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WESTHOEK 
 
 
 
 
 

Zoals 
de duizend graven 

mij vertellen 
van wat er is gebeurd. 

Verhalen 
uit een ver 

en zo nabij verleden. 
Een bloot hoofd 
en lege handen 

en zoeken naar verbanden 
en er geen vinden 
die zin geven  
aan wat ik zie 
en zeker niet 

aan wat ik voel. 
 
 
 
 
 
 
 

R.G.Fockedey 
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HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP ––––    2015 2015 2015 2015 ----        HERNIEUWEN LIDMAATSCHAPHERNIEUWEN LIDMAATSCHAPHERNIEUWEN LIDMAATSCHAPHERNIEUWEN 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    euroeuroeuroeuro 
U kan ook ons tijdschrift sponseren en uw logo laten opnemen: 15 euro15 euro15 euro15 euro 
Sponsering van onze brochure voor de Zomerexpo’s kan vanafvanafvanafvanaf  50 euro50 euro50 euro50 euro    
    

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

001001001001----0688371068837106883710688371----38383838    
    
    

IIIIBAN:BAN:BAN:BAN:    BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138    
    

BIC:BIC:BIC:BIC:    GEBABEBBGEBABEBBGEBABEBBGEBABEBB    
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Agenda 2015Agenda 2015Agenda 2015Agenda 2015    
    
    
Vrijdag 20 maart 19.00 uur Kaas en Breughelmaaltijd. Vooraf inschrijven bij 

mevr.Katrijn Dhooge- Compernolle voor 15 maart  
Plaatsen zijn beperkt (ca 30-tal). 15 euro per persoon 
 

Vrijdag 1 mei, zaterdag 2 en zondag 3 
mei 

Tentoonstelling fotoclub TER STREEP Oostende 

Zondag 10 mei om 10.30 uur 
 

Algemene Bestuursvergadering 

Zondag 10 mei om 11.00 uur De Zevende dag 
Gastsprekers zijn: Mevr. Mieke Verhulst (vzw De 
Katrol & Aropa) – Professor emeritus Dr. Luc François 
en dhr Bart Tommelein, Schepen van de stad 
Oostende en Staatssecretaris 
Huisapéritief wordt u aangeboden door de Heemkring 
 

Van vrijdag 12 juni tem donderdag 3 
september 

Zomerexpo’s – zie afzonderlijk artikel lijst deelnemers  

Vrijdag 4 september 19.00 uur 
 

BBQ 

Zaterdag 31 oktober en zondag 1 
november open van 14.00 tot 18.00 
uur 
maandag 2 november van 14.00 tot 
17.00 uur 

Jaarlijkse novembertentoonstelling – 3daagse 
 

STEENE14STEENE14STEENE14STEENE14----18181818    

    
    
7 februari tot  31 maart is er in de Kon.Heemkundige Kring De 
Plate/Stadsmuseum in de Langestraat te Oostende onze  
tentoonstelling over de Spoorlijn 62 Oostende-Torhout, welke  
reeds plaats had in de Molen van Stene begin november 2014. 
Voor diegenen  die de tentoonstelling hebben gemist een 
unieke gelegenheid… naast deze tentoonstelling is er ook een 
fototentoonstelling  met als thema “Oostende verandert”
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Mensen van de Mensen van de Mensen van de Mensen van de KonterdamKonterdamKonterdamKonterdam    
    

André Vanden Berghe schreef dankzij bouwbedrijf mee aan geschiedenis 
Konterdam 
    

    

 
 

André Vanden Berghe blijft verknocht aan de Konterdam en snuistert graag door zijn archieven. 
(Foto Bliek Vermeire Oostende) 

 

    
Vooral bij oude wijkbewoners zal de naam André Vanden Berghe heel wat herinneringen 
oproepen. De man werkte een halve eeuw in zijn familiaal bouwbedrijf Vanden Berghe 
Gebroeders. De tachtiger woont al zijn hele leven op de hoek van de Keramiekstraat en de 
Zandvoordestraat en is dus goed geplaatst om de geschiedenis van de wijk te schetsen. 
Wat nu gekend staat als de firma Bouwpunt Vanden Berghe in het industriepark langs de 
Plantijnstraat, is een familiebedrijf in de ware zin van het woord. Het bedrijf startte kleinschalig 
in 1928 onder de naam  Florimond Liseune en Ernest Vanden Berghe. Sinds André, kleinzoon 
van Ernest, in 1999 na een halve eeuw uit het actieve bedrijfsleven stapte, legt hij zich toe op 
de geschiedenis van de firma."Eigenlijk moeten we terug gaan tot het begin van de vorige 
eeuw", weet André. "Mijn grootvader langs vaders kant was een zelfstandig vloerder bij Eugeen 
Devreese in Oostende.  In 1912 gaan vijf zelfstandige vloerders uit Gistel samenwerken en 
vormen een firma Charles Vanhixe en Co. Zestien jaar later valt de firma uiteen en richtte 
Ernest een firma op met Florimond Liseune uit de Konterdam. Eveneens in 1928 koopt de 
familie Ernest Vanden Berghe-Pittery het huis langs de Zandvoordsesteenweg 9 op de 
Konterdam van de vorige eigenaar René Lestdaeghe die zelf naar de Guido Gezellestraat 
verhuist. Er wordt een terrein voor pakhuis aangekocht in de Ontworpenstraat 1. De specialiteit 
van de firma was bevloering en muurbekleding. Daarvan getuigen de vele bloktegels met 
naamvermelding in met tegels beklede voorgevels. Bij een bombardement van mei 1940 
werden de pakhuizen in mei 1940 zwaar beschadigd, maar dat werd na de oorlog volledig 
hersteld. In 1934 namen de zonen van Ernest Joseph, Georges en Roger de zaak over. De 
firma Vanden Berghe Gebroeders verwierf naam en faam en tal van aannemers uit de streek 
klopten bij ons aan. " 
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Het pand van de gebroeders Vanden Berghe, gelegen hoek 
Keramiekstraat en de Zandvoordestraat op de Konterdam. 

 
Hetzelfde pand, verbouwd van de gebroeders Vanden Berghe. 

 
 
"De familie was volledig verweven was met de wijk. Mijn grootouders aan moeders zijde, 
Joseph Brys, verhuisde in 1920 uit Bredene Sas naar de Konterdam. Hij betrok een nieuwe 
woning, gebouwd door de firma Verkempinck in de Ontworpenstraat 6 nummer 2, later 
Ganzenstraat. Joseph Brys werkte als bootsman bij de toenmalige Oostende-Tilbury-schepen." 
 
"Zelf werd ik in 1931 op hetzelfde adres in de huidige Keramiekstraat 2 geboren. Na mijn 
schooltijd kwam ik in 1949 in het bedrijf werken. Heel wat veranderingen beleefde ik vanop de 
eerste rij. In 1965 kwam Vanden Berghe Gebroeders op naam van mezelf en neef Gilbert. Zes 
jaar later volgde een gedeeltelijke verhuis naar het industriepark. In 1999 definitief verhuisde 
de hele firma naar het industriepark. Begin de jaren negentig maakte ik plaats voor mijn zoon 
Filip, waardoor de vierde generatie aan het roer kwam.  
"Als 85-jarige is de betrokkenheid met de dagelijkse werking uiteraard voorbij, maar er blijft 
een grote belangstelling voor tegels. Oude documenten als facturen, akten,brieven en 
documentatie werden gespaard. Dit bracht bewondering met mijn voorgangers met zich mee. 
Niet alleen werkte ik op de Konterdam, ook mijn leven speelde en speelt zich er grotendeels af. 
Als kind volgde ik les in de Meiboomschool. Deze noodschool stond op het huidige speelplein 
in het Bosje, op de hoek van de Bosweg en de Groendreef. Later trok ik naar het Onze-Lieve-
Vrouwecollege. De Konterdam was in die tijd een hechte en actieve  gemeenschap, waar 
iedereen iedereen kende. Velen werkten aan de NMBS in de Sloepenstraat, aan de maalboten 
of bij de Tilbury lijn. Er waren ook heel wat zelfstandigen zoals bakkers, slagers, 
groentewinkels, melkventers aan huis, …  De wijk bevatte tal van herkenningspunten, zoals de 
verbrandingsoven met zijn bergen as waar gedurende de oorlog voor wat brandstof as werd 
gezeefd op zoek naar brandbare deeltjes. De verbrandingsoven stond gekend als de 
strontfabriek en was gevestigd op de plaats van het huidige AZ Damiaan, vroeger AZ Heilig 
Hartziekenhuis in de Gouwelozestraat. Op het terrein van de verbrandingsoven stortte men de 
voorraad rotte aardappelen van het Duitse leger. Die was afkomstig uit het toenmalige hotel 
Royal Palace. De mensen sneden de gezonde delen van de aardappels af om er patatbloem 
mee te vervaardigen. Vanop de bergen van de verbrande as konden sportliefhebbers gratis 
naar het voetbal van KVGO kijken. Het verdwenen Armenonville stadion bevond zich immers 
vlakbij. Gedurende de oorlogsjaren en tijdens regelmatige bombardementen, dienden de 
kelders van de verbrandingsoven ook als slaapplaats voor gezinnen zonder eigen geschikte 
kelder. De verbrandingsoven was modern voor zijn tijd en had een schouw van 42 m hoog. Het 
beeldbepalend gebouw werd in 1954 afgebroken. Oude Oostendenaars herinneren zich zeker 
nog de traveer, aan de spoorweglijn naar Torhout. Mevrouw Vandendriessche draaide de 
slagboom open en dicht. Wie liep er nooit langs De Garre, met zoveel gekende figuren. Café De 
Vier Wegen deed er dienst als ontmoetingsplaats. Dwars door café De Schulle liep de 
gemeentegrens tussen Stene en Oostende." 
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Tot enkele jaren na de oorlog waren er voor voetgangers en fietsers twee mogelijkheden om 
gemakkelijk naar stad te trekken. Langs De Garre, dit was een smalle doorgang naar beneden, 
een echte slijkweg over de spoorweg door het Bosje. Je kon ook langs de vaart rijden, hoewel 
er van de vroegere verbindingsvaart tussen het eerste handelsdok en de Brugse Vaart niets 
meer te zien was. Toch bleef de naam behouden. De sluisput van de Konterdamsluizen vormde 
tot voor enkele maanden de aanduiding van deze verbindingsvaart." 
"Ook nu nog woon ik in mijn geboortehuis op de Konterdam. Het persoonlijk contact is sterk 
verminderd, hoewel er hier nog altijd een ontmoetingsplaats voor buren georganiseerd wordt, 
wat zeker toe te juichen valt", aldus nog André Vanden Berghe.  
 
 
Artikel van Bliek Vermeire 
 
Met dank aan André Vandenberghe 
    
    

    
    

De firma Bouwpunt Vanden Berghe in het industriepark langs de Plantijnstraat. Foto D. Deschacht    
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DriekoningenvieringDriekoningenvieringDriekoningenvieringDriekoningenviering    in de molenin de molenin de molenin de molen    
    
    
    

 
 

Op de foto van links naar rechts. Roger Decrop, Julien Bulinckx, Jean Pierre Falise, Daniël Deschacht, 
Katrijn Compernolle, Hugo Devos, Freddy Hubrechsen, Roger Fockedey, Willy Cattrysse, Roland Defever 
en Robert Lisabeth.  

Foto Bliek Vermeire Oostende 

    
    
Freddy en Katrijn koning en koningin tijdens Driekoningenfeest 
 
In de molen van Stene vond op dinsdagavond 6 januari het Driekoningenfeest plaats.  
Er waren heemkundigen uit heemkringen ’t Schorre Steene, De Plate, Ter Cuere Bredene en de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) afdeling Oostende aanwezig. De leden van 
Santforde (Zandvoorde) waren verontschuldigd.  
Freddy Hubrechtsen trof in zijn taart de boon aan en koos Katrijn Compernolle als koningin.  
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Wijzigingen aan ons tentoonstellingsreglement  “Zomerexpo’s”Wijzigingen aan ons tentoonstellingsreglement  “Zomerexpo’s”Wijzigingen aan ons tentoonstellingsreglement  “Zomerexpo’s”Wijzigingen aan ons tentoonstellingsreglement  “Zomerexpo’s”    
 
 

 

 
 
 
Om diverse redenen zag het bestuur zich genoodzaakt 
een aantal aanpassingen aan te brengen aan het 
tentoonstellingsreglement. 
 
 
 
 
De belangrijkste wijzingen hieronder op een rijtje gezet. 
 

 
 
� De periode voor de zomerexpo’s loopt van de tweede vrijdag van juni tot de eerste 

donderdag van september. Voor 2015 is dit van vrijdag 12 juni tot en met donderdag 3 
september 2015. De minimum openingsuren zijn van 14.00 tot 19.00 uur, afwijking kan 
enkel mits toestemming van het bestuur. 

 
� De kunstenaars van wie het aanvraagdossier niet volledig is, of die niet in orde zijn met hun 

lidmaatschap van de heemkring kunnen geweigerd worden. 
 
� Het volledig aanvraagdossier dient ingediend bij de coördinator zomerexpo’s uiterlijk tegen 

15 januari 2015. Te laat ingediende aanvragen komen niet meer in aanmerking. Het 
bestuur neemt een beslissing tegen 15 februari. 

 
� In tegenstelling tot vroeger worden nog enkel die kunstenaars die door het bestuur werden 

weerhouden uitgenodigd op een gezamenlijke bijeenkomst. 
 
� Het gebruiksrecht  2015 om tentoon te stellen bedraagt voor één week € 60 (van vrijdag 

tot donderdagavond). 
 
� Genieten voorrang, kunstenaars uit Stene (ex-Stenenaars), Oostende en indien mogelijk  

aangrenzende gemeenten.  
 
� Kunstenaars die zich niet houden aan het reglement kunnen worden uitgesloten bij 

beslissing van het bestuur. 
 
 
Op aanvraag (e-mail naar één van de bestuursleden) wordt u het reglement en het 
aanvraagformulier doorgemaild. 
 
 
Buiten het concept van de Zomerexpo’s kan er ook in de molen worden tentoongesteld tijdens 
een weekend (loopt van vrijdag tem de zondagavond). Het gebruiksrecht bedraagt € 30. 
Iedere aanvraag wordt individueel  bekeken waarop het  bestuur een beslissing neemt. 
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Lijst deelnemers  “Zomerexpo’s” met hun disciplineLijst deelnemers  “Zomerexpo’s” met hun disciplineLijst deelnemers  “Zomerexpo’s” met hun disciplineLijst deelnemers  “Zomerexpo’s” met hun discipline    
 
 
De zomerexpo’s in de molen van Stene starten op vrijdag 12 juni tot en met donderdag 3 september 
2015. In principe zijn de openingsuren van 14.00 tot 19.00 uur 
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Naam v/d 

kunstenaar Woonplaats 

Kunstwerk-

type                             

GORTACK Ingrid Bredene 

Keramiek/Schilde

rijen                             

VANHERCKE Geert Bredene Fotografie                             

HELMONT Sonia Oostende Schilderijen                             

MAES Franky Oostende-Stene 

Schilderijen/beeld

en                             

DEWOLF Jasmine Oostende Schilderijen                             

BOOGHS Carine Oostende Schilderijen                             

VERKOUILLE Kristof Gistel 

Beelden/sculptur

en                             

PRAET Gigi Oostende-Stene Schilderijen                             

LESTAEGHE 

Christiane Oostende-Stene  

Schilderijen/beeld

en/Ker                             

ZOETE Nicole Oostende-Stene Keramiek/ grafiek                             

LAMBRECHT Marc Oostende-Stene Kunstfoto's                             

CORDY Freddy Oudenburg Kunstfoto's                             

DE GROOF Eddy Oostende Kunstfoto's                             

BLONTROCK Marc Oostende 

Schilderijen/beeld

en/Foto                             

MOSTREY Elisabeth Jabbeke Schilderijen                             

LEFEVRE Nicole Oostende Sculpturen                             

MAKELBERGE Suzy Torhout Schilderijen                             

DELMOUZEE Patrick Oostende-Stene Schilderijen                             

VYVEY Yvette Oostende-Stene Schilderijen                             

MORLION Danny Gistel 

Schilderijen/beeld

en                             

ROSSEEL Jeannine Bredene Keramiek                             

VAN TROOST Redgie Oostende Schilderijen                             

VANHOOREN Suzy Oostende-Stene 

Beelden/Sculptur

en                             

FOCKEDEY Roger Oostende-Stene 

Tekeningen/poëzi

e                             

GR0EPSEXPO (22.05 - 

25.05) 

***nog in te 

vullen                               
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TER STREEP Fotoclub Oostende stelt tentoon in de molenTER STREEP Fotoclub Oostende stelt tentoon in de molenTER STREEP Fotoclub Oostende stelt tentoon in de molenTER STREEP Fotoclub Oostende stelt tentoon in de molen    
    
    

    
 
 
Stelt tentoon in de molen van vrijdagvrijdagvrijdagvrijdag    1 mei tot en met zondag 1 mei tot en met zondag 1 mei tot en met zondag 1 mei tot en met zondag 3333    mei mei mei mei 2015201520152015    van 14.00van 14.00van 14.00van 14.00    uur uur uur uur     
tot 18.00 uurtot 18.00 uurtot 18.00 uurtot 18.00 uur. 
 
Een veertigtal werken van de 21 leden die de club telt zullen te zien zijn.  
Een mix van natuur, landschap, architectuur, sport en enkele prettig gestoorde concepten. 

 

Meer info bij: 

 

Dirk Meerschaut 

Grafische Vormgeving & Publiciteit 

GSM  0486 50 82 01 

 

http://www.fotoclub-terstreep.be/ 

 

fotoclub.terstreep@gmail.com 
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Novembertentoonstelling 2015Novembertentoonstelling 2015Novembertentoonstelling 2015Novembertentoonstelling 2015    ––––    Steene Steene Steene Steene tijdenstijdenstijdenstijdens    De Groote De Groote De Groote De Groote 
OorlogOorlogOorlogOorlog    ----    OPROEPOPROEPOPROEPOPROEP    
    

STEENE 14STEENE 14STEENE 14STEENE 14----18181818    

    

 
 

Duitse Zeppelin nabij Stene, Beeldbank Oostende (Pierre Wellecomme) 

    
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 werden enkele inwoners het slachtoffers van 
bombardementen en beschietingen.   
Het ligt in onze bedoeling in onze volgende thematentoonstelling de militaire en burgerlijke slachtoffers 
te gedenken en in de mate van het mogelijke aandacht te geven aan de gevolgen van de bezetting in 
Stene. 
 
Indien u ons op een of andere manier kan helpen (bidprentjes overleden oorlogsslachtoffers WO I, 
prentkaarten – fotokaarten oorlogsschade te Stene, verhalen oud-strijders, documenten ….) neem dan 
contact op met één van onze bestuursleden. Wij digitaliseren uw documenten, foto’s… en u behoud uw 
originele stukken. 
 
 
Van volgende personen mochten wij reeds documentatie ontvangen 
 
 
Fernand Jaecques, Hugo Devos, André Devreker, Freddy Hubrechsen, Ronny Decoo 
 
 
Alvast bedankt voor uw steun en medewerking. 
Het bestuur 
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MET MET MET MET PAARD EN KOETSPAARD EN KOETSPAARD EN KOETSPAARD EN KOETS    DOOR DE SCHORREDOOR DE SCHORREDOOR DE SCHORREDOOR DE SCHORRE    
    
 

 

 

    

 

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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Brouwerij StrubbeBrouwerij StrubbeBrouwerij StrubbeBrouwerij Strubbe    
Markt 1 
8480 Ichtegem 
Tel: 051 58 81 16 
Fax: 051 58 24 46 
info@brouwerij-strubbe.be 

 

 
 
 

 

 

 

 

IHllàliN,if Va ,d·• 
FljHî ... llu · • ljTI,ilï 

l:irpcwut 1 

~ 
T•I · Ul!lj Si ~6:! 
F..:c 4...,J:.-'i,'t1 !51111 IIS!l.S 
~.J. 

' . 1 --.k 

Apotheek Scharley 
s tulverstraa t 404 

B-400 ,Qostend 

Tel fJl#J/.50. 64 47 

R4..1 11 w 111 1 1ii'U im RA-·· 

ÎL"\1 rttr~ lljf' j 1 " I " 1 

IL Il 11 111 11 j . 

: ~ij' J ;3Ji) 007 
~sm: 0474 t 2àS 600 



36ste  jaargang – n° 3 blz. 18 

 

 

 
 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hlqlal~ mpubl'6ar 
- ïlli 

~ - . .wtdatu 11' 

. .Ooanm-
~M · --

IUn)'IQnlll OIIYAI HU 

- - ~~ ...,_--,,Jae 
lirw u.onnAffl 
•Jn.m •N!JIIIKU ·- !l',1;1111 

BROS CARRE 

DE VLASSCHAARD 
CAFÉ - R"ESTAURANT-TEAROOM - FEESTZA/\L

ZONNETERRAS 



36ste  jaargang – n° 3 blz. 19 

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 LIDMAATSCHAPHERNIEUWEN LIDMAATSCHAPHERNIEUWEN LIDMAATSCHAPHERNIEUWEN 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    euroeuroeuroeuro 
U kan ook ons tijdschrift sponseren en uw logo laten opnemen: 15 euro15 euro15 euro15 euro 
Sponsering 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    

    
 


