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De nieuwe pontons ter hoogte van Noordzee-aquarium en Vistrap.
De O.62 Dini is één van de schepen die nog steeds visvoer en levende vis 
levert aan het Noordzee-Aquarium Oostende. (foto Rudy Laforce)
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INLICHTINGEN

Beste leden, vrienden en sympathisanten van het Noordzee-aquarium 
en Zeilschip Mercator.

Voor u ligt het derde nummer van ons tijdschrift 2018. Aan deze edi-
tie werkten weer een aantal gemotiveerde vrijwilligers mee zodat we 
opnieuw een kwalitatief hoogstaande editie kunnen afleveren. 

Iedereen kent de uitdrukking “koken kost geld” en dit is voor de uit-
gave van dit tijdschrift niet anders. Enerzijds is er de samenstelling 
en zijn er de drukkosten maar anderzijds zijn er ook de verzendings-
kosten. Dit wordt vooral betaald met het lidgeld van onze, nog altijd, 
talrijke leden. 
Juist daarom is dit lidgeld zo belangrijk voor ons. 

Onze leden genieten ook nog een bijkomend voordeel: mits voorleg-
ging van de lidkaart krijgen ze gratis toegang tot het Aquarium, de 
Mercator en de O.129 Amandine. Bovendien is er jaarlijks een ‘uitge-
breide’ nieuwjaarsreceptie waar telkens meer en meer van onze leden 
aanwezig zijn. In de loop van het jaar zijn er ook nog enkele activiteiten 
waaraan onze leden gratis, of aan sterk verminderde prijs, kunnen 
deelnemen.
Zoals jullie zien zijn er heel wat voordelen om lid te worden van één, of 
beide, verenigingen.

* U wordt lid van het Noordzeeaquarium door een lidgeld van 12,00 
euro over te schrijven op rekening BE78 2800 7062 0986  van V.N.A.O. 
– V.Z.W, Visserskaai in 8400 Oostende. 

* U wordt lid van vzw Zeilschip Mercator door een lidgeld van 20,00 
euro over te schrijven op rekening BE49 7330 4727 2271 van vzw 
Zeilschip Mercator, Pensjagerstraat 8 in 8400 Oostende.

Een extra bijdrage is uiteraard ook van harte welkom.

Een reeks adverteerders schenken onze vereniging hun vertrouwen en steu-
nen zo onze  de werking. We danken ze van harte en bevelen ze alle-
maal warm aan.

Meer info:
http://users.skynet.be/noordzee.aquarium  
www.zeilschipmercator.be
www.facebook.com/Zeilschip.Mercator/
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Maritieme weetjes
          
                 Jean Jacobsen

Zeevlinder (Blennius ocelaaris L.)

Familie: BLENIIDAE

De slijmvissen leven meestal in zeer ondiep water, zelfs tussen de 
getijdenzones. Oppervlakkig lijken ze wel wat op Grondels, maar de 
borstvinnen zijn niet tot een zuiger vergroeid. Wanneer ze gestoord 
worden, vluchten ze vaak in holen en spleten tussen de rotsen. Dit zal 
wel de oorzaak zijn, dat verschillende soorten (zoals Blennius rouxi) zo 
vaak door duikers worden gezien maar toch zijn de museumcollecties 
vrij zeldzaam. Het zijn langgerekte vissen zonder schubben en een iets 
slijmerige huid. Er is maar 1 rugvin, die vaak door een inkeping wordt 
verdeeld in een stekelstralig en een zachtstralig gedeelte. De buikvin-
nen zijn gereduceerd en bevatten maar 1-3 stralen. De harde stralen 
zijn flexibel en aan de basis verbonden. Verschillende soorten hebben 
kleine ‘tentakels’ op de kop en deze kunnen een goed hulpmiddel zijn 
bij het determineren van foto’s.
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Lichaam: hoog en zijdelings afgeplat.
Tanden:   2 flinke hoektanden in iedere kaak, gevolgd door kleinere, 

ronde tanden.
Tentakels: er zijn 2 gedrongen, vertakte tentakels boven elk oog en 2 

zeer kleine aan weerskanten van de eerste rugvinstraal.
Vinnen: de rugvinstralen zijn erg lang, de eerste is het langst. Een 

inkeping verdeelt de rugvin in tweeën. Groenachtig bruin 
met 5-7 donkere verticale banden, doorlopend tot op de 
rugvin. Op de zesde en zevende rugvinstraal bevindt zich 
een karakteristieke witte, blauw omlijnde vlek tot 20 cm.

Ze huizen in dieper water dan de meeste andere slijmvissen. 
In Noord-Europa worden ze veel aangetroffen op Lithtothamnium of 
op schelpbanken 10-20 m.

  Bron: Persoonlijke opzoekingen in het VLIZ
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“Woe to the man who would complain so long as he could walk out 
and take a draught of the sweet air of heaven.”
                          Maurice O’Sullivan (1904-1950) “Twenty years a-growing”

De witte zeevogel, de Jan-van-gent, is alom bekend. 
Stormvogels en Pijlstormvogels voelen zich thuis op de Oceaan. 
Duikers, futen, zee-eenden,  meeuwen, sternen en jagers zijn alle 
echte zeevogels. Maar vele vogels: reigers, eenden, steltlopers en zelfs 
roofvogels (kiekendieven, sperwers) verkiezen het soms om over zee 
te vliegen tijdens de trek.

In de herfst word je aangezogen door de zee.

Op 26 november ‘61 zwommen er 34 Eidereenden langs de oost-
kant van de havengeul te Oostende en op 30 januari ’69 niet minder 
dan 142. Deze  duikeenden met onmiskenbaar zwart-wit verenkleed 
vliegen tijdens de trek in een lange rij, zoals Zaagbekken en Zwarte 
zee-eenden doen, laag over het water. 
Smienten en Wintertalingen, prachtig! Dat wit op de voorvleugel, die 
grote witte vleugelvelden verraden de Smient. Veel tekening, veel 
kleur maken het tot de gemakkelijkst herkenbare van alle eenden, 
maar ook de rappe, snelle vlucht. De groengeoorde Wintertaling, de 
kleinste eend, is een plezier om zien. In het Oostendse krekengebied 
zie je hem vaak genoeg bijna verticaal opstijgen. Het is een behendig 
diertje met grijs gespikkelde borst en een witte voorrand aan een 
groene spiegel. Hij heeft ook een geel veld aan beide zijden van de 
zwarte staart. Kuifeenden met hun witte buik en vleugelstreep zie je 
vaak langs de zeekust, ook zij zijn snelle vliegers. Pijlstaarten in sep-
tember, prachtig!

Je kijkt graag en aandachtig naar de manier van vliegen, hoe vogels de 
vleugels houden. De Kanoetstrandloper heeft lange vleugels en vliegt 
rustig. Vaak vliegt hij samen met de Zilverplevier, maar de Kanoet is 

ZEETREK
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kleiner, iets kleiner dan de Grote lijster. De zeekust verlaten ze vrij-
wel nooit, de Kanoeten. De tijd om ze te zien is niet geweldig groot, 
alhoewel er soms een paar overwinteren. Ze zijn rossiger dan de 
Zilverplevier en in broedkleed vertonen ze veel diep oranjerood. 
Behendig zijn natuurlijk de Drieteenmeeuwen en de Stormmeeuwen 
en alle andere ook. Je ziet toch ook verlangend uit naar die twee 
charmante meeuwtjes?  De Stormmeeuw is een wintervogel en 
broedt in Zuid-Holland in de omgeving van Katwijk, niet ver van de 
Rijn. En plotseling zie je ver op zee hoe een Kleine jager een Kievit 
aanvalt - een zeldzaam schouwspel. De Zwartkopmeeuw, de witste, 
de elegantste, met z’n karakteristieke, miauwende en vérdragende 
roep, die grote witte vogel met zwarte kop (in zomerkleed) is mis-
schien wel de schoonste der meeuwen, zo licht, zo doorzichtig bijna. 

Wat zie je nog? Steenlopers, Bontbekpleviertjes, Regenwulpen en 
Futen. Bontbekpleviertjes hebben een opvallende koptekening en een 
witte vleugelstreep. Ze hebben een snelle, kantelende vlucht en doen 
oppervlakkig aan de Steenloper denken door de gemaskerde kop.
Ver boven de Noordzee is er veel beweging: wervelende vluchten van 
Bonte strandlopers die abrupte bochten maken, verbazingwekkend 
is dat. Het is de meest voorkomende strandloper tijdens de najaar-
strek. Bleker dan de Bonte zijn de Drieteentjes, opvallend licht en 
bleek (in winterkleed) tussen de andere. Het zijn langgerekte groepjes 
die voorbijvliegen. Ze hebben een brede, witte vleugelstreep en een 
witachtige, roestbruine tekening. Omdat ze lichter zijn van tint, valt 
de vleugeltekening beter op tijdens de vlucht. Donkere bovenzijde en 
witte buik, is een kenmerk dat je gemakkelijk kan onthouden.
Die Fuut heeft satijnwitte onderdelen en een felwitte hals en wangen, 
wit voor en boven het hoofd, tenminste in winterkleed. Die “witte” 
watervogel, die drijvende nesten bouwt, vliegt graag in het gezel-
schap van de zware, zwarte Aalscholvers. Plots hoor je biebiebiebie-
biebiebie van een donker groepje steltlopers vlak langs de vloedlijn, 
het zijn Regenwulpen. En geloof het of niet, maar op dit eigenste 
moment is het aan het regenen. 

Regenwulpen in volle vlucht ver boven zee, zijn soms te verwar-
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ren met Goudplevieren. Bij ons zijn ze zeldzaam in de winter. De 
Goudplevier is een duifachtige vogel, glinsterend in de hoge lucht. Je 
moet goed kijken naar de geblokte vogels om een witte oksel te zien, 
maar je herinnert je de jizz: de algemene indruk, het gedrag van de 
vogels, de wijze van vliegen helpt je op weg: de Goudplevieren doen 
niet alleen wegens hun vorm aan duifjes denken, ze vliegen dan ook, 
nog in sierlijk gesynchroniseerde bochten!  
Je staat hier in de duinen in de trektijd en het regent! Morgen kom je 
weer.

Een dag later, veel zon, je trotseert het bijwijlen stuivende zand en je 
kijkt uit over de grenzeloze wateren. Rotganzen, de kleinste der gan-
zen, trekken jouw aandacht. Dat zijn nu eens echt aan de kust gebon-
den ganzen. Ze eten gras, waterplanten, weekdieren en wintergranen. 
Ze zijn slank, zwart en hebben een witte anaalstreek. 

Vanwege die witte halsvlek (een kleine, witte halve maan) heet hij in 
het Duits Ringelganz. Rotganzen vliegen graag in lange golvende linies.
Van geordende formaties houdt hij niet en het gaat er woelig aan toe. 
Nu eens vliegen ze in een verwarde hoop, maar wel snel, zo snel dat 
ze soms in één lange rij voortrekker spelen voor de Aalscholver! Jonge 
Lepelaars hebben zwarte vleugeltoppen. Eind september loopt de trek 
van de Lepelaar naar z’n einde toe. Maar vandaag zie je één lange 
witte rij tegen een donkere achtergrond van woeste wolken! Een dat 
is een dag om nooit te vergeten, die grote witte vogels onder een 
machtige hemel. 

Natuurlijk hoop je altijd weer Wilde zwanen te zien en Kleine of Grote 
zilverreigers. Maar de zeetrek zit er op voor vandaag. Plotseling zie je 
nog die ene Grote stern met heel veel wit. Je dag is goed! 
Wanneer je ‘s anderendaags naar de vogeltrek komt kijken, is de zicht-
baarheid uitstekend, want je ziet de windturbines heel duidelijk wen-
ken in de verte. Een Grijze zeehond woelt in het water, vissers met 
lieslaarzen puren naar zeepieren. Je geniet weer van die onvoorstelba-
re schoonheid vanop een top in de Bredense duinen. Sijsjes en Vinken 
dansen op en neer.
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De Grote zilverreiger, foto gemaakt in de Oostvaardersplassen  
Flevoland (Nederland).

                                                        tekst en foto: Johan Corveleijn
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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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Huwelijksgeschenk Stad Oostende aan 
   Koning Boudewijn en Koningn Fabiola (1961)

Op 3 april 1961 werd ter gelegenheid van het bezoek van Koning Boudewijn en 
Koningin Fabiola aan Oostende de kleine houten garnaaltreiler uit 1934"O.1 - Fabiola 
" aan het vorstenpaar geschonken als huwelijksgeschenk. Het vaartuig heeft evenwel 
nooit naar zee gevaren en bleef aan de kade gemeerd. In april 1964 ontving voor-
zitter Ernest-John Solvay een schrijven van de beheerder van de civiele lijst van de 
Koning, met aanbod van het vorstenpaar om de O.I - Fabiola aan IBIS te schenken. 
"Leurs Majestés voulant donner un nouveau témoignage de l'intérêt qu'elles portent 
à l'Oevre Royale de l'IBIS, ont formé le projet de faire don du O.1. 
Dit zeer uitzonderlijk geschenk werd op 12 juni 1964 officieel door de raad van be-
stuur van IBIS aanvaard.
Op het einde van de jaren zestig werd het schip door de Zeevaartpolitie onzeewaar-
dig bevonden. Het was praktisch en financieel ondoenbaar om het te herstellen. 
Koning Boudewijn gaf toestemming om de motor en alle bruikbaar materiaal van de 
O.1 weg te halen om als didactisch materiaal te gebruiken en de romp vervolgens te 
slopen.
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Flor Vandekerckhove
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Openingsuren ‘ t Kofschip
Dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 20.00 uur

Gesloten op zondag, maandag en feestdagen

- gelegen naast Delhaize Hazegras
- mooi terras met zicht op de Mercator
- het eten wordt met verse producten à la minute klaargemaakt
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brochures

folders

boeken

doosjes
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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

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
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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

ZOMER

De bijtjes dragen het stuifmeel rond
bezorgen bloem en plant nieuw leven.
Zie, hoe dit seizoen zich openbaart
nu ons zoveel weelde wordt gegeven.

De zomer strooit zijn milde geuren,
brengt ons een bont palet van kleuren
zodra de zon de hemel openbrandt
boven het wachtende, vruchtbare land.

      Jozef Vandromme
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Negerdorp 
Lang, heel lang geleden, in een buitenwijk van Oostende, meer bepaald in de 
Marinestraat, werd Irma Maria Saelens geboren; dat gebeurde meer bepaald op 
2 februari 1903.  Veel later, maar inmiddels toch ook alweer lang geleden, baarde 
Irma op haar beurt een kind. Haar zoon werd Rudolf gedoopt en toen deze oud 
en wijs geworden was, nam hij het heuglijke initiatief om geschiedenis te schrijven 
van de wijk waarin zijn moeder het levenslicht zag. (1) Daardoor weten we dat de 
Marinestraat in de wijk Liefkemores lag, de (Oude) Vuurtorenwijk, een gebied dat 
thans beter bekend is als de Oostendse Oosteroever. De Marinestraat zul je er niet 
meer vinden, want daar is vandaag haast niets meer dat aan Irma’s tijd herinnert.
Het gebied heeft een grote voorgeschiedenis waaraan we hier graag voorbijgaan. 

Alleen moet het ons van het hart dat die buurt tot kort voor Irma’s geboorte 
Bredens grondgebied was. In het kader van de havenuitbreidingsplannen werd de 
wijk in 1877 immers gedeeltelijk en in 1897 helemaal door Oostende geannexeerd.  
Dat annexeren heeft de stad trouwens wel meer gedaan. In de Bredense kring 
voor heemkunde houden ze die aanhechtingen nauwkeurig bij. (2)  Bredenaars 
vergeven wel, maar ze vergeten niet.
De kleine Irma kwam in de drukte terecht, want vanaf 1898 werd er hard aan de 
havenuitbreiding gewerkt, waardoor er ‘vreemd en ruw volk’ in de Vuurtorenwijk 
toestroomde. ‘Het gedrag van sommigen onder hen verwekte bij de plaatse-
lijke bevolking beroering omdat er toen nogal eens baldadigheden gebeurden. 
Daardoor kreeg de wijk ook een minder goede naam.’

Deze vuurtoren was de eerste die op de 
Oosteroever gebouwd werd. Dat gebeurde  
in 1859, op toen nog Bredens grondgebied.
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De wijk ‘ontplooide zich in de driehoek gevormd door de reeds in 1850 gedeeltelijk 
bestaande Fortstraat, de Vuurtorensteenweg (ongeveer de huidige Henri Baelskaai) 
en de Kongolaan (huidige Dokter Eduard Moreauxlaan).’ En het ging vooruit. De 700 
bewoners van 1892 waren er in 1900 al 3.000 geworden.
Er werden nieuwe huizen gebouwd, straten aangelegd en er kwam een kerk die 

door deken Decannière ingehuldigd werd. Voorwaar een merkwaardig man, want 
ons werd een van ’s mans preken overgeleverd waarin hij zijn evangelische waar-
den als volgt uit: ‘Dedéé die Kristus aan ’t kruus genageld hen da was van da 
goedje, van dat gespuus, hoe zoen ‘k het zeggen, lijk da volksje dat op de bassing 
kolen lost.’ Moet kunnen!  Het was da volksje, dat gespuus, da goedje, dat in de 
Vuurtorenwijk huisde.
Aan de andere kant van de haven, in het mondaine Oostende, werd die wijk gering-
schattend ’t Neigerdorp genoemd. Het is een naam waarvan de oorsprong niet een-
duidig is. Die kan verband hebben met het bestaan van een Kongolaan, maar hij kan 
ook verwijzen naar het zwarte uiterlijk van de kolenlossers en stokers die er woon-
den of naar hun kinderen die er vuil en slecht gekleed bijliepen.  Zelf verkiezen we 
Leopold Soenens als vader van deze benaming, een pastoor die zijn kwispel op ’t 
Hazegras zwaaide. Toen hij een bezoek aan zijn buitenparochie in de Vuurtorenwijk 
bracht zou hij uitgeroepen hebben: ‘’t Is hier precies een negerdorp.’ De bewoners 
maakten er een geuzennaam van: ‘Wieder van ’t Neigerdorp’.
Naarmate de wijk groeide, vestigde er zich ook een middenstand: ambachtslui, 

De Noordstraat toont ons dat het negerdorp een volwaardige wijk was, 
met winkels, stenen straten en voetbpaden. Op het einde van de straat 
zien we een groot schoolgebouw.
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winkeliers, handelaars. Naast de gelijkvloerse arbeidershuisjes kwamen er wonin-
gen met twee verdiepingen, al dan niet met erker of balkon. Aan de noordzijde 
van de Fortstraat stonden zelfs enkele villa’s. En er waren veel cafés. Verschillende 
cafénamen uit de oude wijk zag men trouwens later terugkomen in de nieuwe 
Vuurtorenwijk, zoals Tivoli en Zeemanshuis.  Dansen kon men in ’t zaaltje van 
Stance in de Liefkemoresstraat of bij Boelings in de Stokerstraat.
Rudolf Weise geeft ons in zijn studie een uitputtende opsomming van namen en 
toenamen van mensen die in het negerdorp gewoond hebben. Veel herbergiers, 
matrozen en stokers, dokwerkers, kolenlossers, visleurders en vissers, dagloners, 
allerhande stielmannen, enkele bedienden, winkeliers, enkele aannemers van met-
selwerken; veel verdwenen beroepen ook: vuurtorenwachter, stoomtramstoker, 
aansteker van straatlantaarns… Er was een politiebureau en er waren twee school-
tjes.
Volgens Weise zou de kunstschilder Leon Spilliaert vóór de Eerste Wereldoorlog 
in de wijk gewoond hebben, meer bepaald in de Jacobsenstraat. Iets wat Norbert 
Hostyn niet vermeldt in de biografie die in een catalogus gepubliceerd werd naar 
aanleiding van Spilliaerts overzichtstentoonstelling in 1996. 
Zeker is wel dat Constant Permeke in de wijk gewoond heeft. Na zijn huwelijk met 

de Brugse Maria ‘Mieke’ Delaere woont hij, met uitzondering van de oorlogsjaren, 
van 1912 tot 1922 in de Fortstraat 9.  Zijn atelier bevindt zich voor die oorlog in de 
Jacobsenstraat, waar wellicht ook Spilliaert aan het werk is.  
In 1914 wordt Permeke aan het front gewond en naar Engeland afgevoerd.  Tijdens 

Constant Permeke woonde met zijn gezin in  
het negerdorp, in de Fortstraat 9. We zien het 
huis (met dakvensters) op de achtergrond.
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http://voorlaatste.blogspot.be en http://flornieuwsblog.blogspot.be
Flor Vandekerckhove

die oorlog krijgt de wijk het hard te verduren. Bij bombardementen en beschietin-
gen vallen er 38 doden, allemaal burgers, ook kinderen.
In 1919 komt Permeke er weer wonen, in het fel gehavende huis in de Fortstraat 
dat hij eigenhandig restaureert.  Hij verhuist in 1922 als de saneringsplannen van 
de wijk het slechtste laten vermoeden. Zijn woning is bij de eerste die afgebro-
ken worden. Dat de wijk een grote aantrekkingskracht op kunstenaars uitoefende 
verwondert ons niet. Het volkse karakter, de nabijheid van de zee, de maritieme 
bedrijvigheid… dat alles trekt daar ook nu nog artiesten aan. Vandaag kun je er de 
kunstschilder Thierry De Cordier in zijn atelier aan ’t werk zien.
Al sinds 1907 waren er plannen om in Oostende een nieuwe vissershaven aan te 
leggen en een nieuwe, daarop aansluitende woonwijk die meer landinwaarts zou 
liggen, ten oosten van de Kongolaan. Vanaf 1922 werden de gronden op de oude 
Vuurtorenwijk onteigend. In datzelfde jaar startten de werken om het Visserijdok 
aan te leggen, de schutssluis, de vismijn, het bestuursgebouw en de slipway. De 
nieuwe vissershaven werd in 1934 ingehuldigd. De werken voor de aanleg van een 
nieuwe Vuurtorenwijk (in de volksmond nog altijd de OPEX) verliepen moeizamer, 
maar dat is een ander verhaal.  Feit is dat de oude wijk in 1930-‘31 helemaal leeg 
liep. ‘Veel Vuurtorenaars hebben toen met gekuiste stenen van de afgebroken hui-
zen, waarover ze vrij mochten beschikken, geheel of gedeeltelijk, een nieuwe woning 
opgetrokken. Dit gebeurde onder meer op de Bredense Groenendijkwijk, waar vanaf 
1925 een tweehonderdtal huizen gebouwd werden, en op de wijk Sas-Slijkens.’ In 
1932 woonden er in het negerdorp maar 24 mensen meer.
En kijk, vandaag, tachtig jaar later, is daar weer een sanering aan de gang. Weer 
krijgt het gebied een nieuwe bestemming. Weer wordt er onteigend, weer wordt 
het negerdorp verlaten. De afgelopen vijftien jaar zijn daar 91 ondernemingen ver-
dwenen.  Ze hebben opgehouden te bestaan of ze zijn verhuisd. De geschiedenis 
herhaalt zich. Marx voegde daaraan toe dat dit de ene keer als tragedie gebeurt en 
de andere keer als klucht. Dat de wijk veel tragedie gekend heeft, wordt afdoende 
aangetoond in de studie van Rudolf Weise. Of de nieuwe plannen van de project-
ontwikkelaars een klucht genoemd mogen worden zal de toekomst uitwijzen.

(1) Rudolf Weise, De schorre van Lissemoris en de oude Vuurtorenwijk, 42 ps. 
Herziene uitgave, november 2004. Alle citaten komen uit dat werk.
(2) Oostende annexeerde zeven keer een stuk van Bredene. Dat gebeurde in 1823, 1877, 
1896, 1897, 1900, 1971 en 1991.
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‘t Waterhuis

Vindictivelaan nr 35, 8400 Oostende   059/803273
- Recht tegen over het Oostends Station en Ijslandvaarder Amandine -

Alle dagen open: 11.00u - 23.00u
Keuken doorlopend open: 11.30u - 22.00u

* Groot assortiment aan wijnen en bieren
* Grote keuze aan pasta’s
* Vegetarische menu’s

* Honden toegelaten
* Wi-fi

http://www.waterhuisoostende.be en facebook



25

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 

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

• • •
Namiddagvaart van 13u30 tot 17u30

Maximum 25 passagiers

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

Waar sprake is van gevaar, economische onzekerheid en onvermogen om ecologi-
sche krachten te beheersen treft men taboes aan.

Minstens de helft van alle Oostendse spookverhalen hebben met de visserij te 
maken. Verwonderlijk is dat niet, want tot het midden van de vorige eeuw was 
Oostende een echte vissersstad en de visserij vormt, door de aard van het beestje, 
een milieu waarin zulke verhalen goed gedijen.
Meestal worden die verhalen als folklore weggezet of als bijgeloof, wat ik altijd al 
een verdachte term gevonden heb. De waarheid is dat die verschijnselen wel dege-
lijk te verklaren zijn. We gaan Oostende vandaag een beetje onttoveren.
Veel van die vissersverhalen hebben met een taboe te maken: sommige zaken 
mogen niet gezegd, gezien of gedaan worden. Wanneer het toch gebeurt, wijst dat 
op onheil. Antropologen hebben daar een uitleg voor. Waar sprake is van gevaar, 
economische onzekerheid en onvermogen om ecologische krachten te beheersen 
daar treft men taboes aan. (*) De visserij voldoet uiteraard aan al die voorwaarden.
Dat laat ook toe te begrijpen dat die taboes niet alleen in Oostende bestaan maar 
in alle vissersgemeenschappen. Het is bijvoorbeeld omzeggens overal een slecht 
voorteken wanneer er bij het afvaren een geestelijke ontwaard wordt. Over pas-
toors mag aan boord ook niet gesproken worden. Dat geldt voor Oostende: ‘E je 
mocht nie spreken van e paster (…)’, maar er zijn ook soortgelijke getuigenissen uit 
Nederland en Schotland.
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Ook daar hebben antropologen een verklaring voor. Enerzijds komen pastoors van 
buiten de vissersgemeenschap en zijn ze buitenstaanders, anderzijds spelen ze in 
die gemeenschap een grote rol, bijvoorbeeld tijdens begrafenissen. Ze zijn bijge-
volg ambigu en het is ongetwijfeld beter om bij het uitvaren alle dubbelzinnigheid 
te mijden.
Hetzelfde geldt voor een vrouw, vooral wanneer die oud is. In Heist werd daar-
over een getuigenis opgetekend: ‘Gebeurde het dat Miette - die eigenlijk Marie 
Delanghe heette, - op de kade naar een schip keek, dat gereed was om uit te 
varen, dan weigerde de bemanning zee te kiezen, onder voorwendsel dat het schip 
“bekocheld” was.’ (**)
Dat is interessant, want deze Miette, alias Marie, is uiteraard niemand anders dan 
de Oostendse Miete Delanghe, waarover ik het eerder al in een ander stukje had. 
(***) In de Vlaamse volksverhalenbank staat een uitvoerige getuigenis over een 
gelijksoortig voorval met deze Miete maar dan in Oostende. De mannen willen 
uitvaren, maar het schip ligt vast aan een meerpaal waarop Miete Delanghe zit toe 
te kijken. Gevolg: de vissers durven niet vertrekken: ‘Ja, Miete de Lange, godom-
me, (…) oe most e’twoar e schip in zèè goan, (…) en ze zaat zie op e poale woa 
dad under ende an vaste was, ze giengen zieder ni zeggen: “Madame, god e bitje 
weg wè.” Nei’s, ze giengen zieder wachten toe da ze giengde, en ton giengen ze 
dat ende lossen, en ton giengen ze in zèè goan. Ja, ze giengen nie weg goan wi, ze 
giengen in zèè nie goan.’
Voor vrouwen geldt hetzelfde als voor de pastoor. Ze spelen een belangrijke rol 
in de gemeenschap maar aan boord zijn het wel degelijk buitenstaanders. En aan 
buitenstaanders heb je op ’t moment dat je afvaart niets, want je begeeft je in een 
situatie waarin je als visser lichamelijk en economisch bijzonder kwetsbaar bent. 
Het zien van buitenstaanders op zo’n moment is bijgevolg een slecht voorteken.
Voor vrouwen komt daar nog iets bij. Nog in mei 2013 publiceert Het Visserijblad 
een interview met de jonge Nieuwpoortse schipper Rudy Beuckels, waarin deze 
het onomwonden zegt: ‘De zee is als een tweede vrouw.’
Vissers die gaan werken, zijn op weg naar een symbolische vrouw hun schip. Een 
vaartuig is niet alleen maar materiaal, het is ook een symbolisch voorwerp. Een 
schip wordt gedoopt, krijgt een naam (vaak van een vrouw) en heeft peetouders. 
Er wordt altijd in de vrouwelijke vorm aan een schip gerefereerd. De visserij heeft 
een zekere seksuele bijklank. Vissers werpen hun netten uit en ‘bezwangeren’ hun 
schip met de vangst die ‘zij’ in haar ‘buik’ (het ruim) bewaart. In een haven wordt 
het schip van de vangst ‘verlost.’ De vissers hebben deze ‘vrouw’ nodig voor hun 
economische reproductie en kunnen zich bij de afvaart niet associëren met andere 
vrouwen, die deze reproductie in gevaar brengen. 
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Waarom het taboe vooral voor oude, lelijke vrouwen, zoals Miete Delanghe, geldt, 
valt ook te begrijpen. Die vrouwen spelen geen rol meer in de sociale reproductie. 
Antropoloog Rob van Ginkel zegt hierover: ‘Mogelijk maakt juist dat hen tot het lij-
dend voorwerp van rituele vermijding, omdat ze in dat opzicht geen positieve func-
tie vervullen.’ 
Samengevat: vissers kunnen zich in hun kwetsbare positie niet associëren met wat 
een code van gevaar, improductiviteit of dood uitdraagt.  Dat geldt zowel voor vrou-
wen als voor pastoors.
Veel spookverhalen uit de Oostendse visserij hebben ook betrekking op dieren. Ik 
vind spookverhalen over katten, honden, slangen, vossen, raven, kraaien… In de fol-
klore zijn dat allemaal dieren die in duivels of heksen kunnen veranderen. Vandaar 
dat er ook op hun aanwezigheid een taboe rust.
Vreemd is dat er ook nog een andere categorie van dieren te mijden zijn. in Texas 
zijn dat alligators, in Zweden kikkers, in de Shetlands zeehonden en otters… En in 
Oostende is er een verhaal over zwanen: ‘Een visser die in het holst van de nacht 
met zijn sloepen naar zee ging, kwam onderweg zes kleine zwaantjes tegen. De 
visser zette de dieren in zijn mand. (…)Tijdens de tweede nacht ging de visser de zes 
zwaantjes eten geven. Tot zijn grote ontzetting stelde hij vast dat de zwaantjes in 
doodshoofden waren veranderd. In de overtuiging dat het om een slecht voorteken 
ging, besloot de kapitein terug te keren. Toen het schip aanmeerde, vernam de vis-
ser die de zwaantjes had gevangen dat zijn vrouw was overleden.’
Voor zwanen geldt wat voor alligators, kikkers, zeehonden en otters geldt. Ze kun-
nen de grens tussen land en water overschrijden. Ze zijn bijgevolg ambigu. Ze zijn 
dubbelzinnig, net zoals vrouwen en pastoors dat op een andere manier zijn. En alles 
wat ambigu is dient bij een gevaarlijke onderneming als de visserij gemeden wor-
den. Zoniet…

Flor Vandekerckhove

(*) Rob van Ginkel, Tussen wal en schip. Taboes en territoriale overgangsriten in 
Noord-Atlantische vissersgemeenschappen. Alle antropologische verklaringen 
betreffende de taboes in de visserij haal ik uit dat stuk.
(**) A. Van Hageland, De magische zee. 1961. Davidsfonds Leuven.
(***) Over de visverkoopster Miete Delanghe hadden het uitgebreid in het hieronder 
staande Oostende spookstad (IV).
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Thema: Paaseilanden

23 - 26 mei 2019
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Zeilschip Mercator, een uniek feestdecor!

De Mercator is het enige historische zeilschip dat ons land rijk is 
en het ideale decor voor een onvergetelijk feest!

Zeilschip Mercator biedt verschillende mogelijkheden aan 
om uw evenement, bedrijfsfeest of familiefeest een unieke 
belevenis te maken, voor u en voor uw gasten.

*acti e: €100/uur voor recepti e tot 60 personen

Meer info? Surf dan snel naar: 
www.zeilschipmercator.be of zeilschip.mercator@telenet.be

 +32 (0) 494 514 335
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Zeilschip Mercator, een uniek feestdecor!

De Mercator is het enige historische zeilschip dat ons land rijk is 
en het ideale decor voor een onvergetelijk feest!

Zeilschip Mercator biedt verschillende mogelijkheden aan 
om uw evenement, bedrijfsfeest of familiefeest een unieke 
belevenis te maken, voor u en voor uw gasten.

*acti e: €100/uur voor recepti e tot 60 personen

Meer info? Surf dan snel naar: 
www.zeilschipmercator.be of zeilschip.mercator@telenet.be

 +32 (0) 494 514 335

De grote onderhoudswerken aan het zeilschip Mercator werden fotografisch gevolgd 
vanaf de verhaling in 2015 tot zijn terugkeer in 2017.

Aan de hand van veel unieke foto’s werd een beeld gemaakt hoe specifiek deze werken 
op de scheepswerf aan het beschermd monument Mercator wel zijn.

Het 160 Blz. tellende boek is te koop in het onthaal 
van de Mercator en de Amandine (€20,00)

Verantwoordelijke uitgever: vzw Zeilschip Mercator
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DE “GROENE TAFEL” VOOR DE SCHEEPVAART

Nieuwe benoemingen
In Memoriam

Op 2 maart 2018 overleed te Edegem dhr. Hugo DONCKERS, ere-voor-
zitter van de Onderzoeksraad voor de Scheepvaart. Bij KB van 28 
september 2003 werd hij aangesteld als voorzitter van de Raad, een 
functie die hij gedurende 10 jaar heeft volbracht met zijn eigen waar-
digheid als streng en rechtvaardig rechter.
Op 5 april 2018 overleed dhr. Fernand WEERBROUCK, jarenlang 
trouw bijzitter van de Raad. Hij werd bijna 93 jaar. Op zijn 13de vertrok 
hij met zijn vader ter visserij, hij woonde gedurende de 2de WO in de 
UK en op zijn 60ste verliet in 1985 als motorist het natte sop. Hij stond 
gekend als een kwieke bijzitter die met zijn permanent vleugje British 
flegma tot menige wijze beslissing inspireerde.

Op 12 mei 2017 verloren we eveneens onze griffier, dhr. Willy 
HERMANS. Gedurende 13 jaar heeft hij zeer nauwgezet de papierberg 
van de Onderzoeksraad bijgehouden zodat de juiste veroordeling bij 
de juiste betrokkene terecht kwam. Na een hardnekkige ziekte heeft 
hij echter, spijtig genoeg, het laatste debat niet gehaald.
De Raad dankt van harte al deze leden voor hun jarenlange inzet en 
brengt onze blijken van innige deelneming over aan hun echtgenotes 
en hun families.

Verschuivingen en benoemingen

Met de zitting van 20 juni 2018 traden enkele veranderingen op in de 
samenstelling van onze Raad.
Voorzitter Tony VERSTREKEN nam na 15 jaar dienst afscheid van de 
Onderzoeksraad. Hij zetelde als ondervoorzitter van 2003 tot 2013 
en sloot af met nog 5 jaar als voorzitter. Tot zijn grote spijt moest hij, 
wegens gezondheidsreden, na een juridische carrière van maar liefst 
55 jaar, het roer overgeven aan Paul DE BAETS, de toenmalige onder-
voorzitter.
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Dhr. VERSTREKEN kreeg eervol ontslag bij  KB vanaf 1 april 2018. 
Hij was eveneens kamervoorzitter van de 4de maritieme kamer in de 
rechtbank te Antwerpen (bijgenaamd “de natte kamer”). Van 2000 
tot 2015 zetelde hij als rechter in de Chambre des Appels (voor de 
Rijnscheepvaart) te Straatsburg.

De Raad kan enkel betreuren dat zijn menselijke toets en relativering 
van de zaken in haar midden zal wegvallen. Hij was het gezicht van de 
Raad. Hij was veel meer dan een gerespecteerd en gewaardeerd voor-
zitter met een rechtvaardig beoordelingsvermogen, hij was ook de 
man die in dialoog ging in de raadkamer en de best mogelijke beslis-
singen liet nemen. 

Tony, van harte dank voor uw oordelen en uw vriendschap in de 
Raad.

Wanneer de voorzitter wegvalt, wordt hij meestal vervangen door 
de ondervoorzitter. In onze Raad was het niet anders en dhr. Paul DE 
BAETS werd op 15 mei door staatssecretaris DE BAKKER ingezworen 
als kersverse voorzitter. 
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Gezien ook hij moest vervangen worden nam hij van de gelegenheid 
gebruik om, onder het allesziende oog van de dhr. DE BAKKER, van de 
gloednieuwe ondervoorzitter Björn BULTINCK de eed af te nemen.

Een korte kennismaking met beide heren is dus welkom.

Dhr. DE BAETS werd geboren in 1953, studeerde af in 1976 in de rech-
ten aan de UGent en behaalde het jaar daarop in de UAntwerpen het 
diploma in zee- en binnenscheepvaartrecht. Na 18 jaar advocatuur 
werd hij aangesteld als rechter in de rechtbank van 1ste aanleg, in 2000 
werd hij rechter in het Hof van Beroep te Antwerpen waar hij zetelde 
in de 4de maritieme kamer van Antwerpen waarvan hij in 2013 voorzit-
ter werd. In 2014 werd hij tot ondervoorzitter van de Onderzoeksraad 
benoemd en om alles rond te maken werd hij dat jaar ook nog tot 
rechter benoemd in de Chambre des Appels (voor de Rijnscheepvaart) 
te Straatsburg.

Dhr. BULTINCK werd geboren in 1966. Na zijn studies in de rechten aan 
de ULeuven volgde hij in 1990 nog een jaartje Europese studies aan 
de USaarbrücken. Hij was advocaat tussen 1990 en 2000 tot aan zijn 
benoeming als rechter in de rechtbank van 1ste aanleg te Antwerpen. 
In 2005 werd hij rechter in het Hof van Beroep. Hij is er thans de drij-
vende kracht in de 4de maritieme (nog steeds “natte”) kamer waar 
hij sinds 2017 het voorzitterschap heeft overgenomen van Paul DE 
BAETS en om de traditie niet te breken werd hij in 2016 ook nog 
eens plaatsvervangend rechter in de Chambre des Appels (voor de 
Rijnscheepvaart) te Straatsburg.

Die “4de natte” Kamer in A’pen is blijkbaar een erg productieve kamer !

De eerste intrede van beide rechters in hun nieuwe functie gebeurde 
op de zitting van 20 juni 2018.

Sinds 2017 hebben we in de Raad ook een nieuwe bijzitter, Jan 
GARCET. Jan heeft een marinade van 39 jaar achter de rug. 
Hij begon bij de Hoofdwaterschout der Kust, belandde, toen nog als 
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Rijkswachter, bij de Zeevaartpolitie in Oostende en uiteindelijk, na alle 
hervormingen te hebben overleefd, bij de Federale. Hij werd naar de 
FOD Binnenlandse Zaken gedetacheerd bij DG Jacques Raes, voorzitter 
Kustwacht-structuur. 
Vervolgens werd hij waarnemend sectiechef van de SPNO 
(Scheepvaartpolitie Oostende), diensthoofd Politie te Water (daar heb-
ben we mekaar leren kennen toen ikzelf ook nog actief was als haven-
kapitein).
In Brussel werd hij benoemd tot Project Manager en diensthoofd 
van EUROSUR, het Europees grensbewakingssysteem. In Zeebrugge 
werd hij aangesteld als coördinator bij het MIK (Maritiem Informatie 
Kruispunt).

De overige bijzitters, in Oostende, zijn dhrn. Willy LEPEIRE, Johan DE 
GROOTE, beiden reders/schippers, en mezelf, als bijzondere bijzitter, 
met 23 jaren dienst de langst meelopende in de Raad.

Griffier HERMANS werd bij KB van 31 juli 2017 opgevolgd door zijn 
adjunct dhr. Lodewijk SCHOETERS, ere-hoofdgriffier in de rechtbank-
van 1ste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen.

Kapt. Patrick VERMANDEL,
Voorzitter V.N.A.O.
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Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende

Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende
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R.C.RICKMERS

De Belgische Zeevaartvereniging diende in de vervanging te voorzien van 
hun eerste schoolschip, de Comte de Smet de Naeyer I. Na veel wikken 
en wegen werd in 1907 een nieuw opleidingsschip, groter dan de eerste,   
besteld. Ondertussen hadden 3 promoties kadetten hun stage aan boord 
van het stationnair schoolschip doorgemaakt.
Het kwam er nu op aan deze jongens, zonder al te veel tijdverlies, een 
praktische scholing op een varend zeilschip te laten doorlopen. In dit ver-
band werden er schikkingen getroffen met de Duitse rederij Rickmers 
om een aantal Belgische kadetten te laten inschepen op de vijfmastbark 
“R.C.Rickmers”.
De “R.C.Rickmers” werd in 1905 door de Rickmers-werf gebouwd. In vele 
opzichten was deze vijfmaster een merkwaardig schip. Met afmetingen als 
lengte: 125,08m, breedte: 16,0m en diepte: 9,55m was dit Duitse zeilschip 
het grootste van zijn tijd. Een andere bijzonderheid die kon tellen was dat 
het schip met een hulpstoommachine van 1160 PK was uitgerust. Hierdoor 
had de “R.C.Rickmers” geen hinder van windstille periodes en deed het vaak 
snellere overtochten dan de beste vrachtstoomschepen.

Vergezeld van leraars en officieren scheepten op 10 augustus 1907  18 
kadetten in aan boord van het SS “Finland” van de Red Star Line met   
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bestemming New York. Bij deze kadetten zaten er 9 overlevenden van het 
schoolzeilschip Comte de Smet de Naeyer I, die gezonken was op 19 april 
1906.
Van hier vertrokken zij per trein en doorkruisten geheel Noord Amerika om in 
de haven van San Pedro in Californië de “R.C.Rickmers” te vervoegen.
Om wrijvingen te voorkomen was er met de rederij Rickmers overeen-
gekomen dat de Belgische kadetten onder het bevel stonden van hun 
eigen officieren. De Belgische staf bestond uit: Kapitein Zellien, Luitenant 
Wenmaeckers, professoren Dollo en Laureys, dokter Van der Smissen en aal-
moezenier Walraevens.
Kapitein van het schip was de Duitser H. Bandelin.
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Toch waren er moeilijkheden. Een weinig comfortabele huisvesting en enke-
le incidenten in verband met de voeding deden het jeugdig enthousiasme 
afnemen als sneeuw voor de zon.
De “R.C.Rickmers” zeilde naar Sydney, waar het schip 40 dagen na zijn ver-
trek uit San Pedro aankwam.
Van Sydney zette de “R.C.Rickmers” koers naar San Francisco, Tacoma en 
verder naar Antwerpen, waar de vijfmaster begin juni op de rede voor 
anker ging.
Bij het uitbreken van de oorlog in 1914 laadde het Duitse schip 7000 T 
suiker te Cardiff met bestemming Liverpool. Het werd door de Britse over-
heid in beslag genomen en onder de naam “Neath” en onder Engelse vlag 
opnieuw in de vaart gebracht. In 1917 werd deze mooie vijfmaster voor de 
Ierse kust door de Duitse duikboot “U66” tot zinken gebracht.
De “R.C.Rickmers" heeft van 10 augustus 1907 tot 30 mei 1909 gevaren 
met Belgische kadetten.

Het opleidingsschip “L’ Avenir” zal de”R.C.Rickmers” opvolgen voor de  
opleiding van de Belgische kadetten.

Tekst: Philippe Vanthournoutfoto's: State Library of Victoria
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Tentoonstelling op het zeilschip Mercator vanaf 9 mei 2018

Eerbetoon aan een vergeten held

Guy Verstraete, gewezen cadet Mercator in 1936

Belgische verzetstrijder in bezet Corsica tijdens WO II

Dagelijks open: van 10.00 tot 16.30 uur
Inkom (Incl bezoek Mercator):
€5 per volwassene en €3 per kind tusen 4 en 12 jaar

Leden VNAO en Zeilschip Mercator: gratis op vertoon lidkaart 



41

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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ZEEVISSERS  -  VISBEWERKING  -  HAVENARBEIDERS   
CHAUFFEURS   -  ZEELIEDEN  -  BINNENSCHIPPERS 

 
Voor al uw problemen met betrekking tot : 

loon en arbeidsvoorwaarden, pensioen, belastingen, kinderbijslag en premies 

 

Wend u tot de Belgische Transport- en Zeemansbond 

 
Birger VICTOR 

Secretaris 

 
 

 

 

Jules Peurquaetstraat 27 – 8400 Oostende    
059 / 55 60 85  btb.oostende@btb-abvv.be 
Heiststraat 3 – 8380 Zeebrugge     
050 / 54 47 15  btb.wvl@btb-abvv.be 
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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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Aanvoer levende vis en visvoer 
van 14 mei 2018 - 26 juli 2018

 23 mei  O.62 visvoer
 30 mei  O.29    2 rode ponen, 2 tarbot, 3 tong, 1 horsmakreel, 1 

ruige rog, 2 heremietkreeft
 31 mei  O.29 3 grote zeenaalden, 1 tarbot, 3 griet, 2 zeedonder-

padden, 2 rode ponen
 04 juni  O.29 1 zeebaars, 1 kleine pieterman, 1 rode poon
 05 juni  O.29 1 geep
 28 juni  O.62 visvoer

WE DANKEN HIERBIJ VAN HARTE EN OPRECHT ALLE REDERS, SCHIPPERS, BEMAN-
NINGSLEDEN EN PARTICULIEREN VOOR HUN ONBAATZUCHTIGE INZET VOOR HET 

NOORDZEEAQUARIUM.

V.U.: Vriendenkring Noordzee Aquarium  Oostende (v.z.w.) P/A: Rudy Laforce, Leopold 
III-laan nr 14, bus 0501,  8400 Oostende of rudy.laforce@skynet.be, ook hetzelfde 
adres voor alle briefwisseling V.N.A.O. en uw artikel(s) voor het tijdschrift.

ONS GAZETJE

Onze kunstenaars van AQUATIEME 2018

 Volgende kunstenaars hebben hun werken tentoongesteld :

 Valère Prinzie, Liliane Vandenbroucke, Jacques Osaer, Fl. Sleuyter,  
NAN's, Guy Van Iseghem en R.Tetaert.

 De V.N.A.O. bedankt alle kunstenaars voor hun welwillende mede-
werking met hun zomertentoonstellling aan boord van de Amandine.

 
   Organisatie BBQ 21 juli voor alle leden VNAO en Mercator

Gezien er slechts enkele leden zich hadden ingeschreven voor zowel 
de rondvaart met de Nele alsook voor de BBQ heeft het bestuur spijtig 
genoeg moeten beslissen om deze activiteit niet te laten doorgaan. 


