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St.Andries
Denys-Decaestecker Thierry en Ann, 8370 BlB
De Smet Yannic, 8370 Blankenberge
De Smit Madeleine, 8370 Blankenberge
De Ville Tosseyn Jan en Hilda, 8370 Blb
De Vlieghere Cynthia, 8370 Blankenberge
De Vos Xavier, 8370 Blankenberge
D’Haene Marc, 8000 Brugge
Dullers Luc, 3600 Genk
Farina Enzo en familie, 8370 Blankenberge
Férir-Cuinié Georges en Joëlle, 8370 Blb
Fieuw Jeannot, 8370 Blankenberge
Hendriks Roza, 8370 Blankenberge
Lamote-De Mey Daniël en Nadine, 8370 Blb
Lamote Toon, 8370 Blankenberge
Laporte Maria en familie, 8370 Blankenberge
Louwage Vera, 8420 Wenduine
Lyle Anne, 1500 Halle
Monset Ludo, 8370 Blankenberge
Peeters Denis, 8370 Blankenberge
Potier-Vandenberghe J.P. en Cecile, 8370 Blb
Raman André, 8370 Blankenberge
Sanders Hervé, 8370 Blankenberge
Scherpereel Irene, 8370 Blankenberge
Stalmans-De Coster Raymond en Rosa, 8370 Blb
Top Gert, 8200 St.Andries
Tosca Robert, 8370 Blankenberge
Régis Benoit, 8400 Oostende
Snauwaert Yvan en Francine, 8210 Loppem
Van Asbroeck Jan en familie, 2830 Willebroek
Vanderhaegen Julien, 8370 Blankenberge
Van den Bussche Jeanine, 8370 Blankenberge
Vanden Briele Geert en familie, 8370 Blb
Van der Smissen Armand, 8370 Blankenberge
Van Eepoel Petrus, 8370 Blankenberge
Van Hollebeke Jane, 8370 Blankenberge
Van Mierop Erna, 8370 Blankenberge
Van Oyen-De Ville Eddy en Ingrid, 8370 Blb
Van Riet Jan, 8370 Blankenberge
Van Thuyne Geert, 8660 De Panne
Verelst Arlette, 8420 Wenduine
Verelst Julia, 8420 Wenduine
Vermeersch-Popelier Rudolf en Simonne, 8370
Blankenberge
Vermeirsch Rosane 8400 Oostende
Vermoortel Nicolas, 8370 Blankenberge
Onzea Josepha, 2560 Nijlen
Vynck Roger, 8370 Blankenberge
Warmoes Leo, 9820 Merelbeke
Welters Aloïs, 8370 Blankenberge
Willem-Adam Joffrey en Shirley, 8370 Blb
Willem-Van Overbeke, 8370 Blankenberge

Gidsen
Defever Paul en familie, 8370 Blankenberge
Denoo Katrien, 8400 Oostende
Desmidt Brigitte en familie, 8370 Blankenberge
Impe Willy, 8370 Blankenberge
Kennes Cis, 8370 Blankenberge
Lehotzky Micheline, 8420 Wenduine
Packo Ria, 8370 Blankenberge
Parmentier Rita, 8370 Blankenberge
Proot Geert, 8370 Blankenberge
Schaeverbeke Jaak en familie, 8370 Blb
Scharley Inga, 8370 Blankenberge
Spegelaere Fernand, 8370 Blankenberge
Van Asbroeck Alberta, 8370 Blankenberge
Van Craeynest Lydie, 8370 Blankenberge
Van Kersschaever Trees, 8370 Blankenberge
Van Loocke Hugo, 8370 Blankenberge
Van Reck Nancy, 8370 Blankenberge
Van Stalle Rita, 8370 Blankenberge
Witgeers Gino, 8370 Blankenberge
Ereleden
Casier-Poppe Bart en Sofie, 8370 Blankenberge
De Boeck-Cocquyt Marcel en Nicole, 8370 Blb
De Troyer Rita, 8370 Blankenberge
Foulon Gilberte, 8370 Blankenberge
Grimmelprez Frederik, 8370 Blankenberge
Hermans Danielle, 8370 Blankenberge
Malfait François, 8370 Blankenberge
Mortier Marc, 8370 Blankenberge
Ottevaere Nic, 8370 Blankenberge
Pieters Ronald, 8370 Blankenberge
Pillen Yolande, 8370 Blankenberge
Rijckaert Janine, 2800 Mechelen
Stephen Franklin Joseph, 1000 Brussel
Tijssens-D’Hauw Guy en Sandra, 8370 Blb
Steunende leden
Ackaert-Goes Roger en Sonja, 8420 Wenduine
Adam-De Brauwere Luc en Rosine, 8370 Blb
Adams Odette, 8370 Blankenberge
Baeck-Vanneste Mario en Judith, 2861
O.L.V.Waver
Baert-Blondeel Jan en Chantal, 8370 Blb
Beckers Jo, 6065 NL Montfort Nederland
Bergmans Coleta, 8370 Blankenberge
Boey Marc, 8370 Blankenberge
Boogaerts-Gijsbers Hugo en Nadine, 8370 Blb
Brengman Veerle en familie, 8370 Blankenberge
Buysschaert Sandy, 8370 Blankenberge
Carrebrouck-Crombez Rik en Anne, 8370 Blb
Cattoor-Boute Jules en Denise, 8370 Blb
Constandt-Bloes Marc en Els, 8400 Oostende
Coudeville Jaak en familie, 8370 Blankenberge
De Breuck William, 8370 Blankenberge
De Bruyne Werner, 8370 Blankenberge
De Coninck-Verriest Karel en Guy, 8370 Blb
De Deurwaerdere Thomas, 8755 Ruiselede
De Jonghe Willy, 8000 Brugge
De Klerck Patrick, 8370 Blankenberge
De Laere-De Wulf Frederik en Sofie, 8200
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Voorwoord
Dit is nr. 11 van onze Nieuwsbrief. In de numerologie / getallenleer is het getal 11 een
'meester' of 'kracht' getal. Het vertegenwoordigt idealisme, visionaire beelden en ideeën, de
verfijning van idealen, intuïtie, openbaring, artistieke en vindingrijke genialiteit, vernieuwing. Dit past dus perfect bij deze Nieuwsbrief. Het getal elf wordt ook wel als het
dwazen- of gekkengetal gezien en speelt zijn rol bij carnaval. Waarschijnlijk wordt het zo
genoemd omdat het 1 minder is dan 12, het getal van perfectie — met 11 ben je dus net niet
perfect. Zelfs het woord gekkengetal heeft precies elf letters. Het getal 11 vind je overal.
Apollo 11 was de eerste missie die naar verluidt de Maan bereikte. Eén lengtegraad staat bij
de evenaar gelijk aan 111.111 meter. De zonnecyclus duurt 11 jaar. De oprichters van de
tempeliers kwamen in het jaar 1111 voor het eerst bijeen. De Eerste Wereldoorlog eindigde
officieel op het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand van 1918. De
bekerkampioenenploeg van Club Brugge telt 11 spelers (de andere ploegen eigenlijk ook).
Het diepste punt van een van de oceanen van de wereld is 11 km. Dit punt ligt in de
Marianentrog, deze trog ligt in de Stille Oceaan. ‘De elfproef’ is een methode om vast te
stellen of een bankrekeningnummer een geldig nummer is. Elf is daarnaast ook een
benaming voor een mythologisch wezen, een historisch merk van motorfietsen en de
afkorting van het Earth Liberation Front, een smeermiddelenmerk en nog elfendertig andere
dingen.
Elf is vooral het nummer van de Nieuwsbrief die u nu moet lezen.
De redactie

Komende activiteiten
Zaterdag 6 juni 2015:
Daguitstap naar Zonnebeke, Passendale en Moorslede
“’s Morgens strijd, ’s middags zachtheid!”
‘
In 1915 verplaatsten de Duitsers hun frontlijn tot net voor Ieper. Zonnebeke, Passendale en omgeving
werden belegerd gebied. De confrontatie met de Britse troepen in 1917 had ontzettende gevolgen. Onze
gids schetst de oorlogssituatie zodat we ‘gewapend’ het bezoek aan de Memorial Passendale 1917
kunnen aanvatten. Wie wil kan afdalen in een ‘dugout’ en ‘trenchervaring’ opdoen.
De eerste modernistische kerk van België werd een nieuw strijdpunt. Architect Huib Hoste ging voor
sobere schoonheid en kwam net daardoor in de clinch met de plaatselijke clerus.
Het middagmaal nuttigen we in vrede. Daarna ontdekken we de geheimen van het kaasmaken in het
interbellum en uiteraard kunnen we in de Oude Kaasmakerij ook kazen proeven.
We eindigen in alle sereniteit in Moorslede met een geleid bezoek aan de abdijkapel van Ten Bunderen
met een kleurrijk art deco-interieur.
Afspraak: stadhuis Blankenberge om 7u45
Prijs: leden €45; niet-leden €47. Inbegrepen: reis met luxe-car, maaltijd (soep, kip, friet, koffie), gidsen,
kaasproeverij. Niet inbegrepen: drank. Overschrijven op rek. nr. BE36 0682 3745 1781 van VSB vzw.
Vermelding: Daguitstap Zonnebeke-Passendale
Info en inschrijven: alberta.vanasbroeck@skynet.be of 050-42 40 94.
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Memorial Museum Passendale

kapel OLV Ten Bunderen Moorslede

Vrijdag 26 juni tot vrijdag 17 juli 2015
Zomertentoonstelling over feesten in Blankenberge en
Uitkerke
Oproep: Wie kan ons helpen?
Het was geen probleem om materiaal te vinden over de openbare feesten en over de privéfeesten in rijke
families, maar over de feesten voor de gewone man (en vrouw) weten we weinig. Wie kan ons helpen
met verhalen, info en/of fotomateriaal van volkse feesten zoals de kermis, wijkfeesten, feesten van
spaardersverenigingen, bal populaire, enz. tussen 1890 en 1950. Ook foto’s van de stoet van plechtige
communicanten zijn welkom.
Carnaval, de Bloemenstoet en de Zeewijding laten we buiten beschouwing omdat er al andere groepen
met die thema’s aan de slag gaan.
Contact: alberta.vanasbroeck@skynet.be of 050/42 40 94
Hartelijk dank aan al wie al materiaal ter beschikking stelde!

Zaterdag 19 september 2015
Halve daguitstap naar Gistel en Oudenburg
Om 14 uur hebben we een afspraak met Sint-Godelieve in Abdij Ten Putte te Gistel, waar een
plaatselijke gids ons het leven en sterven van deze heilige toelicht. We verpozen er in de Godelievezaal
(cafetaria) van de Gemeenschap van Moeder van Vrede met taart en koffie. Om 16u30 wacht een gids
ons op om in Oudenburg anderhalf uur doorheen deze oude Romeinse vestiging te wandelen.
Aantal deelnemers beperkt tot 25.
Afspraak: stadhuis Blankenberge om 13u15 met eigen vervoer, carpooling is mogelijk mits voorafgaande
afspraak bij de inschrijving via Gino Witgeers, giniwicra@skynet.be of gsm 0473 45 69 46.
Prijs: leden €14 niet leden: €16. Inbegrepen: toegang, gidsen, taart en koffie. Carpoolvergoeding €6 (te
betalen aan de chauffeur)
Overschrijven op rek. nr. BE36 0682 3745 1781 van VSB vzw. Vermelding: ‘ Gistel en Oudenburg’
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Dinsdag 10 november 2015 om 19u30
Erfgoed leeft, beleef erfgoed!
Voordracht door Karel Dendooven
‘Belle Epoque degusteren!’
Ons bouwkundig erfgoed conserveren en restaureren dreigt stilaan onbetaalbaar te worden.
Doordachte herbestemming en hergebruik zijn dus een must! Karel Dendooven (beroepshalve actief als
stafmedewerker directie bij de Vlaamse erfgoedorganisatie HERITA), licht nieuwe trends in erfgoedland
toe, zet enkele paradepaardjes in de kijker en legt linken met ons Blankenbergs patrimonium. Mogelijk
wankelen een paar heilige huisjes, maar als dat resulteert in leefbaar en verrassend erfgoed dan zijn we
klaar voor de toekomst.
Waar: aula van de Bibliotheek Blankenberge, Onderwijsstraat 17
Prijs: € 2 leden VSB, €5 niet-leden
Info alberta.vanasbroeck@skynet.be of 050/42 40 94

Wil je onze werking voor promotie, behoud en restauratie van
Blankenbergs erfgoed steunen dan kan je lid worden van onze
vereniging. Het lidgeld voor 2015 bedraagt 12,50 euro per
persoon of 20 euro voor een gezin, ereleden betalen 25 euro.
Je storting is welkom op BE36 0682 3745 1781 van de VSB vzw.

In ruil word je uitgenodigd op al onze activiteiten en geniet je
telkens van de ledenkorting. Bovendien ontvang je 2x per jaar
onze Nieuwsbrief.

Ken je nog andere geïnteresseerden? Geef hun adres door aan
één van onze bestuursleden. We sturen hen dan een
Nieuwsbrief ter kennismaking.
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17 november 2014

Immaterieel erfgoed in onze streek
verslag
Hugo Van Loocke

instrumenten, objecten, artefacten en
culturele ruimtes die daarmee worden
geassocieerd,
die
gemeenschappen,
groepen
en,
in
sommige
gevallen,
individuen erkennen als deel van hun
cultureel erfgoed”. In mensentaal: erfgoed
dat niet tastbaar is zoals gebouwen,
gereedschappen, boeken enz. Hij maakte
ons duidelijk dat dit erfgoed zich
manifesteert in mondelinge tradities en
uitdrukkingen, in podiumkunsten, in sociale gebruiken en feesten zoals carnaval.
Ook de kennis en praktijken in verband
met de natuur zoals de valkerij hoort
daarbij. En niet te vergeten de ambachtelijke vaardigheden en volksspelen. Jan
gaf
vervolgens
een
groot
aantal
voorbeelden die in onze streek nog altijd
aanwezig zijn. Sommige aanwezigen waren
misschien gekomen om alleen te luisteren
naar
volks-verhalen.
Misschien
een
ontgoocheling toen dit wat minder aan bod
kwam, maar wat ze in de plaats krijgen
was
een
veel
bredere
visie
over
immaterieel erfgoed zodat elke aanwezige
nu met een ander blik naar dit soort
erfgoed, dat trouwens meer en meer in de
kijker wordt gezet, gaat kijken.

Jan Hutsebaut die o.a. conservator is van
het Uilenspiegelmuseum in Damme kwam
ons uitleggen wat immaterieel erfgoed
was. Hij sloeg ons eerst om de oren

met de officiële definitie van de UNESCO:
“Immaterieel cultureel erfgoed betekent
zowel
de
praktijken,
voorstellingen,
uitdrukkingen, kennis, vaardigheden als de

Bedankt Jan

VSB in de pers (1)

Het Nieuwsblad 21/03/15

6

8 februari 2015

Bezoek aan de Synagoge in Oostende
verslag
De Coninck Karel
Verriest Guy
Op 08/02/15 hadden we onze eerste
activiteit van de vereniging: een bezoek
aan de synagoge te Oostende. Er was een
grote opkomst.

naar Jeruzalem. Het bestaat uit een nis
waarin de Torahrollen zich bevinden.
Ervoor brandt een “eeuwig licht” (cfr. De
godslampen in de katholieke kerken).

Te Oostende werden we rondgeleid
door de heer Jacob Ketels, lid van
de Joodse gemeente.
Vooraleer het bezoek te beginnen,
kregen we een korte ontstaansgeschiedenis over het toerisme – in
casu
Joodse
toeristen
–
te
Oostende. De link met onze eerste
vorsten springt daarbij in het oog.
Zij hadden o.a. geld geleend van
Joodse bankiers. De aanwezigheid
van de vorsten te Oostende deed
ook vele rijke Joodse toeristen
tijdens de zomermaanden afzakken
naar Oostende. Zij wilden een
synagoge
en
liefst
op
wandelafstand van hun verblijf.
Uiteindelijk werd er een stuk grond ter
beschikking gesteld achter de koninklijke
kerk St. Jozef. Niet toevallig lag ook de
koninklijke chalet in deze parochie.

Wat direct opvalt, is dat er zeer veel licht
in het gebouw van boven binnenvalt. Deze
zee van licht en de religieuze gebeden/
gezangen moeten wel een invloed op het
innerlijke van de mens hebben.

Voor de bouw van de synagoge werd
architect Jozef Delanghe aangesproken. Hij
liet zich inspireren door de synagoge van
Frankfurt. De stijl is Romeins- Byzantijns.
Het gebouw zelf bestaat uit vier grote
delen:
gevel,
vestibule,
eigenlijke
synagoge en het Heilige der Heilige. In de
gevel bemerk je drie symbolen: de tafel
(wet van Mozes), menorah en de
Davidster. Door twee toegangsdeuren
bereik je de vestibule. Bij het binnentreden
wordt een kokertje aangeraakt onder het
zeggen van een spreuk. In de vestibule
bevindt zich een ritueel wasbekken.

De vele vragen van de aanwezigen en de
desbetreffende uitleg deden ons nog een
dieper inzicht krijgen over het jodendom.
Hier werd ook duidelijk dat het christendom en de islam sterk door het jodendom
werden beïnvloed.
Deze synagoge wordt nog enkel tijdens de
maanden juli, augustus en september
gebruikt. De Oostendse joodse gemeenschap is te klein om wekelijks een gebedsdienst te houden. Er moet steeds minimaal
tien man (letterlijk) aanwezig zijn.

De mannen gaan naar de eigenlijke
synagoge en de vrouwen nemen plaats op
de eerste verdieping. In de eigenlijke
synagoge vallen de verhoogde lezenaar en
de zitbanken op. De lezenaar is de plaats
van de voorganger (niet noodzakelijk een
rabbijn). Het Heilige der Heilige is gericht

Belangrijk:
een synagoge is een huis van gebed EN
studie. Sedert de verwoesting van de
tempel van Salomon in 70 na C. werden de
offers vervangen door gebeden. Zodoende
zijn er in de synagogen geen altaren meer.
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Het glasraam Van Sluys
Een glasraam dat zwaar onder ’t stof lag
Met een kleurenpracht die amper de zon zag
Is door de inzet van honderden
Nu terug te bewonderen
En ’t is blij dat het nu aan ’t plafond mag !

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Een glasraam dat lang werd gespaard
Werd nog nauwelijks langer bewaard
Maar ’t werd grondig gekuist
En een beetje verhuisd
Maar nog altijd de kers op de taart !

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Een raam uit het pand van Van Sluys
Moest dringend eens worden gekuist
’t Zat meteen in de lift:
Iedereen deed een gift
Zodat het nu naar het BEC werd verhuisd
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Een raam dat onder stof lag bedekt
Werd weer tot leven gewekt
Door Pia en tientallen anderen:
Zij deden dit glasraam veranderen
In een schitterend pronkstuk van ‘t BEC
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
CIS
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Vrijdag 18 december 2014

Bezoek aan het glasatelier van kunstenares
Pia Burrick
verslag
Zonnebeke (we houden dit in ons
achterhoofd voor de daguitstap op 6 juni).

Alberta Van Asbroeck

De aanblik van Pia’s atelier is voor
sommigen overweldigend: een grote lichte
ruimte waar je niet weet waar je eerst
moet
kijken:
glasplaten
netjes
in
schabben, vele laatjes met gesorteerde
glasresten, te restaureren glas-in-lood,

Op 28 oktober 2014 kwam Pia Burrick de
panelen van het glasplafond van patisserie
Van Sluys afhalen in Blankenberge: zij zou
immers, in opdracht van de VSB vzw het

boeken, apparatuur … maar ook een
verzameling hondjes en domtorens. En dan
natuurlijk de panelen van ons glasplafond.
Op de vloer liggen al enkele afgewerkte
kleine delen, maar één van de grote
middenpanelen ligt nog uit elkaar op de
tafel.

glasplafond restaureren.
Eind november kregen we bericht dat Pia
gestart was met de werken en ze nodigde
ons
uit
voor
een
atelierbezoek.
Onmiddellijk dienden heel wat kandidaten
zich
aan:
iedereen
was
immers
nieuwsgierig naar het wel en wee van ons
glasplafond.

Pia demonstreert het glassnijden –als door
boter- en een paar heren krijgen prompt
zin om het ook eens te proberen! Voor
restauratie van oude ramen is de gepaste
glassoort vinden dikwijls een probleem,
want heel wat glassoorten worden niet
meer gemaakt. Af en toe wordt een barstje
dan ook beter gecamoufleerd (rara, wie
kan het vinden). Voor ontbrekende
stukken wordt uitgekeken naar de best
bijpassende glassoort. In lood zetten wordt
door Pia vaardig getoond en daarna licht ze
nog het vervelendste én het delicaatste
hoofdstuk van de restauratie toe: het

Al van bij de voordeur en in de
toegangshal krijgen we de gelegenheid om
werk van Pia te bewonderen. Ze is al meer
dan 30 jaar actief als glaskunstenaar en
experimenteert geregeld met nieuwe
technieken. Haar inspiratie vindt ze in heel
verschillende domeinen: bij de kinderen
waaraan ze lesgeeft in de academie, in de
natuur, in de actualiteit. Soms dienen
foto’s
als
basis,
o.a.
voor
een
monumentaal werk met als thema WO I,
dat tentoongesteld is in de kerk van
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Pia Burrick wisselt restauratiewerk zeer
graag af met periodes van creatie en
zoeken naar nieuwe wegen. Ze vervaardigt
ook kunstglasramen op bestelling. Pia
heeft
al
verscheidene
malen
tentoongesteld en geniet erkenning tot ver
buiten Brugge.

aanbrengen
van
de
mastiek
en
daaropvolgend het verwijderen van alle
mastiekresten. Het wordt duidelijk dat
glas-in-lood
restaureren
concentratie,
vaardigheid, tijd
en heel wat geduld
vereist. Af en toe, als op het laatste
ogenblik toch nog een stuk breekt kan er
ook wel eens gevloekt worden maar dat
vertelde Pia ons bij een volgend bezoek….

Na
een
genoeglijke
en
verrijkende
voormiddag keren we gerustgesteld terug
naar Blankenberge: ons glasplafond is bij
Pia in goede handen!

VSB in de pers (2)

www.krantvanblankenberge.be
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Vrijdag 20 maart

Inhuldiging glasraam ‘Van Sluys’
verslag
Lydie Van Craeynest
Op 20 maart werd in de bibliotheek Blankenberge het glasraam ‘Van Sluys’ officieel
geïnstalleerd door schepen van cultuur Philip Konings in aanwezigheid van de uitgenodigde
sponsors.
In zijn toespraak benadrukt de schepen dat het glasplafond onmiskenbaar een aanwinst is
voor Blankenberge en voor de collectie van het Belle Epoque Centrum. De schepen dankt de
vriendenkring van de Stadsgidsen voor de bijzondere waardevolle schenking. De stad
verbond zich om een geschikte locatie te vinden en in te staan voor de plaatsing van het
plafond door BODI. De samenwerking tussen de vereniging en de stad verliep optimaal. Ook
de mannen van BODI krijgen van de schepen een pluim voor hun deskundige omkadering
en plaatsing van het glasplafond in het BEC. Op het einde van de speech dankt de schepen
al de sponsors, de grote maar ook de kleine. Het is dank zij hun inbreng, groot of klein, dat
de financiering een groot succes geworden is en een mooi stukje Blankenberge wordt
bewaard.
Daarna was het woord aan mevrouw Alberta Van Asbroeck die het project geleid en
gecoördineerd heeft. Zij schetst de historiek van het pand en het project.
In 1906, dus in volle Art Nouveau periode, bouwde patissier Michel Van Sluys op een
tamelijk smal pand in de Visserstraat een patisserie. De architect van het pand was Alfred
Neyrinck. De bouwtrant was volledig in de stijl van het begin van de 20ste eeuw. Ook het
interieur getuigde van de grandeur van weleer, helaas bestaan er geen foto’s van.
De patisserie was een zeer bloeiende zaak. Er was zelfs thuisbezorging wat niet zo evident
was in die tijd.
In het interbellum werd de zaak uitgebreid en het interieur aangepast aan de nieuwe mode.
Na WO II was het pand nog geruime tijd patisserie. Later wordt het een snack bar. In 2013
besluit men tot de afbraak van het volledig pand.
Bij bezoek ontdekt men links achteraan de zaak een prachtig, weliswaar erg vervuild en
beschadigd glasplafond. Na onderhandelen schenkt de eigenaar het glasplafond aan de
vriendenkring van de Stadsgidsen.
Het werk kon beginnen !!!!
Na grondige poetsbeurt in de kelder van het stadhuis kon men de schade opmeten De
eerste zorg was de hoge kostprijs van de restauratie. Een plan voor sponsoring werd
uitgewerkt en was op zijn minst erg origineel. Een groot paneel met tekening van het
glasraam werd verdeeld in kleine vierkante hokjes. Elk hokje was 10€ waard. Handelszaken
en particulieren werden aangesproken. In een minimum van tijd was de som
binnengehaald.
Glazenier Pia Burrick uit Brugge werd aangesteld als restaurateur. Beschadigd glas en lood
werden hersteld en het eindresultaat mag gezien worden !!
Als afsluiter van de avond kon het glasplafond in het Belle Epoque Centrum bewonderd
worden. Deskundige uitleg werd door mevrouw Pia Burrick zelf gegeven. In de aula van de
bibliotheek werd nadien een drink door de stad aangeboden.
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VSB in de pers (3)

http://www.wtv.be/nieuws/glasplafond-nieuw-topstuk-het-belle-epoque-centrum

Deze tekst komt van het Laatste Nieuws digitaal:
Zoek de vier fouten of hoe fout berichtgeving
kan zijn.
Het Belle Epoquecentrum in Blankenberge heeft
er een topstuk bij: een glasraam uit de vroegere
Patisserie Van Sluys in de Vissers-straat. Het
glasplafond meet 350 op 150 centimeter. "Het
is fantastisch dat we dit prachtstuk konden
krijgen", zegt verantwoordelijke Dirk Decoster.
“Het plafond werd in 1906 gemaakt op vraag
van bakker Michel Van Sluys. Meer dan
honderd jaar later ontdekten we het kort voor
de sloop van het gebouw. Op vraag van de
Vriendenkring Stadsgidsen onderhandelde de
stad met de eigenaar, die het stuk schonk aan
de stad", aldus Decoster. Het glasraam neemt
nu een plaats in op het plafond van de eerste
verdieping van het Belle Epoque Centrum, dat
vijf jaar bestaat. Dankzij speciale verlichting
krijgt de bezoeker de illusie dat er daglicht door
het raam schijnt. Dit concept is vrij nieuw op de
markt en het Belle Epoque Centrum haalt hier
mee een primeur in huis. Het is Pia Burrick die
het glas-plafond restaureerde. De stad
Blankenberge betaalde
daar 4.658 euro voor.
(BHT)”
PS. Op aandringen van VSB
en stadsbestuur heeft de
krant op 25/3 een erratum
geplaatst (zie hiernaast).
TAMTAM 26 maart

13

SPONSORS GLASRAAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

ACKAERT-GOES - Blankenberge
Hotel BACH - Blankenberge
BERGMANS Colette - Blankenberge
BISSCHOP Denise - Blankenberge
BLOMME Gilberte - Blankenberge
Glashandel BLOMME - Blankenberge
BLOSS-DAVELOOSE - Wedel, Duitsland
BOGAERT - GOLLE - Blankenberge
BOOGAERTS - GIJSBERS - Blankenberge
BOND ONZE SCHOLEN vzw - Blankenberge
BONTE-DE TROYER - Oostende
Restaurant BOTENGA - Blankenberge
BOUSSE Marie-Thérèse – Blankenberge
CALLEBAUT - Blankenberge
Drukkerij CALLIER - Blankenberge
CALLIER Alidoor - Blankenberge
CALLIER - DESMIDT - Blankenberge
CARREBROUCK - CROMBEZ - Blankenberge
Café-Hotel CHAPLIN - Blankenberge
CLEVERS IMMOBILIËN - Blankenberge
CHOW Dominick - Zuienkerke
COX – BAMPS - Nieuwerkerke
DAVELOOSE André - Blankenberge
DAVELOOSE Jan - Menen
DAVELOOSE Martine - Menen
DE ANDERE KIJK – Ch. Vandenberghe - Brugge
Restaurant DE BAADSTER – Blankenberge
DEBOECK - COCQUYT - Blankenberge
DE CLERCQ Georgette - Menen
DECOSTER Dirk - Uitkerke
Handel DE CUYPER Gilbert - Blankenberge
DEFEVER - LECLERCK - Blankenberge
DE GRAEVE Dany - Blankenberge
DE KLERCK Patrick, burgemeester- Blankenb.
De LEYN Maria - Blankenberge
DELENGAIGNE Johan – Blankenberge
DE MEY Linda, diensthoofd Toerisme – Blankb
DE NYS Bernadette - Blankenberge
DENYS-DECAESTECKER - Blankenberge
DE PAUW Katrien - Blankenberge
DE PLAE - BOSSELAERS - Leuven
DEREESE Corine - Blankenberge
DEROUS Hubert - Blankenberge
bvba DEROO Janni - Blankenberge
DESMIT Madeleine - Blankenberge
DE TROYER Rita - Blankenberge
DE VILLE - TOSSEYN - Blankenberge
DE VLIEGHERE Cynthia - Blankenberge
DE VOS Jan - Blankenberge
DEVOS Michel - Blankenberge
DRIESSENS François - Blankenberge
Bloemenhandel DUINDISTEL - Blankenberge
FARINA Enzo - Blankenberge
Eresenator Jean FERIR –Tongeren
FERIR-CUINIE - Blankenberge
FIVEZ Herman – Sint-Niklaas
FIEUW Jeannot - Blankenberge
Restaurant FIFTH AVENUE - Blankenberge
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Voeding FILIP – Blankenberge
FOULON Gilberte -Blankenberge
GOLDRUSH - Blankenberge
GRUYAERT Thérèse - Sint-Kruis
GUTSCHOVEN Sandri - Blankenberge
HERMANS Danielle - Blankenberge
HOSTE Charlotte - Blankenberge
HOUBEN Paul - Leuven
IMPE Willy - Blankenberge
INTERBELLUM vzw - Gent
JACOBS Jeannine - Blankenberge
KAMOEN Kathy - Blankenberge
KENNES Cis - Blankenberge
KATH. VER. LANDELIJKE VROUWEN – Blankb.
KONINKLIJKE CINECLUB - Blankenberge
LAEKEMAN Herman - Blankenberge
LAMOTE - DE MEY - Blankenberge
LAPORTE Maria - Blankenberge
LEHOTZKY Micheline - Wenduine
LEMMENS Chris - Sint-Truiden
LIBERALE VER. SOCIO-CULT. WERKING – Blb.
MAELSTAF Ignace - Blankenberge
MENGE - SCHARLEY - Blankenberge
MENTEBOLLETJE - Blankenberge
Renovatie METAMORFOZI - Bredene
MONSET - GIRSCHICK - Blankenberge
MUYLLE Christina - Duinbergen
Dagbladhandel PASCALINE - Blankenberge
PAUWAERT Sabine - Sint-Martens-Latem
PAUWELS Michèle - Blankenberge
Pedicure ANNE – Blankenberge
PILLEN Yolande - Blankenberge
PISANO Marcel - Blankenberge
PRIEM - DE CRAEMER - Uitkerke.
ROETS Helga – Bree
RULAND Hilda & Fritz - Duitsland
SABBE Jean-Louis - Blankenberge
SCHERPEREEL Irène - Blankenberge
Tearoom Silversand - Blankenberge
Floriste SONJA - Blankenberge
SPEGELAERE Fernand – Blankenberge
STRANDHOTEL – Blankenberge
SWAENEPOEL Yolande – Blankenberge
TIERENTYN - VIERSTRAETE – Blankenberge
TIMMERMAN Jacqueline – Brussel
TIJSSENS Guy – Blankenberge
T’JOENS Daniel – Blankenberge
Garage UNIVERSEL.-.Blankenberge
VAN ASBROECK Jan – Willebroek
VAN CRAEYNEST Lydie 1 – Blankenberge
VAN CRAEYNEST Lydie 2 – Blankenberge
VANDAMME Antoon – Blankenberge
VANDENBUSSCHE A. – Blankenberge
VANDERHAEGEN - DE SMET- Blankenberge
VANDERMARLIERE Kaat – Blankenberge
VAN DE WOESTYNE Kathleen – Eeklo
VAN HOECKE Franky – Blankenberge
VAN KERSSCHAEVER Trees – Blankenberge
VAN LOOCKE- GHEYLE – Blankenberge
VAN LUCHENE-VERVAEKE – Marke

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

VAN RECK Ronald – Blankenberge
VAN WINDEKENS-DE MOOR – Blankenberge
VERELST Arlette - De Haan
VERELST Julia - De Haan
VERHEYDE Erik – Gistel
VERMEIRSCH Rose-Anne – Oostende
VERNIEUWE - VERNIEUWE – Blankenberge
VERVAECKE Ronny – Blankenberge
VOSS - RAU Monique – Blankenberge
VERENIGING DE KORRE – Blankenberge
VLAAMSE ACTIEVE SENIOREN – Blankenberge

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

VRIENDENKRING STADSGIDSEN Blankenb.
VRIJZINNIG LAÏCISEREND CENTR.vzw – Blb
VUYLSTEKE Catterine & Ilona – Blankenberge
WARMOES Leo – Merelbeke
WILLEMSFONDS – Blankenberge
Bakkerij WITGEERS – Uitkerke
WITGEERS Gino – Blankenberge
Decoratie WITTEVRONGEL – Blankenberge
ZUIVELMUSEUM vzw – Blankenberge
Zakenkant. HILDE TIMMERMAN - AXA – Blb. Bl

Projectrekening “Kusterfgoed is onze troef” bij HERITA : 25 schenkers
Omwille van het belastingvoordeel dat deze schenkers genieten mag hun naam niet vermeld worden.
Aan al onze sponsors en schenkers nog een onze welgemeende dank: jullie waren fantastisch: op 2
maanden tijd waren alle klevertjes van ons evolutiebord verdwenen. De ingezamelde gelden worden
integraal besteed voor het behoud van het Blankenbergs erfgoed!

Dit boek is te koop aan 24,99 euro. Beschikbaar bij Cis en Alberta tel. 050/42 40 94,
alberta.vanasbroeck@skynet.be en bij Trees, treesvk@telenet.be
Voor verzending in België moet €6 extra worden gestort (port + postdoosje).
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De kleinzoon van Jules Gadeyne haalt
herinneringen op
Jean-Pierre Gadeyne

restaureren (afgebeeld in het boek van R.
Boterberge 'Van zeebad tot badstad' Deel
1, p. 87). Het adres was op de Zeedijk,
kant staketsel, verder geen gegevens.
Vroeger werd er in veel families heel
weinig over hun verleden verteld en heb ik
veel zelf moeten opzoeken. Maar ik wist nu
toch reeds dat het iets met houtbewerking
of meubelmakerij te doen zou hebben.

Mijn bompa JULES, werd geboren in Tielt
op 11 februari 1857 in het gezin Joseph
Gadeyne – Colette Rots. Hij had een
oudere broer Emile en zuster Mathilde, en
een jongere zuster Marie, later in
Blankenberge goed gekend als MIETJE
GADEYNE
(uitbaatster
van
het
duinenwafelhuis “A la Belle Vue”, en goed
gekend door kunstschilders en schrijvers).

Hij huwde in 1885 met Stefanie BERTIER
uit Oostvleteren (het huisje bestaat nog en
hebben wij nog bezocht). Zij kwam
waarschijnlijk het 'seizoen' doen in het
toeristisch ontluikende Blankenberge. Hij
werd vader van tien kinderen, waaronder
mijn vader Léon.

In
juli
1862
verhuisden
zij
naar
Blankenberge door de aanstelling van
vader JOSEPH als duinenwachter tussen
Blankenberge en Wenduine als een soort
kantonnier
van
staatswege
(het
oorspronkelijke document is in mijn bezit).
Wat misschien de vraag kan oplossen
waarom het wafelhuis van Mietje Gadeyne
in de duinen was gelegen: een houten
barakje, wellicht het eerste onderkomen
van de familie in Blankenberge.

Hun huis met werkplaats werd, na
gedeeltelijke
onteigening
voor
het
aanleggen van de Peter Benoitstraat,
gebouwd
op
de
hoek
van
de
Consciencestraat en de Peter Benoitstraat
met een kelderwinkel. Achterin de Peter
Benoitstraat was een werkplaats met reeds
houtbewerkingmachines.
De volgende stap was het neerplanten van
een werkplaats in de IJzerstraat, waar nog
geen enkel gebouw stond, vandaar de zeer
stevige en ultra dikke muren, de voorgevel
in trapmodel (zoals in Brugge). Op het
gelijkvloers stonden de houtbewerkingsmachines, op de verdieping zware banken
voor de montage en politoeren van de
verschillende meubelstukken, een open
haard om de lijm in speciale 'au bain Marie'
potten op te warmen en op de zolder de
afdeling om beddenbakken op te maken en
wollen matrassen af te werken of te hernieuwen, na het terug loswerken van de
wol.

Jules GADEYNE

Zo groeide de meubelmakerij uit tot een
gekende en goed geleide speciaalzaak,
vooral voor de opkomende luxehotels. In
1889 had bompa een ploeg van 14 man in
de werkplaatsen.

Ik wist helemaal niets over de jeugd van
bompa. Het eerste teken van zijn
activiteiten is een factuurtje aan iemand
die hem gevraagd had een meubeltje te
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Hij was eigenlijk al vroeger als autodidact
beginnen schilderen zonder enige hulp of
grote leermeesters, maar het lukte best.
Hij maakte veel schilderijtjes die hij dan
aan kennissen en vrienden gratis ten
geschenke gaf. Hij schilderde bijna altijd
in de natuur.
Zowel ’s zomers als ’s
winters trok hij er op uit en zocht een
geschikt plaatsje om zijn draagbaar, opplooibaar schildersezeltje (als creatieveling zelf gemaakt en nu nog in mijn bezit)
neer te zetten en zowel in de polders als
aan zee een nieuw pareltje te toveren. Zo
schilderde hij o.a. in de winter van 1929
van op het wit bevroren strand, het
Noordpooldecor van de zee.

te bewonderen is in de De Smet de
Naeyerlaan, 99 te Blankenberge).

Het vergaan van de Nominoë
Ook schrijver Felix Timmermans was
vriend van bompa en logeerde bij hem
tijdens zijn verlof in de badstad. De
samenkomsten van die vele kunstenaars
gebeurden natuurlijk in 'A la Belle Vue'
(maar dat volledig verwoest werd door de
moffen) bij zijn zus Mietje in de duinen. De
grondvesten zitten nog onder het zand van
het duin, iets ten westen van de 'Zee Zee'
bistro, aan de havengeul. Soms kwamen
ze ook nog samen in een bistro de
'Bagatelle' eveneens verder in de duinen.

Jules Gadeyne schildert het strand
Febr. 1929

Hij overleed op 9 maart 1936, ik was juist
geen 2 jaar oud. Maar ik bewonder hem
nog steeds.

Zo kwam de tijd van zijn meer sociaal
engagement: hij werd vanaf 1 januari
1894 lid van het armenbestuur (nu
OCMW), stichter en voorzitter van de
beheerraad
van
de
'tekenschool',
ondervoorzitter van de maatschappij voor
goedkope woningen 'het Lindenhof' en ook
gemeenteraadslid. Juist na WO I sloeg het
noodlot toe: het plotse overlijden van
moeder Stefanie Bertier op 27 juni 1919.
Zij was zo geliefd in de ganse familie en
drie van haar zonen, waaronder mijn vader
Léon, waren juist nog terug gekeerd van
de oorlog. Gelukkig kwam haar zuster Liza,
nog ongehuwd in Oost-Vleteren wonend,
de familie bijstaan en een beetje de
moeder vervangen.

Voor zijn inzet voor Blankenberge en de
kunst vernoemde de Stad een helling naar
de Zeedijk naar hem en met uitzondering
van de Leopoldhelling werden ook de
andere
hellingen
naar
belangrijke
kunstenaars vernoemd.

Ondertussen
perfectioneerde
hij
zijn
schilderkunst, schilderde o.a. “Het vergaan
van de NOMINOE” in 1889, kwam hij in
contact met andere welgekende schilders,
zoals Valerius de SAEDELEER, Modest
HUYS, G. GOORIS, THUYSBAERT, Alfons
WOUTERS (in die tijd secretaris van
Blankenberge, wiens voormalige huis nog
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Dinsdag 17 maart 2015

“Is het nog ver naar Brugge?”
verslag
Geert Proot

zoek en allerhande nieuwe technieken in
vraag kunnen gesteld worden en een
nieuwe interpretatie verdienen.
Aan de hand van een presentatie toonde
hij zijn toehoorders met historisch en
recent
kaarten
fotomateriaal
de
evoluties, maar ook wat er nu nog
zichtbaar is. Wat blijft er nog over van
gebouwen en constructies? Waar werd tol
gevraagd, door en voor wie? Wat
hebben de Oostenrijkers te maken
met onze steenweg? Was de
Dulleweg nu een dijk of een weg?
Hoe oud is de Blankenbergse Dijk?
Is de Blankenbergse Vaart een
natuurlijke of een aangelegde
waterloop?"
De aula van de bibliotheek was
net voldoende om de mooie
opkomst voor deze uiteenzetting
een comfortabele plaats te bieden.
Is het werkelijk het onderwerp
van de lezing of eerder de
boeiende
manier
waarop
de
spreker
dit
niet
alledaagse
onderwerp weet over te brengen
op zijn publiek, die de lezingen
van Hugo zo populair maken?
Hugo Van Loocke is niet aan zijn
proefstuk toe. Ook vorige jaren
liet hij de VSB-leden al hun eigen
stad en streek verkennen. Telkens
deed hij het op diezelfde aantrekkelijke
wijze. Hij vertelt een helder en duidelijk
verhaal doorspekt met anekdotes en lokale
weetjes. Hij vult het vaak niet zo
eenvoudige verhaal aan met uitermate
mooi beeldmateriaal zodat het voor zowel
de luisteraars die de streek kennen als
voor hen die minder vertrouwd zijn met de
omgeving
verstaanbaar
wordt.
Hij
pretendeert niet de waarheid in pacht te
hebben, maar houdt wel rekening met
nieuwe evoluties en onderzoeken en durft
al eens een eigen interpretatie te geven op
basis hiervan. Op die manier wordt
geschiedenis niet iets van lang geleden en
ver van ons bed. Nee, het wordt iets van
elke dag. Want zeg nu zelf, wie van u die
de lezing bijwoonde is nadien langs de weg
naar Brugge niet even gaan terug denken
aan wat Hugo tijdens die avond in maart
vertelde over die bepaalde hoeve of dat
huisje?

Wie dacht dat de Steenweg de enige weg
vanuit Blankenberge naar Brugge is, weet
na de VSB-lezing van en de fietstocht met
Hugo Van Loocke wel beter. De geschiedenis van de transportwegen tussen
Blankenberge en Brugge blijkt een boeiend
verhaal.

Blankenberge Dijk
(Gentele)
Dulleweg

Blankenbergse
Vaart
Blankenbergse
Steenweg
Voor wie regelmatig zorgeloos van Brugge
naar Blankenberge rijdt, maakte Hugo
alvast deze eerste bedenking: het is niet
altijd zo gemakkelijk geweest als nu om
van
Blankenberge
naar
Brugge
en
omgekeerd te reizen en goederen te
vervoeren. Mooi geëffende wegen zoals we
die vandaag kennen waren tot recente
Blankenberge
Dijk zeldzaam. Vandaar dat
tijden
nog eerder
(Gentele)ook vaak via waterwegen verliep.
transport
Tot ver in de 19de eeuw waren de vier
belangrijkste
transportwegen
tussen
Dulleweg
Blankenberge en Brugge: de Blankenbergse
Vaart, de Blankenbergse Dijk, de
Blankenbergse
Dulleweg
en later de Blankenbergse
Vaart
Steenweg. Een na een onderwierp Hugo de
vier
wegen aan een kritisch onderzoek.
Blankenbergse
Tijdens
zijn uiteenzetting vernamen we dat
Steenweg
deze
transportwegen
niet
zo
maar
ontstaan
zijn
en
dat
zogenaamde
“historische
zekerheden”
door
nieuw
bronnenonderzoek, archeologisch onder-
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Zondag 22 maart 2015

“Is het nog ver naar Brugge?”
deel 2 fietstocht
verslag
Geert Proot

Bij het "Oosthof" (15de eeuw)

Op zondag 22 maart gingen een 15-tal
VSB-leden samen met Hugo Van Loocke
met de fiets op verkenning in de streek op
zoek naar de restanten van de diverse
transportwegen tussen Blankenberge en
Brugge. Verzamelplaats: onder de toren
van de Uitkerkse Sint-Amanduskerk. ’t
Was nog wat frisjes, maar een pril
lentezonnetje kwam al piepen vanachter
de wolken. In de loop van de namiddag
kreeg ze er zelfs alsmaar meer zin in.
Kronkelend door het ons zo vertrouwde
landschap van Uitkerke, Zuienkerke en
Brugge toonde Hugo zijn publiek wat er
nog rest van bijvoorbeeld de Dulleweg.
Hoe ze doorheen landerijen en huiskamers
loopt, en uitmondt in een heerlijk mooie
dreef achter de gigantische bouwwerf aan
het kruispunt van de Blauwe Toren. Aan de
hand van enkele oude foto’s situeerde hij
heel precies waar de oude Dullemolen te
vinden was en waar langs de Blankenbergse Steenweg de diverse (verdwenen)
herbergen stonden.

De Blankenbergse Dijk leidde weer richting
Zuienkerke dorp met een nog niet
verdwenen herberg… Via de Blankenbergse
Vaart, de historische
hoeve Schoeringe en
opnieuw
de
Blankenbergse Dijk trok
het gezelschap verder.
Blankenberge
is
in
zicht… De stede ligt
zelfs te blinken in de
lentezon. Tot slot nog
even stoppen bij SintJob en er merken dat
het overbekende kapelletje restanten van een
oude Duitse batterij
verbergt. Zo zie je
maar, een streek die zo
vertrouwd
en
als
gekend
wordt
beschouwd blijkt na zo’n
fietstocht toch nog heel
wat boeiends te kunnen
tonen.

Romantisch deel van de Dulleweg
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Blankenbergse Dijk: dijk, weg of grens?
Een bescherming tegen het Zwin. In
de 10de -11de eeuw was het Zwin nog in
volle wording en zelfs als men de dijk in de
12de eeuw zou dateren (na de storm van
1134 toen het Zwin zich meer uitbouwde),
is de afstand tussen Zwin en BD (een 15tal
km) nog altijd te groot om de BD als Zwinbescherming te kunnen aanvaarden.
Kan de BD toch een dijkfunctie gehad
hebben?
Rond het jaar 1000 en later waren in het
gebied ten oosten van de BD nog heel wat
kreken en geulrestanten. De bekendste is
de Blankenbergse Geul (de oude toegang
tot Brugge) die zeker nog in de 11de eeuw
actief was.2 We kunnen aannemen dat, in
tegenstelling met het spontaan drooggevallen zogenaamde ‘Oudland’ ten westen
van de BD, er in het gebied ten oosten nog
getijdeactiviteit was en het gebied zo nog
‘onbetrouwbaar’ was wat de waterhuishouding betrof. Vandaar dat dit gebied wel
eens kon afgeschermd geweest zijn door
een ‘dijk’. Het wat, hoe, door wie en
wanneer deze dijk zou zijn opgeworpen is
ons onbekend maar we weten wel dat de
graven van Vlaanderen en speciaal
Boudewijn II (10de eeuw) heel wat
infrastructuurwerken daaromtrent hebben
bevolen. In tegenstelling tot wat men 20
jaar geleden dacht, hebben de Vlaamse
graven niet alleen onontgonnen ‘wilde’
gronden ‘uitgedeeld’ aan vazallen, ridders
en ook aan kloosters met de bedoeling een
feodale macht op te bouwen maar hebben
ze ook zichzelf niet vergeten. De graven
hebben zelf grote gebieden in de
kustvlakte ingepalmd en ingericht als eigen
domeinen. Ze investeerden daarbij heel
wat in het landschap ( w.o. waterbeheersingswerken zoals dijken en sluizen).
De Vlaamse graven hadden namelijk al
vroeg ingezien dat een droog kustgebied
een interessant winningsgebied voor hen
was. Hun domeinen waren inderdaad
winstgevend. 3
De vraag blijft echter: was een echte dijk
wel noodzakelijk?– Het aanleggen van een
dergelijke lange dijk moet voor die tijd een

Hugo Van Loocke
De Blankenbergse Dijk (in ‘t vervolg van
deze tekst: BD genaamd), ook Gentele
genoemd, is volgens de overlevering, één
van de oudste dijken in het kustgebied.
Het was M. Gysseling die in 1950 de
hypothese lanceerde dat in het kustgebied
drie grote defensieve dijken werden
aangelegd. In het westen de Zeedijk, dan
de Sidelinghe (de naam Sidelinghe wordt
al in 1201 vermeld) en, meest oostelijk, de
Blankenbergse Dijk of Gentele. Gysseling
veronderstelde dat deze Blankenbergse
dijk (BD) werd opgeworpen om het
drooggevallen middengedeelte van de
kustvlakte tegen overstromingen vanuit
het oosten te beschermen·. Hij dateerde
deze dijken in de 12de eeuw, later door
Verhulst in de 11de eeuw. Door M.
Coornaert (en anderen) wordt hij zelfs in
de 10de eeuw gedateerd.1
Deze stelling kan echter in twijfel
getrokken worden en de oorspronkelijke
functie van de BD kan anders ingevuld
worden. Drie hypotheses:
1.
De BD was wel degelijk een dijk
2.
De BD was een weg
3.
De BD was de scheidingslijn tussen
de Blankenbergse Watering en de watering
Eiensluis.
1.
De BD was wel degelijk een
(defensieve) dijk
Wat is de BD zeker NIET geweest?
Een zeedijk. De dijk loopt (net als
de twee andere boven vernoemde dijken)
loodrecht op de kust. Dus geen zeewering.
Ook ten oosten van de BD was er geen
zee. Het Duinkerke III transgressiemodel
waarbij gesteld werd dat de zee dit deel
van
de
kustvlakte
(gedeeltelijk)
overspoelde, is verlaten. Men spreekt nu
van het Relatieve Zeespiegelstijging-model
dat meer een ‘ingressie’, indringing, van de
zee is dan een transgressie voorstelt. De
grote, langdurige overstromingen volgens
het Duinkerke III transgressiemodel zijn er
nooit geweest. De gehele ‘transgressie’ kan
teruggebracht worden naar enkele grote
stormen (1014,1134)

2

Zie de vlucht van koningin Emma naar Brugge in
1037 – Encomium Emmae Reginae. Hoewel ook het
Oude Zwin zou kunnen gebruikt zijn.
3
Tys D. 2005: Domeinvorming in de ‘wildernis’ en
de ontwikkeling van vorstelijke macht: het voorbeeld
van het bezit van de graven van Vlaanderen in het
IJzerestuarium tussen 900 en 1200, in: Jaarboek voor
middeleeuwse Geschiedenis 7, 34-87.

1

Coornaert M. (1967) ‘Bijdrage tot de historische
geografie van de streek rond Brugge” in ‘Handelingen
v. Maatschappij voor geschiedenis en oudheid te Gent
( nr. XXI) p.6
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immense inspanning geweest zijn, ook al
was de hoogte van een dijk toen niet zo
groot.
Een andere “dijk” verklaring wordt door J.
Delanghe gegeven.4 De Gentele zou
oorspronkelijk een oude waterloop, een
voormalige kreek zijn die gedeeltelijk aan
de westzijde van de Blankenbergse dijk
liep. De naam van deze waterloop moet
overgegaan zijn op de dijk. Waarom de
dijk aan de oostzijde van deze kreek zou
zijn gelegd, verklaart Delanghe echter niet.
Het zou te verwachten zijn dat men eerder
het gebied ten westen van een kreek ( het
“oudland” ) zou beschermen.
In de 13de eeuw was de BD wel degelijk
bedoeld om wateroverlast te vermijden (“…
dat ‘t varssche water, dat van het oosten
comt, te weerne ende buten der ghentle te
houden”)5
Prof. Dries Tys beweert dat de Sidelinghe
(de dijk vanaf Bredene naar het zuiden,
dus de parallelle dijk van de BD) géén
defensieve dijk was en zelfs meer: hij is
pas vanaf de 12de eeuw gebouwd. Prof.
Tys gebruikt een aantal argumenten
waarvan het voornaamste is dat de
perceelgrenzen - volgens zijn onderzoek over de dijk heen doorlopen en dus van
vroeger dateren dan de dijk zelf.
Perceelgrenzen worden slechts aangelegd
als het gebied droog is en gezien de dijk
daarna is aangelegd is kan hij geen
dijkfunctie meer hebben gehad en moet hij
later
zijn
aangelegd
dan
meestal
aangenomen wordt.6
Voor de BD is een dergelijk onderzoek niet
gebeurd en als men de beschikbare
gedetailleerde kaarten zoals de kaart van
Ferraris en de kadasterkaart van Popp
oppervlakkig bekijkt, kan niet onmiddellijk
dezelfde conclusie getrokken worden als bij
de Sidelinghe (grondiger en wetenschappelijker onderzoek kan dit eventueel
wel wijzigen).
In de 16de eeuw was er zeker een ‘dijk’
aanwezig want er waren een aantal
“buysen” die het water van Eiensluis naar
de Blankenbergse watering aflieten.7

M.Coornaert citeert trouwens verschillende
meldingen van de dijkfunctie van de BD in
de 16de eeuw.
Elementen die op een dijk van een oude
datering (10de-12de eeuw) zouden kunnen
wijzen:
1.
De mogelijke hierboven gegeven
verklaringen over het afschermen van een
gebied.
2.
Het verloop van de dijk is goed
gekend en grotendeels nog zichtbaar in het
landschap. De zichtbare strook - op
sommige plaatsen meer dan 20m breedzou kunnen de basis van een dijk
vermoeden. Er zijn vermeldingen als ‘SintJan –op- de –dijk’ rond 1200. De vraag is:
was dit effectief een “dijk” of heeft men
stilaan een verhoogde weg (zie punt 2) als
dijk aanzien?
3.
De datering van Gysseling en
anderen. Deze steunt vooral op de
aanwezigheid rond het jaar 1000 van een
aantal
nederzettingen
(Klemskerke,
Leffinge, Vlissegem enz.) en op de
Duinkerke IIIA theorie waaruit besloten
werd dat de beschouwde dijken ten laatste
uit de laatste helft van de 10de eeuw
dateren. Met de hedendaagse kennis (De
transgressietheorie
wordt
niet
meer
gevolgd en archeologische vondsten doen
blijken dat er al vroeger bewoning was o.a.
in
Leffinge)
vervalt
echter
deze
argumentatie en blijft men in het
ongewisse over de juiste leeftijd van deze
dijken.
4.
De Evendijk B (nu Zeebruggelaan te
Uitkerke) vertrok uit de BD en kan ten
laatste gedateerd worden enkele jaren
voor 1134. In dit jaar immers is in
geschriften vermeld dat de dijk op 7
plaatsen is doorbroken. Dit zou een
jongste datering van de BD kunnen geven
in het begin van de 12de eeuw. Dat de
Evendijk vertrok uit de BD gebruiken als
een argument om de BD als dijk te
bestempelen is een andere zaak.
Elementen die wijzen op een dijk maar pas
vanaf de 13de eeuw
a.
Geen schriftelijk spoor van een dijk
te vinden tot de 13de eeuw. De naam
“Gentele” verschijnt pas in 1247 (“in
parrochia Utkerka… in loco qui dicitur
westover de ghentele”) (COO Brugge, Arch
St. Janshospitaal A10 Blank. Wat.). Daarna
verandert de naam in “Blankenbergse Dijk”
en vanaf de 14de eeuw wordt wel degelijk
algemeen over een “dijk” gesproken.

4

Delanghe J. ‘Vertinge’ in ‘De Biekorf’ nr. 77 jg.
1977 p.45-46
5
ABB reeks A nr. 127, cartularium St.Donaas f° 117
v° (1235)
6
Tys, D. (2001). De verwerping van het zgn.
Duinkerke-transgressiemodel en nieuwe inzichten in
de vroegste bedijking van de kustvlakte, in: Huys, E.
et al. (Ed.) (2001). Polders en Wateringen: Studiedag
georganiseerd te Damme op 19 mei 2000. pp. 29 e.v.
7
Coornaert M. ‘Heist en de Eiensluis’ o.a. p.347

21

b.
Misschien kan de theorie van prof.
Tys ook op de BD worden toegepast.
St.-Pieters-op- de-dijk zou pas ontstaan
zijn begin 13de eeuw, dus deze dijkbenaming geeft geen uitsluitsel over het
bestaan en aard van de BD voor de 13de
eeuw. Idem voor St.-Jan- op – de-dijk.
Kan de BD dus een dijk geweest zijn?
Eigenlijk wel, er zijn geen bronnen die het
tegenspreken. Alleen blijft nog de vraag:
waarom een dijk op die plaats? Qua
datering is de jongste schatting begin 12de
eeuw, maar ouder is ook mogelijk. Is het
wel een dijk? Is het oorspronkelijk een
kreekrug? Is het opgeworpen/verhoogd?
En wanneer?.....We wachten op de
archeologen…
2.

aanwezig (zie hoger). In elk geval, een iets
hoger
gelegen
én
breed
tracé
is
daarentegen wel ideaal voor een weg.
Daardoor zou de BD een bijna continu
berijdbare weg naar de kust kunnen
geweest zijn en dus belangrijk.8 De
“aanleg” (voor zover we van aanleg
kunnen spreken) zal veel simpeler geweest
zijn dan een “dijk” op te werpen. De
“aanleg” van een tweede weg, de Dulleweg
( deze is nooit ‘dijk’ genoemd maar wordt
in alle publicaties als “dijk” bestempeld)
dicht bij de BD lijkt dan veel acceptabeler
dan de aanleg van een zo dichtbijgelegen
tweede dijk.9
Trouwens, ook nadat de “dijk” (=
verhoging) was verdwenen, bleef de BD de
belangrijkste landweg tussen Brugge en
Blankenberge.

De BD was een weg
3.

Dat een dijk en een weg samen kunnen
gaan is duidelijk. De vraag is hier: was de
weg er eerst m.a.w. was de weg het eerste
en
belangrijkste
element?
De
waarschijnlijkheid is zeer groot (maar het
blijft hypothetisch) dat er wel degelijk een
verhoging in het landschap zal geweest
zijn. Een opeenvolging van kreekruggen is
het meest aannemelijke. Een dergelijke
verhoging zal niet groot geweest zijn maar
wel breed. Dezelfde (?) breedte die we nu
nog op een aantal plaatsen kunnen zien.

De dijk was een grens

Vanaf de 13de eeuw zijn de wateringen als
officiële organisatie ontstaan.10 Wateringen
hadden en hebben als voornaamste
opdracht het beheer van de hoeveelheid
water in hun gebied. Meestal kwam dit
erop neer op zoveel mogelijk water weg te
krijgen via ontwateringssloten, beken,
kanalen, sluizen enz. De zee was het
einddoel maar het was soms gemakkelijker
om het teveel van water gewoon over te
hevelen naar de naast gelegen watering.
Dit gaf uiteraard de nodige wrijvingen met
processen als gevolg.
Een exacte, goed herkenbare fysische
afbakening zoals de BD, hoger gelegen in
het landschap, was ideaal als grens tussen
de watering van Blankenberge en deze van
Eiensluis en is dat tot in de 20ste eeuw zo
gebleven. Dat de wateringen (of de ‘protowateringen) deze “grens” fysisch hebben
aangelegd is weinig waarschijnlijk. Aannemelijker is dat een bestaand landschapselement (zij het nu een weg of een dijk
was) als grens werd genomen. M.a.w. de
BD was eerder dan de wateringen: het zijn
de wateringen die de BD hebben gebruikt
(verhoogd? aangepast?) en het is niet zo
dat de wateringen de BD hebben gebouwd

Tracé van de Blankenbergse Dijk
De breedste plaats – ter hoogte van St.Jobskapel – is ongeveer 25m, de smalste
10-12m. De BD was blijkbaar niet overal
even breed wat toch op een oorspronkelijk
natuurlijk verloop kan wijzen.
Het tracé liep vanaf de Vlamingdam naar
de kerk van St.-Pieters en verder naar het
noorden. Dit tracé wordt aanzien als de
basis van een dijk. Waarom zou men de
basis van een defensieve dijk zo breed
gemaakt hebben? Misschien was er al iets

8

Een andere mogelijkheid is dat er naast de dijk
een weg liep wat de breedte van de nu nog zichtbare
‘dijkbasis’ zou verklaren. Maar, de seizoenen in acht
genomen, blijft een weg op een dijk toch interessanter.
9
Ook bij de Dulleweg kan men op een paar plaatsen
een brede ’dijkbasis’ zien.
10
Soens T.; ‘De spade in de dijk? Waterbeheer en
rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280 1580)’ (2009) p. 23 e.v.
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(als grens). Deze laatste hypothese is al in
1958 gesteld door prof. Desmet en prof.
Tavernier.11 De BD zou in deze optiek dus
meer te maken hebben met de afvoer van
water naar de zee dan een bescherming
tegen de zee.

archeologische vondsten en de relatieve
rechtlijnigheid van de BD niet echt
waarschijnlijk. Als de BD in oorsprong een
weg was, kan deze tot dijk gegroeid zijn
met grafelijke hulp (ontsluiting van
wingebied).
Uitzicht?
Een lichte verhoging in het landschap,
eventueel
plaatselijk
wat
opgehoogd
(verbindingsstukken) en verbreed. Dus de
datering van Gysseling zou kunnen
kloppen als men “dijk” door “weg”
vervangt.

Samengevat
Wat is de BD? Een weg? Een dijk?
We weten het (nog) niet. Als we proberen
alle genoemde elementen samen te
brengen dan is volgende hypothese wel
aannemelijk:
Het begon als een weg… Bij het in gebruik
nemen
van
de
poldergebieden
als
graaslanden en later als landbouwlanden
en bewoningsgebied, zal een N-Z weg heel
belangrijk geweest zijn. Liefst iets hoger
gelegen en breed genoeg voor vervoer per
wagen. Misschien heeft men een aantal
kreekruggen met elkaar verbonden en
verbreed om een dergelijke weg te
verkrijgen. Misschien heeft men (later) ze
extra verhoogd. Met de tijd is deze weg als
dijk aanzien hoewel ze deze functie nooit
echt heeft vervuld.
…en werd later een dijk. Later zou de BD
toch naar ‘dijk’ evalueren (door grafelijke
inmenging?) met aansluiting/verlenging
met de Evendijk A.

Naam?
Tot 1247 onbekend.
verschijnt pas later.

term

“dijk”

Tussendoortje
Waals museum koploper voor zuinig
personeelsbeleid?
Bij een bezoek aan Lessines waren we
verwonderd aan de hypermoderne
balie van een culturele instelling
naast een zeer vriendelijke onthaalbediende twee onverwachte extramedewerkers aan te treffen, namelijk
twee katten.
Een lenige, afgetrainde jonge poes
was ingeschakeld voor diefstalpreventie: ze bewaakte lijfelijk de te
koop
aangeboden
publicaties.
Honderd meter verder verzorgde een
gezellige dikke kater onthaal op
maat:
kopjes
geven
en
een
gepersonaliseerde
miauw-babbel
zodat iedereen zich op zijn gemak
kon voelen.
Groot voordeel: viertaligheid wordt
voor deze medewerkers niet vereist
én de loonkosten swingen niet de pan
uit!
C.& A.

Wanneer aangelegd?
Zeker vanaf begin 13de eeuw sprak men al
van een dijk. Als het oorspronkelijk een
weg zou zijn geweest, is het waarschijnlijk
dat het gebruik ervan al heel wat vroeger
is gebeurd, maar wanneer is niet gekend.
Ondanks de ontdekking dat er in het
beschouwde gebied al veel vroeger dan de
10de eeuw permanente bewoning was,
nemen we aan dat een mogelijke evolutie
naar dijk pas in de 10de eeuw gebeurde
(er is een algemene consensus dat
dijkenbouw pas vanaf dan gebeurde). De
archeologie toont immers aan dat deze
vroege bewoning rond Uitkerke een
vlakbewoning (niet op terpen) was en dat
er in tegenstelling tot het meer centrale
gelegen deel van de kustvlakte geen
(privé)dijkjes als bescherming werden
opgeworpen.
Door wie?
De hypothese dat de BD zou zijn gevormd,
bestaande uit het aaneenschakelen van
verschillende privaat aangelegde (ev.
circulaire) dijkjes lijkt mij, gezien de
11

De

Ameryckx, J.; Verhulst, A. op.cit.
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Een Duitse begraafplaats in Blankenberge !?
Cis Kennes

kloek als een betonpijler die een brug moet
schragen. Op het gedenkteken stond
volgende vermelding:
Dem gefallenen Kameraden
Bootsman Maat Lorenz
Obermatrosen Vogel, Stephan, Dierkes,
Kretz
Matrose Kelbing, Schaffer, Raichle.
Ob. Bckgast Petersen
Merkwaardig is, dat vlak naast dit
monument, een kleinere gedenksteen te
zien is van een jonge joodse soldaat,
herkenbaar aan de Davidsster op de stèle:
het betreft kanonnier Alfred Simons.
Wie waren deze Duitse soldaten die hier
begraven werden hoewel Blankenberge
toch ver van het strijdtoneel verwijderd
was?

In het boek ‘Kriegsalbum des Marinekorps
Flandern 1914-1917’ staat op p. 76 de foto
van een trapezium-vormige stenen zuil
met als onderschrift: ‘Gefallenen Denkstein
auf dem Friedhofe Blankenberghe’. (zie
foto hieronder) Niemand kan vertellen
waar precies en tot wanneer dat
gedenkteken
op
de
stedelijke
Begraafplaats gestaan heeft. Maar dàt het

Waarschijnlijk gaat het om een gedeelte
van de slachtoffers van de aanslag door
het verzet op 26 sept. 1915. Pieter
Deschoolmeester vermeldt dit feit uitvoerig
(2): als gevolg van een complot tussen

er gestaan heeft is zeker:

Pierre Mus uit Dudzele, de trambestuurder,
de kaartjesknipper en de sluiswachter,
reed een tram vol Duitse soldaten na een
avondje plezier in Knokke-Heist, in volle
vaart het water in aan de Visartsluis.
“Aangezien de meeste slachtoffers in

De vorm was de klassieke vorm van
dergelijke gedenkstenen: een 3 à 4 meter
hoge afgeknotte piramide, met bovenop
een ijzeren kruis. Niet echt elegant, maar
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Blankenberge ingekwartierd waren, richtte
de Duitse bezetter in de Sint Rochuskerk
een rouwkapel in. Naar verluidt stond de
parochiekerk toen vol met doodskisten”.

werden 45 Duitse soldaten van de
Begraafplaats van Blankenberge overgebracht naar Vladslo-Praetbos, waarbij
vermeld
wordt:
‘Auskunfte:
Edouard
Waeghe’.(7) De begraafplaats van Vladslo
telt 25.645 doden. Zij is uiteraard vooral
bekend omwille van het beeld ‘Ouderpaar’
dat Kate Kollwitz maakte als herinnering
aan haar zoon Peter, musketier, gevallen
in oktober 1914, bijna 18 jaar oud, als
jonge oorlogsvrijwilliger. Er zijn opvallende
verschillen tussen de Britse, Franse,
Belgische en Duitse begraafplaatsen. Deze
laatste geven een erg imposante maar
sombere indruk: kruisen of dekstenen in
basalt tussen hoge eiken, waarvan de
bladeren
in
de
herfst
duizenden
gesneuvelden
bedekken:
“Tod…mit
Eichenlaub…’

Mogelijk zijn ook slachtoffers van de
bombardementen van begin oktober 1915
hier begraven (3), of van dat op de tram in
de De Smet de Naeyerlaan op 12 febr.
1915 waarbij 9 Duitsers omkwamen(4), of
dat op de tram van Heist waarbij 33
Duitsers het leven lieten. Waar al deze
Duitse gesneuvelden precies begraven zijn,
is wellicht niet te achterhalen. Misschien
werden er ook begraven in Uitkerke? In elk
geval vermeldt het ledenblad van de
“Kriegsgräbenfürsorge” van 1922 over
Blankenberge “Die Deutschen Kriegsgräber
sind erhalten” (5) en over Uitkerke: ”Die
Deutschen Kriegsgräber auf dem Friedhof
zu Uytkerke werden instandgehalten “(6).
Want
inderdaad:
niet
alleen
de
geallieerden hebben hun War Graves
Commission die het onderhoud en het
herstel van de militaire graven ter harte
neemt;
ook
Duitsland
heeft
zijn
‘Kriegsgräberfürsorge”.

(1) Kiel, Marine-Bucherei des Marinekorps,
1917, 192 blz. Herausgegeben von Karl Koene
en Viktor Frins.
(2) Pieter Deschoolmeester: Blankenberge en
Uitkerke bezet 1914-1918. Goekint Oostende,
2014, p. 67.
(3) Idem, p. 88.
(4) Idem, p. 91.
(5) 1922, Heft 3, p. 29
(6) 1922, Heft 10, p. 118.
(7) Umbettungsliste West unt Ostflandern
1925-1935.

In totaal liggen in België 134.000 Duitse
soldaten begraven. In 1954-1956 werden
de honderden kleine Duitse begraafplaatsen herleid tot 4 grote: Langemark,
Vladslo, Hooglede en Menen. Een tiental
kleinere begraafplaatsen bevinden zich nog
in Wallonië. Wat Blankenberge betreft,
heeft men niet zo lang gewacht: Volgens
Umbettungsprotokol’ 5081 van 7-10-1931
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Forum

Wie Weet Wat?
Heel wat lezers van onze nieuwsbrief, bezoekers van onze tentoonstellingen en deelnemers aan onze
activiteiten, stellen geregeld vragen over foto’s, evenementen, personages, voorwerpen, … in
verband met Blankenberge en omgeving.
Deze rubriek wil interactief zijn. Weet je een (gedeelte van) antwoord op de gestelde vragen of heb
je zelf een vraag, mail die door op vsb.vzw@gmail.com

Nieuwe vraag:
“Deze foto werd genomen op de “Munteplatse” in de Breydelstraat. Kent iemand de
vrouwen die hier poseren?”
Met dank aan R. Van Troostenberghe.
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Varia
DE DIGITALE NIEUWSBRIEF
Als u deze Nieuwsbrief digitaal wil krijgen dan volstaat een mailtje naar
vsb.vzw@gmail.com met de mededeling of u de Nieuwsbrief alleen digitaal wilt of zowel op
papier als digitaal (dus beide). De digitale versie is in kleur. Wie alleen maar de papieren
versie wil, hoeft niets te doen.

Erratum: Hotel Godderis: hotelpionier op de zeedijk van Blankenberge.
Nieuwsbrief 10, blz 26, 2de kolom bovenaan:
de voornaam van de echtgenoot van Marie De Vos was Louis en niet Leopold van Bunnen.

Inhoud Nieuwsbrief nrs 1 - 10
Titel Artikel

nr/ blz.

Afscheid van een voorzitter- welkom aan een voorzitter
Alain De Bouton: De architectuur van het Geluk (boekbespreking)
Albert Saverijs in het museum van Deinze en de Leiestreek (verslag)
Als de engelen reizen… (verslag )
Argonaut en Eucora (verslag bezoek)
Art Nouveau een Congostijl? (artikel)
Art Nouveau - verslag bezoek Charleroi
Babbel met…Felix Vanden Broecke
Badplaats in stijl (publicatie)
Beaufort: vorige edities
Beaufort 04
Belgische Tegelindustrie Gevloerd en Betegeld: Van Art Nouveau tot de
Seventies (verslag)
Bezoek aan "villa Elza” (verslag)
Bezoek aan de begraafplaats van Steenbrugge (verslag)
Bezoek aan een kunstenaar: Annie Vanlerberghe (verslag)
Bezoek aan Gent (verslag)
Bezoek aan Lier en O.-L.-Vr. Waver (verslag)
Bezoek aan Lissewege (verslag)
Bezoek aan Wenduine (verslag)
Bezoek 'Fin de siècle' museum (verslag)
Bezoek Kasteel van Loppem: verdwalen in de neogotiek (verslag)
Bezoek restaurateur Nico Van Dale (verslag)

8/3
1/24
10/6
2/20
2/4
2/15
8/5
1/10
10/4
6/4
5/8
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7/12
9/10
1/6
10/8
6/12
10/9
2/13
6/11
10/5
4/20
5/8

Blankenberge 1864-1914 (verslag)
Blankenberge 1864-1914: Nieuw licht op een bruisende periode.
Blankenberge door de eeuwen heen
Blankenberge in de 13de eeuw
Blankenberge in de Flandria Illustrata
Blankenberge in puin
Blankenbergse architectuurkwis
Blankenbergse Eet Cultuur
Blankenbergse schilder-beeldhouwer Ferdinand Vonck overleden
Brief aan ‘Madam’
Burgerhuizen van Uitkerkse arch. Jules Heyneman in St.-Andries voorlopig
beschermd
De Blankenbergse Steenweg Deel 1
De Blankenbergse Steenweg Deel 2
De familie VERNIEUWE: Sinds 1600 ononderbroken in Blankenberge
De naam 'Blankenberge'
De zeewering tussen Wenduine en Heist. (verslag lezing)
Dr. Paul Soete vertelt over zijn familie.
Een (sociaal) bewogen dagje in de Rupel-streek (verslag daguitstap)
Een babbel met de man achter de paardencarrousel
Een babbel met… Christine De Prest
Een bezoek aan Heist: Heistig
Een rebus anno 1887
En nog zo jong….
Er is een 'krak' in de VSB
Ere aan wie ere toekomt: Architect Leon De Keyser
Erfgoeddag 1 mei 'Armoe troef’
Forum: Wie Weet Wat?
Foto's Tweedaagse uitstap 'Go East’
G.J. Waffelaert, een exponent van de Belle Epoque
Gedicht
Gelezen in 'La Plage' van 1882
Geschiedenis doen als detective (lezing)
Grafmonument J. Hoste: grondige facelift
Grafmonument Joseph Hoste: De familie herenigd
Graftrommels workshop & lezing (verslag)
Harendijke, verloren in de tijd
Het Kasteeltje van Uitkerke 250 jaar
Het station: een laatste groet
Hotel GODDERIS: hotelpionier op de zeedijk van Blankenberge
Huis De Troozlaan 39 (artikel)
In Memoriam: Edward Heyneman
Inhuldiging tegelaanwinsten in het BEC
Interbellum wandeling in Blankenberge (verslag)
Jesse Brandani: troubadour-globetrotter of fantast?
Jesse Brandani: troubadour-globetrotter of fantast? deel 2
Katastrofe in Lissabon
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Kijken door vensters en ramen Walraversijde en de Grote Post Oostende
(verslag)
Kinderkolonies in Blankenberge
Kroniek van een steenhard ambacht: Drie generaties Potier
Langs deze weg zet gene voet …. (verslag)
Levende Begraafplaatsen (verslag)
Lid VSB winnaar eerste monumentenprijs Brugge
Mackintosh (lezing)
Mag het iets meer zijn? verslag tentoonstelling
Mijn Kast, een statig meubel
Museu Nacional do Azulejo (reisverslag)
Nieuwpoort, voor een sprong in het oorlogsverleden 1914-1918 (verslag)
Nieuws van 'Kusterfgoed is onze troef'
Nog in voorraad: Onze publicaties
Nog over 'de naam Blankenberge'
Ook interessant…
Overleeft Blankenberge een 1000-jarige storm? (verslag)
Pierre François Louwagie: ebenist en Blankenbergse bourgeois
Publicatie en Persbericht
Rechtzetting
Reisverslag Riga
Stadsspel: "een duik in de Belle Epoque"
Tentoonstelling 'FINALE' (verslag)
Tentoonstelling: 'Vrouwen in de BE'
Tweedaagse uitstap: 28-29 mei 2011 'Go East' (verslag)
Uit gastenboek 'Vrouwen in de BE'
Van droomschip tot nachtmerrie. 100 jaar geleden verging de Titanic.
Verdwenen uit het straatbeeld
Vermeende Blankenbergse terracotta en Euro-Amerikaanse relaties (verslag)
Vernieuwing stationssite deel 1
Vernieuwing stationssite deel 2
Vishandel 'Tant' een begrip in Blankenberge
Vroegste geografische geschiedenis van Wenduine
Vrouwelijke handwerken in de belle époque periode (tentoonstelling)
VSB en Blankenberge in de pers
VSB en Blankenberge in de pers
VSB en Blankenberge in de pers
VSB in de pers
VSB in de pers
VSB in de pers
VSB in de pers
Waren de Blankenbergse vissers ooit piraten?
Wie Weet Wat?
Wie Weet Wat?
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