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Afgelopen zaterdag opende zowel de politie als de brandweer haar deuren voor het grote publiek. Onder een stralende nazomerzon kwamen heel wat nieuwsgierigen een kijkje
nemen. De politie gaf rondleidingen in het nieuwe politiegebouw, de Scheepvaartpolitie, de preventiediensten van de stad, de federale politie en de douane pakten uit met niet alle-
daagse wagens en apparatuur en er waren ook demonstraties van de hondenbrigade. Bij de brandweer nam het Rode Kruis heel wat activiteiten voor zijn rekening. Je kon in een
brandweerwagen klimmen, de kleedkamers en radiokamer bezoeken en met eigen ogen zien hoe een brand geblust wordt. De opendeurdag bij de brandweer werd afgesloten met
de intussen beruchte Ice Bucket Challenge. Het korps was niet genomineerd, maar nam aan de actie deel voor het goede doel dat eraan verbonden is. Voor de emmers leeggekie-
perd werden, nam korpschef Marc De Langhe het woord: “We willen geen andere korpsen nomineren. Als mensen zich geroepen voelen, mogen ze gerust onze vrijwillige actie vol-
gen.” Ook burgemeester Patrick De Klerck deed mee. (Foto’s JW)

BLANKENBERGE

Opendeurdag bij politie en brandweer eindigt met ijskoude douche 

Zeventig jaar geleden behoorde
de as Brugge-Oostende tot de
hoofdkrachtinspanning van de ge-
allieerden in onze provincie. Op
de oostelijke flank bevond zich
het regiment Manitoba-Dragons
onder leiding van Eric James. De
lokale afdeling van het Geheim
Leger lichtte het regiment in over
de toestand van de toegang tot
Blankenberge : Scharebrug was
niet te gebruiken door de stand
van het water en de brug aan de
Oud Wenduinse Steenweg - waar
zich nu de kantoren van de

Scheepvaartpolitie bevinden - was
ondermijnd. Na de nochtans suc-
cesvolle ontmijning door het leger
raakte de brug toch beschadigd en
door het regiment als ongeschikt
voor pantservoertuigen bevonden. 

PLECHTIGHEID
De uitgezonden verkenningssec-
tie verkoos de ringweg te nemen,
waar meerdere jonge Blankenber-
genaars plaatsnamen op de voer-
tuigen om de intocht van nabij te
volgen. Daarna werd de stad door
het gros van het regiment - bij het

zoeken naar een opening naar de
monding van de Schelde - bevrijd.
Aan het dodenmonument op het
Manitobaplein werden bloemen
neergelegd door burgemeester
Patrick De Klerck, de voorzitter
van de Nationale Strijdersbond
namens de vaderlandslievende
verenigingen en mevrouw Van
Kerschaever. De plechtigheid
werd geleid door Franky Denoyet-
te van de Kring Officieren Blan-
kenberge. Nadien volgde een con-
cert van de Koninklijke Harmonie
Onder Ons Wenduine. (JW)

Badstad herdenkt bevrijding 
BLANKENBERGE q Afgelopen zaterdag herdachten het stadsbestuur en de va-
derlandslievende verenigingen de bevrijding van Blankenberge op 9 september
1944 met een hulde aan de Canadese soldaten. 

De herdenking van de bevrijding van Blankenberge op 9 september 1944 ging gepaard met een bloemenhulde en
enkele officiële toespraken. (Foto JW)

Nathalie Meskens en Ivan Pecnik
waren onlangs nog te gast in
Blankenberge voor de opnames
van ‘Tien om Tegen de Sterren op
te Zien’, waarin Meskens TOTZ-
presentatrice Anne De Baetzelier
imiteerde. 
The Jerry Rat Pack Show staat
voor puur spektakel met Frank Si-
natra, Sammy Davis Jr. en Dean
Martin, ook bekend als The Fabu-
lous Rat Pack. De show brengt
jazzy versies van old school mate-

riaal, afgewisseld met hedendaag-
se toppers. Nathalie Meskens en
Ivan Pecnik worden bijgestaan
door Jeroen Tilkin van Eddy et Les
Vedettes en een kleine, maar
krachtige bigband. De show op za-
terdag 27 september in de Save-
ryszaal van het CC Casino begint
om 20 uur. Tickets kosten 18 eu-
ro, abonnees betalen 15 euro,
jong volk 13,50 euro. Info en re-
servaties : 050 43 20 43 of via
cultuur@blankenberge.be (JW)

Nathalie Meskens en
Ivan Pecnik openen
nieuw cultuurseizoen
BLANKENBERGE q Op zaterdag 27 september geeft
het Cultuurcentrum Blankenberge het startschot van
een kersvers cultuurseizoen. The Jerry Rat Pack Show
– met Nathalie Meskens en Ivan Pecnik – neemt u
met Round Midnight mee naar de fifties en sixties.

Puur spektakel bij de start van het cultuurseizoen. (GF)

BLANKENBERGE q Om de
Week van Vervoering af te sluiten
organiseren de jeugd- en sport-
dienst al vijftien jaar de Open
Straatdag. Elk jaar wordt een an-
dere wijk uitgekozen, waar dan
een of meerdere straten autovrij

worden gemaakt voor diverse acti-
viteiten. Op zondag 21 september
van 14 tot 17 uur is iedereen van
harte welkom in de IJzerstraat. Al-
le kinderen van 3 tot en met 12
jaar krijgen een verrassingsge-
schenk. Info : 050 42 82 23. (JW)

IJzerstraat Open Straat 

BLANKENBERGE q Naar aan-
leiding van de herdenking van de
Groote Oorlog heeft Lia Linda, de
Vera Lynn der Lage Landen, een
exclusief programma uitgewerkt,

met bekende liedjes uit de Eerste
en Tweede Wereldoorlog. ‘Dat wa-
ren nog tijden’ – zo heet het na-
middagvullend programma –
vindt plaats op dinsdag 7 oktober

van 14.30 uur tot 16.30 uur in wzc
De Strandjutter, Frans Masereel-
laan 9. De toegang is gratis. 
Info : 050 43 12 01. 

Muziek uit de oorlogsjaren 


