje en direct een stevige toog, men heeft nog 
wat plaats daarboven en trapafwaarts is er een grotere zaal waar het heel 
donker is. Zoals veel andere jeugd, gaan er veel jongere vissers met hun 
meisje wat kennismaken bij straf gedempt licht. 
Ik zie er de gekende Vlaamse acteur Julien Schoenaerts een hele groep 
vrienden en vriendinnen vervoegen. Er komt meer zulk volk over de vloer. 
De uitbater Brusselaar Iwein Scheer wordt een bekende Oostendenaar. 
Iwein kent mij als kustvisser want ik moet telkens door de Paulusstraat het 
Kroegske passeren om aan boord te gaan en weer naar huis; dat kan elk uur 
van de dag zijn. “Dat moet je eens lezen”: zegt Iwein op een dag tegen mij 
en geeft me een boek: het is “Gangreen” van Jef Geeraerts. 
Op de zuidwest hoek van het Pauluspleintje, hoek Paulusstraat heeft men: 
Café Titan is een klein cafeetje met een lange toog, vol barkrukken; er 
staan een paar tafels. 
Dat is wat later dan jaren zestig. Chris een jonge vrouw is uitbaatster en ze 
werkt met jonge serveuses. Waarbij ik me een Hollandse en enkele Engelse 
meisjes, naast de Vlaamse herinner. Er gaan redelijk veel jonge vissers. 
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 Het gebeurt eens dat er paar IRA leden (dat zeggen ze toch) in de nachtelijke 
uurtjes aan de toog zitten; die wachten of komen van een mailboot. 
Op de noordwest hoek van het Pauluspleintje, hoek Paulusstraat heeft men: 
Café Noordzee: de uitbater is IJslandvisser, Phillemon, ouder geworden 
maar eerder één van het zwaardere type. Het is een café waar bijna 
uitsluitend vissers naartoe gaan. Het kan er redelijk zwaar aan toe gaan met 
drinken, dansen en de meisjes die graag bij de jonge visser vertoeven. Er 
komt ook ander volk maar geen doetjes, die zouden er bevreesd opvallen. 
Van het Pauluspleintje naar de Visserskaai, links om het hoekje: 
Café Walvis: een eerder rustig café waar veel kustvissers gaan. Niet echt 
een stamcafé maar meer een praatcafé waar iedere kustvisser wel af en toe 
gaat. 
Jaren later, rond 2000, na de “Ferry Boat” het laatste visserscafé van langs 
de Visserskaai die er mee ophoud. 
Enkele huizen verder: 
Café Ferry Boat: vroeger, in de jaren vijftig is dat bij “Dikke Gusten”, 
een oud kustvisser maar even voor 1960 is het zijn zoon visser Roger 
Heinderson die het met zijn echtgenote Heléne en zijn twee dochters Nora 
en Monique openhouden. Freddy, hun zoon, is visser. 
Het is altijd meer een stamcafé voor oudere vissers, meest kustvissers en 
vissers die naar de Oostende-Doverlijn zijn overgestapt. Er zijn ook veel 
andere stamgasten, weet ik van mijn vader omdat het ook zijn stamcafé 
is: iemand die aan Oostende Radio werkt bvb. Er is een vogelpikclub en 
spaarkas en er wordt veel met de kaarten gespeeld. 
Vogelpikclub, spaarkas, kaarterclub, of een andere club met bestuur, het 
zijn de ingrediënten voor een stamcafé. 
Jonge vissers gaan er af en toe een pintje drinken meestal voor de jonge 
dochters. Nora vrijt serieus met Roger Hoste, een dancingkelner uit de 
Langestraat; die de andere stamgasten op de hoogte houdt van het reilen 
en zeilen daar. Zo vertelt mijn vader me, die het weet van Hoste, dat Roger 
en Eric De Vlaeminck en Jempy Monseré er af en toe de bloempjes durven 
buitenzetten en whisky drinken. 
Als zeventienjarige met een vijftal vissersvrienden op stap, nonkel André 
is erbij die zeven jaar ouder is en we zitten in de “Ferry Boat.” Ik dans 
met Nora, die mijn leeftijd heeft, op “Unchain Melody” van Cliff Richard, 
een ultra trage slow. André roept: „ewel je danst met je gat achteruit". 
Dat is een sein om mijn schuchterheid af te werpen en van dan af zoek 
ik tijdens het dansen altijd meer lichamelijk danscontact met het meisje. 
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Dat is algemeen, alle jeugd van Oostende die tijd, visser of niet dansen 
slows zeer dicht tegen het meisje aangedrukt. Na slow dansen, zie je veel 
jongens terug naar hun plaats gaan met hun gat een beetje achteruit en de 
toppen van hun vest voor hun gulp want daar is iets gerezen. 
De stamgasten van de Ferry Boat doen met de bus reisjes naar de brouwerij 
Ekla en vooral de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. 
Zo ook een vijftal dagen met de trein naar Hamburg, Sanct Pauli en 
de Reeperbahn. Ikzelf, twintig jaar (1965), en mijn vrienden Maurice 
Zanders en Maurice Devaux zijn mee en trekken er in Hamburg meestal 
samen op uit met mijn negen jaar oudere nonkel Pierre Barbaix en Theo 
Bogaert en hun echtgenotes Simone en Lilianne. Ook veel oudere vissers 
zijn mee naar Hamburg, waarbij mijn vader en grootvader, mijn moeder 
en grootmoeder. 
Drie jonge vissers op de Reeperbahn en de Grosse Freiheit, de vele 
striptease bars waar we binnen gaan en de Poepfstrasse die we passeren. 
Binnengaan in de “Kaiserkeller” en “Star Club” waar twee jaar eerder 
The Beatles aan hun wereldverovering beginnen. Maurice Zanders (Pies) 
zingt er op hetzelfde podium, waar dan onafgebroken Engelse bands 
uit Manchester, Birmingham, Liverpool en Londen optreden, “Op de 
Vismarkt zien„k geboren” (dat is ook zo). De honderden Duitse jongens 
en meisjes vinden het plezant en moedigen luid aan. 
Wat verder langs de Visserskaai: 
We hebben vissercafés met namen zoals “Bij Tibbetjes” maar dat zijn dan 
de kleinere, zeer ouderwetse herbergen waar zelf geen jukebox staat en 
de klanten meestal oudere vissers zijn die niet meer wensen dan een pint, 
een sigaretje en een babbel in een ouderwets gelagzaaltje. Tibbetje is veel 
langs de kaai te zien en het gezicht van die ouderwets geklede magere man 
is erg verminkt door brand of ontploffing. 
Café Brixham ligt in dezelfde aard als de “Ferry Boat”, eigen stamgasten, 
vogelpikclub, spaarkas en veel gekaart. Er gaat wel meer gemengd volk 
en wat minder vissers dan in de Ferry Boat; het café is ruimer dan de Ferry 
Boat. 
Langs de Visserskaai tot in de Nieuwstraat, op de rechterkant een paar 
huizen van de hoek: 
Café Zeezwaluw: begin jaren zestig het favoriete café van veel heel jonge 
vissers, vooral omdat de dochter van veertien, Marie Rose Vanbesien, er 
serveert en vriendin is van iedereen. 
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Het is het café van Louis Van Besien die op zee verdrinkt en broer van 
Lucienne Van Besien (Lucy Loes). We zijn rond de 17-18 jaar als we er 
de vijf en dertigjarige Lucienne leren kennen, als ze meehelpt en serveren 
met haar schoonzuster Andrea, de moeder van Marie Rose. 
Het is een druk bezocht café en de visserij houdt er alle dagen feest. Een 
schilderij met geweren schietende gendarmen op vissers op schepen, 
tijdens de Vissersopstand van 1887, hangt aan de muur. Zo komen we het 
daar te weten. 
Cafédochters zijn echt sociale meisjes, nauw verbonden met vissers. 
Denk niet dat het een soort sletjes zijn, helemaal niet; ze zijn nodig in 
onze samenleving, ze kunnen troosten, mee lachen, vertellen en feesten 
en ruzies helpen vermijden. Dansen met de klanten zoveel ze willen. Af 
en toe gaan ze alleen uit met één van de jonge vissers, als die hen aanstaat. 
Daar leren we de Twist, de Huckle Buck en The Fly, naast swingen en 
Rock en Rollen. 
We dwepen er met rocker Vince Taylor, ook Country Music is er niet 
vreemd, vooral Jim Reeves en Brenda Lee. Cliff, Elvis en Paul Anka 
staan er naast Adamo en Will Tura. Tijdens de twistrage horen we bewust 
voor het eerst een tot dan ongehoorde sound, deze van “Joey Dee and 
the Starliters” uit jeugddancings van New York. Hun hits; „Pepermint 
Twist", “Ya Ya” en “Fanny Mae” hebben niet direct iets te maken met 
de Twist maar ze brengen een ambiance die enkele jaren later veelvuldig 
wordt geëvenaard door de Engelse pop en rock groepen. Later geven die 
groepen ook toe dat ze naast vele andere Amerikaanse zangers en groepen 
inspiratie vonden bij “Joey Dee and the Starliters”. 
We drinken er pinten met The Woodpeckers, het Antwerpse komisch 
broederduo, de kleine (later „het Mannetje) en de lange. Wat me vooral 
opvalt, hoewel ze op TV komieken zijn praten ze op café bloedserieus. 
Een paar jaar nadat Louis op zee verdrinkt wordt de Zeezwaluw 
overgenomen door kustvisser Jef Lauwereins en zijn echtgenote 
Ernestinne. Ze hebben twee dochters en vier zonen vissers. Dochter 
Josianne neemt de plaats in van de vorige cafédochter Marie Rose. Het 
feest gaat gewoon door. 
Dat dagelijks feesten in de visserscafés zien er altijd anders uit met 
afwisselende deelnemers. De jonge kustvissers komen meestal de 
zaterdagavond en nacht en de zondagnamiddag. De gasten van de grote 
schepen als ze aan wal zijn en dat is drie dagen om de 14, 18 of 21 dagen. 
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Tijdens de ochtenden komen oudere kustvissers hun dorst lessen en 
een pintje (niet zoveel) drinken na een nacht hard werken voor ze naar 
huis gaan om s' avonds weer paraat en fris aan boord te stappen. En de 
zondagochtenden gaan oudere vissers op cafébezoek, om op een vooraf 
afgesproken uur thuis te zijn voor het middageten, dat is meestal om 
13 uur. Is dat niet zo dan kan er thuis ruzie zijn met de vrouw want de 
visser luistert naar haar en er zijn afspraken die moeten worden nageleefd. 

1961, café Zeezwaluw: 
van l. naar r.; Josianne 
Lauwereins (latere 
cafédochter), Jean Pierre 
X (IJsland), Freddy 
Heinderson (Kust), Eddy 
Serie (Kust), onder Marcel 
Mille (Kust), cafédochter 
Marie Rose Van Besien, 
boven Maurice Devaux 
(Kust), onder Pros Van 
Billemont (Middenslag), 
François Ruyschaert 
(Mosselverkoper), Andrea 
(de jongste dochter van volkszanger Bertino).Op de voorgrond het hoofd 
van Patrick Cordy (Kust).

Wordt vervolgd

Eddy Serie

Met het vissersschip CRANGON 
op garnalenvangst

vzw PUB 
Frankrijklaan 50 | 8450 Bredene

Tel. 0475/80 63 03
e-mail: willy@versluys.net
website: www.crangon.be

PURUS Garnalen
gepelde (machinaal) en ongepelde 

zonder bewaarmiddelen!

Vismijnlaan 105 | 8400 Oostende
e-mail: willy@versluys.net

tel. 0475 80 63 03

PURUS Garnaalkroketten 
mosselkroketten

hangcultuurmosselen Belgica en Shetland

BREVISCO bvba
Schaal- en schelpdieren

Cafe PeLiKAAN
Bij Noëlla en Charlie

zandvoordestraat 60, 8400 Oostende - Tel. 059 50 15 64

Uit sympathie
Hilda SEYS

Meetje van Mariakerke Oostende
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M. ROMMELAERE-DELEU

Voorhavenlaan 51
8400 Oostende

Vuurtorenwijk
Tel. 059/32 03 21

UURWERKEN - JUWELEN - SPORTTROFEEEN

oostendse Vishandel D.V.

Vismijnlaan 109 - 8400 Oostende

Tel. 0473 75 01 21
Fax 059/33 38 58

Openingsuren:
Maandag tot vrijdag:    7u30 - 17u00
Zaterdag en feestdagen:   7u30 - 12u30
Zondag    gesloten
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Het IBIS Milford Haven Project 1914 - 2019
Het Koninklijk Werk IBIS   werd in 1906 gesticht en onder de hoge bescherming 
geplaatst van Z.K.H. Prins Albert, onze toekomstige koning Albert I (1909). 
De voornaamste doelstelling was een waardige opleiding en opvoeding te 
geven aan weeskinderen uit de visserijsector. Volgens de prins «… moesten 
de jongens er gelukkig zijn en al het mogelijke moest worden gedaan om hen 
te omringen met alle zorgen en toewijding die ze ook thuis zouden krijgen». 
Een doelstelling die meer dan honderd jaar later nog even actueel is.

De Ibis v.z.w., waarvan sinds juni 2005 admiraal (b.d.) Willy Herteleer de elfde 
voorzitter is, is dus in de eerste plaats een sociale instelling die een eigentijds 
overkoepelend pedagogische project als doel heeft. De samenwerking tussen 
internaat en school, zorgt ervoor dat de jongeren zeer nauw kunnen opgevolgd 
worden. Na de basis school in situ, volgt er een technisch-maritiem secundair 
onderwijs tot en met de tweede graad. 

De IBIS en De GrOOTe OOrLOG 

In het kader van de herdenkingseducatie 1914-18 was het belangrijk de 
leerlingen te betrekken bij de gebeurtenissen uit de Eerste Wereld oorlog vanuit 
een Ibis-perspectief omdat de school en haar leerlingen heel nauw betrokken 
waren bij het oorlogsgebeuren. Het tragische leven van de ex-Ibis jongen 
Bernard De Koninck (1895-1918) die brieven schreef vanuit de loopgraven 
naar zijn makkers is maar een van de vele voorbeelden, aldus directeur  
Ph. Declercq.

De unieke geschiedenis van Ibis in de Eerste Wereldoorlog en de pedagogisch-
didactische manier waarop binnen het schoolgebeuren hiermee wordt 
omgegaan, trok ook de aandacht van UNESCO en wordt als voorbeeld gesteld 
als teaching practice rond WO I.  

Ibis ging nog een stap verder en organiseerde van 27 september t/m  03 oktober 
2015 een studiereis voor een twintigtal leerlingen en vier leraren naar Milford 
Haven (GB) in de voetsporen van medeleerlingen die aldaar een veilige plek 
vonden zo’n 100 jaar geleden.

Vóór hun vertrek werden ze op het stadhuis van Oostende officieel uitgenodigd 
door burgemeester Johan Vande Lanotte die nog  dezelfde dag het volgende 
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schreef op zijn facebook:
«Hoe actueel kan de geschiedenis zijn? Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, 
besliste de staf van de Koninklijke IBIS-school weg te trekken uit Oostende. 
Het was er te onveilig. De dag voordat Oostende werd ingenomen door de 
Duitsers – 13 oktober 1914 – vluchtte de IBIS-staf met twintig kinderen. 
Ze voeren met de IBIS V (0.75) en de IBIS VI (0.76) naar Milford Haven. 
Bootvluchtelingen avant-la-lettre. 
Hun toevlucht vonden ze daar in de lokale school. Ook vele andere vluchtelingen 
uit Oostende kwamen daar terecht. Ze kenden Milford Haven via de visserij. 
In 1919 keerden ze terug naar hun thuishaven Oostende, met een boot vol 
vis. Later, in de jaren 1920, hebben de Oostendenaars die tijdens W.O.I in 
Milford Haven onderdak vonden er een herdenkingsmonument opgericht. 
Het monument op Hamilton Terrace herinnert aan hun verblijf tijdens W.O.I 
en dankt de inwoners van Milford Haven voor hun gastvrijheid. Vandaag 
heb ik 18 jongens van de IBIS-school en hun 4 begeleiders afgevaardigd om 
deze gebeurtenis ter plaatse te herdenken. Tijdens een officiële plechtigheid 
aan het Belgisch Monument zullen zij Oostende vertegenwoordigen en een 
poppie-krans neerleggen. Zo herdenken zij de Groote Oorlog.»  

HAMILTOn TerrACe - 28 SePTeMBer 2015 - 10 u 30.

Op 28 september, bij het Belgisch/Oostends monument gelegen op Hamilton 
Terrace had een herdenkingsmoment plaats. 
Vóór de plechtigheid werd de delegatie officieel uitgenodigd op het stadhuis 
door burgemeester (a.i.) Eric Harries, die levendig de band tussen Milford 
Haven en Oostende in de verf zette. 
In zijn toespraak onderlijnde hij: «Dit is een belangrijke dag in de geschiedenis 
van onze stad want vandaag ontvangen wij opnieuw dezelfde school. 100 
jaar geleden kwamen kinderen en leraren en meer dan 700 andere bewoners 
van Oostende naar Milford Haven. Ze waren welkom en het werd hier hun 
thuis tijdens de oorlog. Zelfs tot op vandaag hebben velen hieraan blijde 
herinneringen overgehouden. Vandaag is het de dag om dit eeuwfeest passend 
samen te vieren, en de link tussen de twee steden meteen ook te versterken.» 

De plechtigheid en het neerleggen van verschillende poppie-kransen - elke 
Ibis-leerling had een naamkaartje op van een van de (oud-)leerlingen die naar 
Milford Haven emigreerden in 1914 ! - was een zeer aangrijpend moment 
voor iedereen. Het werd bijgewoond door de leden van de gemeenteraad, 
de leerlingen en leraren van de Milford Haven School, de Welshe media, tal 
van inwoners en enkele kleinkinderen van burgers en weldoeners uit die tijd. 
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Hamilton Terrace: opschrift op het 
Belgisch/Oostends monument. 

Milford Haven. 
Plechtigheid aan het 
Belgisch / Oostends 
monument gelegen op 
Hamilton Terrace. 
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Milford Haven. Officiële ontvangst op het stadhuis door 
burgemeester (a.i.) Eric Harries. 

De Milford Haven 
Project - Ibis staff. 
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Achteraf werden verhalen boven gehaald en foto’s van uitleg voorzien. Een 
hartverwarmend samenzijn  en een verdere verbroedering.

De volgende zonnige dagen bracht de Ibis groep door in een Welsh Youth 
Hostel, gelegen in de buurt van Fishguard, boven op een klif in Pwll Deri, in 
het Welsh uitgesproken als Poeschh Déri. Sporten op het strand, wandelingen 
langs de kliffen, zeehond-watching, Welsh games en een tocht rond Ramsey 
eiland met een RIB waren de hoogtepunten . 
Deze geweldige tijd werd afgesloten met een bezoek aan de historische 
Dock Yards van Portsmouth. De hele crew op de foto voor Nelson’s H.M.S. 
Victory zal een van de herinneringen blijven aan een heerlijke tijd. 

Het Milford Haven Project 2015 was unaniem een absolute voltreffer, een 
fantastische en uitzonderlijke ervaring voor iedereen. Het Koninklijk Werk 
IBIS schreef andermaal geschiedenis. 
All is well, Sir!

Saint Bernard du Spuikom

Portsmouth - Historic Dock Yards. De Ibis crew voor Nelson’s H.M.S. Victory.
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Ampe-Vandaele

Arnoys Roger

Barbaix - Storme

Bienfet Ronald

Blontrock Viviane

Bogaert Marie Rose

Borny Rolande

Bossaert Jurgen

Brouwer Peter

Callewaert - Seys Hilda

Carly Ronald

Christiaen Norbert

Claeys Niki

Cleremans André

Coelus Robert

Constandt Georges

Corveleijn Johan

De Loddere Thibault

De Mey Jef

De Soete Dany

Declerck Francine

Delbol Raymonda

Demeere Henri

Depoorter Leo

Deramoudt Louis

Derdeyn Fernandus

Derycke Daniël

Derycker Fernand

Desnerck Roland

Desopper Christiane

Dewaele Marcel

Dewilde Dirk

Dierckens Bernard

Dirickx Kamiel

Dua Frederika

Dufait Roland

Dumolin M-R

Dutreeuw Rita

Eerebout Edgard

Focke Yvette

Francois Roland

Geril Albert

Ghevaert Christianne

Gistelinck Christa

Goemaere Elisabeth

Hardy-Schalandrijn

Heirwegh - Bastini Eddy

Helsen Ludo

Helsen Yolanda

Herman Gilbert

Hillewaere Antoon

Jacobsen Jean

Jacobsen Walter

Jansoone Roger

Janssen Colin

Janssen Susanna

Janssens - Ingelbrecht

Jooris Roger

Jooris Willy

Kerger Stefaan

Labbeke Martine

Langenaekens-Geryl

Lanssens René

Laplasse Maria

Lason Maurice

Lauweres Francoise

Lijst steunende leden 2015
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Lebrun Chantal

Leemans Herman

Leerman Victor

Lingier Bart

Lodewyckx Herman

Lombard Jacques

Lowyck Jan

Malfait Pierre

Mees Pierre

Meire Martine

Moerman Johan

Mostrey Elisabeth

Moyaert Luc-Belpaeme 

Mynn Joan

Christiaene

Mynn Joan

Osaer Jacques

Panesi Freddy

Peereboom - Feytons
Plaetevoet Raymond

Prinzie Valere

Remaut Jeannette

Ryckaseys Joeri

Serie Edmond

Severijns Natalis

Severy Ronny

Sleuyter-Smessaert

Smeyers Victor

Soetaert - Versluys

Spegelaere Marie-Christine

Tetaert Raymond

Ulin Georges

Van De Wynckel Hendrik - De Clerck

Van Den Bergen Roger

Van Den Heuvel Herman

Van Duyvenboden - Stubbe

Van Hove Yasmina

Van Iseghem Guy

Van Loo Roland

Van Loocke-Tratsaert R.

Van Vooren Rita

Vandamme Gerard
Vande Casteele Louis
Vandecasteele Jean

Vanderbeke Mireille

Vandromme Jozef

Vanhoeck Leopold

Vanhoucke Christiana

Vanhove Christiane

Vanhove Maarten

Vanmassenove Roger

Vanwalleghem René - Vandewalle

Velghe Maurice

Velthof Frederik

Verbeke Frans

Verdruye  Oscar

Verkempynck Jean-Pierre

Vermandel Patrick

Versluys Willy

Voeten Yves

Vyncke Wilfried

Weerbrouck Fernand - Tournoy

Willaert Jean-Pierre

Deze lijst vermeldt de leden die 
12,50 euro en meer als lidgeld 
betaalden. Hun belangrijke steun 
verruimt de werking van de ver-
eniging. Een zeer hartelijke dank.
De lijst werd voorlopig afgesloten 
op 15 december 2015.
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Verant. uitg. Vriendenkring Noordzee Aquarium  Oostende (v.z.w.) Visserskaai 8400 Oostende

ONS GAZETJE
•  Leden die geïnteresseerd zijn om toe te treden tot het bestuur van de 
Vriendenkring Noordzeeaquarium Oostende kunnen hun kandidatuur 
indienen. Op de jaarvergadering van 20 maart 2016 zal de secretaris 
zijn mandaat neerleggen. Vanaf  deze datum is de functie vacant.

• Uw artikel voor het volgend tijdschrift kan gezonden worden aan 
eddy.eneman@telenet.be of Eddy Eneman, St. Jansstraat 58, Oostende.

We danken hierbij van harte en oprecht alle reders,
schippers, bemanningen en particulieren voor hun

onbaatzuchtige inzet voor het noordzee-aquarium

Aanvoer visvoer en levende vis 14-09 tot 16-12-2015.

10/10 O.191  4 wulken
16/10 O.62  visvoer
02/11 O.191  6 wulken, 1 dodemansduim, 1 zeespriet
11/12 O.62  visvoer

Dodemansduim - Foto: Eddy Eneman


