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Beste vrienden, sympathisanten, 
 
Het bestuur van de ‘De Plate’ heeft finaal beslist om alle 
activiteiten tot september te schorsen. Dit betekent dat de 
voordrachten van april en mei, onze jaarlijkse uitstap in juni, de 
Paster-Pype-huldiging in juni, het openen van ons Visserscafé 
op de eerste zondag van de maand en uiteraard het koud buffet 
in augustus niet doorgaan. 
 

De jaarlijkse uitstap en de gezellig namiddag met koud buffet zijn volledig afgelast en 
uitgesteld tot volgend jaar.  
 

Vanaf september zouden dan normaliter de activiteiten opnieuw starten, te weten op 
donderdag 24 september met een voordracht van de heer Frank Vermang die gaat 
over de geschiedenis van de Oostendse muziekscene: ‘Oostende ROCK AND ROLL’.  
 

De beslissing is genomen in het kader van de maatregelen die de federale regering 
en andere overheden ons opdragen om de verspreiding van het coronavirus # COVID-
19 tegen te gaan.  
 
Koen Verwaerde, redacteur. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2020 - 114 
 

 

HEDENDAAGSE BEELDENDE KUNSTENAARS IN OOSTENDE 
 

door Norbert HOSTYN. 
 
 

487.    VERTENTEN Dominique 
Oostende, 1953 
Kunstschilderes; 
studies plastische kunsten aan het Imelda-Instituut te Brussel; werkte op het atelier van Jan Van 
Campenhout in Oostende; studies aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent 
(bij Fons de Vogelaere en Jan Burssens) en aan het Sint-Lukasinstituut in Gent (bij Dan Van 
Severen); neorealistische kunstschilderes; behaalde brons in de "Europaprijs voor Schilderkunst 
van de Stad Oostende 1978" met mild-humoristische, ludieke strandtaferelen bevolkt met 
strandgangers; het zich-anders-gedragen van de mens als badgast aan zee is het onderwerp van 
haar schilderijen; woonde in 1978 in de Prof. S. Kluyskensstraat 15 in Gent; woont en werkt 
vandaag in Wondelgem, voorheen in Nazareth; deelname 5de Salon van Oostendse Kunstenaars 
(2005, Feest- en Kultuurpaleis). 
Tentoonstellingen: 
-1993, Oostende, Galerie De Peperbusse 
-2002, Oostende, Individuele tentoonstelling in Museum voor Schone Kunsten 
-2007, Oostende, Galerie Kunstfabriek : reeks werken rond het thema “Mist in Oostende”  met 
focus op de interactie van mist op strand en dijk. 
-2009, Bredene, Anto Diezcentrum 
-2011, Male, Sint-Trudoabdij 
-2011, Oostende BZIO-IMBO (7 kunstenaressen uit Oostende) 
Verzamelingen: 
-Oostende, Mu.ZEE (ex verz. M.S.K.O) 
Literatuur: 
Europaprijs voor Schilderkunst van de Stad Oostende (tentoonstellingscatalogus), 
Oostende (Casino-Kursaal), 1978. 
N. Hostyn, Beeldend Oostende, Brugge, 1993. 
Lexicon van West-Vlaamse beeldende kunstenaars, 3, Kortrijk, 1994. 
W. & G. PAS, Biografisch lexicon plastische kunsten in België. Schilders beeldhouwers grafici 
1830-2000, Antwerpen, 2000. 
 
488.    VERVARCKE, Albert 
?,? - ?,? 
Dilettant kunstschilder werkzaam ca. 1955; lid van de Cercle Artistique et Littéraire 
d’Ostende/Kunst- en Litteraire Kring; stillevens met bloemen en fruit, landschappen; woonde 
Koninginnelaan 56 
Tentoonstellingen: 
-1956, Oostende, Kon. Gaanderijen, Tentoonstelling Cercle Artistique et Littéraire d’Ostende 
Literatuur: 
Lexicon van West-Vlaamse beeldende kunstenaars, 7, Brugge, 1998. 
 
489.    VERWEST J. 
Lid Kunstkring Oostende 
Tentoonstellingen: 
-1966, Dinant, Musée Communal (met leden Kunstkring Oostende) 
 
490.    VINCENT Marie-Jeanne 
Leerlinge tekenkunst aan de Stedelijke Kunstacademie ca. 2002; nam deel aan “@nkers. Beelden 
in de stad”, een project met werken van leerlingen van de Stedelijke Kunstacademie Oostende in 
2002. 
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491.    VISSER Suzanne 
Sculpturen in brons en steen 
deelname aan “Buren bij Kunstenaars” in 2008, 2009, 2013, 2014 en 2015. 
 
492.    VLAEMINCK Kim 
°ca. 1985 
Master in de Beeldende Kunsten (studies aan de Academie voor Schone Kunsten in Gent) 
Tentoonstellingen: 
-2013, Oostende, Ithaka 
Literatuur: 
De Zeewacht, 8 februari 2013 
 

 
  

 

OOSTENDENAARS DIE STUDEERDEN AAN DE ACADEMIE (A)  OF AAN HET SINT-
LUKASINSTITUUT (SL) IN GENT: 
 

Andy Allemeersch (N° 4) (A), Jolijn Baeckelandt (in voorbereiding) (A), Annie Barrat (iv) (A), 
Yves Beaumont (iv) (A), Micheline Bedddeleem (N° 12) (SL), Herman Bellaert (N° 13) (A & 
SL), Kari Bert (iv) (A),  Danny Bloes (N° 16) (SL), Willy Bosschem (N° 21) (SL), Fernand 
Boudens (iv) (A), Bettina Bouttens (iv) (SL), Karine Braem (iv) (A), Bram Brouckaert (iv) (SL), 
Ronald Bruynoghe (N° 31) (A), Arnold Brys (iv) (SL), Huguette Byl (iv) (A), Jacques Callaert 
(iv) (A), Erwin Cattoor (iv) (A), Marc Cloet (iv) (A), Roger Cools (N° 46) (SL), Windy Corteel 
(iv) (A), Antoine Crul (iv) (A & SL), Chiara Daneels (iv) (A), Jo Decloedt (iv) (SL), Jan 
Deconynck (N° 63) (SL & A), Viviale Decramer (N° 63) (SL), Hans Defer (iv) (A), Hervé 
Degryse (iv) (A), Vic De Keersgieter (N° 66) (A), Jan De Lee (N° 71) (SL), Gilberte Deleger 
(N° 72) (A), Rik Delrue (iv) (SL), Sofya Demskya (iv) (A), Frank De smet (iv) (SL), Roland 
Devolder (N° 86) (A), Steven Devolder (N° 87) (SL), Freddy De Vos (iv) (A), Roland De Winter 
(iv) (SL), Lieve Eeckhout (iv) (A), Etienne Elias (N° 96) (A), Tiemke Gauderis (iv) (SL), Mieke 
Gobien (iv) (SL), Nathalie Goderis (iv) (SL), Johan Goekint (N° 103) (SL), Guynelly (N° 
107)(SL), Herr Seele (N° 397)(A), Gerard Holmens (N° 113) (A), Marie-Claire Hostyn (iv)(A), 
Kamagurka (N° 123) (A), Niels Ketelers (iv) (SL),Thierry Koch (iv) (SL), Nico Lannoo (N° 
138)(A), Eddy Lateste (N° 143) (SL), Willy Lateste (N° 144) (SL), Anton Lingier (N° 154) (A), 
Mathieu Lobelle (N° 156) (SL), Jo Maes (N° 172) (A), Marf (N° 182) (A), Luc Martinsen (N° 
184) (A), Dirk Michiels (N° 195) (A), Jean Mil (N° 199) (A), Paul Perneel (N° 229) (SL),  Yvon 
Poncelet (N° 239) (A), Raymond Pyson (N° 248) (SL), Siska Quivy (N° 250) (SL), Henny 
Rappelet (N° 253) (A), Yves Rhayé (N° 260) (A), Frederic Schmitt (N° 275) (SL), Raoul Servais 
(N° 280) (A), Herlinde Seynaeve (N° 281) (SL), Jef Seynaeve (N° 282) (SL), Peter Simoen 
(N° 286) (SL), Bart Simoens (N° 287) (SL), Bennie Simoens (N° 288) (A), Roland Simons (N° 
290) (SL), Patrick Steen (N° 307) (SL), William Sweetlove (N° 316) (A), Johan Tahon (N° 320) 
(A & SL), Els Vanbiervliet (N° 339) (A), Sandra Vanblaere (N° 340) (SL), Michel Vandamme 
(N° 351) (SL), Joris Vander Borght (N° 367) (SL), Dirk Vander Cruyssen (N° 368) (SL), Jill 
Van Dorpe (iv) (SL & A), Kathleen Van Houtte (N° 408), Willy Van Huyse (N° 413) (A), Nadine 
Van Lierde (N° 417) (A), Rita Vansteenlandt (N° 431) (A), Raf Vanthuynen (N° 435) (SL), Julie 
Van Wezemael (N° 446) (A),  Philip Verbruggen (N° 457) (A), Katrien Vermeire (N° 475) (A), 
Paul Vermeire (N° 477) (SL), Dominique Vertenten (N° 487) (A & SL), Kim Vlaeminck (N° 
492)(A), Eddy Westerduin (N° 509) (SL), Koen Westerduin (N° 510) (A), Karel Wouters (N° 
520) (SL). 

 

Ze voltooiden er al dan niet een volledige studiecyclus. We maakten in deze 
opsomming geen onderscheid daarin. De oplijsting claimt ook geen volledigheid. 
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493.    VLIETINCK Noëlle 
Amateurkunstschilder; 
deelname 7de Biënnale voor amateurschilders te Oostende 1989 (Org. Tevewest-Ebes) met : 
“Stilleven met kreeft”, “Stilleven met bloemen” en “Zeilpret”; woonde in 1989 : Perzikenlaan 62 
 
494.   VOETEN Jean-Pierre 
Oostende, 31 oktober 1946 
Ceramist; 
volgde en opleiding ceramiek aan de Oostendse Kunstacademie; kleisculpturen en kleipanelen die 
kunnen vergeleken worden met grafiek waarop gekrast werd, waarop blessures staan 
aangegeven. 
Woonde Rogierlaan 44 (>1969<) 
 
495.   VOETEN Pierre-Paul 
Oostende, 1952 
Kunstschilder; 
behaalde brons in de Europaprijs voor Schilderkunst 1978 met schilderijen die in hun opbouw 
referen naar eerder technische elementen uit de fotografie (schilderen in "negatief", weergave van 
fotofilmstructuren o.a. de filmtransportperforaties, enz.); woonde in 1978 in de Petunialaan 45. 
Verzamelingen: 
-Oostende, Mu.ZEE (ex verz.. M.S.K.O) 
Literatuur: 
Europaprijs voor Schilderkunst van de Stad Oostende (tentoonstellingscatalogus), 
Oostende, 1978. 
N. Hostyn, Beeldend Oostende, Brugge, 1993. 
Lexicon van West-Vlaamse beeldende kunstenaars, 3., Kortrijk, 1994. 
W. & G. PAS, Biografisch lexicon plastische kunsten in België. Schilders beeldhouwers grafici 
1830-2000, Antwerpen, 2000. 
 
496.    VORENKAMP Ronny 
Dilettant kunstschilder 
Deelname 7de Biënnale voor amateurschilders te Oostende 1989 (Org. Tevewest-Ebes) met : 
“Zeezicht”, “Zeezicht” en “Zuiderse daken”; woonde in 1989 : Westhelling Kursaal 6 
 
497.    VRIELYNCK Lieve 
°1946 
Leerlinge aan de Kunstacademie Oostende; 
deelname aan het tentoonstellingsproject “Radar” (Venetiaanse Gaanderijen, Oostende, 2009) 
 
498.    VYNCK Siegfried 
Oostende, 1979 
Kunstschilder, graffitikunstenaar; 
kleinzoon van kunstschilder Piet Van den Buys (zie N° 362); leerling Academie Oostende (bij 
Danny Bloes); muurschildering speelplaats Mariaschool (2012); sinds 2009 illustrator van schrijver 
Patrick Lagrou; opdrachten voor De Lijn, NMBS, VT4; 
bassist in de rockgroep “Ostend Powers”; 
Tentoonstellingen (selectie): 
-2009, Oostende, WZC A. Lacourt 
-2010, Oostende, Cinema Rialto 
-20??, Oostende, Maquinze 
-2012, Oostende, Vyva Art 
-2015, Oostende, Venetiaanse Gaanderijen (“Profumo di Mare”) 
-2016, Leffinge, De Zwerver (LefArt20) 
-2017, Oostende, 't Grijze Huis (Post-Art from the Edge”; groepstentoonstelling) 
Literatuur: De Zeewacht, 23 augustus 2019 
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499.    VYVEY Filip 
deelname 5de Salon van Oostendse Kunstenaars (2005, Feest- en Kultuurpaleis) 
 
500.    VYVEY Martine 
Oostende, 1958 
Kunstschilderes en beeldhouwster; 
leerlinge van de Kunstacademies in Oostende en Brugge; volgde de “Schule des Sehens” bij Jan 
Buytaert en Marc Oorlynck; vervolmaakte zich in het boetseren o.l.v.. Robin Vermeersch; werkt in 
schilderijen en sculpturen rond het thema beweging en dans (“Art in Motion”); ontwerper affiche 
Memorial van Damme 2009; ontwerp trofee Wereld Hulporganisatie 2010; bronzen trofee Marie 
Popelinprijs 2010; deelname 5de Salon van Oostendse Kunstenaars (2005, Feest- en 
Kultuurpaleis). 
Woont in de Madeliefjeslaan 64, maar heeft haar atelier in Langemark. 
Tentoonstellingen (selectie): 
-2001, Oostende, Venetiaanse Gaanderijen (Kama Sutra) 
-2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, Gent, Flanders Expo (Lineart) 
-2014, Eerste Biënnale beeldende kunst aan zee Rotary Oostende 
-2014, Oostende, Venetiaanse Gaanderijen (Oostends Paviljoen) 
-2019, Brugge, site Oud Sint-Jan (Barrio de Tango) 
-2020, Oostende, Fluisterbos (Art in motion) 
Verzamelingen: 
-Berlaar, wzc Solleveld 
-De Haan, wzc Golf 
-Edegem, zorghotel Metamorfose 
-Wuustwezel, wzc Amandina 
Literatuur: 
De Zeewacht, 28 augustus 2009. 
Pro Luce, jg. 17, juli-augustus-september 2016. 
Digitale bronnen en literatuur : 
www.martinevyvey.be 
 
 

  
 
 
 

(vervolgt) 
 
 
 

SCHULE DES SEHENS. 

 

Naam van een internationale zomeracademie in 1953 gesticht door beeldend kunstenaar 
Oscar Kokoschka in Salzburg. Tal van gastdocenten door de jaren heen. Daar werd ook een 
snelle teken- en schildertechniek, ontwikkeld door Oskar Kokoschka, aangeleerd. In onze 
contreien nogal gepromoot door beeldend kunstenaar Jan Buytaert (1939-2011) uit Sint-
Niklaas. 

Zie bij : Jacky Tavernier (N° 321), Arlette Vereecke (N° 465) en Martine Vyvey (N° 500). 

 

http://www.martinevyvey.be/
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DE  VERSTOTEN  FAMILIE  BEERNAERT 
                                          

door Gerard DANIELS. 
 
In een dagblad (1) las ik een bijdrage over een in de loop der jaren vergeten kunstenares 
MICHAELINA WAUTIER (1604-1699). Als kind van een welgesteld gezin leefde zij in het Brusselse 
van de 17° eeuw, was nooit gehuwd, had geen kinderen en woonde in bij haar broer CHARLES. En 
alhoewel in die periode (Vlaamse school met Rubens, Van Dyck, Jordaens, e.a.) vrouwelijke 
schilders uiterst zeldzaam waren en des te moeilijker aan bod kwamen, leek zij een uitzondering. 
Sommige van haar werken behoorden o.m. tot de verzameling van Aartshertog LEOPOLD WILLEM 
van OOSTENRIJK, de belangrijkste kunstverzamelaar van die tijd. Wat erop wijst dat zij tijdens haar 
actieve loopbaan erg geapprecieerd moet zijn geweest. Na haar dood verdwenen haar schilderijen 
echter in de opslagkelders van musea (Brussel, Namen, Antwerpen, Den Haag, Wenen), een lot dat 
vrouwelijke kunstenaars onterecht meermaals toebedeeld wordt. Om zo gaandeweg te verdwijnen 
uit het collectieve geheugen. 
 

EUPHROSINA  BEERNAERT. 
 

De Oostendse EUPHROSINA  BEERNAERT (1831-1901) kende een ongeveer gelijkaardige 
levensloop (2). Als kind van een welvarend burgergezin onderging zij een teruggetrokken opvoeding, 
zogenaamd passend bij voorname families. Dat gebrek aan een onbezorgd jeugdig contact met 
vriendinnen, bleef haar hele leven beïnvloeden. Zij ging geen huwelijk aan, had geen kinderen, bleef 
steeds bij haar ouders wonen. Ook toen zij een gewaardeerde schilderes was, sloot zij zich nooit 
aan bij welke kunstgilde ook. Haar klassieke kunststijl bleef overigens immuun voor moderne 
stromingen die toen furore maakten (o.a. Ensor). En typisch, in haar werken verschijnen zelden 
menselijke figuren tenzij op de achtergrond. 
 

Toch werkte zij zich op tot een van de bijzonderste landschapsschilders in een periode waar de 
kunstwereld nog steeds een mannelijk begrip was. Zij stelde tentoon in internationale salons en werd 
er meermaals gelauwerd: Brons in Lyon, Zilver in Le Havre en Goud in Wenen, Brussel, Philadelphia 
(USA), Melbourne-Sydney (Australië), Barcelona (Spanje). Haar schilderijen werden gekocht door 
het Koninklijk Hof (LEOPOLS II, Koningin ELISABETH) en door musea te Antwerpen, Brugge, 
Brussel, Elsene, Ieper, Leuven, Middelburg, Namen, Spa en Oostende (in onze stad werd veel 
vernietigd door de verwoesting van het stadhuis in mei 1940 waar toen het museum gehuisvest 
was.) Zelf werd zij, uitzonderlijk voor vrouwen toen, gepromoveerd tot Ridder in de Leopoldsorde 
(1881), tot Officier de l'Instruction Publique (Fr. 1888) en tot officier in de Leopoldsorde (1892). 
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De laatste jaren van haar leven trok zij zich veelal terug uit de openbaarheid wegens een ernstige 
hartziekte. Zij stierf in juli 1901 en kreeg een grootse nationale begrafenis. Oostende eerde haar 
door de vroegere Albertusstraat, waar het geboortehuis stond, om te dopen tot Euphrosina 
Beernaertstraat. 
 

Sindsdien is het stil geworden rond haar figuur alsof haar werken niet meer passen in deze tijd. De 
musea bewaren ze in hun kelders en laten ze het licht niet meer zien. Alleen Oostende organiseerde 
in 1990 nog een retrospectieve (5). Misschien wordt het jaar 2021,120 jaar na haar dood, nog eens 
een reden om het publiek terug kennis te laten maken met dit eens zozeer geprezen oeuvre. 
 
 

AUGUSTE BEERNAERT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AUGUSTE BEERNAERT, de enige broer van Euphrosine, genoot van dezelfde welstand van het 
gezin. Hierdoor kon hij universitaire studies aanvatten te Leuven die hij als onstuitbare studax met 
een postgraduaat internationaal recht aanvulde aan de hogescholen van Parijs, Heidelberg en 
Berlijn (3). Met zo'n bagage lag een universitaire loopbaan als professor voor de hand maar toch 
verkoos hij een advocatenpraktijk aan de Balie te Brussel. 
 

In 1873 kwam er een omslag in zijn carrière. Hij werd, zonder aan enige verkiezing te hebben 
deelgenomen, Minister van Openbare Werken. Onder zijn beleid werd het toen ophefmakende 
spoorwegfenomeen sterk uitgebreid waar ook Oostende mee van profiteerde (6). In 1884 werd hij 
Eerste Minister wat hij gedurende 10 jaar zou blijven.   

In het begin was hij een trouwe volgeling van Koning LEOPOLD II omdat die de strijd had 
aangebonden met Arabische slavenhandelaars, hierin uitmuntend bijgestaan door die andere 
Oostendenaar ARISTIDE DOORNE (1863-1905). Maar koning LEOPOLD II raakte verblind door de 
opbrengsten van zijn rubberplantages waar de nu verdreven Arabieren werden vervangen door 
slavenarbeid ter plaatse. BEERNAERT verzette zich hiertegen in alle hevigheid en kwam zo in 
vlammende ruzie met zijn Koning. Dat betekende ook stilaan het einde van zijn premierschap. 
 

Zoals bij meer politiekers richtte hij zijn aandacht naar het internationaal platform. Hij nam deel aan 
de vredesconferenties van 1899 en 1907 in Den Haag. Hij pleitte er, meestal tevergeefs, voor 
beperking in de bewapeningswedloop. Volgens hem moesten geschillen worden opgelost door 
onderhandelingen rond de tafel en niet op het slagveld (6). 
Vooral het nog primair opkomend vliegwezen baarde hem zorgen. Zij waren ongenaakbaar in de 
lucht en konden zomaar bommen naar beneden gooien. Het moet hetzelfde gevoel gegeven hebben  
dat wij nu kennen met atoombommen of kernraketten. Vandaar zijn voortdurend pleidooi voor ronde 
tafels. 
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Voor zijn onvermoeibare strijd tegen bewapening en voorheen tegen slavernij en plundering in 
Congo werd hem in 1909 de «NOBELPRIJS VOOR VREDE» toegekend, de enige Nobelprijs die 
een Oostendenaar ooit bereikte. Toevallig hetzelfde jaar waarin Koning LEOPOLD II stierf. 
  

Drie jaar later stierf hij zelf in Zwitserland waar hij een conferentie van de Interparlementaire Unie 
bijwoonde. Een longontsteking werd hem fataal en in die tijd waren antibiotica nog niet uitgevonden 
(ontdekt in 1928). 
 

Oostende, dat door een andere politieke constellatie werd bestuurd, had weinig oog voor zijn 
wereldberoemde zoon. Geen straatnaam werd hem gegund. Wel deed het naburige Stene, toen nog 
onafhankelijk, een beperkte poging (om broer Oostende niet voor het hoofd te stoten) en draagt een 
onooglijk klein straatje zijn naam. (Door de fusie ligt het nu wel op Oostends grondgebied). 
 

Ook het standbeeld op het Marie Joséplein kwam er als nationaal huldebetoon zonder dat de 
stadskas moest tussenkomen. In een publicatie van 1993 schrijft JULIEN VAN REMOORTERE: “Het 
is niet het borstbeeld van een al vergeten Minister en Nobelprijswinnaar AUGUST BEERNAERT die 
het hem doet, maar wel het grandioze smeedijzeren hek van de Lierenaar LODEWIJCK VAN 
BOECKEL “(8) Of anders uitgedrukt, het decor is belangrijker dan de figuur! 
 

Mij treft het nog steeds dat bij vredesherdenkingen bloemen en kransen worden neergelegd bij 
oorlogsmonumenten en de enige vredesbepleiter hierbij wordt voorbijgegaan. Er staat zelfs geen 
verklarend bordje op het huidige plantsoen wat bij andere monumenten wel het geval is. Blijkbaar is 
niemand sant in eigen land! 
                            
            BRONNEN. 
 

1) Vergeten barokschilderes Michaelina Wautier geeërd door Google/ Frank Poosen, in: Het 
Nieuwsblad; 19 juni 2019. 

2) https://nl.wikipedia/ wiki/ Euphrosine Beernaert. 
3) Https://nl:Wikipedia/wiki/ August Beernaert.A 
4) Voor Koningin geboren/ Werner Rabau, Uitg. J.M.P. Trends bvba, 2000 
5) Beeldend Oostende/ Norbert Hostyn, Brugge Uitg. Marc van de Wiele, 1993. 
6) Politieke Geschiedenis van België/ Th. Luyckx en M. Platel, Kluwer                                                                      

rechtswetenschappen Antwerpen, 1985. 
7) Oostende en zijn ministers, lezing/ Michel DeWit, in Cultuurkring OBEKIN, 22.10.19. 
8) Oostende/ Julien van Remoortere, coaster publications Oostende, 1993, pag. 124.                                 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Stel je vraag 
 
 
 
 

De heer Marc Vanhulle uit Antwerpen 
stelt volgende vraag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na het overlijden van mijn vader, heb ik foto's gevonden uit 1959, getrokken in Oostende. Op de 
foto staat mijn grootmoeder voor een café-hotel met een vrouw en haar zoon (vermoedelijk is de 
vrouw een nicht van mijn vader). Het Café heet blijkbaar "café Chez Emile" met eronder vermeld het 
handelsrechtnummer: H.R.O. 747. Bovenaan het linkse raam staat vermeld: Hotel Aux..... (de rest 
staat op de deur die openstaat en dus niet leesbaar), verder op het rechterraam: La Ville… 
Vermoedelijk zou het kunnen zijn: Hôtel aux Armes de la Ville (?). Enig idee wie er in 1959 uitbater 
of uitbaatster en/of eigenaar was?  
Mijn vader werd door zijn ouders naar Oostende gestuurd in 1944 – 1945 om de bombardementen 
te ontvluchten. Hij verbleef in Oostende bij een broer (Hector De Doelder) van mijn overgrootmoeder. 
Mijn grootvader (Gustave Vanhulle) werkte samen met de heer Van Marcke (Flandria boten). 
Volgens correspondentie zou er toen een regelmatige Flandrie verbinding geweest zijn tussen 
Oostende en Antwerpen. Mijn vader was in Antwerpen in 1929 geboren en ik herinner me nog dat 
hij in Oostende en in Mariakerke gezocht heeft naar de plaats waar hij tijdens de oorlog verbleef. 
Maar heeft toen niks gevonden. Graag ook informatie (eventueel foto) van Hector De Doelder en 
Naomie Maria DeDoelder (geboren Janssens) zijn eveneens welkom.  Kan u me helpen aub ?  
 
Gelieve de voorzitter, mevr. Nadia Stubbe, te contacteren en/of zich rechtstreeks te richten tot 
vanhulle.marc@icloud.com.  Alle tips zijn welkom ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:vanhulle.marc@icloud.com
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Roth en Zweig, 
op het terras van hotel-restaurant « Helvetia » 
 
                         door Jean-Louis Van Wassenhove. 
 
Er is al heel wat geschreven over Oostende als toevluchtsoord voor schrijvers en journalisten in de 
zomer van 1936, in het bijzonder over de aanwezigheid van Stefan Zweig en Joseph Roth in juli 
1936. Hun dagelijkse handel en wandel is ook ruim gedocumenteerd in persoonlijke aantekeningen 
en brieven1. Toch was er nog altijd een vraag die mij bezighield: in de Art Deco brasserie van het 
«Hôtel du Parc» hangt een foto van Joseph Roth en Stefan Zweig. Zonder twijfel kun je stellen dat 
dit de beste plek is voor de foto, gelet op de authenticiteit van de locatie; menigeen denkt echter ook 
dat deze momentopname daar genomen is. 
 

Aan de breedte van het terras en het schaduwspel te zien, lijkt het «Hôtel du Parc» al vlug uit de 
boot te vallen als locatie. Maar waar kan die foto dan wel genomen zijn? Interessante informatie zit 
soms in een klein hoekje; en ditmaal dus in de rand van de foto. 
 

Onderstaande foto vindt men vaak terug met een zoom op beide kompanen, waardoor de man met 
de hoed links buiten het kader valt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diezelfde man met de hoed vinden we op de foto terug op de volgende pagina. Deze foto komt uit 
dezelfde reeks met Joseph Roth alleen. De foto werd genomen op dezelfde plaats en op hetzelfde 
moment maar biedt een ruimer zicht op de omgeving. In het rode vierkant ziet u het halfrond terrasje 
en de erker van het «hotel Wellington» (vandaag «hotel Andromeda») en daarachter, minder 
duidelijk, het torentje op de hoek. Zowel de erker als het torentje verliezen hun koepel na WOII. 

 
1      Ik beperk mij tot de interessante commentaar van Els Snick bij haar vertaling van Ostende 1936, Sommer 

der Freundschaft, Volker WEIDERMANN, in: het Tijdschrift over vertalen “Filter” (online, zoeken op 
2015,week 36, Els Snick) 
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         ←                              ← 
                                                             ↓ 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De derde foto hieronder bekijkt u best via beeldbankkusterfgoed.be (zoek op “Overbevolkte 
terrassen op de zeedijk vóór «hôtel Helvetia”»), want ook daar zit de interessantste informatie in de 
rand. Als u inzoomt op de reclame rechts (volg de pijl), dan ziet u de volgende tekst: LUNCH 25 frs 
DINER 25 frs PLATS AU CHOIX. Op de luifel ziet u de opvallende typografie 25 FRS. De typografie 
stemt volledig overeen met de typografie boven het hoofd van Roth, waar men nog net de letters RS 
PLA (ongetwijfeld FRS PLATS) kan lezen. De tekst van de reclame blijkt licht aangepast of verplaatst 
te zijn van zijwand naar luifel, of omgekeerd, in de loop van het seizoen of in de loop der jaren (de 
exacte datum van de postkaart Nels op de beeldbank is mij niet bekend). 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     ↑ 
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50 jaar - Werkgroep Vuurtoren 
door Maur Bentein. 

 
Het vijftigjarig bestaan van een vereniging mag zeker worden gevierd. Niet zoveel 
"maatschappelijke" verenigingen kunnen tegenwoordig deze ouderdom bereiken. Het 
"maatschappelijk" verenigingsleven, en de eraan gekoppelde folklore, sterft echter niet altijd een 
stille dood met de digitalisering van het dagelijkse leven. De sociale media laten vele alternatieve 
(maar wellicht ook vluchtiger) vormen van vereniging voor een bepaald doel toe(0). Traditionele 
maatschappelijke verenigingen tellen echter alleen nog oudere leden. 
 

In ieder geval loont het toch eens de moeite de geschiedenis te verhalen van een vereniging die nog 
niet ter ziele is gegaan. Het verhaal vertellen was twee jaar geleden ook het uitgangspunt van enkele 
bestuursleden van de Werkgroep Vuurtoren, zonder daarbij een droge chronologische opsomming 
te geven van acties en evenementen die de groep heeft georganiseerd in de loop der jaren. De 
stichter van de Werkgroep Vuurtoren, Kamiel Dirickx, had vanaf het begin tot op vandaag een 
ondertussen indrukwekkend archief aangelegd. Documentatie voor het onderzoek was dus rijkelijk 
voorhanden. Uiteindelijk besliste een kleine groep een aantal publicaties te maken rond het nakende 
jubileum (anno 2020), met het verhaal in anekdotische vorm. 
 

De schrijver, tevens webmaster, zag ook in dat er historisch waardevol beeldmateriaal aanwezig was 
(o.a. videobeelden) dat niet via een boek of ander gedrukt pamflet zou kunnen worden verspreid. 
Daarom staan de integrale teksten eveneens op de website van de vereniging met de nodige 
koppelingen naar beeldmateriaal en naar het internet in het algemeen. Zie daarvoor 
https://www.werkgroep-vuurtoren.org. Emiel Braeckman, de huidige voorzitter (anno 2019), nam het 
onderzoekswerk in het archief – een behoorlijke klus – op zich. 
 
Het prille begin: de stichting van de vereniging 
 

In de jaren 1970 was de infrastructuur van de Vuurtorenwijk in Oostende in een erbarmelijke 
toestand. Er moest dus iets gedaan worden om zo snel mogelijk het openbaar domein in de wijk te 
verbeteren. De Werkgroep Vuurtoren(1) is echter niet exclusief om die reden opgericht. Ze ontstond 
ook om andere, meer immateriële, noden te vervullen. 
De stichting zelf vond plaats op 14 maart 1970 in de toenmalige drukkerij DELRUE in de 
Voorhavenlaan op initiatief van Kamiel Dirickx. De officiële voorstelling van de vereniging aan het 
stadsbestuur met begeleidende persconferentie ging door op 4 juni 1970 in het restaurant de BOAT 
in de Dr. E. Moreauxlaan 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Inhuldiging van de vergaderzaal in het restaurant de BOAT 
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De resultaten van de inzet van de jonge ploeg van de Werkgroep Vuurtoren werden al snel zichtbaar 
voor het brede publiek. Ook op het stadhuis zat de bevoegde schepen Felix niet stil, getuige een 
openbare aanbesteding voor het aanleggen van trottoirs op de Vuurtorenwijk ten bedrage van 
2.035.000,- BEF. Als gevolg daarvan werd de infrastructuur (trottoirs en andere) aangepast, maar 
op een zeer langzaam tempo. 
 
De vissersstoeten 
 

Onmiddellijk na de stichting van de werkgroep opperde iemand het idee om een vissersstoet in te 
richten. De Vuurtorenwijk was toen nog de thuishaven van een behoorlijke vissersgemeenschap. 
Het idee is datzelfde jaar nog uitgevoerd. De werkgroep had de nodige inspanningen geleverd om 
deze stoet een zeker allure te geven. Het werd een mooie editie, de eerste in een serie van negen 
vissersstoeten, van 1970 tot 1988. 
 

De lustrumeditie van 10 september 1978 bracht een nieuwigheid naar de stoet, in de vorm van 16 
figuren met groteske maskers, een Oostendse variant van stoetreuzen naar het fameuze werk van 
James Ensor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De "Ensor-koppen" met andere folkloristische figuren 
 
Wegens de uitbreiding van de stoeten stegen ook de benodigde financiële behoeften. Van de zesde 
editie – doorgegaan op 14 september 1980 – is bekend dat het budget 274.312,- BEF bedroeg (anno 
2018 circa 18.422,- EURO). Op 12 september 1982 gaat de zevende editie van de vissersstoet 
opnieuw uit, het betrof een "totaal vernieuwde uitgave" van de stoet met liefst 1.100 deelnemers, en 
met een duidelijke strakke regie. 
 

De twee laatste stoeten gingen pas na telkens 3 jaar van start (15 september 1985 en 11 september 
1988), wat wees op de onwil van het stadsbestuur om nog veel geld uit te geven voor een "lokale" 
stoet. Een poging om de stoet naar het centrum te transplanteren was immers in het verleden op 
een mislukking uitgedraaid. 
 
Een eigen clublokaal: de "keet" 
 

De werkgroep vergaderde de eerste 10 jaren in een zelf opgesmukt vergaderzaaltje op de eerste 
verdieping van het restaurant de BOAT. Naderhand besloot men een eigen verenigingslokaal te 
zoeken. 
 

Na een jaar hard werken slaagde de ploeg erin een oude werfkeet uit Zeebrugge (gebruikt voor de 
aanleg van de Vandammesluis(2)) om te vormen tot de nieuwe keet van de groep in Oostende, in de 
schaduw van de oude watertoren. De werkgroep moest echter zelf zorgen voor de water-, gas- en 
elektriciteitsleidingen. Bovendien moesten ook de funderingen voor het nieuwe verenigingslokaal 
zelf worden gelegd. 
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Op 1 oktober 1980 startte de bouw van de nieuwe keet in Oostende met het teruggewonnen 
materiaal van een oude werfkeet. De stichter werkte meer dan een vol jaar, samen met enkele leden, 
om de keet gebruiksklaar te maken. De bouwploeg vergat ook de binnenafwerking niet en op 6 
december 1981 eindigde de bouw. Na de afbouw zag de keet er verzorgd uit. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 
keet, aan de voet van de watertoren op de Vuurtorenwijk, bij afbouw in 1981 

 
De inhuldiging zelf gebeurde door de toenmalige burgemeester Julien Goekint op 30 januari 1982.  
de grond van de stad, bij het ontbinden van de vereniging de keet aan de stad te schenken. 
 
Het grootste tapijt ter wereld 
 

Luc Allaert was toenmalig lid van de Verenigde Handelaars Vuurtoren(3), en afkomstig van Rollegem, 
de plaats van de succesvolle wereldrecordpoging "Ophangen van het grootste wandtapijt ter 
wereld"(4) (dit record werd officieel bevestigd in 1984). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 

De wereldrecordpoging "het grootste wandtapijt ter wereld" in Rollegem 
  



2020 - 129 
 

Zo'n publiekstrekker wilden de handelaars ook voor de opening van de wijkkermis, maar enkel de 
voorzitter van de werkgroep, Emiel Braeckman, kon de noodzakelijke telescopische kranen 
bemachtigen. 
 

Dus ging de werkgroep aan de slag. De dag van het evenement echter strooide een felle wind roet 
in het eten, maar de poging was toch voor enkele uurtjes geslaagd. 
 

 
De opening van de wijkkermis op de Vuurtorenwijk 

 
 
De viering van Meetje van de Viertorre 
 
"Meetje van de Viertorre", Jeanne Jacobs, werd geboren in Zandvliet, tegen de Schelde, op 23 
februari 1905. Tijdens W.O. II geeft ze hulp aan de noodlijdenden en helpt ze personen die op de 
vlucht zijn voor de vijand door hen onderdak aan te bieden. 
 

In 1949 duikt ze op aan de kust en opent ze een zaak op de Vuurtorenwijk in Oostende, en ze leert 
zo ook de noden van de kleine mens op de wijk kennen. Vanaf 1958 wordt ze lid van verschillende 
verenigingen. Het is vanaf 1960 dat ze daar de bijnaam "Meetje van de Viertorre" kreeg. Toen in het 
jaar 1970 de Werkgroep Vuurtoren werd gesticht was Meetje dan ook weer van meet af aan 
bestuurslid. Daarnaast zetelde ze ook in de Verenigde Handelaars Vuurtoren en was ze erelid van 
de Ijslandvaarders. Maar waar haar hart vooral naar uitging waren de jongens van de IBIS en ze 
zorgde elk jaar voor een geschenk voor de communicanten. Daarnaast steunde ze ook de jongens 
van het visserstehuis "De Bolle" en de derde leeftijdsgenoten van het rusthuis "Godtschalck". 
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De werkgroep wilde voor haar 75e verjaardag dan ook iets speciaals organiseren, ook al omdat ze 
niet meer in de beste gezondheid verkeerde. Het bestuur richtte de nodige briefwisseling aan het 
stadsbestuur, dat prompt en positief reageerde. 
 

Op zaterdag 23 februari 1980 ging de huldiging dan ook door in de zaal Sluisvliet (Vingerlingstraat 
15-17, 8400 Oostende). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                

                  
 
                     
 
                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huldiging van Meetje van de Viertorre door toenmalig schepen Felix 
 
 

Wielerwedstrijden uit de oude doos 
 
Naast vele andere sportwedstrijden organiseerde de Werkgroep Vuurtoren jaarlijks een of meerdere 
wieleractiviteiten. Vanaf het stichtingsjaar 1970 tot 1994 zorgde de werkgroep voor een 40 à 50 
wielerwedstrijden i.s.m. de sponsors, veelal lokale cafés. Tot 1989 werken de verschillende cafés 
echter niet samen, zodat er verschillende wedstrijden werden georganiseerd tijdens de wijkkermis. 
 
Eén café sprong uit de hoop: de JEAN BART (in 2019 ter ziele gegaan). De eigenaar Etienne Lefèvre 
(Tjienne) was een fervent wielerliefhebber en zorgde ervoor dat er genoeg in de prijzenpotten zat 
om vedetten als Freddy Maertens aan de start te laten verschijnen. 
 
De werkgroep Vuurtoren werkte voor de organisatie altijd samen met het sportcomité OSTEND 
STADION. Dat laatste zorgde – als liaison met de KBWB – voor de vergunningen en de inrichtingen. 
Na 1994 zag men geen wielerwedstrijden meer op de Vuurtorenwijk. Er waren verschillende redenen 
daarvoor, maar de voornaamste was dat de organisatie van dergelijke evenementen te duur werd. 
De cafés konden er niets meer aan verdienen en waren dus niet langer "koersgezind". 
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Beelden van een aankomst in de Dr. Ed. Moreauxlaan in 1975 

 
 
 
Coördinatie van de wijkfeesten 
 
Vóór 1970 was de wijkkermis op de Vuurtorenwijk in juni een feest dat men in parochiale kring vierde 
naar aanleiding van de naamdag van de patroonheilige Sint-Antonius. De vele herbergen op de wijk 
pikten een graantje mee in de vorm van een eigen "groot bal", maar van een samengang was geen 
sprake, meer van concurrentie. 
 
De prestatie van de werkgroep bestond erin de vele parochiale en lokale initiatieven te bundelen in 
een geheel. In de jaren 1970 - 1980 zijn er redelijk veel en diverse sportactiviteiten te bespeuren op 
het wijkfeest. De handelaarsvereniging daarentegen beperkte zich tot het inrichten van een groot 
bal. Tenslotte eindigde de wijkkermis vroeger met een optocht en een popverbranding, iets wat 
tegenwoordig niet meer gebeurt. 
 
Vanaf 1981 doen de handelaars een extra-inspanning met een koopjes-tweedaagse, iets wat later 
in een "braderie" verandert. In dat jaar is ook weer een nieuwigheid erbij gekomen: een 
kruierswedstrijd op het strand. We noteren ook het begin van een loopcross, wat later zal uitmonden 
in de nu bekende Vuurtorenloop. 
 
De werkgroep zelf trachtte deze jaarlijkse wijkfeesten een grootser allure te geven. Daarvoor dacht 
men aan een permanent podium in de Spuikom. Hoewel het bestuur de nodige detailplannen maakte 
en aanvragen richtte aan de bevoegde instanties, waren de reacties van deze laatsten niet positief. 
Wellicht had de kostprijs van zo'n installatie daarin een doorslaggevende rol. 
 
In ieder geval slaagt de Werkgroep er nog steeds in om een goed gevulde affiche te maken ter 
gelegenheid van de jaarlijkse kermis, getuige de laatste versie van 2018. 
  



2020 - 132 
 

 

Affiche voor de wijkkermis op de Vuurtorenwijk 2018. 
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Viering van zeiler Rudy Puystjens 
 
vroeger gebruikelijk was, werden de leden van het stadsbestuur na de mis op de feestdag van Sint 
Antonius in juni uitgenodigd door de Werkgroep Vuurtoren voor een receptie met een natje en een 
droogje in hun keet. Door een samenloop van omstandigheden was er in 1994 tijdens de wijkfeesten 
een toevallige samenkomst van bekende en vooraanstaande gasten in die keet. Burgemeester 
Goekint was verwacht op de receptie gezien hij de mis bijwoonde. Wat echter uitzonderlijk was is 
dat de Vissersmis werd voorgegaan door de bisschop van het bisdom Brugge, Roger Vangheluwe. 
Zodoende was hij ook meegevraagd voor de receptie. 
 
Uitzonderlijk werd dat jaar ook besloten een markante persoonlijkheid van de wijk in de bloemetjes 
te zetten. Die eer viel te beurt aan Rudy Puystjens, die zijn strepen als zeiler had verdiend als 
bemanningslid van de beroemde wereldzeiler Staf Versluys(5). 
 
 

 
 

Zeiler Rudy Puystjens wordt gehuldigd voor zijn prestaties 
 
Op de foto herken je dus de voorzitter Emiel Braeckman, de stichter Kamiel Dirickx, burgemeester 
Julien Goekint, bisschop Roger Vangheluwe en zeiler Rudy Puystjens. 
 
 
Driemaal Wijk In Beweging 
 
Het begrip Wijk In Beweging (WIB), een realisatie van de voormalige burgemeester Jean 
Vandecasteele, is in Oostende welbekend. Tot driemaal toe organiseerde de Werkgroep Vuurtoren 
samen met andere organisaties op de wijk een evenement in het kader van Wijk In Beweging. De 
evenementen voor jong en oud gingen respectievelijk door in 2009, 2011 en 2013 en kenden een 
groot succes, soms ondanks het slechte weer. 
 
De eerste keer – 25 juli 2009 – was man- en vrouwkracht nodig om dit groots evenement te laten 
slagen. De samenhorigheid op de wijk is echter groot en de samenwerking tussen de diverse 
groepen was voorbeeldig. De mooie affiche was uitnodigend: 
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Affiche voor Wijk In Beweging 2009 op de Vuurtorenwijk 

 
Gelijkaardige prachtige evenementen gingen door op 27 augustus 2011 (de 2e WIB, die echter met 
slecht weer had af te rekenen) en op 20 juli 2013 (3e WIB). 
 
De reden voor het schrikkelen van de edities (telkens een jaar ertussen zonder WIB-feest) is een 
budgettaire aangelegenheid. De jaarlijkse toelage voor de WIB-activiteiten was door het 
stadsbestuur vastgelegd op 25.000,- EURO per wijk en per jaar. De richtprijs om een serieus WIB-
project op te zetten bleek echter dubbel zo groot (zonder extra sponsoring). Vandaar werd er in de 
lokale wijkraad besloten de pot op te sparen gedurende 2 opeenvolgende jaren om aan voldoende 
financiële middelen te geraken. De strakke projectorganisatie bij de werkgroep Vuurtoren zorgde er 
telkens voor dat alles binnen het gestelde budget van 50.000,- EURO kon worden afgewerkt en 
zonder verlies. 
 
De Vuurtorenloop 
 

De Vuurtorenloop heeft in 2019 haar 28e editie gekend. Hij is daarmee een gevestigde waarde in 
het jaarlijkse "Oostends Loopcriterium". In 1980 begon alles met een kleinschalige stratenloop, maar 
groeide jaar na jaar – mits een onderbreking van vijf jaar – tot een groot evenement op de kalender 
van de Werkgroep Vuurtoren en steeds plaatsvindt vóór de wijkkermis in juni. 
 
Na de eerste serie van 5 loopwedstrijden, met de naam "Stratenloopwedstrijd Jean Bart", die in de 
maand mei werden gelopen, organiseerde men plots in 1985 geen stratenloop meer om een 
onbekende reden. De eerste wedstrijd van de "nieuwe" edities startte op 13 mei 1989. De organisatie 
ging deze keer uit van een samenwerkingsverband tussen de Werkgroep Vuurtoren, café JEAN 
BART en F.C. SUFABO. Het parcours kende in de loop der jaren verschillende aanpassingen. 
 
In 2012 heette de stratenloop plots "Grote Vuurtorenloop Jean Bart" en werd ze in juni 
georganiseerd, de maand van de wijkkermis. In 2013 heette de stratenloop definitief "Vuurtorenloop" 
en alle verrichtingen (inschrijvingen, prijsuitdeling, ...) gebeurden in de zaal Sluisvliet en later in de 
sporthal DE SPUIKOM in plaats van in het café. Ook het parcours werd gewijzigd naar haar huidige 
vorm: rond de Spuikom in plaats van door de straten van de wijk. 
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Vuurtorenloop editie 2018 - de start aan de sportchalets op de Vuurtorenwijk 
 
Wat brengt de toekomst? 
 

Als je over het rijke verleden van een vereniging praat, moet je ook de link leggen naar de toekomst 
ervan. Ik geef hierna een synthese van de nieuwjaarsbrief van de huidige voorzitter, Emiel 
Braeckman, die enkele pijnpunten illustreert. 
 
De zaken zijn in de loop van de voorbije vijf decennia grondig en fundamenteel veranderd. 
Terugkijkend naar het voorbije jaar 2019 moeten wij jammer genoeg vaststellen dat het alsmaar 
moeilijker wordt om iets te kunnen organiseren: in een tijd van besparingen op alle vlakken is het 
financieel aspect steeds belangrijker en het vinden van de broodnodige Euro's altijd maar lastiger 
geworden. Nieuwe dingen bedenken kan nog wel, echter de realisatie ervan wordt maar al te vaak 
afgeremd door het ontbreken van ofwel voldoende financiële middelen ofwel onvoldoende of 
helemaal geen samenwerking. 
 
Ondanks alles houden we als Werkgroep Vuurtoren de moed en het geloof erin en zullen wij trachten 
"iets nieuws" te brengen in het nieuwe jaar 2020. Laat ons hopen dat wij onze doelen dan ook kunnen 
realiseren. 2020: een nieuw decennium gaat van start, nieuwe verwachtingen worden gecreëerd en 
hopelijk ook verwezenlijkt. 
 
Voor dat alles hebben wij als Werkgroep vanzelfsprekend ook mensen nodig; mensen die zich 
belangeloos willen inzetten voor onze Werkgroep én de Vuurtorenwijk. 
 
 

Eindnoten: 
(0) - Volgens een opiniestuk van Kevin Defieuw (CD&V Wevelgem) dat verscheen in de Krant van 
West-Vlaanderen van 27/6/2017. 
(1) - Zie https://www.werkgroep-vuurtoren.org/identiteit 
(2) - Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Vandammesluis 
(3) - Zie https://www.handelaarsvuurtoren.eu 
(4) - Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Staf_Versluys   
(5) – zie 
https://beeldbank.kortrijk.be/erfgoed/index.php/video/zoom/a89c5106779a40119cf09373edba36e4
cbf00c509ecd4b6d986b750ebe324113uvekxvmci6gqtv4ffiffmbylqv1bl7r6?c=2 
 
Bronnen: 
Archief Werkgroep Vuurtoren 
Internet - divers 

https://www.handelaarsvuurtoren.eu/





