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Daniel Deschacht 
Voorzitter 

Lotuslaan 19 
8400  Oostende 

059 507723 of  0498 927511 
daniel.deschacht2@telenet.be 
 

Raoul Decrop 
Penningmeester 

Steensedijk 146 
8400  Oostende 

059 800847 
raoul.decrop@telenet.be 
 

Katrijn Dhooghe-Compernolle 
Secretaris 

Roerdompstraat 57 
8400  Oostende 

059 508327 of 0475 367232 
katrijn.compernolle@skynet.be 
 

Robert Lisabeth 
Redactie tijdschrift 

Heidebloemstraat 24 
8400  Oostende 

059 503109 of 0497 848449 
lisabeth.robert@gmail.com 
 

Roger Fockedey Melkerijstraat 2 
8400  Oostende 

059 501486 
fc991010@skynet.be 
 

Hugo Devos Stenedorpstraat 29-31 
8400  Oostende 

059 700199 
reinaert@telenet.be 
zilvervos@spider-web.be  
 

Roland Defever 
Coördinator Zomerexpo’s 

Gistelsesteenweg 228 
8400  Oostende 

059 505150 
roland.defever@telenet.be 
 

Laurenzo Theuma Stenedorpstraat 45 
8400  Oostende 

0472 418154 
boeremarkt@hotmail.com 
 

Dirk Coghe Druivenlaan 16 
8400  Oostende 

059 700964 
dirk.coghe@telenet.be 
 

Aline Vanslembrouck Schorremolenstraat 1 
8470 Snaaskerke 
 

alinevanslembrouck@hotmail.com 
 

Wim Cordy Ter Zwaanhoek 27 
8400 Oostende 
 

wim.cordy@telenet.be 

Paul Vandewalle  
Erevoorzitter 

 paul.vandewalle2@telenet.be 
 
 

 
e-mail: heemkringschorre.steene @telenet.be 
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Nacht in de stad  gedicht van R.G.Fockedey                    
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•  Fietsverkenning langs de oude spoorlijn 62 
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•  Jaarlijkse tentoonstelling : De oude spoorweg 62. Toen de trein voorbij  
stoomde… 
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HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP –––– 2015  2015  2015  2015 ----     HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP    
 
 

Mocht u dit ondertussen nog niet gedaan hebben, vragen wij u om onze 
vereniging te blijven steunen door uw lidmaatschap voor 2012012012015555 te vernieuwen. 
De bijdrage bedraagt:  10101010 euro euro euro euro 
U kan ook ons tijdschrift sponseren en uw logo laten opnemen: 22225 euro5 euro5 euro5 euro 
Sponsoring van onze brochure voor de Zomerexpo’s kan vanaf  50 euro50 euro50 euro50 euro    
    

Gelieve uw bijdrage te willen storten op naam van Heemkring ’t Schorre op het 
rekeningnr. 
 

001001001001----0680680680688371837183718371----38383838    
    
    

IBAN:IBAN:IBAN:IBAN:    BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138    
    

BIC:BIC:BIC:BIC:    GEBABEBBGEBABEBBGEBABEBBGEBABEBB    
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NACHT IN DE STAD 
 
 
 

Koele stad. 
Kale maan. 

Een schuwe schaduw 
van een vage silhouet 

schuift onzeker 
over het geplaveide plein; 

zonder doel, 
zonder besef van tijd, 

en verdwijnt 
zonder teken 

van enig zelfbewuste zijn. 
 
 
 
 
 
 

R.G. FOCKEDEY 

    
    
Uit 
Gedichtenbundel 
AMBROZIJN 
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FietsFietsFietsFietsverkenningverkenningverkenningverkenning langs de oude spoorlijn 62 langs de oude spoorlijn 62 langs de oude spoorlijn 62 langs de oude spoorlijn 62    
    
    
    

 

Zondag 13 september 2014 

 

Naar aanleiding van de thematentoonstelling 

“De Oude spoorlijn 62, toen de trein 

stoomde…” verkenden de bestuursleden van 

de Heemkring ’t Schorre met de fiets een 

stuk van de Groene 62.  

De groep wordt hier getrokken ter hoogte 

van een nog bestaand wachtershuisje langs 

de vroegere spoorlijn 62 in de 

Snaaskerkestraat, ten zuiden van de E40. 

Te Gistel werd halt gehouden in de Brasserie 

La Gare voor een kop koffie en wat zoets. 
    

 
 

v.l.n.r.  Gigi Praet, Vicky Moyaert, Robert Lisabeth, Mathieu Cordy, An Van Parys, Daniel 

Deschacht, Wim Cordy, Tanguy Cordy, Roland Defever, Roger Fockedey en Jacqueline 

Decombel 
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De oude spoorweg 62. TentoonstellingDe oude spoorweg 62. TentoonstellingDe oude spoorweg 62. TentoonstellingDe oude spoorweg 62. Tentoonstelling    
    
Met Allerheiligen en Allerzielen hield de heemkring ’t Schorre Steene in de molen van Stene haar 
jaarlijkse tentoonstelling. Aan de hand van tientallen foto’s en documenten uit privébezit konden de 
geïnteresseerde bezoekers terugblikken naar een nostalgisch verleden toen de trein nog door het 
Steense landschap stoomde. 
De belangstelling was groot. Mogelijks speelde ook het mooie weer een rol, want heel wat 
geïnteresseerden vonden hun weg naar de molen wat ons uiteraard zeer verheugde. 

    

 

Op 17 juni 1863 werd de private 
spoorwegmaatschappij “Societé Anonyme du 
Chemin de fer d’Ostende à Armentières” gesticht. 
Deze maatschappij kreeg in 1864 een vergunning 
om een spoorweglijn van Oostende over Torhout 
en Ieper naar het Franse Armentières aan te 
leggen en uit te baten. Vanaf daar was een 
verbinding mogelijk naar Parijs. Oostende 
ontwikkelde zich als badstad en wilde de 
Parijzenaars met een relatief snelle verbinding 
naar de kuststad lokken. Dat daarbij de in Noord-
Frankrijk werkende seizoensarbeiders mee 
konden sporen was een opsteker. 
Het eerste gedeelte van de lijn Oostende-Torhout 
werd op 22 maart 1968 officieel ingehuldigd. 
De spoorlijn kende twee trajecten: het eerste 
traject vertrok van het station Oostende-stad 
richting Snaaskerke en trok over het grondgebied 
van de gemeente Stene. In 1946 wordt het 
Station Oostende-stad gesloten. De lijn naar 
Torhout werd meer naar het oosten verlegd en 
loopt nu via Zandvoorde. In mei 1963 spoorde de 
laatste trein en werd de verbinding Oostende-
Torhout vervangen door een busdienst. Het 
tweede tracé van de spoorweglijn werd door de 
provincie West-Vlaanderen uitgebouwd tot een 
recreatief gebied voor wandelaars en fietsers, 
beter bekend als de groene 62. 

 
BROCHUREBROCHUREBROCHUREBROCHURE::::    
    
Over deze tentoonstelling werden twee brochures uitgebracht. 
 

• een eerste brochure “De spoorlijn OostendeDe spoorlijn OostendeDe spoorlijn OostendeDe spoorlijn Oostende----Torhout en haar poststempelsTorhout en haar poststempelsTorhout en haar poststempelsTorhout en haar poststempels” werd samengesteld 
door bestuurslid Robert Lisabeth in samenwerking met Wefis, de West-Vlaamse Filatelistische 
Studiekring  

• een tweede brochure “ De oude spoorweg 62. Toen de trein voorbij stoomde…De oude spoorweg 62. Toen de trein voorbij stoomde…De oude spoorweg 62. Toen de trein voorbij stoomde…De oude spoorweg 62. Toen de trein voorbij stoomde…” samengesteld door 
Daniel Deschacht wordt uitgegeven door de Heemkring ’t Schorre Steene en gaat voornamelijk 
over de doortocht van de oude spoorlijn 62 op het Steens grondgebied. 

 

Een beperkt aantal brochures  zijn nog beschikbaar en worden te koop aangeboden tegen € 10€ 10€ 10€ 10 / 
exemplaar. Zij kunnen besteld worden bij één van de bestuursleden (zie lijst achteraan).  
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Sfeerbeelden van de tentoonstellingSfeerbeelden van de tentoonstellingSfeerbeelden van de tentoonstellingSfeerbeelden van de tentoonstelling    
 

 

 
Het bestuur van de Heemkring 
Vlnr. Robert Lisabeth, Daniel 
Deschacht, Roger Fockedey, Dirk 
Coghe, Wim Cordy, Katrijn 
Compernolle, Laurenzo Theuma 
 
Ontbreken op de foto: Roland 
Defever, Raoul Decrop, Hugo Devos 
en Aline Vanslembrouck 
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Briefhoofd van “Le Carillon” dd 1898                                                                                 verz. R.L. 

 
Uit  “Le Carillon” van 2.02.1899- was toen nog in de franse taal. 
 
Une décision judiciaire à propos de coupons de chemin de fer. 
Au mois de novembre dernier, M.le Notaire Vanderheyde, d’Ostende, prit le train pour Moere, 
où il devait avoir un rendez-vous avec un collègue, M.Lagae. Celui-ci devait venir par un autre 
train voulant attendre son confrère. M. Vanderheyde résolut de rester sur le quai de la gare de 
Moere. 
Quelques instants après, un employé de la gare enjoignit au notaire de remettre son billet. 
M.Vanderheyde fit observer qu’il ne pouvait pas encore lui remettre son coupon, puisqu’il 
attendait quelqu’un. 
L’employé alla se plaindre au chef de gare, qui somme le notaire de remettre le billet. 
M.Vanderheyde persistant dans son refus, le chef dresse process verbal à charge du notaire 
qui, quelques jours après, fut acquitté par le juge de paix de Ghistelles. Appel fut interjete de 
ce jugement. L’affaire est revenu devant le tribunal correctionnel. 
Me Dewynter, plaidant pour le notaire, a soutenu que celui-ci avait parfaitement le droit de 
refuser la remise du coupon aussi longtemps qui’il ne quittait pas la gare. Le tribunal ne s’est 
pas rallié à cest avis et a condamné M.Vanderheyde à 21 francs d’amande. 
Le jugement va être déféré à la cour de cassation. 
 
Korte vertaling van deze tekst :  “Juridische beslissing in verband met treincoupons” 
November laatstleden (1899) spoorde Notaris Vanderheyden naar Moere om er een confrater, 
dhr Lagae, te ontmoeten. Eenmaal aangekomen op het perron van Moere wachtte de notaris 
op de komst van de trein van zijn confrater. Enige ogenblikken later kwam een 
stationsbediende zijn treincoupon ophalen welke de notaris weigerde af te geven. Een proces 
verbaal werd door de stationschef opgemaakt en doorgestuurd naar de vrederechter van 
Gistel. Het proces-verbaal kwam voor de correctionele rechtbank. Mr. Vanderheyden werd 
bijgestaan door zijn advocaat meester Dewynter, maar zijn pleidooi hielp niet, integendeel, de 
notaris werd veroordeeld tot het betalen van een boete van 21 frank. Cassatie sprak hem vrij. 
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Mensen van d’ Hoge BarrièreMensen van d’ Hoge BarrièreMensen van d’ Hoge BarrièreMensen van d’ Hoge Barrière    ----    De “RoeselaorenaoDe “RoeselaorenaoDe “RoeselaorenaoDe “Roeselaorenaore”re”re”re”    
 
 
Na de publicatie van het fotoboek “Stene, tussen stad en polderStene, tussen stad en polderStene, tussen stad en polderStene, tussen stad en polder” werd de kring 

gecontacteerd door Mevr. Karine Van Belleghem kleindochter van Emiel Declercq (+).  
De heemkring kreeg van haar  inzage in heel wat documentatie die in de loop der jaren 

werd verzameld door haar oom Lucien Declercq (+) over de familie Declercq en aanverwanten. 
Lucien was leraar aan het college van Oostende en tevens lid van de Heemkring ’t Schorre 
Steene. 

 
De grootouders van Karine, Emile of “Miel” Declercrq en zijn echtgenote Maria Croes waren 

beter gekend als de “Rousselaorenaors”. Het echtpaar baatte op de wijk Hoge Barriere in de 
Oogststraat 85 (nu de Leeuwerikenstraat 141) een kruidenierszaak uit “Het FruitparadijsHet FruitparadijsHet FruitparadijsHet Fruitparadijs”. 

 

 

 
Emiel Gyriel Declercq werd te Roeselare geboren 
op 22 mei 1898, zoon van Aloïs Declercq en 
Juliana Stevelynck. Hij huwde op 3 november 
1923 met de uit Beveren bij Roeselare afkomstig 
Maria Julie Croes, geboren op 29 januari 1901. 
Het gezin kreeg drie kinderen Julienne, Lucien en 
Lucienne. 
 
Emiel Declercq overleed te Oostende op 27 
maart 1976. 

 
Aanvankelijk begonnen als timmerman werkte hij zich in Roeselare op tot opzichter bij de 
aannemer Verghote. 
In de eerste helft van 1926 voerde hij zijn laatste opdracht uit bij zijn toenmalige werkgever 
namelijk de afbraak van cinema Ramaudt in de Ooststraat te Roeselare en de wederopbouw 
ervan in 7 weken met werkdagen van 24 uur. Begonnen de woensdag voor Pasen en de 
zaterdag voor Pinksteren speelklaar. 
 
Miel en zijn echtgenote Maria vestigden zich op 25 januari 1926  op het “Vettegras” in de wijk 
Hoge Barriere en begonnen er een kruidenierszaak die in de volksmond al vlug de naam kreeg 
van “bij Maria de Roeselaorse”. Aanvankelijk werden er groenten en diverse kruidenierswaren 
aan de man gebracht. Later breidde dit uit tot een kleinhandel in groenten, fruit, 
kruidenierswaren, verse boter, kaas wijnen en likeuren, onderhoudsproducten en schrijfgerief. 
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Emiel met zijn fruit- en groentenkar getrokken 
door zijn pony Myrra in de Oogststraat 
(Leeuwerikenstraat) op de Hoge Barriere. 
Foto dd 1938.  

 

 
 

Het fruitparadijs is de Leeuwerikenstraat 141 bestaat 50 jaar en dat moet gevierd worden. 

 
Terwijl Emiel met paard en kar leurde van deur tot deur met groenten en fruit hield Maria de 
kruidenierszaak open. De winkel lag rechtover de electrozaak van Willy Deschacht. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest het echtpaar noodgedwongen uitwijken. Begin 1940 
trok hij met paard en een volgeladen kar van de Hoge Barriere naar Roeselare waar zij een 
onderkomen vonden in een groenten- fruit- en kruidenierswinkel in de Bruanestraat. Het witte 
paardje, pony Myra werd verkocht aan een boer en in plaats kwam er een triporteur met een 
grote hond die aangespannen werd naast de bakfiets. 
 



36ste  jaargang – n° 3 blz. 11 

 

Miel was na de oorlog in de jaren 1950 voorzitter van 
een bloeiend feestcomité op de wijk Hoge Barriere. Hij 
was ook lid van diverse verenigingen waaronder de 
boogschuttersvereniging Willem Tell. 
Tijdens de jaarlijkse kermis op de Hoge Barriere werd er 
vanaf 1953 de “Grote Prijs Emiel Declerck”, een koers 
voor beroepsrenners gereden. 
 
Op 1 april 1961 deed hij zijn laatste ronde met paard 
en kar. Emiel en Maria werden afgelost door hun 
dochter Lucienne Declercq en echtgenote Werner Van 
Belleghem. De winkel werd heringericht en uitgebreid.  
Paard en kar maakten plaats voor een moderner 
vervoermiddel: een camionette. 
35 jaar later op 31 december 1996 sloot het 
fruitparadijs definitief zijn deuren. Ondertussen hadden 
zij de hulp gekregen van de derde generatie dochter 
Karine en haar man Franky Dasseville.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BIi (C DE ROESELAORSE» 
WERNER & LUCIENNE 
VAN BEU.EGHEM--OEClERCO 
• 0..1:)911.Jk&ll wnVf)«lr-VERSE 9 ro011iOf'I 9n IJJ,1111 
• fliflte Ct\ARCUTPII! =in· JIIII!! ei'ldel~e- •JOMp1i:u,~ .. 1 
• V 1QiPb\'~1(16tO _9;1mmf KAASSOORTENi 
• WUNEN & LIKEUREN naar led ets 

ding 

STEEDS BEST!= J<WALJTEIT! 
LEEUWERIKENSTRAAT 141, OOSTENDE . • Tel. 703064. 
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Lucienne Declercq, echtgenote Werner Van Belleghem en dochter karine op de markt 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1 april 1985. Franky Dasseville staat klaar met zijn bestelwagen gevuld met verse groenten en fruit om zijn 
allereerste ronde aan te vatten 

 
Met dank aan Karine Van Belleghem, kleindochter van Emiel Declercq en Maria Croes,  
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NovembertentoonstelNovembertentoonstelNovembertentoonstelNovembertentoonstelling 2015ling 2015ling 2015ling 2015    –––– Wereldoorlog I Wereldoorlog I Wereldoorlog I Wereldoorlog I    ---- OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP    
    

 

 
 
 
Affiche geschonken aan de Heemkring door 
dhr. Freddy Hubrechsen 
 
 
 
Een kleine maand voor het Duitse leger zijn 
intrek zou nemen te Stene nam de Steense 
burgemeester Pieter Vandeweghe reeds 
voorbereidende maatregelen met betrekking 
tot het openhouden van de cafés op Stene. 

 
Mogelijks dat de richtlijn niet of niet al te strikt 
werd opgevolgd want een goed jaar later worden 
de Stenenaars er nog eens aan herinnerd.  De 
nieuwe richtlijn was zelfs nog strenger: sluiting 
om 8 uur ‘s avonds (ipv 9 uur) en tot ’s morgens 
6 uur (ipv. 5 uur). Er was geen afwijking meer 
voorzien voor de weekends. Het bericht gaf ook 
aanleiding tot  een misverstand. Het gerucht liep 
dat de mensen van Stene van de 
Torhoutsesteenweg de ganse dag hun huis niet 
meer mochten verlaten 
Bron : De Duingalm 29/9/1922 - 335e dag der 
bezetting 

 

 

    
Op 15 oktober 1914 was het honderd jaar geleden dat Stene en omstreken bezet werden door het 
Duitse leger. Een bezetting die vier lange jaren zou aanslepen. Tijdens gevechten tussen het Belgisch 
en Duitse leger in het prille begin van deze “Groote Oorlog” sneuvelden enkele jonge Steense 
dienstplichtigen. In de daaropvolgende vier jaar vielen ook in Stene burgerslachtoffers als gevolg van 
bombardementen en beschietingen.   
Het ligt in onze bedoeling in onze volgende novembertentoonstelling de militaire en burgerlijke 
slachtoffers te gedenken en in de mate van het mogelijke aandacht te geven aan de gevolgen van de 
bezetting te Stene. 
 
Indien u ons op een of andere manier kan helpen (bidprentjes overleden oorlogsslachtoffers WO I, 
prentkaarten – fotokaarten oorlogsschade te Stene, documenten, verhalen ….) neem dan contact op 
met één van onze bestuursleden. Wij digitaliseren uw documenten, foto’s… en u behoud uw originele 
stukken. 
 
Alvast bedankt voor uw steun en medewerking. 
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KERSTMARKT OP STENEDORPKERSTMARKT OP STENEDORPKERSTMARKT OP STENEDORPKERSTMARKT OP STENEDORP    
 
 
 
 

Op Zaterdag 20 december 2014 van 14.00 Op Zaterdag 20 december 2014 van 14.00 Op Zaterdag 20 december 2014 van 14.00 Op Zaterdag 20 december 2014 van 14.00 –––– tot 18.00 uur tot 18.00 uur tot 18.00 uur tot 18.00 uur    
 
 
Ook de Steense molen is open en vormt het decor voor een collectie miniatuur kerstdorpjes. 
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PUBLICATIESPUBLICATIESPUBLICATIESPUBLICATIES    
 
 
 
Volgende publicaties, uitgegeven door de heemkring ’t Schorre Steene zijn nog te koop: 
 

� Brochure - 100/75 jaar parochie Konterdam – € 5€ 5€ 5€ 5    
 
� Brochure - De fusie van Stene - € 10€ 10€ 10€ 10 
    

 
    

Een idee voor de feestdagen:Een idee voor de feestdagen:Een idee voor de feestdagen:Een idee voor de feestdagen: 
 
 

Fotoboek over Stene - € 34 
 

“Stene, tussen polder en stad” 
 
 
 
 

MET MET MET MET PAARD EN KOETSPAARD EN KOETSPAARD EN KOETSPAARD EN KOETS DOOR DE S DOOR DE S DOOR DE S DOOR DE SCHORRECHORRECHORRECHORRE    
    
 

 

 

    

 
Met de huifkar door de Schorre. Er zijn verschillende 

route mogelijkheden: krekenroute; kidsroute; 
molenroute; permekeroute. 

 
De huifwagen is ook toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers (tot 4 per rit)    
    

Info bij:Info bij:Info bij:Info bij:    

Peter Pollentier  

0486/10.55.34 

www.tripelzwart.be 
info@tripelzwart.be 
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Stenedorpstraat 27 
8400 Oostende 
Tel: 059.80.08.82  
Gsm: 0478.97.88.70  
Gesloten: Maandagavond, Woensdag 
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open: vrijdag vanaf 18u 

zat. -en zondag vanaf 11u30- maandag vanaf 18u 

juli en augustus iedere dag open vanaf 18u gesl. op dinsdag 

■■ 
GasthofVossenhol 
Stenedorpstraat 29-31 
8400 Oostende 

■■ 
Tel. 059 700 199 

GSM 0495 700 199 
reinaart@telenet.be 
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BROOD & BANKETBAKKERIJ 

Stuiverstraat 204 
Stuiverstraat 414 

<o 059/70 42 01 
® 059/50 .73 52 

OOSTENDE 
• 

Woensdag gesloten 

C7' /J,blstro 
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Brouwerij StrubbeBrouwerij StrubbeBrouwerij StrubbeBrouwerij Strubbe    
Markt 1 
8480 Ichtegem 
Tel: 051 58 81 16 
Fax: 051 58 24 46 
info@brouwerij-strubbe.be 
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KENT U DE HEEMKUNDIGE KRINGKENT U DE HEEMKUNDIGE KRINGKENT U DE HEEMKUNDIGE KRINGKENT U DE HEEMKUNDIGE KRING    ’T SCHORRE STEENE ?’T SCHORRE STEENE ?’T SCHORRE STEENE ?’T SCHORRE STEENE ?    
    

Wij stellen ons graag even voor : 
 

Heemkundige kring “ ’t Schorre Steene” 
 

- gesticht op 28 februari 1978 in het jaar van het dorp 
 

- heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene levendig te houden. 
 

- komt samen in de molen van Stene-Dorp 
 

- richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van Stene (Dorp, Konterdam, 
Hoge Barriere, Nieuwe Koers, Stene-Statie) 

 

- geeft aan de plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid om hun werken tentoon te 
stellen in de molen gedurende de zomermaanden 

 

- geeft voordrachten, organiseert een “Zevende dag”, een BBQ een Breughelavond en 
diverse activiteiten 

 

- geeft driemaal per jaar een tijdschrift uit voor de leden 
 

- e-mail: heemkringschorre.steene@telenet.be 
 
 
 

HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP ----2015201520152015---- HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP    
 
 

Mocht u dit ondertussen nog niet gedaan hebben, vragen wij u om onze 
vereniging te blijven steunen door uw lidmaatschap voor 2012012012015555 te vernieuwen. 
De bijdrage bedraagt:  10101010 euro euro euro euro 
U kan ook ons tijdschrift sponseren en uw logo laten opnemen: 22225 euro5 euro5 euro5 euro 
Sponsoring van onze brochure voor de Zomerexpo’s kan vanaf  50 euro50 euro50 euro50 euro    
    

Gelieve uw bijdrage te willen storten op naam van Heemkring ’t Schorre op het 
rekeningnr. 
    
    
Gelieve uw bijdrage te willen storten op naam van Heemkring ’t Schorre op het rekeningnr. 

 

001001001001----0688371068837106883710688371----38383838    
    
    
IBAN:IBAN:IBAN:IBAN:    BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138    

    
BIC:BIC:BIC:BIC:    GEBABEBBGEBABEBBGEBABEBBGEBABEBB    

    
 


