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Uw tijdschrift digitaalUw tijdschrift digitaalUw tijdschrift digitaalUw tijdschrift digitaal    !!!!    
    

 
Wenst u naar de toekomst ons contactblad digitaal te ontvangen dan kan dat  
Voordelen:  
� is in kleur 
� sneller iets opzoeken 
� je spaart ruimte  
� je vermindert de papierberg 
 
Stuur ons een mailtje met je voorkeur 
 

o Enkel nog digitaal 
o Enkel hardcopy 

 
heemkringschorre.steene@telenet.be 
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HoopHoopHoopHoop    
    
    
    
    
    
    

Pivoterend 

op de tijd; 

tussen droom 

en werkelijkheid; 

gisteren 

morgen 

nu; 

een residu 

van veel verhoopte kansen 

die verloren gaat 

in wat nog even sluimert 

maar nooit meer stil zal staan 

 

 

 

 

 

 
uit dichtenbundel  Ambrozijn 

R.G. Fockedey 
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HERNIEUWEN LIDGELD 2017HERNIEUWEN LIDGELD 2017HERNIEUWEN LIDGELD 2017HERNIEUWEN LIDGELD 2017    ––––    SPONSERING 2017SPONSERING 2017SPONSERING 2017SPONSERING 2017    
 
 
 

Ledenbijdrage  
 
 
De vereniging kan niet overleven zonder de financiële steun van haar leden, waarvoor dan ook 
dank om ons verder te blijven steunen.  
 
Het lidgeld voor 2017201720172017 bedraagt onveranderlijk € 10€ 10€ 10€ 10 

Wil uw lidgeld storten op naam van Heemkring ’t Schorre Steene  
op het rekeningnummer  

 
001-0688371-38 
 
 

IBAN:   BE24 0010 6883 7138 
BIC:   GEBABEBB 
 
 

 
Sponsoring: 
 
 
U kan altijd ons tijdschrift sponseren en uw logo laten opnemen: minimum 
bijdrage van 25 euro 
 
Gelieve uw bijdrage te willen storten op het hieronder vermeld rekeningnr. op 
naam van Heemkring ’t Schorre Steene en ons uw logo digitaal door te mailen naar 
heemkringschorre.steene@telenet.be 

 
Op eenvoudige vraag bezorgen wij u een attest van de storting 

 
001-0688371-38 
 

IBAN:   BE24 0010 6883 7138 
BIC:   GEBABEBB 
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JAARLIJKSE TENTOONSTELLINGJAARLIJKSE TENTOONSTELLINGJAARLIJKSE TENTOONSTELLINGJAARLIJKSE TENTOONSTELLING    
 

 
 

STEENSE NOSTALGIE 
    

In 2013 naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van de Heemkring ’t Schorre Steene bracht 

de vereniging een fotoboek uit over Stene (Hoge Barriere, Konterdam, Steene-statie, Nieuwe 

Koerswijk, Stenedorp). 

Dit jaar brengt de heemkring een honderdtal nostalgische foto’s over Stene. Stene hoe het 

er vroeger uitzag. Met de medewerking van de Oostendse fotoclub Ter Streep tonen wij 

tezelfdertijd de huidige situatie. 

Het gebeurt immers vaak dat een pand wordt afgebroken, de omgeving wijzigt door een 

verkaveling, aanleg van straten, nieuwe gebouwen… Na verloop van tijd verdwijnt dan de 

herinnering aan het verleden uit ons geheugen. 

Dat is net één van de doelstellingen van de vereniging om de herinneringen aan het vroegere 

Stene te bewaren en levendig te houden. 

 

De leden en hun partner zijn van harte uitgenodigd 

op de vooropening op zaterdag 29 oktober 2016 om 19.00. 

Graag een seintje of je aanwezig zal zijn (heemkringschorre.steene@telenet.be) 

 

De tentoonstelling is open voor het publiek op zondag 30 oktober, maandag 31 oktober en 

dinsdag 1 november 2016 telkens van 14.00 tot 18.00 uur 

Zoals gebruikelijk is de ingang gratis 
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AGENDA 2017AGENDA 2017AGENDA 2017AGENDA 2017    
 
 

Breughelavond 
 
Vrijdag 10 maart om 19.00 uur in de molen van Stene 
 
 

Algemene ledenvergadering 
 
Zondag 7 mei om 10.OO in de molen: 
 

Zevende dag 
 
Zondag 7 mei om 11.00 in de molen 
 

Zomerexpo’s:  juli - augustus – september 
    
    

Jaarlijkse BBQ voor de leden 

 
 
In de molen vrijdagavond 8 september 2017 om 19.00 uur 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk omwille van het beperkt aantal plaatsen (maximaal 

30 personen) 

Inschrijven bij onze secretaris: 

 

Katrijn Dhooghe-Compernolle 

 

Roerdompstraat 57 

8400  Oostende 

059 508327 of 0475 367232 

katrijn.compernolle@skynet.be 

 
 
 

Jaarlijkse tentoonstelling 
 
Thema: Stene in de kunstStene in de kunstStene in de kunstStene in de kunst. 
 

- Open voor het publiek – ingang gratis – zaterdagzaterdagzaterdagzaterdag    4 november en zondag 5 4 november en zondag 5 4 november en zondag 5 4 november en zondag 5 
nnnnovember 2017ovember 2017ovember 2017ovember 2017    telkens van 14.00 tot 18.00telkens van 14.00 tot 18.00telkens van 14.00 tot 18.00telkens van 14.00 tot 18.00 uur 
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KUNSTEXPO’S ZOMER 2017 KUNSTEXPO’S ZOMER 2017 KUNSTEXPO’S ZOMER 2017 KUNSTEXPO’S ZOMER 2017 ––––    AANKONDIGINGAANKONDIGINGAANKONDIGINGAANKONDIGING    
 
 

Tijdens de zomermaanden stelt de Heemkring ’t Schorre Steene de oude stenen 

molen van Stene ter beschikking van lokale en regionale kunstenaars die er graag 

willen tentoonstellen.  

 

De in 2011 gerenoveerde molen ligt in de oude dorpskern van Stene met als decor het 

charmant Sint-Annakerkje met het aanpalend pittoresk kerkhof, de gezellige 

terrasjes, restaurants en eethuisjes.  

 

In 2017 zijn deze zomerse kunstexpo’s in de molen reeds aan hun 39e editie toe. Van 

half juni tot half september kunnen de vele bezoekers, wandelaars, fietsers, 

toeristen kennismaken met een gevarieerd aanbod aan artistieke creaties: 

schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek, fotografie, juwelen, textiel,…  

 

De zomertentoonstellingen in de molen van Stene lopen normaal van de 2de vrijdag 

van juni tot en met de 1e donderdag van september. De tentoonstelling moet elke 

dag minimaal toegankelijk zijn van 14.00 uur tot 19.00 uur. Tijdens de overige uren 

kan de kunstenaar openhouden mits toestemming van het bestuur van de 

Heemkring.  

 

Kunstenaars uit Stene, Oostende of omliggende kunnen zich  kandidaat stellen om in 

de zomer 2017, gedurende 1 week, tentoon te stellen in de molen. Wie wil 

tentoonstellen is echter gehouden tijdig een aanvraag in te dienen  

 

Het tentoonstellingsreglement is verkrijgbaar via e-mail-vraag naar  

 

Roland Defever, coördinator zomerexpo’s (E-mail: roland.defever@telenet.be). 

   

*Uiterste datum voor kandidaatstelling is 15 december 2016 
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ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN IN STENEARCHEOLOGISCHE VONDSTEN IN STENEARCHEOLOGISCHE VONDSTEN IN STENEARCHEOLOGISCHE VONDSTEN IN STENE    
    
Archeologisch onderzoek van de gemeente Stene (Oostende) – Gallo-Romeinse 

tijd. 
Bron: Licentiaatsverhandeling R.U.G. 2de licentie geschiedenis – richting Oudste Tijden. 

Auteur: Martine Decoster (waarvoor dank om dit gedeelte uit haar studie te mogen 

publiceren) . Aardewerk werd aan de Heemkundige Kring ’t Schorre  geschonken door Martine 

Decoster, waarvoor onze dank.  

Synthese: Erika Wybouw 

 

 

Vindplaatsen:  

Twee belangrijke vindplaatsen zijn te vermelden.   

 

Referentie S8: Referentie S8 bevindt zich ten zuiden van de Steense dorpskern en ten 

oosten van de Torhoutsesteenweg.  Ferraris kaart : Ostende 7.S3.3.  

S8 behoort tot de historische Polders en meer bepaald tot de Snaaskerke polder (Het 

Schorre) waar zee afzettingen van de XVII-de en de XVIII-de eeuw aan de oppervlakte 

liggen.  De vindplaats zelf echter bestaat uit opgehoogde gronden.  Dit zijn gronden waarvan 

het oorspronkelijk profiel werd bedolven onder een kunstmatig aangebrachte laag materiaal.   

Onmiddellijk ten zuiden van de dorpskern vinden we de eerste aanduidingen voor het bestaan 

van een site uit de Romeinse tijd (S8).  Op de akker gelegen langsheen de Schorre dijk werd 

een kleine, doch duidelijke concentratie waargenomen.  Deze vondsten zijn aan het licht 

gekomen door een kunstmatige ingreep in de bodem, namelijk het graven van de anti-

tankgracht.    

 

 
 

Tijdens Wereldoorlog II werd een recht stukje antitankgracht (AT) gegraven in het weiland 

tussen de hoeve De Lange Schuur (op de achtergrond) en het routekotje op de Polderdijk.                                 

Deze AT werd gegraven in een zijtak van de Gouwelozekreek (vanaf de bocht waar de 
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Gouwelozekreek afbuigt naar de Sluiskreek) door deze uit te diepen en te verbreden tot aan 

de kruising van de Klemskerkestraat en de Steense Dijk. (www.giswest.be – trage wegen) .                    

Over de AT werd een betonnen spoorwegbrug aangelegd voor de spoorlijn 62 Oostende-

Torhout. Door het graven van dit stuk AT werd landbouwer Vanmassenhove afgesloten van 

een deel van zijn landbouwgrond. Pas in 1958-1959 werd het stuk ten westen van de 

spoorwegbrug gedempt. ( bron: Fernand Jaecques. Wereldoorlog II  (1940-1944) Atlantikwall 

& kustverdediging rond de havenstad Oostende. Oostende 2009 –blz 14-15-15e  - uitgegeven 

in beperkte oplage) 

 

  
 

 
Foto’s Antitankgracht Daniel Deschacht 

 

Het grote overwicht van dit gewoon gebruiksaardewerk doet vermoeden dat het hier om een 

woonsite betreft.  Opvallend hierbij is het totaal ontbreken van vaste bouwonderdelen zoals 



36ste  jaargang – n° 3 blz. 11 

tegulae en imbrices (overlappende dak tegels).  Gaat het hier om een aantal gebouwen 

opgetrokken in vergankelijk materiaal zoals hout, vlechtwerk, leem ?  

 

Referentie S46: Tweede en wel de  belangrijkste vindplaats bevindt zich ten zuidwesten van 

de Steense dorpskern en ten oosten van de Torhoutsesteenweg. Referentie S46.  Ferraris 

kaart: Ostende 7.S3.3. 

S46 behoort tot de Polderstreek en meer bepaald tot het Middelland, waar de afzettingen 

van de Duinkerke 3-transgressie (*)  aan  de oppervlakte liggen. S46 bevindt zich volledig op 

dek kleigronden, profielen met Duinkerke 3-dekklei van meer dan 100 cm dikte.   

(*) De transgressies werden genoemd naar de Franse kustplaats Duinkerke, die door de 

transgressies overstroomd raakte.  De theorie is ondertussen vervangen door het kust 

inbraakmodel.  Duinkerke 1 (2de eeuw voor Christus tot 1ste eeuw na Christus) - Duinkerke 2 

(3de tot 9de eeuw) - Duinkerke 3 (11de eeuw) 

 

 
 

 
S46 

 

Zo’n 500 m ten zuidwesten van S8  kunnen we eveneens een Gallo-Romeinse aanwezigheid 

waarnemen. (S46)  Akker gelegen in de driehoek gevormd door de Torhoutsesteenweg, 
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Schorre dijk en Steense dijk.  Diverse terra sigillata-fragmenten (techniek in de keramiek 

die al duizenden jaren wordt gebruikt – roze/rode keramiek) behoren tot de periode eind 1ste, 

2de en eerste helft 3de eeuw.  Periode die gekarakteriseerd kan worden als de bloeiperiode van 

de Gallo-Romeinse bewoning in de kustvlakte. De grote hoeveelheden gewoon aardewerk 

evenals de aanwezigheid van vaste bouwonderdelen doen vermoeden dat het hier om een 

woonsite betreft. 

Foto’s  landschap en aardewerk Erika Wybouw.   

 

 
 

S46/47 – randscherf van een bord. Geel-roze klei met bruinrode zacht geglaceerde deklaag.  

Derde kwart 2de  eeuw.   

S46/42 – randscherf van een bord.  Roze klei met bruinrode matte deklaag. Overgang 1ste – 

2de eeuw. 

S46/285 (middenscherf) – randscherf van een beker. Bruinroze klei met bruinrode matte 

deklaag. Hadrianus-Antonius. 

S46/302 – bodemfragment met brede platte standring. Bruinroze klei met bruinrode zacht 

glanzende deklaag.  

 

 
 

S46/69 – randscherf in zachtgele klei - S46/547 – randscherf in zachtgele klei met 

lichtoranje kern. 
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S46/44                                S46/311                  S46/305 :       witte klei 

In het kader van de opgravingen op het Romeinse zoutwinningscentrum te Leffinge werd voor 

de omgeving van de site het beeld gereconstrueerd van dit fysisch landschap.  De twee 

boringen uitgevoerd op S46 hebben aangetoond dat er zich te Stene een gelijkaardig 

landschap had ontwikkeld.   

Het landschap in de Romeinse tijd bestond hoofdzakelijk uit moerasgebieden.  De 

bewoningssites moeten zich dan ook in de eerste plaats tot de hoger liggende en bijgevolg 

drogere oeverwallen hebben beperkt. Dergelijk milieu leende zich niet tot de exploitatie van 

een veestapel noch voor landbouw. Enkel de weinig dichtgeslibde gebieden konden dienst doen 

als graasvlakte voor schapen en geiten.   Kende de Romeinse bewoning andere lokale 

nijverheden zoals pottenbakkersbedrijf, lokale ijzerwinning, textiel ?  

Het is echter niet uitgesloten dat de sites slechts seizoeniaal bewoond werden.  Het was 

namelijk zo dat langs de steeds openblijvende getijde-geulen en kreken zout of brak water 

het land binnendrong.  Als gevolg van het stijgend zeepeil kon het regenwater evenwel 

moeilijk afvloeien waardoor het gebied en dan vooral in de winter kwam onder te staan.   

Maken beide sites deel uit van één en dezelfde gegroepeerde landelijke nederzetting, gezien 

hun geringe afstand van elkaar ?  Weinig waarschijnlijk daar het specifiek, fysisch 

geografisch milieu eerder een losse, verspreide woning in de hand werkt.   

Tenslotte moeten we erop wijzen dat de vestigingskeuze van de Romeinse sites ook in verband 

kan gestaan hebben met de toenmalige verbindingswegen.  Het belang van natuurlijke 

waterwegen als lokale verkeersaders niet te vergeten.   

De ontruiming van de Romeinse sites rond het midden van de 3de eeuw houdt ongetwijfeld 

verband met twee kort op elkaar volgende catastrofen die de ganse kustvlakte teisterden, 

namelijk de verwoesting veroorzaakt door invallende benden, die waarschijnlijk als piraten 

opereerden vanuit de Noordzee en kort daarop de overstromingen van de Duinkerke 2-

transgressie. 
-/- 

11111\1111\lm11\1 ~\\\l\\l\llll\1\1\\111\\\\\\~ 
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Restauratie Sint–Anna kerkje van Stene 
 

 

 

Het populaire Sint–Anna kerkje van Stene kende verschillende bouwfasen. Het oudste 

gedeelte, de noordbeuk, dateert uit het midden van de 13de eeuw. Zes nissen aan de 

buitenzijde van de noordgevel tonen nog de plaats van de oude ramen. De middenbeuk 

werd in de 14de eeuw gebouwd en de derde beuk in 1625. Het overhellende torentje 

dateert van 1651. Door restauratiewerken (1675, 1775 en 1777) kreeg het geheel een 

laatgotische stempel. In 1864 werden de doopvont en de doopkapel in neogotische 

stijl toegevoegd. Brandramen uit 1904 (hoofdaltaar) beelden St-Anna en de H. 

Apollonia uit. Aan de buitenkant, tegen het centraal blind venster van het hoofdkoor,  

hangt een 19de-eeuws beeld van Christus aan het kruis, gemaakt door het atelier van 

Oberammergau, onder houten afdak met lamberkijn. Op het oud kerkhof ten oosten 

van de kerk, onder een treurwilg vindt men een arduinen grafsteen van pastoor Jozef 

A.H.G. Gezelle, broer van Guido Gezelle. 

 
Bron: Jean-Marie THEUNINCK & Claudia VERMAUT. Oostende, stad in zicht. Beelden en 

verhalen uit een stad aan zee. Oostende (Stadsbestuur), 2001. 

 

De Parochiekerk Sint-Anna met kerkhof is sinds 05 oktober 2009 vastgesteld als 

bouwkundig erfgoed met referentie nummer R 56667. Het omvat de bescherming als 

monument sinds 09 maart 1983 en maakt ook deel uit van het beschermd 

dorpsgezicht “Dorpskom Stene” sinds 05 april 1995. 
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Het gecatalogeerde meubilair van het St-Anna kerkje bestaat onder andere uit 

schilderijen van Emmanuel Lacroix. Sinds 1787 prijkt in het noord altaar de 

"Opvoeding van Maria: Elizabeth verklaart Maria de Heilige Schrift" (doek) en in het 

zuid altaar de "Geboorte van Jezus" (doek). 

 

 

 

 

Verder in de noordbeuk vindt men de "Calvarie met Maria Magdalena" (paneel), 

Vlaamse School, 16de eeuw. Tegen de noordwand van het koor hangt een "Piëta" (kopie 

van schilderij van Van Dyck) (paneel) en tegen de zuidwand "Jezus breekt het brood 

met de Emmaüsgangers" (doek). Beiden dateren van de 17de eeuw. 

 

Verder zijn er ook gepolychromeerde houten beelden uit de zeventiende eeuw, bustes 

en altaren uit de achttiende eeuw en portiekaltaren van gepolychromeerd en verguld 

hout uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Het Orgel is gebouwd in 1846 maar 

is volledig getransformeerd in 1935 en onlangs volledig gerestaureerd. Van de 

negentiende eeuw dateert de doopvont uit wit marmer met deksel in koper (J.A. 

Devriese - Oostende). Tussen de noordelijke zijkapel en het koor is er een 

negentiende -eeuwse nis in de vorm van een portiek met een gekleed processiebeeld 

van Maria met kind.  

 
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Parochiekerk Sint-Anna met kerkhof, Inventaris 

Onroerend Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56667 (geraadpleegd 

op 30 augustus 2016). 

 

Emmanuel Lacroix was afkomstig 

uit Oostende en studeerde aan de 

Academie van Brugge in de 

periode 1770-1776. Hij was in 

1770 primus voor “compositie” en 

in 1776 primus in de klas naar het 

model. Na zijn studies bleef hij 

nog een tijdje in Brugge wonen 

maar keerde naar Oostende terug 

waar hij woonde en werkte tussen  

de jaren 1780 en 1789.  
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Het kerkje toont meer en meer haar ouderdom. Er is dan ook sinds meerdere jaren 

een restauratie dossier lopende.  

Na een grondige analyse van het gebouw, de inboedel en de ondergrond werd een 

uitgebreid restauratie dossier opgesteld. Dat de administratieve procedures traag 

verlopen door het aantal instanties en het gelimiteerd budget hoeft geen uitleg. 

Ondertussen wordt door de kerkfabriek van St-Anna ook werk gemaakt van 

tussentijdse verfraaiingen. Binnenkort wordt de buitenkant van het kerkje 

geschilderd met de medewerking van Stad Oostende. Ook de vervanging van de 

verwarmingsinstallatie en de installatie van nieuwe verlichting volgens de geldende 

normen staat op het jaarprogramma. 

 

Het doel is de binnenkant van het Sint-Anna kerkje terug in zijn originele staat te 

brengen zonder de moderne veiligheid en economische normen uit het oog te 

verliezen. Er is dus nog veel werk aan de winkel. 

 

 

 

Patrick Delmouzée 

 

 

 

 

 

 

Het Sint-Annakerkje tijdens de 

restauratie in 1993- 1994 

 

Foto Herman Verheyde 
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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 

    
 

  
    

    

 

 

 
 
Stenedorpstraat 27 
8400 Oostende 
Tel: 059.80.08.82  
Gsm: 0478.97.88.70  
Gesloten: Maandagavond, Woensdag 
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Praatcafé 

’t Steentje 

 

Steensedijk 

92 

8400 

Oostende 

℡ 0472 

348543 

 
Gesloten op 

dinsdag 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

@astbof Yossenbol 
open: vrijdag vanaf 16u 

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

juli en augustus iedere dag open vanaf 16u gesl. op dinsdag 

■■ 
GasthofVossenhol 
Stenedorpstraat 29-31 
8400 Oostende 

■■ 
Tel. 059 700 199 

GSM 0495 700 199 
reinaart@telenet.be 

1 ij 
~rnuftte ij ,ffe±rnhb 

R1.1 11 wL 1111 11î'i1 im RA _ •. 
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BROS CARRE 

DE VLASSCHAARD 
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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 
 
 
 

U kan altijd ons tijdschrift sponserensponserensponserensponseren en uw logo laten opnemen: minimum 
bijdrage van 25252525    euroeuroeuroeuro 
    
    

Gelieve uw bijdrage te willen storten op het hierondervermeld rekeningnr. op 
naam van Heemkring ’t Schorre Steene en ons uw logo digitaal door te mailen. 
    
    

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    

    
 
 


