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WOORD VOORAF 
 
2006 was een belangrijk jaar voor Sincfala, Museum van de Zwinstreek, al begon het met het 
betreurenswaardige overlijden van Johan Ballegeer medestichter van het museum op 
nieuwjaarsdag. Een huldebetuiging aan Johan als jeugdschrijver en heemkundige duizendpoot 
verscheen nog in het jaarverslag van 2005. 
 
2006 bracht de langverwachte opening van de nieuwe museumvleugel Bezoekerscentrum 2000 
jaar Zwinstreek, eind van maart. Het was het begin van een druk jaar waarin de 
tentoonstellingen en activiteiten elkaar opvolgden: Erfgoeddag en erfgoedtentoonstelling Met 
vlag en wimpel, zomertentoonstelling Hoeven in de Zwinstreek, museumavonden, jaarlijkse 
Open Monumentendag, najaarstentoonstelling 60 jaar Oud Gloriën KFC Heist… Sincfala wordt 
bovendien een ontmoetingsplaats van activiteiten over heemkunde en de geschiedenis van de 
Zwinstreek met als voorbeelden de maandelijkse winterlezingen georganiseerd door de 
Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago en het museum dat fungeerde als gastheer 
voor lezingen georganiseerd door de Oostkustacademie over de Zwinstreek. 
 
2006 was ook een jaar om vooruit te kijken, want met de realisatie van de nieuwe 
museumvleugel en de heraanleg van de museumtuin ontstaat een heuse site waar groot én 
klein zich in alle weersomstandigheden thuis kunnen voelen. 
 
2006 bracht ook nieuw bloed in het museum met een nieuwe Erfgoedcoördinatrice (voltijds), 
een administratieve medewerker (voltijds) voor de productionele en promotionele 
ondersteuning en een administratieve medewerker (halftijds) voor de ondersteuning van de 
inventarisatie van de rijke museumcollectie. 
 
2006 is tot slot een jaar waarin de aanzet is gegeven voor de groei van het museum zowel op 
vlak van bezoekersaantal door enerzijds een intensieve promotiecampagne en het 
samenwerken met andere musea en bezoekerscentra in de Zwinstreek. Voor 2007 is de 
gevoelige verbetering van de integrale toegankelijkheid met de bouw van een centrale balie 
tussen het Oud Schoolgebouw en het bezoekerscentrum en de bouw van een lift in het Oud 
Schoolgebouw voorzien. Bovendien staat ook de aanvraag voor erkenning als museum op de 
agenda van 2007. 
 
Werk aan de winkel dus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Danny Lannoy 

Voorzitter 
Februari 2007 
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1. VERENIGING EN BESTUUR 
1.1. Doel van Sincfala, Museum van de Zwinstreek 
 
Het nieuwe jaar werd ingezet met een naamswijziging van de vzw aan het eind van 2005, van 
Heemkundig Museum Sincfala voor Polder en Visserij naar Sincfala, Museum van de 
Zwinstreek. Bovendien werden de doelstellingen van de vereniging geactualiseerd, door 
rekening te houden met het gemeentelijke vrijetijdsbeleid, de uitbreiding van het museum en 
ter voorbereiding van een museale erkenning: 
 
a) het verzamelen, het inventariseren, conserveren, permanent tentoonstellen en bestuderen 
van objecten (gebruiksvoorwerpen, iconografisch materiaal, voorwerpen m.b. tot de 
archeologie, geschiedenis, heemkunde, folklore, kunstgeschiedenis, landbouw en visserijleven 
en natuurlijke historie) m.b.t de Zwin- en kuststreek en dat volgens wetenschappelijk en 
museaal verantwoorde normen en methoden 
 
b) het promoten, beschermen en bestuderen van de Zwinstreek, zijn geschiedenis en erfgoed 
voor inwoners, toeristen en tweedeverblijvers 
 
c) samenwerking met andere verenigingen, lokale en bovenlokale initiatieven die een 
gelijkaardig doel nastreven en dat binnen de structuren van de gemeentelijke afdeling 
Vrijetijd. 
 

1.2. Samenstelling van het bestuur 
 
Danny LANNOY   AV - RvB, voorzitter 
Fons THEERENS   AV - RvB, secretaris/afgevaardigd bestuurder 
Freddy JONES    AV - RvB, penningmeester 
Eric HUYS    AV - RvB, lid 
Jan TILLEMAN    AV - RvB, lid 
 
Noël GEIRNAERT   AV 
Bieke HILLEWAERT   AV 
Luc JANSSENS   AV 
Jacques LARBOUILLAT  AV 
Luc TROFFAES   AV 
Willy WINTEIN   AV 
 
Mieke ACKX    adviseur 
Caroline BAEYENS   adviseur 
Robert CHIELENS   adviseur 
Juul DE VOCHT   adviseur 
Peter DEZUTTER   adviseur 
Karel SEGERS    adviseur 
Dirk VALCKE    adviseur 
Luc VAN RILLAER   adviseur 
 
AV: Algemene Vergadering 
RvB: Raad van Bestuur 
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1.3. Vergaderingen 
 

1.3.1 Algemene vergadering van 20 april 
 
1. Goedkeuring jaarverslag 2005 met als belangrijkste onderwerp: de uitbreidingswerken. 
2. Goedkeuring van het financiële verslag 2005. 
3. Goedkeuring van de begroting 2006. 
4. Personeel: Algemene Vergadering werd op de hoogte gebracht van de recente 
personeelsveranderingen. Karel Segers werd als vrijetijdsdirecteur aanvaard als adviseur. 
5. Activiteiten 2006 
a. Te organiseren activiteiten: Erfgoeddag, presentatie boek Annie Teetaert, Open 
Monumentendag, educatieve rondleidingen tijdens de Week van de Zee, presentatie film 
Zeeuwsch-Vlaanderen Nederlandsch!, zomertentoonstelling Hoeven in de Zwinstreek, 
museumavonden juli/augustus, opleiding van gidsen voor de nieuwe vleugel, voorbereiding 
van de tentoonstelling Impressionisten in de Zwinstreek (november 2007-januari 2008), 
project vissersverhalen i.s.m. Erfgoedcel Brugge. 
b. Erfgoeddossiers: convenant archeologie, vervanging molenaar van de Kalfmolen, 
erkenningdossier museum dossier Integrale Toegankelijkheid (Kustactieplan III). 
c. Museumopstelling: inrichten van museumdepot (leeghalen containers en depot Heist), tuin 
reorganiseren, kaartenkamer opnieuw inrichten. 
d. Promotie: lay-out webstek aanpassen, digitale nieuwsbrieven, algemene promotie in orde 
brengen. 
 
Het financiële verslag en begroting 2006 zullen in een apart dossier aan het College worden 
voorgelegd zodat de jaarlijkse subsidie kan worden goedgekeurd en uitbetaald. 
 

1.3.2 Raad van Bestuur van 21 december 
 
Op deze bijeenkomst werden ook alle leden van de algemene vergadering en adviseurs 
uitgenodigd. 
 
1. Verslag van de algemene vergadering van 20 april 2006 
2. Personeel 
3. Financiën – stand van zaken 2006 
4. Activiteiten 2006 – evaluatie 
5. Collectie en inventarisatie – stand van zaken 2006 
6. Gebouw – stand van zaken 2006 
7. Planning 2007 
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2. PERSONEEL 
2.1. Samenstelling personeel 
 
In het museum werken 7 mensen (6 FTE). Drie personeelsleden (2,5 FTE) zijn in dienst van de 
vzw. Vier personeelsleden (3,5 FTE) hebben een contract via de gemeente Knokke-Heist. 
 

2.1.1. Vzw 
 
Marijke Heyneman             technisch medewerker – voltijds contractueel als Smetbaan in 
                                        dienst vanaf 1 februari 2000 
Sonja Senave   technisch medewerker – voltijds contractueel als Smetbaan in 

dienst vanaf 9 september 1998, als DAC sinds 1 januari 2000 
Charlotte Van Wynsberghe administratief bediende – halftijds contractueel als DAC in dienst 

sinds 15 december 1984 
 

2.1.2. Gemeentebestuur 
 
Estelle Slegers   erfgoedcoördinator – voltijds contractueel vanaf 1 maart 2006 
 
Jeffry Chielens  administratief medewerker - voltijds contractueel vanaf 1 juni 

2006 
 
Ronny Janssens   administratief medewerker – voltijds statutair vanaf 1 oktober 

2004 
 
Luc Stepman   administratief medewerker – halftijds contractueel vanaf 1 

september 2006 (voordien als vrijwilliger) 
 
Uit dienst  
 
Rita Peckelbeen  coördinator museum - vanaf 1 mei 2006 
 

2.2. Taakverdeling 
 

2.2.1. Leidinggevend personeel 
 
Fons Theerens. Als afgevaardigd beheerder van Sincfala, Museum van de Zwinstreek vzw 
belast met inhoud, concept en algemeen beleid van het museum en daaraan verbonden 
activiteiten.  
 
Estelle Slegers. Als erfgoedcoördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in 
het museum en het uitwerken van museale tentoonstellingen en activiteiten. Ze legt en 
onderhoudt contacten met erfgoedorganisaties en staat in voor het organiseren van 
erfgoedactiviteiten zoals Erfgoeddag en Open Monumentendag. 
 
Rita Peckelbeen. Heeft na een lange afwezigheid het museum verlaten. Wij danken haar voor 
haar inzet en inspirerende aanpak waardoor het museum groeide op het vlak van inrichting en 
educatie. 
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2.2.2. Administratief personeel 
 
Ronny Janssens - onthaal van de bezoekers, de administratie, de collectiestromingen en de 
museumshop.  
 
Jeffry Chielens - productionele ondersteuning en promotie rond het museum en de 
evenementen en activiteiten, en inventariseren van de museumcollectie. 
 
Charlotte Van Wynsberghe - inventarisatie van de collectie. 
 
Luc Stepman - inventarisatie van de museumcollectie. 
 

2.2.3. Technisch personeel 
 
Marijke Heyneman en Sonja Senave - net houden van het museum en het onderhoud en 
behoud van de museumcollectie. Ze zijn nauw betrokken bij de opbouw (o.a. schilderen, tapijt 
leggen, informatieborden vervaardigen en ophangen…) en afbraak van alle tentoonstellingen. 
 

2.3. Jobstudenten 
 
In juli neemt Vicky Viane een deel van de inventarisatie van de collectie voor zich: ingeven en 
inscannen van heiligenprentjes. Ze voert promotie op de Heistse Folkloremarkt en geeft 
ondersteuning tijdens de museumavonden. In augustus komt Melissa Gevaert niet opdagen 
wegens andere bezigheden. Door het laattijdig melden werd zij niet meer vervangen.  
 

2.4. Personeelsbegeleiding 
 
De erfgoedcoördinator wordt op haar inwerkingtraject begeleid en beoordeeld door Fons 
Theerens, directeur Vrijetijd. Op haar beurt verzorgt zij het inwerkingtraject van Jeffry 
Chielens en Luc Stepman. 
 

2.5. Vorming en opleiding  
 
Estelle Slegers volgt vanaf september een academische opleiding voor bachelor/master 
Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland (via KULAK-Kortrijk). 
 
Jeffry Chielens volgde de vorming Marketing in de culturele sector georganiseerd door Syntra-
West. 
 

2.6. Medewerking gemeentepersoneel 
 
Op de grotere activiteiten en openingen kon het museum beroep doen op de medewerking van 
de preventiedienst: stadswachters en zomermedewerkers. 
 



2.7. Gidsen 
 
Voor de rondleidingen in het museum kunnen 
we rekenen op een tiental gediplomeerde 
gidsen. Ze verzorgen Nederlandstalige en 
Franstalige gidsbeurten voor scholen en groepen 
tijdens het hele werkjaar en tijdens de 
museumavonden en Open Monumentendag. 
 
Op 31 mei nodigden we de reguliere gidsen van 
het museum uit voor een rondleiding door Johan 
Termote in het museum. Er waren een 15-tal 
gidsen aanwezig. 
 
 

2.8. Vrijwilligers 
 
Nog steeds kunnen wij bij zowel elke opendeurdag als bij elke receptie een beroep doen op 
Marie-Louise Vandooren en Marie-Louise Claeys.  
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3. COLLECTIE EN INVENTARISATIE 
3.1. Inventaris 
 
Begin maart gaan Charlotte Van Wynsberghe en Luc Stepman, tot dan operationeel vanuit de 
bibliotheek Scharpoord, opnieuw aan de slag in het museum om de collectie verder te 
inventariseren. De inventarisatie verloopt online via de Sincfala-webstek en verloopt in drie 
fasen: 
 
Registratie: het registreren van binnenkomende stukken gebeurt door Ronny Janssens die 
meteen ook een schenkings- en/of een bruikleenakte opstelt. In geval van aankoop wordt alles 
ook geregistreerd onder Aankoop zonder akte, maar met aankoopbewijs.  
 
Inventarisatie: het onderbrengen, beschrijven en fotograferen van de collectie in gepaste 
rubrieken gebeurt door Charlotte, Jeffry en Luc.  
 
Bewaring: Sonja en Marijke brengen de stukken onder in gerubriceerde opslagplaatsen die ook 
worden geïnventariseerd.  

 
3.2. Schenkingen 
 
Sincfala registreerde 58 schenkingen. Het materiaal is zeer divers: documenten, affiches, 
kaarten, boeken, foto’s, dia’s, films, postkaarten, litho’s, schilderijen, tekeningen, vlaggen, 
sierborden (porselein, tin…), hotelporselein, trofeeën, didactisch materiaal zeevaart, 
gereedschappen gekoppeld aan een specifiek beroep (bakker, klompenmaker, timmerman…)… 
 
Schenkingen worden enerzijds spontaan door mensen aan het museum overhandigd. Naar 
aanleiding van tentoonstellingen of museale activiteiten wordt gericht gezocht naar materiaal 
om de collectie uit te breiden en dit materiaal meteen in een tentoonstelling te verwerken. 
 
Hieronder is een selectie weergegeven van het in het oog springend materiaal. Een overzicht 
van alle voorwerpen is opgenomen als bijlage 1. 
 
a. Audiovisueel materiaal 
Georges Wenmaekers schonk een 1.500-tal diaopnames over de bouw van de nieuwe 
zeehavensluis van Zeebrugge door de firma Zeebouw-Zeezand in de jaren 1970 die hij van 
nabij meemaakte. Deze collectie zal gebruikt worden voor de invulling van de tentoonstelling 
Havens in de Zwinstreek waarvan het 100-jarig bestaan van de haven van Zeebrugge deel van 
zal uitmaken. De schenking bevat bovendien boeken en persmappen over deze ingrijpende 
infrastructuurwerken. 
 
Nera Vlietinck (inmiddels ook overleden) overhandigde in het voorjaar via de familie 
Vanhalewyn een diareeks over Heist. De dia’s zijn het werk van haar overleden man Jacques 
Lemaitre. Hij was diensthoofd bij de Technische Dienst van Heist, later Knokke-Heist, tot aan 
zijn overlijden in 1984. Gedurende ongeveer de laatste 20 jaar van zijn leven was hij een 
gedreven amateur-fotograaf. Hij fotografeerde onder andere de havenwerken in Zeebrugge en 
vrijwel alle villa's op de zeedijk (Heist en Duinbergen) die in die periode door de bouwwoede 
plaats moesten ruimen. In het najaar werden aan de schenking elf dialaders met beelden van 
Knokke uit de jaren 1960-1970 toegevoegd. 
 
De heemkundige kring Heyst Leeft schonk twee 8-mm filmbanden over de Folklorenmarkt en 
Zeewijdingen uit de jaren 1960 en 1970. 
 
Philip Rappé schonk drie DVD-opnames van zijn zeereizen met de Z.91 De Noordhinder: 
Zeezichten – Z91 De Noordhinder, Zee gekozen!, Zeefilm: The Good, the Bad and the Ugly. 
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Jozef Couwyzer bezorgde twee grote zwartwit foto’s. De eerste foto is van visser Franciscus 
Wtterwulghe, geboren in Heist op 12 juni 1892 en er ook gestorven op 20 januari 1956. Hij 
was de zoon van Jacobus Wtterwulghe en Rosalie Spiens. Zijn bijnaam was Ciske van Kattens. 
Hij huwde Elisabeth Maria Neyts (bijnaam: Lies van den Aaps – geboren te Heist op 21 
november 1895), dochter van Constant Neyts en Melanie Vandierendonck. Ze overleed te 
Aalter op 19 juni 1984. Zij was uitbaatster van Café Londen in de Stadhuisstraat te Heist. 
De tweede foto is van een kantklosster. 
 
De familie Devestele-Dejaeger overhandigde twee kaders met foto’s van vader en zoon Alfred 
en Maurice Dejaeger die samen met de vierkoppige bemanning van de H.15 vergingen op 31 
mei 1932, na nachtelijke aanvaring met een groter vaartuig. Alfred Dejaeger was de 
grootvader van de schenkster Nelly Devestele. Een derde kader handelt over de 
begrafenisplechtigheid van de slachtoffers van de scheepsramp in juni 1932 aan boord van een 
visserboot. 
 
b. Gereedschappen 
Daniël Dezutter schonk al het alaam dat zijn grootvader als klompenmaker nodig had om zijn 
ambacht behoorlijk te kunnen uitoefenen. De man deed vroeger ook de Folklorenmarkt van 
Heist aan. De schenking bevat handboren, drevels, gutsen, schaven, vormsnijders…  
 
c. Scheepvaart  
Juul De Vocht, oud-directeur aan het voormalig Provinciaal Maritiem Instituut (Heist), 
fungeerde als tussenpersoon voor de schenking van didactische materiaal van de visserijschool 
aan het museum. De collectie bestaat uit schoolboeken, logboeken, almanakken, documenten, 
diverse jaargangen van tijdschriften (Berichten aan Zeevaarders, Rederscentrale en Admiralty, 
Notices to Mariners), atlassen Vlaamse Banken en Westerschelde, zeekaarten en divers 
educatief materiaal dat aan boord van een schip wordt gebruikt (scheepsradio’s, dieptemeters, 
sonar met cursusmappen, navigator, anker, reddingsvlot, lichtboeien, boordradio…)… Ook 
honderden dia’s van schoolactiviteiten (schoolreizen, zeestages, schoolfeesten…) die de Heistse 
Vissersschool voor zijn leerlingen inrichtte, maken deel uit van de schenking. 
 
Omtrent hetzelfde onderwerp werden de volgende schenkingen genoteerd: 
- oude metalen garnaalzeef in een houten draagkader van de Z.582: Franky Vantroye  
- koperen boeilicht (ca. 90 jaar oud): Willy Van Haecke 
- drie houten scheepskatrollen: Frans Vandenberghe namens de Heem- en Oudheidkundige 
Kring Zele 
- olieverfschilderij van een Heistse schuit H.50: Noël Jonckheere 
- diamap over de bouw van de Z.121: Pierre Meyers 
 
d. Oproepen en tentoonstellingen 
Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe vleugel, Bezoekerscentrum 2000 jaar 
Zwinstreek, werd in het voorjaar een oproep gelanceerd aan de hoteliers van de gemeente om 
hotelobjecten te schenken. Die werden gebruikt voor de invulling van de kijkvitrine toerisme 
op de gelijkvloerse verdieping van de museumuitbreiding. Het museum mocht daarbij rekenen 
op de medewerking van: 
- Liliane Devos, uitbaatster van het inmiddels gesloopte Hotel Bristol (Zeedijk te Heist): bord 
met drankprijzen, hotelporselein, tafellinnen, bestekhouders en met-naam-geborduurde 
handdoeken 
- Christian Delacourt, eveneens van hotel Bristol: oude houten orderkast ingedeeld in 
kamervakjes, menubord en enveloppe met hotelinscriptie  
- Rita Bleyaert, uitbaatster van Hotel Prins Boudewijn: oude foto’s van het hotel, zilveren 
dienblad, tandenborstels en scheerlotion alle met de zegel van het hotel. 
 
Naar aanleiding van de najaarstentoonstelling schonken verschillende leden van de 
veteranenclub Oud Gloriën van KFC Heist een reeks voorwerpen: 
- ingekaderde foto’s, medailles, vaantjes, schalen en bekers: Frank Naert 
- ingekaderde collage van de ploeg van F.C. Heist in de jaren 1953-54, onze kampioenen: 
Albert Neyts 
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- affiche toernooi F.C. Tricolore Gasperich (1978): Adhemar Van Daele 
- diverse bekers: Valère Janssens 
 
Voor de tentoonstelling Carnaval (februari 2007) werd gericht gezocht naar materiaal door het 
contacteren van diverse gemeentelijke diensten, carnavalsverenigingen en oud-prinsen. De 
dienst Openlucht Animatie schonk hun archief met betrekking tot carnaval: foto’s, affiches, 
strooibriefjes, programma’s, stickers, vaantjes, krantenknipsels en gadgets. Ronny Engelrelst, 
schonk in naam van de heemkundige kring Heyst Leeft eretekens en -linten van 
carnavalsprinsen. 
 
e. Schenking Graaf François Lippens  
Door bemiddeling van de voorzitter Danny Lannoy mocht het museum in het voorjaar een 
schenking ontvangen die bestaat uit: 
- porselein oud-Casino Blankenberge  
- een reeks sierborden waar het thema Wereldoorlog 1 aan bod komt 
- diverse kunstwerken, ingekaderde prenten, litho’s  en schilderijen, waaronder drie tableaus 
met figuren gemaakt uit haaien- en roggetanden, 
- diverse stratenplannen en luchtfoto’s 
- een reeks boeken 
 
In het najaar bezocht Graaf François Lippens het museum en schonk nadien opnieuw een 
reeks postkaarten die ondermeer de volledige Belgisch kust en het hinterland omvat. De 
schenking bevatte ook een aantal boeken en een doos met gefossiliseerde oesters.  
 
f. Sier- en gedenkborden 
Naar aanleiding van de tentoonstelling Met vlag en wimpel (Erfgoeddag) schonk Patricia 
Peperstraete tinnen platen en sierborden van verenigingen uit de gemeente: Koninklijke 
Vlaamse Scherpschutters Knokke, Cnoc is Ier, Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan 
Knokke. Johan Demon overhandigde een reeks van 13 sierborden uit de reeks Cnoc is Ier. 
Leon Compernolle schonk vier sierschalen in relatie met de Zeebrugse visveiling. 
 

3.3. Aankopen 
 
16 dozen prentkaarten       Werner Mesuere 
1 lot oude kaarten stadsvestingen, forten, schansen   Marc De Meijer 
1 oude kaart Westcapelle (1867)      
7 oude prentkaarten Heist en Knokke     
5 prenten 'Chariots'       
1 tekening in kader: staande vissersvrouw/ Jules Fonteyne  Van de Walle Grafiek  
1 houtskoolschilderij: Vissersboot Z21/ René De Pauw   Van de Walle Grafiek  
1 kader: 4 visserskoppen / René De Pauw     Van de Walle Grafiek  
2 kaders: Vissersboten in kaai Zeebrugge/René De Pauw  Van de Walle Grafiek  
1 speelgoed zeilboot, 1 zwartwitfoto vissers aan dek   Van Bellinghem 
2 affiches 'België - De Kust' en 'Littoral Belge'    Dirk Muyle 
1 tafelharp en een doos partituren        
1 affiche (ingekaderd)  'Plages Belges/ Belgische stranden'  Dirk Muyle 
 

3.4. In bruikleen ontvangen  
 
In het kader van de permanente en tijdelijke tentoonstellingen werd beroep gedaan op 
voorwerpen in het bezit van derden om de museumcollectie voor onbepaalde of lange duur 
(permanente tentoonstellingen) of voor bepaalde kortere duur (tijdelijke tentoonstellingen). 
Het museum gaat hiervoor gericht op zoek of plaatst een oproep zodat mensen zelf kunnen 
reageren. Het volledige overzicht als bijlage 2. 
 
Voor de invulling van de nieuwe museumvleugel gaf Christophe Declerck van Hotel Memlinc 
(Knokke) oude foto’s en folders van het hotel, een ingekaderde foto van het hotel, zilverwerk 
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voor thee met de naam van het hotel er in gegraveerd en een porseleinen asbakje in 
bruikleen. Rita Peckelbeen overhandigde voor enkele jaren een oude golfset van haar 
grootvader, een leren golftas met zestien golfstokken. 
 
Steven Verhasselt, voorzitter van Moeder Zwinneblomme, gaf op 18 april een vlag van de 
Knokse studentenvereniging in bruikleen voor de tentoonstelling Met vlag en wimpel in het 
kader van Erfgoeddag.  
 
Volgende personen – (voormalige) landbouwers – gaven voorwerpen in bruikleen voor de 
zomertentoonstelling Hoeven in de Zwinstreek: 
- Frans van de Vijver: oude pachtaktes en foto’s van de Prinsenhofhoeve 
- Koenraad Braet: oude verkoopaktes en erfenisaktes 
- André Desmedt: de boekhouding van Heistse boer uit 18e eeuw 
- Johan Buyck: oude foto’s, schoolcahiers, pachtakten, dagboek van een hoevenstage en 
kleimaquette van een hoeve 
- Kathleen Lanckriet: oude instructieve boeken over de landbouw 
- Godfried Van De Sompele: hoevenmaquette met film 
- Wilfried Van De Sompele: divers landbouwmateriaal 
- Gerard Stroo: oude hoevenfoto’s, melkkaart en oude boeken. 
 
Het museum dankt oud-bestuursleden van de veteranenvoetbalvereniging Oud Gloriën voor 
hun bruikleen naar aanleiding van de najaarstentoonstelling 60 jaar Oud Gloriën KFC Heist:  
- Valère Janssens voor 1 tinnen schaal KFC Heist 50 jaar 
- Albert Neyts voor 1 beker 60e verjaardag KFC Heist,1 clubvaan: Les Anciens du FC Kehlen, 1 
voetbaltrui KFC Heist, 1 supportershemd (Viva ’t Noorden…) 
- Daniël De Clercq voor 1 bronzen beeld Leon Odekerken voor veteranentoernooi OG. 
- Jozef Coppejans voor 1 gouden schoen uit 1977.  
 

3.5. In bruikleen gegeven 
 
In de maand februari kreeg de dienst Toerisme van Knokke-Heist een serie toeristische 
kustaffiches uitgeleend om een stand mee in te richten op de internationale toerismebeurs in 
Luxemburg, hoofdstad van het Groothertogdom Luxemburg. Ontleende affiches: Knokke – 
Zoute Belgique, Knokke – Plage Le Littoral, Pullman Express, Heyst & Duinbergen, Knokke 
Zoute. 
 
Bram Ghyoot van de Erfgoedcel Brugge ontleende vier kadasterkaarten van P.C. Popp daterend 
uit de negentiende eeuw. De in bruikleen gegeven voorwerpen werden gebruikt voor een 
kadastraal webstekproject van de stad Brugge: www.huizenonderzoek.be. Volgende kaarten 
werden bij akte overhandigd: Kadastraal plan Heyst – Popp en twee kadastrale plannen 
Westcapelle – Popp, kaarten 047/048. 
 
Aan Cnoc Is Ier-voorzitter Danny Lannoy werd een reeks tekeningen van kunstenaar Médiz 
uitgeleend. 
 
Aan de lerares Ellen Bossée werden 27 sjaaltjes van de Heistse Klakkertjes in bruikleen 
gegeven. 
 
In mei werd aan Ludwina Wybouw een visnet uitgeleend als onderdeel van een etalagedecor 
voor het aanprijzen van Noorse vis en visschotels in een warenhuis. 
 
In het kader van de herneming van de tentoonstelling In goede banen? De Provincie West-
Vlaanderen en het beheer van de buurtwegen, 1800-heden in het Provinciaal Hof te Brugge 
van 21 oktober tot 3 december 2006: sluitsteen van de Eieburg te Heist, rugsproeier van het 
merk Vermorel, schaalmodel van een boomezel en schaalmodel van een traamkar. Het 
museum regelde ook de uitleen van het schilderdoek De Zeeweg te Knokke van de Duitse belle 
epoquekunstenaar Willy Schlobach.  
 

http://www.huizenonderzoek.be/
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Aan Geo Art vzw, een organisatie van het Vlaams Gemeenschapsonderwijs dat educatieve 
kunstprojecten en tentoonstellingen samenstelt, geeft het museum voor een periode van 30 
augustus tot eind juni 2008 volgende stukken in kader van een tentoonstelling omtrent de 
Zwinstreek in bruikleen:  
- Affiches: uit museumshop, affiches in kader in onthaal (Heyst-Duinbergen: Heistse schuit en 
Tweede Wereldfilmfestival) en poster Henri Cassiers 
- Kunstwerken: aquarellen van Rita Teerlinck, aquarellen Ignace Van Isacker, tekeningen 
visserskoppen van Jef Leysen, tekeningen Niemeyer, schilderij Henri Segers, schilderij Frans 
Van Damme, schilderij Erich Wessel Huisjes in duinen, schilderij Martha van den Bussche Oude 
Margarethakerk en Pissarro Molens in Knokke 
- Educatief materiaal: gedeelte achterwand strandscène Heist en landkaarten met details op 
forex (de Hervy 1501, Pourbus 1570, Visscher 1627, Ferraris 1777, NGI topografische kaart 
1991) 
- Maquettes: Heistse schuit, badkar, landbouwmodellen en boten 
- Visserij: seinvlaggen en zeekaarten 
- Varia: foto’s en documenten (toeristische folders, brochures…), stadsplannen die evolutie in 
woongebeid aantonen en zoektochten Week van de Zee. 
 

3.6. Inventarisatie 
 
Start herinventarisatie 
In de loop der jaren zijn heel wat pogingen ondernomen om de museumcollectie van Sincfala 
op een gedegen manier te inventariseren en te ontsluiten voor de eigen werking en naar het 
brede publiek toe. Vanuit een gedegen geïnventariseerde collectie kan op een makkelijke 
manier gewerkt worden aan het aanpassen van de permanente collectie, het bouwen van 
tijdelijke tentoonstellingen, het in bruikleen geven van collectiemateriaal en het bedienen van 
infovragers. 
 
Adlib – waarvan Sincfala in de begin jaren 2000 één van de trekkers was – werd opgegeven 
omdat er te veel verschillende versies werden aangeboden, er te veel technische problemen de 
kop opstaken en het via het computernetwerk van de gemeente niet werkbaar bleek (dit heeft 
te maken met de stroom van data vanuit de centrale server in Knokke, naar Sincfala in Heist). 
Er werd daarom gekozen voor een doortimmerde basisinventarisatie ofwel rechtstreeks via de 
webstek ofwel via Excelbestanden die worden aangelegd per deelcollectie en/of rubrieken 
binnen de deelcollecties. 
 
Er werden afspraken gemaakt rond (her)inventarisatie en/of (her)nummering van materiaal 
dat al geïnventariseerd was. Meteen kon vanaf april worden gestart met het inlopen van de 
achterstand, die was ontstaan door de personeelswissel op niveau van museumcoördinatie. 
Tegen het eind van het jaar was een groot gedeelte van de achterstand weggewerkt. 
 
Herindeling collectie 
De totale collectie van Sincfala, Museum van de Zwinstreek werd heringedeeld in 18 
deelcollecties weergegeven door drie letters. Elke deelcollectie bestaat uit een aantal rubrieken 
weergegeven door twee letters. Elke rubriek kan bestaan uit een onderrubriek weergegeven 
door twee letters. Rubrieken kunnen eventueel later alsnog opgesplitst worden zonder de 
totaalcode te moeten veranderen. Na een code van zeven letters volgt een cijfercode van vijf 
cijfers gelinkt aan de Rubriek/Deelrubriek: 00000, 00001, 00002, 00003… Uitzonderlijk wordt 
de cijfercode gebruikt om een onderrubriek nog eens in te delen, bvb. 00000 t/m 29999, 
30000 t/m 59999, 60000 t/m 89999. Elk collectiestuk heeft dus een code van zeven letters en 
vijf cijfers. De indeling in rubrieken en deelrubriek kan in de loop van het inventarisatieproces 
worden aangepast. Codering collectie zie bijlage 3. 
 



 
vzw Sincfala, Museum van de Zwinstreek – Jaarverslag 2006 
 

14

Stand van zaken inventarisatie 
 
Deelcollectie # Rubriek # In voorbereiding 
Affiches 247 Evenementen 74 162 op web plaatsen 
    Toeristisch 41 59 op web plaatsen 
    Tentoonstellingen 90 125 
    Notariële - 160 
    City advertising - 33 op web plaatsen 
    Oorlog 42   

Ambachten 24       

Archeologie -     
via lijsten studenten - jaren 
'80 

Audiovisuele materialen - Audiomaterialen - 
180 op lijst; overzetten op 
web 

    Fotografisch materiaal - 
23 kaders | postkaarten zie 
onder 

    Filmmateriaal -   
Devotionaliae 946 Bedevaartvaantjes 168 44 
    Bidprentjes - 368 op web te plaatsen 
    Kaders 60   
    Scapulieren/Heiligenmedaillon 628 oude nummering 

Didactisch materiaal 156 Didactische platen     
Diverse verzamelingen 1134 Flessenscheepjes 51   
    Mannekensbladen 951   
    Medailles en erepenningen 132   

Documenten 4000 Rouwkaartjes 4000 250 gefotografeerd 

Hobby, sport en spel 48 Verenigingen 30   

Huisraad 27       
Kaarten, plattegronden en 
plannen 334       

Kleding 5       

Landbouwmateriaal -     15 

Meubilair -       

Militaria 22     25 

Schilderijen 66       
Vissers- en 
scheepsmateriaal 20     25 

Vlaggen 242       
Postkaarten 4260 Collectie Heist 1313   
    Collectie Duinbergen 482 300-tal 
    Collectie Knokke 1939 1500-tal 
    Collectie Ramskapelle 1   
    Collectie Westkapelle 15   
    Collectie Zeebrugge 510 50-tal 
Totaal 11531    
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Opslagplaatsen 
Het in containers opgeslagen materiaal werd na het plaatsen van rekken opgeslagen in de 
nieuwe depotruimte. Start van de inventarisatie van dit materiaal. 
 
Er werd begonnen met het systematisch legen van de kelderruimte in het Oud Schoolgebouw: 
schilderijen, litho’s, aquarellen, prenten (al dan niet ingekaderd), didactische platen en 
didactische rollen. Alles wat uit de kelder wordt gehaald wordt meteen geïnventariseerd en in 
de nieuwe depotruimte ondergebracht. 
 
Geschonken materiaal 
Het materiaal dat in de loop van het jaar werd geschonken werd zo veel mogelijk meteen 
geïnventariseerd. Hiervoor werd een procedure uitgewerkt zodat iedereen duidelijk weet wat 
de status is van een stuk als het op een bepaalde plaats ligt. Voor 2006 ging het vooral om 
sierborden, militaria, scheepslampen, collectiestukken in verband met het verenigingsleven. 
 
Inscannen bruikleenmateriaal 
In het kader van de zomertentoonstelling hoeven in de Zwinstreek werd het materiaal dat in 
bruikleen werd gegeven ingescand zodat Sincfala van de documenten een kopie bezit. Dit 
gebeurde mits toestemming van de eigenaars. Ter voorbereiding van de 
Carnavalstentoonstelling werd al het foto-, dia- en filmmateriaal meteen gekopieerd. 
 
De belangrijkste deelcollecties waaraan werd gewerkt: 
 
Rouwkaartjes en bidprentjes 
Beschrijving, gedeeltelijk inscannen en voorbereiding om op de webstek te plaatsen. 
 
Affiches 
Hernummering en bijkomende inventarisatie van toeristische affiches, affiches 
tentoonstellingen, affiches evenementen, affiches city advertising. Het op de webstek plaatsen 
van het geïnventariseerde materiaal. Afspraken met dienst toerisme om relevante affiches city 
advertising na gebruik in het museum binnen te brengen. 
 
Kaarten 
Materiaal dat in bruikleen werd gegeven aan Madoc werd opnieuw in de collectie gevoerd. 
 
Bedevaartvaantjes 
Hernummering en bijkomende inventarisatie. 
 
Didactische platen 
Hernummering en bijkomende inventarisatie. Een deel is al op de webstek geplaatst. 
 
Schilderijen, litho’s, aquarellen, militaria… 
Ingekaderde stukken werden vanaf november op een systematische manier uit de 
kelderruimte gehaald, geïnventariseerd, ingepakt en opgeslagen in de nieuwe depotruimte. 
 
Dia’s Zeebrugge en Heist 
De diacollectie Wenmaekers (over Zeebrugge) en een deel van de collectie van Jacques 
Lemaître (over Heist) werd ingescand. Dit gebeurde in functie van de tentoonstelling van 
2007. 
 
Prentbriefkaarten 
Verdere inventarisatie van de deelcollecties Knokke en Heist. Start van de inventarisatie van de 
collectie Zeebrugge die inmiddels is afgerond. De prentbriefkaarten werden ondergebracht in 
een nieuwe kast in de Sincfala-bibliotheek waar ook de ingescande dia’s een plaats kregen. 
 



3.7. Bibliotheek Sincfala 
 
De boeken in de bibliotheek van Sincfala, ruim 4.000 stuks, maken deel uit van de 
totaalcollectie van de gemeentelijke openbare bibliotheek. Boeken worden ingegeven via de 
administratie van de Bibliotheek Scharpoord en na overbrengen naar Sincfala aan de collectie 
toegevoegd. 
 
Er werd op de rekken ook plaats gemaakt om in de toekomst meer boeken te kunnen plaatsen 
door ondermeer de postkaartencollectie een aparte plaats te geven. 
 

3.8. Afgestoten collectie 
 
Tijdens de zomermaanden werd een groot deel van een lot aangekochte postkaarten van over 
de hele Vlaamse kust geschonken aan de gemeentebesturen of erfgoeddiensten van de 
betrokken kustgemeenten. Het ging om een totaalcollectie van duizenden prentbriefkaarten uit 
de jaren 1970. 
 

3.9. Restauratie  
 
3.9.1. Garnaalschuit Jessica 
 
De houten garnaalschuit O.32 Jessica werd in 1935 als laatste in zijn soort gebouwd op de 
scheepswerf Crabeels in Oostende voor rekening van Prosper Schram. De schuit heeft een 
lengte van 11,65 meter, een breedte van 4,35 meter en een diepgang van 1,94 meter, met een 
netto tonnenmaat van 3,42 en bruto 18,42. De scheepsbouwers maakten geen gebruik van 
scheepsplannen. De Camille-Raymond (de eerste naam van de schuit) viste vooral ’s nachts op 
garnaal en liep dagelijks de haven binnen. De garnaalschuit had verschillende eigenaars en 
werd na 57 jaar uit dienst genomen.   
 
Zoals de vroegere Heistse platbodems op het strand lagen, belandde de schuit op 8 december 
1995 via de bvba Ferny in de tuin van het museum Sincfala in Heist. Op 14 juni 1996 werd het 
vissersvaartuig door burgemeester Graaf Leopold Lippens officieel ingehuldigd 
 
In 2006 werd de garnaalschuit voorzien van sfeer- en boordverlichting. Hiervoor werd een 
stroomkabel getrokken vanuit de stookplaats van het Oud Schoolgebouw en een 
zekeringenkast aan de boot geplaatst. Zes grote spotlichten verlichten vanuit de grond de 
boot. Ook bovendeks zijn er lichten voorzien. In de kajuit is er een aansluiting voor 
apparatuur. De verlichting vormt een onderdeel van een investeringsproject om in 2007 in en 
rond de garnaalboot een multimediale 
presentatie te maken. 
 
In de loop van februari werd de metalen 
trapladder uit de tuin weggehaald voor verdere 
constructie van een kijkplatform tegen de 
garnaalboot in het atelier van de dienst 
Onderhoud. Half juni werd de trap geplaatst en 
verankerd. De metalen trapconstructie laat de 
bezoekers nu toe de schuit te bezichtigen 
vanop dekhoogte. 
 
In december werd aan de trap van de Jessica 
een infopaneel geplaatst met een beknopte 
geschiedenis van de boot. 
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3.9.2. Landkaart Pars Flandriae van Hondy 17e eeuw 
 
Katrien Vandamme restaureerde een door kleefband verkleurde kaart van West-Vlaanderen en 
Zeeuws-Vlaanderen. De conserverende behandeling bestond uit het droog reinigen, wassen en 
ontzuren. Het preventief behandelen, lijmen en instukken en tenslotte het doubleren (kaart op 
een nieuwe drager aanbrengen). 
 

3.10. Verhuis van de collectie 
 
Na het in gebruik nemen van de nieuwe bergruimte werd de ruimte ingericht met metalen 
rekken uit het oude gemeentelijke archief in het rusthuis te Westkapelle. De rekken werden 
door de dienst Onderhoud gemonteerd langs de wanden in het midden van de bergruimte voor 
een maximale opslagmogelijkheid te bekomen. De zolderruimte van de atelier- en 
opslagruimte werd door de dienst Onderhoud met houten rekken ingericht als museumdepot.  
 
Materiaal dat sinds de afbraak van de oude schuur in drie containers lag opgeslagen werd in de 
nieuwe depotruimte gestockeerd. 
 
Tijdens de maand juni werden de collectiestukken gebruikt voor decor voor de TV-dramareeks 
Onder de Wolken, nu Kavijaks, uit de schuur van het dagopvangcentrum Pimpampoentje te 
Westkapelle naar het museum verhuisd. 
 
Voor het materiaal dat nog in verschillende gemeentelijk depotruimtes rust – en dat is heel 
wat, zoals de hele inboedel van het voormalig P.M.I. (Provinciaal Maritiem Instituut) te Heist – 
is voorlopig nog geen plaats in het museum beschikbaar.  
 
Grote collectiestukken liggen voorlopig ook nog opgeslagen in het oud depot van Heist. 
 

3.11. Vragen om inlichtingen 
 
Het museum ontvangt op geregelde basis, al dan niet doorgestuurd vanuit andere 
gemeentelijke diensten of vanuit leden van heemkundige kringen, algemene en/of gerichte 
vragen over de geschiedenis van de gemeente, de herkomst van voorwerpen, het opsporen 
van oude foto’s en prentbriefkaarten, film- en videobeelden. De vragen worden gesteld aan de 
balie van het museum, via de telefoon, per brief of per e-mail. 
 
Van oude foto’s en prentbriefkaarten wordt de digitale versie aan de infovragers door- of 
toegestuurd indien het voor persoonlijk gebruik is. Aan instellingen, organisaties, auteurs en 
publicisten wordt het materiaal ter beschikking gesteld mits bronvermelding. Ook oude film- en 
videofragmenten die in het museum al gedigitaliseerd aanwezig zijn worden na een 
gemotiveerd verzoek aan kostprijs gekopieerd. 
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Per onderwerp 
 

Onderwerp Aantal Niet kunnen helpen 
   

Museumbezoek 12   

Erfgoed 22 4 

Heemkunde 16 2 

Bibliotheek 3   

Collectie 25 2 

Museumshop 2  

Totaal 78 8 
 
Via welke weg 
 

Telefoon 6 

Brief 5 

E-mail 47 
Website 5 
Balie/Museum 15 
Totaal 78 
 
10 procent van de infovragers kunnen we niet helpen. Oorzaken: Sincfala is niet in het bezit 
van het betreffende materiaal of vindt geen bronnen in de publicaties waarover het museum 
zelf beschikt. Deze worden doorverwezen naar andere organisaties, instellingen of personen. 
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4. ACTIVITEITEN 
 
2006 was voor Sincfala, Museum van de Zwinstreek met de opening van de nieuwe 
museumvleugel Bezoekerscentrum 2000 Jaar Zwinstreek een belangrijk scharnierjaar voor de 
toekomst. Door de uitbreiding van de tentoonstellingsruimte en de inrichting van de tuin oogt 
het museum aantrekkelijker. Maar een museum zonder activiteiten en tijdelijke 
tentoonstellingen is niet aantrekkelijk. 
 
Voor de invulling van het werkingsjaar werd verder gebouwd op bestaande activiteiten: de 
jaarlijkse zomertentoonstelling met als thema Hoeven in de Zwinstreek, de museumavonden 
en Open Monumentendag in het kader van Import/Export. Deze vaste waarden werden in het 
loop van het jaar aangevuld met opendeurdagen (Erfgoeddag, Open Boegbeeldendag, 
Oosthoekkermis), twee tijdelijke tentoonstellingen (voorjaar: Met vlag en wimpel; najaar: 60 
jaar Oud-Gloriën KFC Heist), filmvoorstellingen en lezingen (filmdocumentaire Zeeuws-
Vlaanderen Nederlandsch!, Geschiedenis van de Zwinstreek, winterlezingen Sint-Guthago), 
boekpresentaties (Heden en verleden: Heyst 300 jaar geschiedenis van de visserij en het 
toerisme en Straatnamen van Knokke-Heist deel II). 
 
Sincfala heeft ervoor gekozen ook andere organisaties actief omtrent de thema’s Zwinstreek en 
(zee)visserij uit te nodigen om hun activiteiten plaats te laten vinden in het museum. De 
samenwerking met Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago en de Oostkustacademie 
zijn daar een resultaat van. 
 
Door de personeelswissel op niveau van de dagelijkse coördinatie was er voor de activiteiten 
tot aan de zomervakantie relatief weinig voorbereidingstijd, maar dat heeft de vooropgestelde 
presentatieniveau niet in het gedrang gebracht. Hieronder vindt u een overzicht van de 
activiteiten die in 2006 in of door Sincfala werden georganiseerd. 

 
4.1. Opening nieuw museumgedeelte 2000 jaar Zwinstreek – 24 en 25 maart 
 
In het voorjaar werd de nieuwe museumvleugel 2000 jaar Zwinstreek geopend. De jarenlange 
planning, voorbereiding en opbouw resulteerde in een permanente tentoonstelling over de 
geschiedenis van de Zwinstreek, gepresenteerd in een ruimte (twee verdiepingen) van 300 
m². Aan de opening ging daags voordien een persbezoek, een rechtstreekse uitzending van 
VRT Radio 2 West-Vlaanderen en een bezoek van de buurtbewoners vooraf. De opening kreeg 
ruime aandacht in de lokale en regionale pers. 
 
Alhoewel de voorbereidingsperiode redelijk krap was, is de uitvoering zonder problemen 
verlopen. De tentoonstellingsbouwer Madoc en aannemer Nijs hebben tot op de dag van de 
vooropening gewerkt. Er werden 660 brieven bij de buurtbewoners in de bus gestopt voor de 
vooropening en 800 uitnodigingen gedrukt voor de officiële opening. In de Grote zaal van het 
Oud Schoolgebouw werd een selectie van de schilderijen van Jozef Callaerts, een schenking 
van de familie aan de gemeente Knokke-Heist, opgehangen. 
 
Vooropening 
Perspreview om 11 uur. Aanwezig vanuit het gemeentebestuur en het museum: Schepenen 
Lannoy, Lierman en Despiegelaere, Fons Theerens en Estelle Slegers. Journalisten: Norbert 
Minne, Johan Van Renthegem, Juul De Vocht, Frank Gijsel en Chris Weymeis. In de loop van 
het openingsweekend nog persbezoek van Laurens Raskin (De Standaard), Tim Visterin, 
Bernard Vanneuville (Focus TV) en een fotograaf van Provinciale Zeeuwse Courant. 
 
Radio 2. Uitzending van 17 tot 18 uur. Interviews met Fons Theerens (over het “oude” 
gedeelte), Ineke Wellens (Madoc) over het nieuwe gedeelte, Benoni Beernaert (visser) over 
het reilen en zeilen van het hedendaagse vissersbestaan en Marc Vervarcke (schenker) die 
leuke herinneringen ophaalde over de scholen van toen. De uitzending werd bijgewoond door 
45 mensen. 



 
Buurtbewoners. Vanaf 18 uur. In totaal waren er iets meer dan 150 bezoekers. De overgrote 
meerderheid reageerde zeer enthousiast. Het is een goede manier om de banden met de 
buurtbewoners aan te halen. Het museum leeft in de buurt, maar de bewoners weten te weinig 
wat er echt gebeurt. Drie medewerkers van de gemeentelijke Preventiedienst zorgden voor 
een goede doorstroming.  
 
Officiële opening. 226 genodigden bevestigden voor de opening. Maar er was heel wat meer 

volk aanwezig. De Grote Zaal stond afgeladen 
vol. Mensen die wat later kwamen en er niet 
meer bij konden, werden naar de nieuwe 
vleugel geleid. Openingsspeech door schepen 
Danny Lannoy, voorzitter Sincfala, 
burgemeester Graaf Leopold Lippens en 
gouverneur van West-Vlaanderen Paul Breyne. 
Jan De Groote zorgde als middeleeuwse 
bellenman met strandtoeter en declamatie voor 
een geslaagde knipoog tussen de sprekers in. 
Vijf medewerkers van de gemeentelijke 
Preventiedienst en een museummedewerker 
zorgden ondanks de drukte voor een goede 
doorstroming. 4 Beaufort verzorgde de muzikale 
animatie. 

 
Promotiemiddelen 
Voor de belangrijke uitbreiding werd geadverteerd in: 
- Knack Weekendnummer - 25 april: Nieuwe permanente tentoonstelling, 2000 jaar Zwinstreek 
- Het Laatste Nieuws/De Morgen, pagina Musea in de Kijker - 7 april: Nieuwe permanente 
tentoonstelling … 
- Adremkrant Earth Explorer: Sincfala, Museum van de Zwinstreek. 2000 jaar Zwinstreek. 
- Seafront Zeebrugge, ook een Adrem uitgave: Sincfala, Museum van de Zwinstreek – vanaf 1 
april ontdek je in de multimediale presentatie 2000 jaar Zwinstreek hoe dit gebied in de loop 
van de geschiedenis is veranderd … 
- KIJK Magazine van juni: artikel over Sincfala toont 2000 jaar geschiedenis van de 
Zwinstreek. Het artikel werd gekoppeld aan een prijsvraag die tien lezers gratis toegang tot 
het museum verleende. 
- Knokke-Heist Magazine 
 
Persoverzicht 
- Focus TV – 26 maart: nieuwsuitzending 
- Provinciale Zeeuwse Courant - 27 maart: Uitbouw museum Sincfala, Heist. Twee millennia 
Zwinstreek in één ruimte - Frank Gijsel 
- ORO-Nieuws 24 maart: Sincfala Heist, Nieuwe museumvleugel voor 2000 jaar Zwinstreek - 
A.J. Beirens 
- De Bouwkroniek - 21 april: Oude schuur wordt na sloop heropgebouwd. Knokke-Heist opent 
nieuwe vleugel van het museum over de Zwinstreek.  
- De Standaard - 25 maart: Bezoekerscentrum over 2000 jaar Zwinstreek. De nieuwe vleugel 
van het museum Sincfala opent zondag de deuren voor het grote publiek - Laurens Raskin.  
- Het Laatste Nieuws - 27 maart: Museum van de Zwinstreek opent in nieuwe vleugel Sincfala.  
- Het Nieuwsblad en Het Volk - 27 maart -: Nieuwe vleugel Sincfala opent vandaag. Knokke-
Heist – Extra ruimte vertelt geschiedenis van de Zwinstreek - Norbert Minne. 
- Het Brugsch Handelsblad - 31 maart: Sincfala biedt nu ook ruimte aan permanente 
tentoonstelling 2000 jaar Zwinstreek - Chris Weymeis. 
- De Morgen – 25/26 maart: Museum van de Zwinstreek opent in nieuwe vleugel Sincfala.  
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4.2. Erfgoeddag - 23 april 
 
Erfgoeddag is een jaarlijks evenement georganiseerd in heel Vlaanderen waar het onroerend 
erfgoed - de voorwerpen en de verhalen uit ons verleden - centraal staat. 2006 stond in het 
teken van kleur. Dit thema werd in het museum uitgewerkt aan de hand van een 
tentoonstelling van verenigingsvlaggen die de afgelopen jaren werden geschonken. In het 
stadhuis van Knokke werden de schilderijen uit het gemeentelijk kunstpatrimonium 
gepresenteerd. Deze collectie werd de afgelopen zes jaar gerestaureerd door Nico Monserez. 
 
Op vrijdag 21 april 2006 om 19.30 uur woonden een veertigtal genodigden de opening van de 
erfgoedtentoonstelling bij. Op Erfgoeddag kon het museum gratis worden bezocht van 10 tot 
18 uur. 76 personen kwamen een bezoekje brengen. De tentoonstelling over de restauratie 
van schilderijen in het stadhuis van Knokke leverde 46 bezoekers op. De tentoonstelling 
opgebouwd naar aanleiding van Erfgoeddag liep tot en met 18 mei. 
 

   
 
Kathleen Van Der Hooft, raadslid en voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist schonk vier 
vlaggen: twee van de PVV-Jongeren en twee van de PVV-Vrouwen. Juliette Vanhulle, vroeger 
uitbaatster van De Sportwereld (Heist) schonk een vlag van F.C. Heyst uit 1924.  
 
Promotiemiddelen 
- Nationale brochure 
- Lokale brochure over de tentoonstelling: gratis tijdens Erfgoeddag, te koop tijdens loop van 
de tentoonstelling 
- Flyer met lokale activiteiten 
- Affiches 
 
Persoverzicht 
- TamTam - 20 april: Erfgoed kleurt je dag. 
- Nieuw Advertentieblad - 27 april: Erfgoeddag: met vlag en wimpel in Sincfala op 23 april 
2006. 
- De Zondag - 23 april: Een eeuwenoude vondst - Ann Vanneste.  
- Effect-Oostkust, een immobiliënblad van 19 april had het over: Erfgoed (kleurt je) dag. 
- Vrij Maldegem - 5 mei: Knokke-Heist kleurt je dag met erfgoed - Juul De Vocht. 
 

 
vzw Sincfala, Museum van de Zwinstreek – Jaarverslag 2006 
 

21



4.3. Voorstelling van filmdocumentaire Zeeuwsch-Vlaanderen Nederlandsch! – 9 mei  
 
De Nederlandse documentairemaker Wesley Vermeere realiseerde met steun van het Zeeuws 
Archief de film Zeeuwsch-Vlaanderen Nederlandsch! De documentaire toont het unieke verhaal 
van de Belgische annexatieplannen van Zeeuws-Vlaanderen tijdens en vlak na de Eerste 
Wereldoorlog. Ook de gemeente Knokke-Heist participeerde in het project. De film werd  
vertoond in Cultuurcentrum Scharpoord. Voor de inleiding zorgde juriste en specialiste 
geschiedenis van het recht Caroline De Candt. Meer dan 130 genodigden woonden de 
voorstelling bij. 

 
4.4. Presentatie boek Heden en Verleden: Heyst, 300 jaar geschiedenis van de 
visserij en het toerisme – 19 mei 
 
Na meer dan drie jaar onderzoeken, verzamelen, opbouwen en neerschrijven is auteur Annie 
Teetaert erin geslaagd de geschiedenis van de belangrijke familie Vantorre in boekvorm te 
gieten. Heden en Verleden: Heyst, 300 jaar geschiedenis van de visserij en het toerisme is de 
titel van een werk van meer dan 300 pagina’s geïllustreerd met bijna 200 foto’s. Het is op 19 
mei aan de pers en het publiek voorgesteld. 
 
De voorstelling vond plaats in de grote zaal van Sincfala. Schepen Danny Lannoy leidde de 
presentatie in en onderstreepte het belang van genealogie als het middel om een lokale 
geschiedenis te doen herleven langs de levenslijn vanuit een gemeenschappelijke stamvader of 
-moeder waardoor een hele hedendaagse gemeenschap in kaart wordt gebracht en bewaard 
voor het nageslacht. Jo Van Duysse hield voor de auteur een lange uiteenzetting over de groei 
en het succes van de hele onderneming. 
 

   
 
Promotiemiddelen 
- Brief voorintekening 
- Uitnodiging 
- Affiche A3 
 
Persoverzicht 
- Focus TV – 21 mei: nieuwsuitzending 
- De Streekkrant – 11 april: Genealogie met kleur.  
- Tam-Tam Knokke-Heist - 13 april: 300 jaar Heyst. 
- Tam-Tam Knokke-Heist - 27 mei: Allemaal familie  
- Het Laatste Nieuws - 26 mei: Annie Teetaert stelt familiegeschiedenis te boek - Jonathan Van 
Renterghem.  
- Nieuw Advertentieblad - 23 mei: 300 jaar geschiedenis van de Visserij | Toerisme te Heyst - 
Tim Visterin. 
- Het Laatste Nieuws - 22 mei: Annie Teetaert stelt familiegeschiedenis te boek. 
- Vrij Maldegem - 26 mei: 300 jaar geschiedenis van de visserij in Heist - Juul De Vocht. 
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- Het Volk -15 juni: Terug naar de roots van de visserij - Norbert Minne. 
- Het Visserijblad - 2 juni: Alle Heistse Vantorres (Van Torres) behoren tot dezelfde 
familiestam. Stamvader Egidius Vantorre vestigde zich in 1706 in Heist. 
- Brugsch Handelsblad - 26 mei: Schrijven vraagt tijd en moed. Annie Teetaert breit 
driehonderd jaar Heistse geschiedenis aan eigen familiestamboom - Geert Weymeis. 
- Visserijnieuws.nl: Heyst, 300 jaar geschiedenis.  
- Radio Paradijs 105.1 Knokke-Heist & Zeebrugge - 22 mei: Boek brengt families samen. 
 

4.5. Open Boegbeeldendag – 20 mei  
 
Open Boegbeeldendag is een jaarlijkse happening waarbij de organisaties aangesloten bij het 
Euregio-project Boegbeelden de deuren gratis open zetten voor het publiek. Boegbeelden 
verenigt 21 opmerkelijke maritieme bezienswaardigheden geografisch verspreid over de 
Scheldemond (Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen). Door deel uit te maken van Boegbeelden 
werd een deel van de nieuwe museumvleugel gefinancierd met Europese gelden uit het 
Euregiofonds. 
 
Sincfala koos voor een eenvoudige presentatie van de restauratie van de garnaalschuit O.32 
Camille-Raymond die in de tuin van het museum staat. De huidige roepnaam van het schip is 
Jessica. De garnaalschuit werd gebouwd in 1935 en werd begin jaren 1990 uit de vaart 
genomen. In 1994 mocht het museum de boot als schenking aanvaarden. 
 
De bezoekers kregen een selectie van foto’s en teksten te zien van de verschillende 
restauratie-ingrepen door onder andere de vzw Archonaut, in de “oude kaartenkamer” op de 
gelijkvloerse verdieping van geklasseerde museumgebouw. 
 

4.6. Oosthoekkermis – 25 juni  
 
Naar jaarlijkse traditie werden de deuren van het museum tijdens de zondag van 
Oosthoekkermis in Heist gratis voor het publiek opengesteld. Ondanks het felle regenweer 
kwamen een 350 tal mensen het museum binnen. 
 

4.7. Tentoonstelling Hoeven in de Zwinstreek – 2 juli tot 15 oktober 
 
Jaarlijks organiseert Sincfala een zomertentoonstelling. Voor 2006 was het thema Hoeven in de 
Zwinstreek. Dit werd gekozen in overleg met de dienst Toerisme van Knokke-Heist, Damme en 
Sluis. De tentoonstelling is voor de museumbezoekers een aanzet om de streek (verder) te 
verkennen: te voet, met de fiets of de wagen. 
 
Voor de samenstelling van de tentoonstelling werd geput uit de eigen collectie (waaronder een 
reeks van 1.500 dia’s uit de jaren 1970 gemaakt door Broeder Urbaan) en bruikleenstukken 
(ondermeer een grote maquette van een hoeve type langgeveltype volledig handgemaakt door 
Godfried Van De Sompele, enkele stukken landbouwalaam van Wilfried Van De Sompele en 
verscheidene documenten). In de tentoonstelling werd aandacht besteed aan de geografische 
plaatsing van de hoeven in het landschap in functie van de inpoldering van het landschap, de 
structuur van een typische Zwinpolderhoeve met de verscheidene losstaande gebouwen en een 
kort overzicht van landbouwgewassen en -alaam. 
 
Zaterdag 1 juli opende schepen Danny Lannoy in aanwezigheid van burgemeester Leopold 
Graaf Lippens, eerste schepen Maxim Willems en de pers de zomertentoonstelling. 
 



   
 
Een brochure leverde alle achtergrondinformatie rond dit thema, rijk van illustraties voorzien. 
Een hoevezicht uit Oostkerke vormde de basis voor een affiche en ander promotiemateriaal. 
 
Promotiemiddelen 
- Uitnodiging 
- Affiche en brochurekaft op basis van een foto van een hoeve in Oostkerke. 
- Zomernummer Knokke-Heist Magazine.  
- Zomeragenda Hét Advertentieblad - 6 juli  
 
Persoverzicht 
- Tam-Tam Knokke-Heist - 6 juli: De boer op naar het museum. 
- Nieuw Advertentieblad - 13 juli: Zomertentoonstelling in Sincfala: Hoeven in de Zwinstreek - 
Tim Visterin. 

 
4.8. Museumavonden – 13, 20 en 27 juli en 3 en 10 augustus 
 
Programma  
De museumavonden van Sincfala zijn ontstaan uit het initiatief van de Vlaamse overheid om 
musea tijdens de zomermaanden één of meerdere avonden open te houden voor een zo ruim 
mogelijk publiek. Sincfala ontwikkelde aan de hand hiervan de plannen om tussen 11 juli en 15 
augustus op donderdagavond zijn deuren open te zetten van 18 tot 22 uur. Op donderdag 
wordt in Heist tijdens de maanden juli en augustus op donderdagnamiddag een folkloremarkt 
gehouden. De museumavonden sluiten daarop aan. 
 
Museumbezoekers betalen 1,75 euro inkom, kunnen een gratis rondleiding in het museum 
volgen, van een optreden/animatie genieten en krijgen een gratis drankje aangeboden. 
 
Voor 2006 was er de volgende animatie: 
 
13/07: Visbakkers en Heistse klakkertjes – 41 bezoekers 
20/07: Orlando volkspelen – 17 bezoekers 
27/07: Poppenkast Muziek in het bos van theater Paljoen – 66 bezoekers 
03/08: 4 Beaufort – 35 bezoekers 
10/08: Shantykoor Blankenberge – 76 bezoekers 
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Promotiemiddelen 
- Flyer (strooibiljet): 5.000 ex. – met bon voor een gratis drankje als lokkertje 
- Poster A3 
- Stand op de donderdagse folkloremarkt van Heist 
 
Persoverzicht 
- Tam-Tam - 27 juli: Museumavonden in Sincfala, museum van de Zwinstreek. 
- Effect Oostkust - 19 juli: Museumavonden in Sincfala. 
- Nieuw Advertentieblad - 13 juli: Museumavonden 2006: Sincfala, museum van de 
Zwinstreek. 
- Tam-Tam - 20 juli -: Museumavonden. 
- Tam-Tam - 10 augustus -: Regen of zon, het is altijd museumweer. 
 

4.9. Open Monumentendag – thema Import/Export - 10 september 
 
Open Monumentendag is voor heel Vlaanderen een dag dat onroerend goed dat in principe niet 
of moeilijk toegankelijk is voor een breed publiek de deuren open stelt. Het thema voor 2006 
was Import/Export. Inhoudelijk een moeilijk onderwerp dat op een zo goed mogelijke manier 
werd ingevuld in Knokke-Heist. Het uitwerken van een specifiek programma vóór 15 april 2006 
was kort, gezien de krappe voorbereidingstijd. De nieuwe Erfgoedcoördinator is pas aan de 
slag gegaan op 1 maart. 
  
Promotie werd gevoerd aan de hand van een 120-tal affiches, een 2.000-tal flyers en een 400-
tal nationale brochures. Het formaat van de lokale folder werd aangepast tot een geplooide A4, 
gedrukt op 1.000 exemplaren. Voor het eerst werd gebruik gemaakt van de kaft aangeleverd 
door OMD Vlaanderen. De inhoud werd op prijs gesteld door de deelnemers. Op de webstek 
van Sincfala staat de informatie nog uitvoeriger dan in de programmabrochure. 
 
Gebouwen en monumenten 
a. Sincfala, Museum van de Zwinstreek – Heist. 
Voor het museum werden de Europese OMD-vlaggen gehesen. 311 bezoekers, waarvan 275 
volwassenen en 36 kinderen. De bezoekers reageerden over het algemeen enthousiast. Het 
merendeel van de mensen nemen de kans waar om het museum gratis te bezoeken. 
 
b. Margaretakerk – Knokke 
115 bezoekers, waarvan 40 in de voormiddag en 75 in de namiddag. Opmerking van enkele 
deelnemers dat er weinig monumenten konden worden bezocht. Het orgelconcert telde 100 
luisteraars. 
 
c. Molen Callant – Ramskapelle  
135 bezoekers, molenaar weet niet of iedereen de molen heeft bezocht omdat het treintje 
enkel stopte bij de kerk. De bezoekers reageerde positief op de geslaagde restauratie van de 
molen. Door de windstilte kon de molen echter niet kon draaien. 
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d. Sint-Vincentiuskerk – Ramskapelle  
129 bezoekers, een opkomst die tot tevredenheid stemt bij de monumentverantwoordelijken.  
De plaats werd duidelijk voorzien van bewegwijzering, aan het hekken hingen spandoeken. 
 
Activiteiten  
a. Wandeling Heist/Koudekerke en de visserij 
13 deelnemers. 
 
b. Wandeling Knokke: architectuur, kunst en toerisme 
Voormiddag 30 deelnemers. Wandeling duurde twee uur. De helft van de deelnemers was van 
Knokke-Heist. 
Namiddag 25 deelnemers. Wandeling duurde tot 17.10 uur.  
 
c. Wandeling Het Zwin en de trekvogels 
Voormiddag 13 deelnemers, de opkomst was matig. Niemand had vooraf gereserveerd. Dit 
was nochtans in de lokale brochure aangegeven. Namiddag: 23 deelnemers. Zowat de helft 
had vooraf niet gereserveerd. Bijna alle wandelaars kwamen van buiten Knokke-Heist. 
 
d. Wandeling Polders aan de grens  
10 deelnemers. 
 
e. De fietstocht In het spoor van Joseph Stübben. 
69 gegadigden haalden een beschrijving en een plannetje op.  
 
Pajerotrein  
De belangstelling voor de trein was eerder matig. 
 
Promotiemiddelen 
Op basis van het aangeboden materiaal van het Antwerpse OMD-coördinatiecentrum: 
- nationale brochure 
- lokale brochure met basis informatie over de te bezoeken sites en de activiteiten (kerkorgels, 
windmolens, de visserij, urbanisatie en architectuur en de trekvogels): 1.200 ex. 
- flyer met lokaal programma 
- affiches 
 
Persoverzicht 
- Hét Advertentieblad - 31 augustus: activiteitenprogramma lokaal comité Knokke-Heist 
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4.10. Lezing Geschiedenis van de Zwinstreek – i.s.m. Oostkustacademie – 
oktober/november 
 
In een coördinatievergadering besliste de dienst Vrijetijd dat lezingen over erfgoed, 
geschiedenis en heemkunde moeten plaatsvinden in het Sincfalamuseum. Op 19 oktober 
startte een eerste lezing van een reeks over de Geschiedenis van de Zwinstreek die voorts 
doorgaat op 26 oktober, 9 en 16 november. De eerste twee lessen worden verzorgd door Willy 
Wintein, geograaf en adviseur in de Algemene Vergadering van Sincfala. De laatste twee 
lezingen neemt Chris Weymeis, journalist, voor zijn rekening. 
 
De introductiezaal werd hiervoor ingericht tot een groot leslokaal. Maickel Roeters van de 
dienst Sociaalcultureel Werk bracht de inschrijvingslijsten en cursussen mee. 20 deelnemers. 
 
Promotiemiddelen 
- aangekondigd in Tam-Tam 
- Uitkrant Knokke-Heist 
 

4.11. Tentoonstelling 60 jaar Oud Gloriën, KFC Heist – 22 oktober tot 3 december 
 
De Oud Gloriën is de veteranenploeg van KFC Heist. Het tentoonstellingsmateriaal werd 
aangebracht in schenking en bruikleen door de huidige en oud-bestuursleden van de 
vereniging. Het materiaal werd samen met de teksten over de geschiedenis van de 
veteranenclub gepresenteerd in de grote zaal van het Oud Schoolgebouw. 
 
Op de openingsreceptie verwelkomde schepen Danny Lannoy als museumvoorzitter een 100-
tal genodigden. Frank Naert, één van de huidige bezielers van Oud Gloriën hield een 
hartverwarmende dankrede aan huidige en oud-leden van Oud Gloriën en de 
museummedewerkers. 
 

   
 
Promotiemiddelen 
- Uitnodigingskaart 
- Affiche A3 
 
Persoverzicht 
- Hét Advertentieblad - 24 oktober: Niets menselijk is ze vreemd - Geert Weymeis 
- De Zondag - 29 oktober: Oud Gloriën bekend tot in Afrika. 
- Het Laatste Nieuws - 28 oktober: Oud Gloriën komen samen bij opening expositie. 
- Tam-Tam - 2 november: Oude Glorie 
 

 
vzw Sincfala, Museum van de Zwinstreek – Jaarverslag 2006 
 

27



4.12. Lezingen i.s.m. Sint-Guthago en de Oostkustacademie 
 
Op 22 oktober hield Erik Waelput in de grote zaal van het museum een uiteenzetting over het 
kuipersambacht met als titel Eer het vat in duigen valt. De lezing werd bijgewoond door 30 
deelnemers. 
 
Zondag 26 november om 10.00 uur werd door Lucien Vanackere een uiteenzetting gegeven 
over de landbouw in de 18e eeuw. De organisatie lag in handen van de heemkring Sint-
Guthago en de inkom was gratis. De lezing werd bijgewoond door 42 deelnemers. 
 
Promotiemiddelen 
- Aankondiging in Tam-Tam 
- De Streekkrant - 17 oktober 
- Uitkrant Knokke-Heist  
- Seizoenskrant 2006-2007 Cultuurcentrum Scharpoord 
 

4.13. Boekvoorstelling Straatnamen van Knokke-Heist – deel II van Adelijn Calderon 
– 18 november 
 
Op zaterdag 18 november verscheen het tweede deel van het boek Historiek der straten van 
Knokke-Heist. De samensteller is Adelijn Calderon. Het tweede boekdeel behandelt de straten 
van Heist, Knokke, Ramskapelle en Westkapelle van de letters M tot en met Z. Het boek is een 
uitgave van Het Streekboek met medewerking van het Gemeentebestuur Knokke-Heist. 
Voorinschrijven kon tot 5 november 2006. 
 

   
 
Promotiemiddelen 
- Uitnodiging 
- Affiche A3 
- Intekenfolder van uitgever Het Streekboek 
 
Persoverzicht 
- De Zondag - 19 november: Na vier jaar zoeken op straten.  
- Steps Magazine - 6 december: Straten 
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5. TOEGANKELIJKHEID, PROMOTIE, PERS EN 
SAMENWERKING 
5.1. Toegankelijkheid 
 

5.1.1. Openingsuren 
 
Het museum is elke dag open van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.30 uur. 
De jaarlijkse sluitingsdagen zijn: 25 en 26 december en 1 en 2 januari.  
 

5.1.2. Tarieven 
 
In maart 2006 werden de nieuwe tarieven ingevoerd: 
  
Van 12 tot 59 jaar € 3,50 
Inwoners Knokke-Heist  € 1,75 
60-plus  € 1,75 
Van 6 tot 11 jaar  € 1,75 
< 6 jaar (onder begeleiding)   gratis 
Familie (2 volw & 2 kind.) € 9,00 
Groepen (vanaf 10 personen)    € 1,75 p.p. 
Scholen  € 1,75 p.p. 
 
Op aanvraag van de sociale dienst van het stadsbestuur van Blankenberge kregen haar 
personeelsleden die het museum Sincfala bezochten op voorleggen van hun ledenkaart recht 
op een groepskorting van €1,75. 
 
Speciale kortingen tegen € 1,75 zijn er ook voor:  
- leden het Willemsfonds, Davidsfonds, KWB, Lerarenkaart, OKV, LCD  
- houders voordeelkaart van De Lijn 
- Gidsenkringen: Sincfal, Toon Ghekiere en Sint-Niklaaskerk  
 
Gratis toegang is er voor:  
- Scholen uit Knokke-Heist        
- Personeelsleden Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  
- Leden Vlaamse Museumvereniging, ICOM    
- Leerkrachtenkaart 
- Beroepsjournalisten en fotografen  
- Verkeersvrijkaart De Lijn – West-Vlaanderen  
- Vrijpas van De Lijn (maanden juli en augustus)  
- Toeristische gidskaart van Toerisme Vlaanderen 
- Toeristische attractiekaart 
 



 
vzw Sincfala, Museum van de Zwinstreek – Jaarverslag 2006 
 

30

5.1.3. Bezoekersaantal 
 
Algemene evolutie 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Individueel         
Kind -6 jaar  147  109  89 136 139 141 83 126 
Kind 6-11 jaar          168  125 139 207 194 135 155 205
12-60 jaar          627  666 684 679 1065 520 529 744
60+ jaar          334  477 359 440 775 555 451 773

Totaal        1276 1377 1271 1462 2173 1351 1218 1848 
Groepen         

Scholen Knokke-Heist          236  451 289 470 275 325 334 285
Scholen (niet Knokke-Heist)          557  839 592 501 510 836 698 321

Andere (gidsen, …)         1645 1194 932 1203 1551 1232 878 871
Totaal        2438 2484 1813 2174 2336 2393 1910 1477 

Opendeurdagen (gratis)         
Open Monumentendag          320  361 488 601 667 432 407 311

Oosthoekkermis          358 227 726 287 90 650 325
Museumdag  22  14  5 --- -- --- --- --- 

Visfestival  465  651 309 264 40 --- --- --- 
WNZB.         584 454 357 665 825 775

Erfgoed         96 --- 65 122
Museumavonden         617 --- 134 222

E.a. (werken, leerkrachten)  231  558 307 987 544 803 335 1064 
Totaal        1038 1942 1920 3032 2608 1990 2416 2819 

         

ALGEMEEN TOTAAL        4752 5803 5004 6668 7117 5734 5544 6144 

 



 
vzw Sincfala, Museum van de Zwinstreek – Jaarverslag 2006 
 

31

     

Aantal bezoekers per maand 
 

Maand Indivi-
dueel 

Groepen Scholen Gratis Totaal 
2006 

Totaal 
2005 

Totaal 
2004 

Totaal 
2003 

Totaal 
2002 

Totaal 
2001 

Totaal 
2000 

Totaal 
1999 

Januari             13 18 10 781 822 867 744 441 561 678 61  65

Februari             30 10 4 44 74 226 105 121  77 380  72

Maart             63 87 419 569 263 359 212 112 185 138  270

April             195 57 157 409 592 566 746 381 202 454  512

Mei             119 88 347 225 769 791 676 701 562 614 1020  412

Juni             125 134 45 365 669 1012 622 723 1420 882 1027  421

Juli             210 72 11 155 448 447 461 983 842 313 780  795

Augustus             793 81 -- 64 874 535 606 1170 771 437 535  508

September             492 168 81 339 741 614 873 1421 1215 894 804 1276

Oktober             136 140 88 45 409 291 416 446 379 404 270  257

November             126 -- 22 136 284 38 103 169 102 136 205  99

December             47 16 12 31 106 20 82 95 202 182 129  65

Totaal             1848 871 706 2819 6144 5544 5734 7212 6668 5004 5803 4752

 
In 2006 beloopt de totale opbrengst van de inkomgelden: € 6 010,25. 
 
Bijlage 4: lijst van groepsbezoeken. 
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5.1.4. Museumwinkel 
 
De museumwinkel bood in 2006 de volgende nieuwe uitgaven aan: 

- Met Vlag en Wimpel, een door het museum zelf samengestelde brochures rond 
verenigingsvlaggen uit Knokke-Heist, € 1,00. 

- Van Kykhill tot Zwin, 67 km kusterfgoed, een brochure van de erfgoeddienst van de 
provincie West-Vlaanderen, € 2,00. 

- Heden en Verleden: Heyst, 300 jaar geschiedenis van de visserij en het toerisme, van 
mevrouw Annie Teetaert, € 30,00. 

- Hoeven in de Zwinstreek, een brochure van de zomertentoonstelling door de 
museumredactie samengesteld, € 1,00.  

- De Zeevisserij te Heist, van Jacques Larbouillat, € 1,00. 
- Histoire de Knocke, van Opdedrinck, € 7,50. 

 

5.2. Promotie en publiciteit 
 

5.2.1 Betaalde advertenties 
 
In 2006 bedragen de publiciteitsuitgaven van het museum € 3.571,62 (2005 € 1.451,66). Het 
merendeel van die kosten dienden voor het promoten van het nieuwe museumgedeelte. Om de 
opening van de multimediale presentatie 2000 geschiedenis van de Zwinstreek in de nieuwe 
vleugel in de kijker te stellen, werden advertentie geplaatst in Knack, Het Laatste Nieuws, De 
Morgen en een aantal producten van Adrem (ondermeer 28e Foto-Festival Knokke-Heist, 
infobrochure Jachthaven Zeebrugge 2007, Seafront en Earth Explorer.  
 

5.2.2. Promotie De Lijn 
 
Het Kusttrammagazine 2006 neemt Sincfala op onder de vorm van een promotietekst. Als 
compensatie geeft Sincfala kusttramgebruikers (met een voucher) 50 % korting op de 
toegangsprijs. 
 

5.2.3. Vrijetijdsmarkt op 3 september 
 
Het museum vormde met Bibliotheek Scharpoord op de jaarlijkse Vrijetijdsmarkt op het A. 
Verweeplein in Knokke een stand. 
 
Persoverzicht 
Het Advertentieblad - 7 september: paginavullende mozaïek van fotobeelden, waaronder ook 
dat van Sincfala. 
 

5.2.4. Algemene flyer  
 
Flyer die het museum algemeen in de kijker zet op 5.000 ex. 
 

5.2.5. Brochure Sincfala, Museum van de Zwinstreek 
 
In samenwerking met Adrem werd een nieuwe museumbrochure gerealiseerd. Formaat: 17 x 
24 cm. 24 pagina’s, waarvan 13 redactioneel. Tekst van het museum: oude gedeelte, nieuwe 
museumvleugel en museumtuin. Oplage: 3.000 exemplaren. Ontwerp, druk en levering was 
voor rekening van Adrem. 
 
De brochure wordt gebruikt als promotiemateriaal en aan de museumbezoeker meegegeven 
als herinnering. 
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5.2.6. Knokke-Heist in de winter, hoogtij van gezelligheid!  
 
In de editie 2006 van de Kerstkrant van Knokke-Heist, gedrukt door Adrem Intermediagroep, 
is een derde van een pagina ingeruild voor Sincfala, Museum van de Zwinstreek.  
 

5.2.7. Oproep tot medewerking 
 
Havens in de Zwinstreek – zomertentoonstelling 2007 
Als voorbereiding voor de zomertentoonstelling Havens in de Zwinstreek (2007) werd in het 
najaar een oproep geplaatst in de publicaties van organisaties die werken rond de haven van 
Zeebrugge: “Havens in de Zwinstreek. Dat is de titel van de nieuwe zomertentoonstelling voor 
2007 in Sincfala, Museum van de Zwinstreek in Knokke-Heist. In de tentoonstelling zal ook het 
100-jarig bestaan van de haven van Zeebrugge en de groei en ontwikkeling van de haven aan 
bod komen. De historische band tussen Heist en Zeebrugge is vandaag nog steeds actueel. De 
Heistse vissers trokken tussen 1907 en 1914 geleidelijk naar Zeebrugge en ook nu wonen heel 
wat vissers in Heist. Voor het invullen van deze tentoonstelling is het museum op zoek naar 
interessant materiaal zoals voorwerpen, kaarten, documenten, foto’s, film- en videomateriaal, 
getuigenissen, die nog geen deel uitmaken van de permanente collectie van het museum. De 
zomertentoonstelling zal lopen van 1 juli tot en met 14 oktober 2007.” 
 
Op basis van deze oproep werden prentbriefkaarten en enkele publicaties in bruikleen gegeven 
en werden al enkele foto’s geschonken. 
 
Jessica 
In het oktobernummer van het tijdschrift over klassieke scheepvaart Ruimschoots werd een 
zoekbericht gepubliceerd van het Sincfalamuseum: “In de museumtuin van Sincfala in Heist 
(Knokke-Heist) staat de garnaalschuit “Jessica”. Het is een houten schip uit 1935, gebouwd op 
de scheepswerf van Crabeels. Door de jaren heen heeft de O.32 Camille-Raymond, want dat is 
het officiële nummer en de naam van de schuit, verschillende eigenaars gehad. De 
erfgoedcoördinatrice van de gemeente, Estelle Slegers, is op zoek naar informatie over het 
schip. Wie kan haar helpen?” Het leverde een aantal reacties op met gegevens over de Jessica, 
waarvan een aantal nieuw zijn. Bovendien werd doorverwezen naar mensen die mogelijk nog 
materiaal bezitten. Deze zullen in de loop van 2007 gecontacteerd worden. 
 
Carnaval 
Oproep via het lokale publiciteitsblaadje van Eddy Druk zorgde ervoor dat de zoektocht naar 
materiaal voor de Carnavalstentoonstelling 2007 een eigen leven begon te leiden. Er kwamen 
honderden foto’s, een twintigtal videobanden, een heel wat ander bruikbaar 
tentoonstellingsmateriaal binnen. Het overgrote deel werd in bruikleen gegeven. 
 

5.3. Pers 
 
Sincfala kan vooral tijdens de eerste helft van het jaar rekenen op voldoende aandacht in de 
pers. Vooral de huis-aan-huisbladen nemen de persberichten zeer goed over. Ze coveren de 
activiteiten meer dan de regionale edities van de nationale kranten. Toch is ook deze balans 
positief. Tijdens de tweede helft van het jaar wordt er vooral nog aandacht besteed aan de 
najaarstentoonstelling. 
 
De contacten met de pers verlopen goed. Het is duidelijk dat ze het erg op prijs stellen om 
geregeld nieuws vanuit Sincfala te ontvangen zodat ze een eigen keuze kunnen maken uit het 
totale aanbod. 
 
Persaandacht toegespitst op één of meerdere specifieke activiteiten zijn terug te vinden in 
hoofdstuk 4 waar de tentoonstellingen en andere activiteiten aan bod komen. 
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Hieronder een overzicht van de algemene persartikels die dit jaar verschenen of bezoeken die 
we kregen voor televisieopnames: 
- De Streekkrant - 19 juni: over de museumwebstek 
- Focus TV – 8 juli: zomerprogramma Tendens - interview met Fons Theerens over het 
museum en gesprek van de gastvrouw met Bart Plouvier – opnames gebeurden op 16 juni 
- RTBf Télétourisme: opnames op 5 juli – interview met Danny Lannoy, voorzitter van het 
museum 
- Steps Magazine – november: Terug naar het verleden. Sincfala wil een museum zijn voor 
heel de familie. Door Christel Bedert. 
- Steps Magazine - 6 december: over kindvriendelijkheid van het museum – Christel Bedert 
- Het Nieuwsblad - 9 december: Sincfalamuseum breidt uit (zie 8.6.) 
 

5.4. Samenwerking 
 
5.4.1. Boegbeelden 
 
Sincfala, Museum van de Zwinstreek maakt deel uit van het Interreg III-project Boegbeelden 
dat 21 maritieme erfgoedprojecten uit de grensstreek West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en 
Zeeland met elkaar verbindt. Via de samenwerking kon een deel van de herinrichting van de 
nieuwe museumsite gefinancierd worden. Daarnaast werd vooral op promotioneel vlak 
samengewerkt via de webstek www.boegbeelden.nl en een folder waar alle initiatieven op 
werden vermeld. Op het eind van het jaar werd de samenwerking formeel stopgezet omdat de 
subsidieperiode ten einde liep. De uitwisseling van informatie via elektronische nieuwsbrief zal 
worden voortgezet via een maritieme erfgoedsamenwerking in Zeeland. 
 

5.4.2. Musea in de Zwinstreek 
 
In het najaar werd op initiatief van Sincfala een eerste bijeenkomst belegd met 
vertegenwoordigers van musea en bezoekerscentra in de Zwinstreek om in de loop van 2007 
te starten met een promotionele samenwerking. Gedacht wordt aan de realisatie van een 
gezamenlijke brochure, waarin alle initiatieven aan bod komen, in samenwerking met Adrem. 
 

5.4.3. Beeldenbank West-Vlaanderen 
 
Sincfala, Museum van de Zwinstreek sloot een overeenkomst met de Beeldenbank West-
Vlaanderen om in de toekomst prentbriefkaarten en foto’s ook via deze web toegankelijk te 
maken voor een zo breed mogelijk publiek. 

http://www.boegbeelden.nl/
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6. WEBSTEK 
 

6.1. Inleiding 
 
De webstek van Sincfala heeft als doel de algemene promotie van de werking van het 
museum, de ontsluiting van materiaal in het bezit van het museum en het fungeren als 
startpunt bij het opsporen van geschied- en heemkundige informatie over de Zwinstreek. 
 
De Sincfala-webstek biedt op een toegankelijke manier informatie verspreid over de werking 
museum in het algemeen, de museale activiteiten en informatie met betrekking tot de 
geschiedenis (in de ruimste zin van het woord) van de verschillende aspecten van de 
gemeente Knokke-Heist en de Zwinstreek. Een databank met zoekfunctie geeft een overzicht 
van het reeds geïnventariseerde materiaal (voorwerpen, foto’s, kaarten, documenten…) dat 
deel uitmaakt van de museumcollectie. Deze databank is toegankelijk voor derden en wordt 
ook voor de eigen werking gebruikt. 
 
De gebruiker kan de inhoud van de tijdelijke tentoonstelling naslaan, een virtueel bezoek 
brengen aan het museum, de collectie en museumbibliotheek doorzoeken, de geschiedenis van 
Knokke-Heist en de Zwinstreek lezen en praktische museale informatie (nieuws, activiteiten, 
uitleendienst…) raadplegen. 
 
De webstek besteedt ook ruim aandacht aan de aspecten van de Zwinstreek via een 
beeldenbank, een databank van de gebeurtenissen (met zoekfunctie) en een overzicht van de 
musea in de Zwinstreek. 
 
Tot slot zijn (een deel van) de tijdschriften van de drie in de streek actieve heemkundige 
kringen, Cnoc is Ier, Heyst Leeft en Sint-Guthago via pdf-bestanden te raadplegen. Door 
midden van trefwoorden kan een zoekfunctie gestart worden. 
 

6.2. Toegevoegde en geüpdate inhoud 
 
Tentoonstellingen: erfgoedtentoonstelling Met vlag en wimpel, zomertentoonstelling Hoeven in 
de Zwinstreek en najaarstentoonstelling 60 jaar Oud Gloriën. 
 
Museumbibliotheek: update van boeken ingegeven in Sincfalacollectie via bibliotheek 
Scharpoord en ingeven van tijdschriftartikels collectie Sincfala rechtstreeks via de webstek 
 
Collectie: continue toevoeging van onderwerpen in functie van de algemene inventarisatie van 
de museumcollectie. 
 
Kinderen: nieuwe tekeningen, in te kleuren door kinderen, op basis van de animatiefilm in 
bezoekerscentrum 2000 jaar Zwinstreek. 
 

6.3. Aangepaste pagina’s 
 
Openingspagina: actualiseren illustraties in de drie kaders, van links naar rechts: nieuw 
gedeelte, Oud Schoolgebouw/Tuin en tijdelijke tentoonstellingen 
 
Virtueel bezoek: nieuwe plattegrond voor nieuw museumgedeelte, actualiseren van foto’s 
 
Praktische info: activiteiten (opgesplitst per jaar, elk item krijgt een aparte doorklikpagina, na 
de activiteit aangevuld met foto’s en eventueel kort verslag), nieuws (opgesplitst per jaar), 
links (nieuwe structuur), uitleendienst (nieuwe structuur en inhoudelijk aangepast) en 
beleidsinfo. 
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Aspecten van de Zwinstreek: praktische info, Zwinstreek in beeld (beeldenbank nieuwe 
prentbriefkaarten toegevoegd van Heist, Knokke, Ramskapelle, Westkapelle en Zeebrugge), 
Zwinstreek in kaart (operationeel gemaakt) en Musea in de Zwinstreek (musea en 
bezoekerscentra toegevoegd). 
 
Heemkunde in de Zwinstreek: startpagina, verenigingen (elke heemkundige kring kan nu 
beschikken over een eigen pagina), publicaties (pdf-files van artikels uit Cnoc is Ier, Heyst 
Leeft en Rond de Poldertorens zijn toegevoegd) 
 

6.4. Nieuwsbrief 
 
In de loop van het jaar werden vijf elektronische nieuwsbrieven verspreid, die telkens een 
zestal items bevatten met doorkliklinks naar de webstek: Sincfalanieuws 05 - 20 maart, 
Sincfalanieuws 06 - 24 april, Sincfalanieuws 07 - 20 juli, Sincfalanieuws 08 - 7 september en 
Sincfalanieuws 09 - 30 oktober. 
 



7. EDUCATIEVE WERKING 
7.1. Week van de Zee 
 
Kalender  
 
 
Datum 

 
Uur 

 
School 

 
Leerkracht 

 
Graad 
 

 
Aantal 

 
Gids 

WEEK 1       
2 mei 10 u Windekind Christine 

Daeninck 
2de 17 Bonte Jozef 

2 mei 14 u Polderkind Dirk Bonny 3de 13 Vandamme Hugo  
       
3 mei 10 u OLVO Luc Devoogdt 1ste 22 Bonte Jozef 
4 mei 10 u Margareta Constant Sabina 2de 21 Museum 
4 mei 14 u OLVO Vandierendonck 

Sylvia 
1ste 23 Bonte Jozef 

       
WEEK 2       
       
9 mei 10 u Windekind Decaluwe 

Wouter 
1ste 12 Vandamme Hugo 

10 mei 10 u OLVO Katrien Van 
Parys 

3de 17 Bonte Jozef 

11 mei 10 u Heilig Hart Vanderhaeghe 
Dennis 

2de 18 Museum 

12 mei 14 u OLVO Ghyssaert 
Francis 

3de 17 Bonte Jozef 

 
Totaal: 9 scholen en 160 leerlingen. 
 
Organisatie  
Jozef Bonte, Hugo Vandamme en Estelle Slegers verzorgden de rondleidingen. Het bezoek 
begint met de ontvangst aan de balie. De kinderen worden naar het nieuwe museumgedeelte 
geleid waar zij plaatsnemen in de filmzaal en met een woordje uitleg worden verwelkomd in 
vraag-en-antwoord-vorm door de gids. Wat is een museum? Wat zou er in Sincfala, Museum 
van de Zwinstreek te zien zijn? Wat is Sincfala? Wat het Zwin?... Via het animatiefilmpje 
krijgen de kinderen een idee over de geschiedenis van de Zwinstreek. 
 

   
 
De gids brengt daarop stapsgewijze de belangrijke periodes in de geschiedenis onder de 
aandacht van de leerlingen: de landschapsevolutie met de mammoetbeenderen, de maquette 
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van de middeleeuwse havenstad Sluis, de plattegrond van Fort Isabella, het 
landmetermateriaal van Lippens… Aan de kijkkast toerisme kiezen de kinderen in groepjes één 
voorwerp uit waar ze een verhaal moeten over maken. Dat presenteren ze aan de rest van de 
klas. 
 
Bij de garnaalschuit Jessica brengt de gids zijn verhaal over het vissen op zee, waarbij ook 
enkele vragen worden gesteld. Daar wordt ook een klasfoto genomen, waarvan ze aan het 
eind van het bezoek een exemplaar meekrijgen. 
 
In het Oud Schoolgebouw bezoeker de kinderen het visserijklasje en de scheepsmaquettes op 
de laagzolder. Aan bod komen het onderwijs en de gevaren van de visserij. 
 
Evaluatie  
De meningen van de leerkrachten over de opvang door het personeel en kindvriendelijke 
rondleiding door de gids waren vrij positief tot enthousiast. Sommigen verkiezen toch een 
meer uitgewerkte en voor mediaverwende kinderen aangepaste zoektocht waarbij de 
leerlingen op een invulblad alles zelf mogen uitzoeken en ontdekken. Uit de 
evaluatieformulieren leren we ook dat er nood is aan meer begeleidende teksten in het 
museum en dan vooral over Fonske en zijn schaap in het nieuwe gedeelte, die later in de klas 
bruikbaar zijn als werkthema rond de geschiedenis van het Zwin. Waar ligt het evenwicht 
tussen een leesmuseum en een doemuseum? 
 
Persoverzicht 
- De Streekkrant - 9 mei: Een zee van activiteiten. 
 

7.2. GeoArt  

GeoArt vzw, een organisatie die voor het Gemeenschapsonderwijs, educatieve 
kunstprojecten/tentoonstellingen samenstelt, deed via ere-voorzitter Alex Deschutter, een 
beroep op de collectie van het museum voor de realisatie van de tentoonstelling Lucht, water, 
aarde en vuur, waarin de Zwinstreek als een rode draad fungeert. Deze wordt tijdens het 
schooljaar 2006/2007 en 2007/2008 aangeboden aan scholen uit het Gemeenschapsonderwijs. 

 
- Koninklijk Atheneum Wetteren: 16 oktober – 23 oktober 2006, met opening op 
20 oktober 2006 
- Koninklijk Atheneum Jette: 24 oktober – 6 november 2006 
- Middenschool Genk: 6 maart – 12 maart 2007 
- Basisschool Peer: 13 maart – 19 maart 2007 
- Basisschool Dolfijn Waregem: 26 april – 2 mei 2007 met opening 27 april 2007 
- Basisschool Malpertuis Ruddervoorde: 5 juni – 11 juni 2007 
 

7.3. Open Monumentendag Kids  
 
Leerkrachten van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs uit Knokke-Heist kunnen het educatieve 
spel De Romeinse handel en wandel ontlenen. De basis is een kaart van het gebied tijdens de 
Romeinse periode, met daarop de huidige gemeentegrenzen, het Romeinse landschap 
(kustlijn, geulen, schorrengebied, zandstreek, waterlopen) en sites en Romeinse wegen. Het is 
de bedoeling om over de wegen te reizen, van site naar site, om lokale en geïmporteerde 
goederen te verhandelen. De karretjes waarmee gereisd wordt, evenals de goederen zijn 
driedimensionaal aanwezig (miniatuur Menapische hespen, komkommers, zout e.d.). 
 
De hele klas speelt het spel samen. Een twintigtal leerlingen worden in kleinere groepjes 
verdeeld. De spelduur is ongeveer één uur. Het spel is ontwikkeld door Raakvlak, de 
Intergemeentelijke samenwerking tussen Jabbeke, Brugge en Zedelgem in samenwerking met 
Ginter, een intergemeentelijke cultuursamenwerking tussen de Torhout, Gistel, Ichtegem, 
Middelkerke, Zedelgem en Oostkamp. 



8. GEBOUWEN  
8.1. Bouw nieuwe vleugel en nieuw tuingedeelte 
 
Januari  
- uitgraven grond tussen het oude en nieuwe 
gedeelte als voorbereiding op de aanleg van de 
tuin. 
- opruimen van de werf om de aanleg paden 
mogelijk te maken 
- afwerken metselwerk 
- gieten fundering en plaatsen voorgevelhek 
- installeren liftschacht 
- installeren verduisteringsgordijnen 
 
Februari  
- leggen vloerparket eerste verdieping 
- leveren en montage lift, bekleden liftschacht, 
installeren computersturing en keuring 
- afwerken trap 
- afwerken kabelgoten 
- afwerken sasdeuren 
- installatie alarmdetectie 
- sloten op deuren 
- afwerken bergruimtes achterbouw, 
schilderwerken en plaatsen inklapbare trap en 
trapdeur.  
- aanleggen tuinpaden 
- plaatsen buitenverlichting en bliksemafleiders 
 
 
Maart  
- installatie bovenverlichting 
- aanleg datakabels (alarm en bewaking) 
- plaatsen monitor tv-bewaking in 
administratieve ruimte Oud Schoolgebouw 
- buitenverlichting en tuinaanleg 
- plaatsen hekken en buitenpoort 
 
Het museum stelt vast dat de plasmaschermen 
in de bovenzaal en de bewakingscamera’s 
binnen en buiten niet meer werken. Uit een 
analyse blijkt dat ofwel een te hoge spanning 
door het elektrisch netwerk is gestuurd ofwel 
een kortsluiting zich heeft voorgedaan. De 
geleden schade wordt opgemeten door een 
schade-expert en in overleg besproken met de 
betrokken partijen. 
 
Mei  
- opmeten tuinperken 
- wegnemen werfborden 
 
Juni  
- aanleg nieuwe tuingedeelte met grasmatten en beplanting 
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Juli 
- verbeteringswerken op basis opmerkingen 
architect.  
 
Augustus  
- uitvoeren verbeteringen die zijn blijven liggen 
 
September  
- uitvoeren verbeteringswerken en opleveren 
nieuwe museumvleugel (7 september) 
 
 

8.2. Inrichting nieuwe vleugel 
 

De tentoonstellingsbouwer Madoc doet metingen in beide ruimtes (gelijkvloerse en eerste 
verdieping) voor de inrichting van het nieuwe museumgedeelte. De liftschacht valt uiteindelijk 
groter uit, waardoor de inplanting van het filmzaaltje herbekeken moet worden. 
 
Als de aannemer zo goed als klaar is met de binnenafwerking bakenen Madoc-medewerkers de 
inplantingplaatsen van de geplande inrichting af. Begin maart levert inrichter de verschillende 
onderdelen voor het tentoonstellingsinterieur en start de bouw van de projectiezaal tussen 
inkom en lift. In één week tijd worden alle houten presentatiewanden en in beide 
tentoonstellingsruimtes opgetrokken. De stroom- en verlichtingsvoorzieningen werden in de 
wanddecors en standkasten aangebracht. 
 

   
 
De geplande inhoudelijke invulling van alle standen en decorpanelen krijgt zijn beslag. 
Videoschermen, beamers, computers, DVD’s en koptelefoons worden geïnstalleerd.  
 
Bij de bouw van het projectiezaaltje tegen de zuidwand van de benedenzaal werd de nis 
waarin de brandweerhaspel is geplaatst toegedekt door een wand. Daardoor komt de 
verplichte snelle bereikbaarheid en bruikbaarheid ernstig in het gedrang. Voor de voorlopige 
oplevering van het gebouw dient dit probleem door de inrichter te worden opgelost. 
 
In april worden in de depotruimte van het nieuwe gedeelte metalen archiefrekken geplaatst. 
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8.3. Geklasseerd Oud Schoolgebouw  
 
Gevels, dorpels en plinten 
In de loop van januari werden plinten rondom de opnieuw gevoegde en gereinigde 
buitengevels geplaatst. Door het maandenlange uitblijven van die plintwerken kampt de kelder, 
waar veel didactisch materiaal (platen en uitrolbare kaarten) en ingekaderde portretten zijn 
opgeborgen, met vochtproblemen die niet alleen aan opstijgend grondvocht te wijten kunnen 
zijn. Onder de buitendeur boven de museumkelder werd een nieuwe dorpel aangebracht. 
Hopelijk worden daardoor de vochtproblemen opgelost. 
 
Het sanitaire gedeelte kreeg ook een opfrissingbeurt. Scheurtjes om deuren en ramen, 
ontstaan door een nieuwe dakschoring op de heringerichte bergruimte worden weggenomen. 
 
Heringericht stooklokaal  
In de wintermaanden werd de herinrichting van het oude stooklokaal afgewerkt tot een 
bijgebouw met drie functies in drie aparte ruimtes: stooklokaal, opslagplaats voor 
museumtafels en –stoelen en een serverruimte. 
 
Al sinds oktober 2005 is er in het Oud Schoolgebouw geen verwarming door de aanhoudende 
werkzaamheden aan het stooklokaal. In december leverde de aannemer enkele 
verwarmingelementen die werden ingezet in het onthaal en het atelier. In februari 2006 
werden de oude stookketels weer aangesloten en in werking gesteld door de aannemer. 
 
Er zijn problemen met ontluchting en drukregeling. Op de eerste verdieping werd een leiding 
heraangelegd en omgelegd om de plaatsing van een latere lift mogelijk te maken. In april 
werden bepaalde thermokoppels en thermostaten in de zalen en circulatiepompen in de ketels 
vervangen.  
 
Ramen en deuren van het oude museum 
De grote ramen in de introductiezaal beneden en het leslokaal boven werden door de 
aannemer nagezien op hun werking. De ramen bleken teveel te slepen bij het openen en 
draaien. Sommigen lieten vocht binnen. Aan de grote ingangzaal werd in maart een nieuwe 
doorgangsdeur geplaatst. Door de hevige windvang en de zwaarte van het gevaarte werd 
enkele maanden later een bevestigingspin en een deurpomp aangebracht. Ook de achterdeur 
van de gang kreeg een deurpomp die het dichtklappen voorkomt.  
 
Oude kaartenkamer 
In de weken voor de officiële opening werd al het materiaal en rekken in het voorlopige atelier 
(oude kaartenkamer in Oud Schoolgebouw) ondergebracht in de atelierruimte van de nieuwe 
achterbouw. De oude barkast verhuisde naar de grote zaal en doet dienst als toog voor 
recepties. Deze ruimte werd in 2006 opnieuw gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen, 
vergaderruimte en plaats om bruikleenmateriaal voor tijdelijke tentoonstellingen op te slaan. 
 
Schilderwerken 
In juni werd in het oude museumgebouw binnenschilderwerken uitgevoerd. Alle raamwerken 
en deurstijlen werden opgefrist. Vooraf werden alle gordijnen en overgordijnen weggenomen 
en kregen bij die gelegenheid een grondige schoonmaakbeurt.  
 
Gevelverlichting op de stoep 
Eind augustus brachten de werklieden van Imewo spotlichten aan tussen de stoepstenen voor 
de geklasseerde neogotische gevel van het oud museum. ‘s Avonds wordt de gevel van het 
museum opnieuw belicht. 
 



8.4. Museumtuin 
 
Van 2004 tot 2006 stonden er in het oude tuingedeelte tussen de garnaalschuit en het 
afsluithekken aan de Pannenstraat drie containers waarin alle collectiestukken werden 
opgeborgen die in de oude schuur/atelierruimte stonden. Samen met de medewerkers van de 
dienst Feesten werd de inhoud naar het nieuwe depot overgebracht. In juni werden de drie 
containers uit de tuin gelicht en weggevoerd. De gemeentelijke Groendienst nam dit 
tuingedeelte onder handen. 
 

   
 
Op 11 december werd door de dienst Feesten twee oude grenspalen België/Nederland en 
Knokke/Heist in de oude tuin naast het geklasseerde gebouw gedeponeerd. De plaatsing ervan 
is naar een latere datum verschoven. 
 

8.5. Garnaalschuit Jessica 
 
In juni werd een metalen trap met kijkplatform tegen de dekwering van de schuit aangebracht. 
Nu kan de boot worden bezichtigd vanop dekhoogte. De gemeentelijke elektriciens plaatsen en 
sluiten de bootverlichting aan. Deze is nu ook ’s avonds verlicht. 
 
In december wordt een infobord over de garnaalschuit aan de trap geplaatst. 

 
8.6. Dossier Integrale toegankelijkheid 
 

In het kader van KustActieplan III (kortweg KAP III) werd in maart het dossier Integrale 
toegankelijkheid van het bezoekerscentrum 2000 jaar Zwinstreek en van Sincfala, Museum 
van de Zwinstreek ingediend bij de Vlaamse overheid om de toegankelijkheid van de totale 
museumsite en het Oud Schoolgebouw aan te kunnen passen met een centrale balie, tussen 
beide museumgebouwen, en een lift in het Oud Schoolgebouw. 
 
Dit dossier (KAPIII 2006 – 013) werd door de Vlaamse overheid/Toerisme Vlaanderen 
weerhouden en zal voor een bedrag van € 222.726 gesubsidieerd worden. Het ligt in de 
bedoeling deze werken te realiseren voor de start van het zomerseizoen 2008. 
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Bijlage 1 - Lijst van schenkingen 
 
1 pikzeis, miniatuurmodel steenbakoven, 2 schietspoelen  Maertens Daniël Heist 
1 oude inch - lintmeter in leer etui (Rabone)    Geselle Rudy  Heist 
1 blokschaaf        Savels Alfons  Heist 
1 verstekhaak        Savels Alfons  Heist 
1 booromslag        Savels Alfons  Heist 
1 profielschaaf        Savels Alfons  Heist 
1 foto met kader vissersboot Z.105/ Atlas    Cattoor Freddy  Heist 
1 kader met krantenpagina 'De drama's der Zee'   Welvaert Patrick Heist 
1 kader met krantenpagina 'Drama H 83'    Welvaert Patrick Heist 
Boekje, programma's jubileumviering E.H.A Vandesompele  De Vocht Juul  Heist 
2 Dasco films Folkloremarkt/Station/boerenschuur/zeewijding  Desmidt André  Knokke 
1 daglamp/1 nachtlamp/1 vuurtorenlamp    Engelrelst Ronny Heist 
zw/w foto visser Wtterwulghe Franciscus    Couwyzer Jozef  Duinbergen 
zw/w foto kantenklosster       Couwyzer Jozef  Duinbergen 
Kopie landkaart 'Les provinces de Flandres'    Couwyzer Jozef  Duinbergen 
zw/w landkaart België       Couwyzer Jozef  Duinbergen 
Kadastraal plan Heyst "Popp"      Couwyzer Jozef  Duinbergen 
Zeekaart Vlaamse Banken      Couwyzer Jozef  Duinbergen 
3 Zeekaarten 1440/1441/1442      Couwyzer Jozef  Duinbergen 
Kopie zeekaart: La cote de Flandre     Couwyzer Jozef  Duinbergen 
Zeekaart "The North Sea", Southern sheet 2182A   Couwyzer Jozef  Duinbergen 
Klompenmakersmateriaal       Dezutter Danië  Knokke 
1 slijpsteen voor klompenmateriaal     Dezutter Danië  Knokke 
1 houten schroefbank       Dezutter Danië  Knokke 
4 delen 'enkele aspecten arbeidsongevallen zeevrisserij'  De Vocht Juul  Heist 
4 mappen met dia’s over het P.M.I. te Heist     De Vocht Juul  Heist 
1 boek: Momentopnamen bij de dieren in de wildernis   Brulez Hélène  Heist 
1 diamap 'De bouw van de Z121' vissersboot    Meyers Pierre  Zeebrugge 
Plan de Knokke- Le- Zoute / Albert -Plage    Lannoy Danny  Knokke 
Plan - Guide Knokke le Zoute / Albert Plage    Lannoy Danny  Knokke 
1 bord met drankprijzen hotel Bristol Heist    Devos Liliane  Heist 
hotelporselein: 1 koffiekop,onderschoteltje,eetbord   Devos Liliane  Heist 
1 klein en 1 groot badhanddoek hotel Bristol    Devos Liliane  Heist 
4 stuks hoteltafellinnen, 2 bestekhouders hotel Bristol   Devos Liliane  Heist 
2 keukenhanddoeken hotel Bristol     Devos Liliane  Heist 
2 tafeldoeken met borduur naam hotel Bristol    Devos Liliane  Heist 
1 zwartwitfoto begrafenisoptocht 1920 met K. AlbertI   Vervarcke Marc  Knokke 
1 boekje 'Zo zongen zij te Heist a/Zee'     Coornaert Maria Duinbergen 
1 olielamp uit glas       Geselle Rudy  Heist 
1 oude gloeilamp       Geselle Rudy  Heist 
1 servet van Hotel Ste Anne Heyst     Vermeersch René Knokke 
1 Hartvormig wafelijzer Hotel Ste - Anne    Vermeersch René Knokke 
St.-Guthago Tijdingen: jg 1983-1989/1990-2001   Janssens Luc  Heist 
4 koffers met dia's 'Haven van Zeebrugge toen en nu'   Wenmaekers Georges Duinbergen 
3 rekken met dia's : Zeedijk/Zeesluis Zeebrugge   Wenmaekers Georges Duinbergen 
1 zak boeken haven Zeebrugge, persknipsels scheepsrampen  Wenmaekers Georges Duinbergen 
Tijdschriften, zeekaarten , en boordinstrumenten PMI   PMI- Vriendenkring Heist 
1 postkaart 'La fête du village' Grand Hotel Léopold II   Geselle Rudy  Heist 
2 borden Handbooggilde Duinengalm Heyst aan Zee   Geselle Rudy  Heist 
1 blauwe en witte schort, 1 kaart Heist-Ramskapelle 1955  Callant-Claeys Delphin Duinbergen 
Boekjes Eucharistieviering,gemeenteschool Koolkerke   Callant-Claeys Delphin Duinbergen 
Katern uit boek missionarissen Opper Congo    Callant-Claeys Delphin Duinbergen 
1 envelop oude winkelrekeningen,vendities, stoeten Brugge  Callant-Claeys Delphin Duinbergen 
3 kunstwerken bloemen met haaien-en roggentanden-1985  Lippens François Vlezenbeek 
Verguld porselein oude casino Blankenberge-22 stuks   Lippens François Vlezenbeek 
Kalender 2006 van de VLIZ      Vlaams Inst. Zee Oostende 
1 Handleiding inpakmachine 'Rosalie Babelutte'   Verheecke André Heist 
1 kader prent: Belgisch Volksmuseum/Schepen van vaerten…  Lippens François Vlezenbeek 
1 kader prent: Belgisch Volksmuseum/ Visserij    Lippens François Vlezenbeek 
1 kader waterverf: les oiseaux de Flandres    Lippens François Vlezenbeek 
1 kader olieverf 'Le vieux moulin'     Lippens François Vlezenbeek 
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1 kader, litho:Provincie Zuid-Holland'     Lippens François Vlezenbeek 
1 kader 'Pars Flandriae orientalis, 17e eeuw    Lippens François Vlezenbeek 
1 kader glasgravure 'Knokke' G. Swaenepoel, 1989   Lippens François Vlezenbeek 
1 kader 'kaart van Oostende, 18 e eeuw, gravure   Lippens François Vlezenbeek 
1 kader schilderij 'Eglise de Knocke'     Lippens François Vlezenbeek 
1 kunstwerk: zonnevlecht uit haaientanden    Lippens François Vlezenbeek 
1 kader schilderij'Ostende den 24 augustus 1887'   Lippens François Vlezenbeek 
Tinnenschaal: St.-Sebastiaangilde' Knokke    Lippens François Vlezenbeek 
1 bord 'De Kustvrienden 1921 - 1971- Knokke    Lippens François Vlezenbeek 
1 boek 'Oostende in oude prentkaarten/Y.Vyncke   Lippens François Vlezenbeek 
11 kalenderfoto's oude prentkaarten Knokke    Lippens François Vlezenbeek 
1 boekje 'Knokke, streke van geluk en vree'    Lippens François Vlezenbeek 
1 STRATENPLAN VAN Belgische kustgemeenten   Lippens François Vlezenbeek 
1 plan en luchtfoto haven van zeebrugge    Lippens François Vlezenbeek 
9 boekjes: art ancien, région de l'escaut/Gilde Archers, enz  Lippens François Vlezenbeek 
1 carte de belgique / West-Vlaanderen     Lippens François Vlezenbeek 
2 boeken: Bruges et la Mer/ l'Epopée d'ostende   Lippens François Vlezenbeek 
4 boeken oude prentkaarten Oostende, Brugge,Lissewege  Lippens François Vlezenbeek 
4 boekjes:Westende,Zeebruges,l'Abbaye des dunes,Furnes  Lippens François Vlezenbeek 
1 tinnen schaal: Hazegras Polder, anno 1782    Lippens François Vlezenbeek 
1 vaantje 'Bakkersbond De Toekomst Knokke-Heist - 60 jaar'  Van de Velde Jaak Duinbergen 
1 gedicht op kartonstrookje van E. Mattelaer 'Uw Schild'  Van de Velde Jaak Duinbergen 
1 kopie van boekje Jubeljaar bakkersbond 1919-1979   Van de Velde Jaak Duinbergen 
1 dialader over Glaverbel, afbraak Grand Hotel, Zeesluis  Wenmaekers Georges Duinbergen 
Envelop foto's oude haven , vismijn, achterhaven Zeebrugge  Wenmaekers Georges Duinbergen 
1 boek 'Royal Knokke Footballclub/ H. Lievens    Wenmaekers Georges Duinbergen 
2 folder havendagen 1970/ Kaart wallonië/Histor.Atlas/  Wenmaekers Georges Duinbergen 
Rond de Poldertorens/jg 1959/1963/1694/1967/1968   Wenmaekers Georges Duinbergen 
Souvenir de Knokke van André Dhondt     Wenmaekers Georges Duinbergen 
Het beeld van Lissewege door André Cartreul    Wenmaekers Georges Duinbergen 
De Haven van Zeebrugge…/ Freddy Jones    Wenmaekers Georges Duinbergen 
Folder Zeebouw/Zeezand: Nieuwe buitenhaven Zeebrugge  Wenmaekers Georges Duinbergen 
Het landschap in Vlaanderen/ prof A. Verhulst    Wenmaekers Georges Duinbergen 
Sail Brugge 2002       Wenmaekers Georges Duinbergen 
Zeebouw Zeezand Zeebrugge, brochures    Wenmaekers Georges Duinbergen 
Wandelen door de mooiste landschappen België   Wenmaekers Georges Duinbergen 
Foto zwartwit opening van de tweede Tuinwijk te Heist   Vanhulle Juliette Heist 
Vlag 'F.C. Heyst - 1924'       Vanhulle Juliette Heist 
1 vlag: PVV - Jongeren       Van Der Hooft Kathlee Knokke 
1 vlag PVV Jongeren 1938- Vrijheid-solidariteit   Van Der Hooft Kathlee Knokke 
1 vlag 'Hoger Leven, Vrouwen Knokke'     Van Der Hooft Kathlee  Knokke 
1 vlag 'Vrouwenbond- PVV Knokke'     Van Der Hooft Kathlee  Knokke 
2 vlaggen Cultuurraad Knokke-Heist      Haezebrouck Yvan Knokke 
1 tinnen plaat: K.V.S. Knocke A/Z, Peperstraete Lucien 1902-62 Peperstraete Patricia Knokke 
1 tinnen plaat: K.V.S. 1902 - Knocke - 192    Peperstraete Patricia Knokke 
1 bord:K.V.S. Knocke a/zee-1902-1952 - Van Hecke Theo  Peperstraete Patricia Knokke 
1 bord: Knokke-100 jaar badplaats 1880 - 1980 Cnoc is Ier  Peperstraete Patricia Knokke 
1 bord: Kon. Handbooggilde St.-Sebastiaan 1648-Knokke-1948 Peperstraete Patricia Knokke 
1 bord: K.V.S. Knocke 1902-1982     Peperstraete Patricia Knokke 
1 bord: Knokke Zoute - Albertplage     Peperstraete Patricia Knokke 
5 laders dia's Heyst vroeger en nu , nrs 1 tot 5   Vlietinck Nera  Heist 
1 orderrek, bestelbonnen, en menubord Hotel Bristol Heist  Delacourt Christian Heist 
1 vlag 'Kroostrijke Gezinnen Heyst aan Zee'    De Backere Roger Heist 
2 houten beelden man en vrouw - vissers    Serreyn Anna  Heist 
Koffer met priestergewaden (kazuifel, hemd en linten)   Storm Maria  Knokke 
1 houten bergkoffer, 1 kastje, 1 houten projectorstatief  PMI- Vriendenkring Heist 
Schoolboeken, almanakken, tijdschriften, kaarten, documenten PMI- Vriendenkring Heist 
diverse laders en koffers diabeelden, foto's    PMI- Vriendenkring Heist 
1 doos blauwe kielen        PMI- Vriendenkring Heist 
5 dozen met didactisch materiaal     PMI- Vriendenkring Heist 
Dozen met divers mat( modellen, snoeren, projectiemat.)  PMI- Vriendenkring Heist 
Radioapparaat in houten draagkist     PMI- Vriendenkring Heist 
1 garnaalzeef van Z 582      Vantroye Franky Zeebrugge 
3 DVD's van zeereizen op de Z 91- De Noordhinder   Rappé Philip  Blankenb. 
1 koperen boeilicht       Van Haecke Willy Heist 
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Affiche: Stem Jeffrey-wijkburgemeester- nr 2    Café De Meerpaal Heist 
Bronzen boerenkar met trekpaard     Viaene Wilfried  Heist 
Sierschaal, keramisch, landschap met molen    Viaene Wilfried  Heist 
1 lot van 6 prenten van oude zeilschepen     Missault-Vanoverschel Brugge 
1 lot 10 posters Zeebrugse vissersschepen    Missault-Vanoverschel Brugge 
1 moderne vuurpijl       Savels Marleen  Heist 
3 houten scheepskatrollen      Vandenberghe Frans Zele 
Nieuwsblad van de Kust, 29 /09/1955     Van Haecke Willy Heist 
13 sierborden 'Cnoc Is Ier'      Demon Johan  Heist 
1 houten watertonnetje      Van Haecke Willy Heist 
1 gedenksteentje 1938 - 1963 'De Heistse Klakkertjes'  Deschryver Robert Heist 
1 kader met 'Projet de tennis à Duinbergen'    Gits Joseph  Brugge 
1 kader met foto'Stichters Supportersclub De Zeemeermin'  Naert Frank  Heist 
1 amulet (zilver) KBVB 1935 - 1936     Naert Frank  Heist 
1 brevet en medaille 'Sportverdienste Naert Albert   Naert Frank  Heist 
Acht medailles 'Oud Gloriën'      Naert Frank  Heist 
1 Plaquette 'Veterans FC Kopstal'     Naert Frank  Heist 
Souper 'Oud Gloriën ' 1979      Naert Frank  Heist 
Vier wimpels voetbalclubs      Naert Frank  Heist 
Boekje 'Veteranen Voetbaltoernooi 27/09/2003'   Naert Frank  Heist 
1 kleurenfoto 'Oud Gloriën'      Naert Frank  Heist 
1 kader met kleuren foto 'Oud Gloriën'     Naert Frank  Heist 
1 kader met kleurengravure 'München Gladbach'   Naert Frank  Heist 
2 porseleinen borden Veterans FC  Kopstal    Naert Frank  Heist 
1 Tinnenschaal 'Oud Gloriën'      Naert Frank  Heist 
1 Beeldtrofee FC Tricolor Veterans 1978    Naert Frank  Heist 
1 Kristallen beker (Toernooi O.G. 1978'    Naert Frank  Heist 
1 kader FC Heist 'Onze kampioenen' 1953-1954   Neyts Albert  Heist 
1 affiche: Old Glorien Night ' zaterdag 11 november 2006  Neyts Albert  Heist 
1 olieverfschilderij: Schipbreuk Resoluut, 1887 + tekst  Daniël Serie  Heist 
2 tegels: Muziekfestival Knokke-Heist St. Cecilia Heist   Thouet Aimé  Heist 
Speldjes, badges en schildjes Canadese Bevrijdingsmars  Thouet Aimé  Heist  
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Bijlage 2 - Lijst van bruiklenen 
 
Zilveren kommetje, thee- en koffiekannetje Hotel Memlinc Deklerck Christophe  Knokke 
1 ingekaderde foto Hotel Memlinc    Deklerck Christophe  Knokke 
2 oude foto's Hotel Memlinc     Deklerck Christophe  Knokke 
3 oude folders Hotel Memlinc     Deklerck Christophe  Knokke 
1 verguld lepeltje Hotel Memlinc    Deklerck Christophe  Knokke 
Porseleinen asbakje Hotel Memlinc    Deklerck Christophe  Knokke 
2 oude hotelreglementen (1 ingekaderd) Engels/Frans  Deklerck Christophe  Knokke 
2 oude reproducties Hotel Memlinc    Deklerck Christophe  Knokke 
4 stuks hotelporselein (2 borden, 1 schaaltje, 1 kannetje) Deklerck Christophe  Knokke 
3 oude foto's hotel prins Boudewijn    Bleyaert Rita   Knokke 
1 zilveren dienblad met naam hotel Boudewijn   Bleyaert Rita   Knokke 
1 metalen sleutelhanger hotel Prins Boudewijn   Bleyaert Rita   Knokke 
2 tandenborstels met naam hotel in doosje   Bleyaert Rita   Knokke 
1 scheerlotion, zeepjes, en shampoo in doosjes hotel  Bleyaert Rita   Knokke 
2 diepe borden met naam hotel Prins Boudewijn  Bleyaert Rita   Knokke 
2 grote en 2 kleine handdoeken     Bleyaert Rita   Knokke 
1 oude leren golftas en 16 golfstokken    Peckelbeen Rita  Knokke 
Vlag Zwinneblomme uit de jaren zeventig   Verhasselt Steven  Knokke 
Infokrantjes 'Oud Gloriën' (proefnr. 2005/1,2-2006/3)  Neyts Albert   Heist 
4 bekertrofeeën en 1 tinnen schaal -Oud Gloriën  Janssens Valère  Heist 
1 beker/1 wimpel/1 voetbaltrui/1 supporterstrui   Neyts Albert   Heist 
1 bronzen trofee 'Leon Odekerken' - Veteranen toernooi OG De Clercq Daniël  Heist 
1 gouden schoen 1977 - Oud Gloriën    Coppejans Jozef  Heist 
1 Fotoalbum 'Inauguration Port de Bruges   Lams Guido   Wingene 
1 boek: Baron de Maere…     Lams Guido   Wingene 
1 Groot eremerkketting 'Karnavalkomiteit Knokke-Heist ' Engelrelst Ronny  Heist 
6 videocassetten: carnaval 1991,1992,1994,1995,2000 Devos Michel   Heist 
6 videocassetten,3 DVD's: carnavalstoeten jaren 1990/2000 Engelrelst Eric   Heist 
3 VC tapes Carnaval 1986/87/89/'90 + fotoalbum Carnaval Bonte Marc   Heist 
2 fotoalbums Carnaval Heist jaren 1970 - De Wullok  Vanbelleghem Luc  Heist 
4 kaders carnavalfoto's 1999 - 2000 - 2003 - 2006  Demon Roger   Knokke 
6 diadozen Carnaval Heist - De Wullok    Monballyu Mark  Heist 
2 platen ontwerp Joris Rappé Eskimowagen De Wullok, foto's Vanden Abeele Patrick  Heist 
Foto's, plakboek, vlag; kostuums, video, kevermasker  Callewaert Martine  Knokke 
1 scepter, 1 lint, 3 medailles, 1 pin, 1 bierpot, 1 cape, foto’s Thiel Hans   Dudzele 
1 kostuum, 2 bierpotten, 4 klakkers, 1 envelop met foto's Engelrelst Eric   Heist 
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Bijlage 3 – Codering collectie 
 

LEGENDE - De collectie van Sincfala, Museum van de Zwinstreek is ingedeeld in deelcollecties  (Kolom A) weergegeven door drie letters (Kolom B). 
Elke deelcollectie bestaat uit een aantal rubrieken (Kolom C) weergegeven door twee letters (Kolom D). Elke rubriek kan bestaan uit een onderrubriek 
(Kolom E) weergegeven door twee letter (Kolom F). Indien er geen worden gebruikt geldt de code XX. Rubrieken kunnen eventueel later alsnog 
opgesplitst worden zonder de totaalcode te moeten veranderen. Na een code van zeven letters volgt een cijfercode van vijf cijfers (Kolom G) gelinkt aan 
de Rubriek/Deelrubriek: 00000, 00001, 00002, 00003… Uitzonderlijk wordt de cijfercode gebruikt om een onderrubriek nog eens in te delen, bvb. 00000 
t/m 29999, 30000 t/m 59999, 60000 t/m 89999. Elk collectiestuk heeft dus een code van zeven letters en vijf cijfers. 

Deelcollectie 
COD
E Rubriek

COD
E Onderubriek

COD
E Nummer

Affiches AFF Evenementen EV  XX 00000 t/m 99999
   Reclame RC  XX 00000 t/m 99999
   Toeristisch TO  XX 00000 t/m 99999
   Verkoop VK  XX 00000 t/m 99999
   City advertising CA  XX 00000 t/m 99999
   Notariële NO  XX 00000 t/m 99999
   Tentoonstellingen TT  XX 00000 t/m 99999
    Oorlog OL   XX 00000 t/m 99999
Ambachten AMB Bakker BA  XX 00000 t/m 99999
   Drukker DR  XX 00000 t/m 99999
   Hoedenmaker HM  XX 00000 t/m 99999
   Klompenmaker KM  XX 00000 t/m 99999
   Kuiper KU  XX 00000 t/m 99999
   Loodgieter LG  XX 00000 t/m 99999
   Metser MS  XX 00000 t/m 99999
   Molenaar MO  XX 00000 t/m 99999
   Schoenmaker SC  XX 00000 t/m 99999
   Smid SM  XX 00000 t/m 99999
  Steenbakker SB  XX 00000 t/m 99999
    Timmerman TM   XX 00000 t/m 99999
Archeologie ARC Tonwaterputten (inhoud) TW  XX 00000 t/m 99999
   Diverse (moefe, pekpot…) DV  XX 00000 t/m 99999
   Zeevondsten ZV Baardmankruiken KR 00000 t/m 99999
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      Terra sigilata TS 00000 t/m 99999
        Mammoettanden, beenderen BO 00000 t/m 99999
Audiovisuele materialen AVM Audiomaterialen AU Cassettes CA 00000 t/m 99999
      CD CD 00000 t/m 99999
      Grammofoonplaten GP 00000 t/m 99999
   Fotografisch materiaal FO Dia's DI 00000 t/m 99999
      Ekta's EK 00000 t/m 99999
      Albums AL 00000 t/m 99999
      Glasplaten GP 00000 t/m 99999
      Foto's FO 00000 t/m 99999
      FotoCD's CD 00000 t/m 99999
      Prentbriefkaarten PK 00000 t/m 99999
   Filmmateriaal FI Cd-roms CD 00000 t/m 99999
      DVD DV 00000 t/m 99999
      Video VI 00000 t/m 99999
        MM-films MM 00000 t/m 99999
Devotionaliae DVO Bedevaartvaantjes BV  XX 00000 t/m 99999
   Voorwerpen VO  XX 00000 t/m 99999
   Heiligenbeelden HB  XX 00000 t/m 99999
   Bidprentjes BP  XX 00000 t/m 99999
   Kaders KA  XX 00000 t/m 99999
   Scapulieren (heiligenmedaillon?) HM  XX 00000 t/m 99999
    Kruisbeelden KB   XX 00000 t/m 99999
Didactisch materiaal DID Didactische platen en rollen PL Aardrijkskunde AA 00000 t/m 99999
      Algemeen AL 00000 t/m 99999
      Biologie BI 00000 t/m 99999
      Geschiedenis GS 00000 t/m 99999
      Godsdienst GO 00000 t/m 99999
      Landbouw LA 00000 t/m 99999
   Schoolboeken SB Aardrijkskunde AA 00000 t/m 99999
      Biologie BI 00000 t/m 99999
      Geschiedenis GS 00000 t/m 99999
      Godsdienst GO 00000 t/m 99999
      Muziek MU 00000 t/m 99999
      Rekenen RK 00000 t/m 99999
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      Taal TA 00000 t/m 99999
      Visserij VI 00000 t/m 99999
   Schoolgerief SG  XX 00000 t/m 99999
   Schoolschriften SS Lager onderwijs LO 00000 t/m 99999
      Hoger onderwijs HO 00000 t/m 99999
      Technisch onderwijs TO 00000 t/m 99999
      Visserijonderwijs VO 00000 t/m 99999
   Rapporten en diploma's RD  XX 00000 t/m 99999
    Didactische Voorwerpen VO   XX 00000 t/m 99999
Diverse verzamelingen VRZ Flessenscheepjes FS  XX 00000 t/m 99999
   Luciferdoosjes LD Apart AP 00000 t/m 99999
      Albums AL 00000 t/m 99999
   Mannekensbladen MB  XX 00000 t/m 99999
   Medailles en erepenningen MD  XX 00000 t/m 99999
   Eretekens ET  XX 00000 t/m 99999
   Waardepapieren WP Effecten EF 00000 t/m 99999
      Geld GE 00000 t/m 99999
   Bierviltjes BV  XX 00000 t/m 99999
    Munten MU   XX 00000 t/m 99999
Documenten DOC Familiearchivalia FA Erfenisakten EA 00000 t/m 99999
      Geboorteakten GA 00000 t/m 99999
      Geboortekaartjes GK 00000 t/m 99999
      Huwelijksaankondigingen HK 00000 t/m 99999
      Huwelijksakten HA 00000 t/m 99999
      Trouwboekjes HB 00000 t/m 99999
      Gelukwensen - Verjaardagen GW 00000 t/m 29999
      Gelukwensen - Nieuwjaarskaarten   30000 t/m 59999
      Gelukwensen - Nieuwjaarsbrieven   60000 t/m 89999
      Overlijdensakten RA 00000 t/m 99999
      Rouwbrieven RB 00000 t/m 99999
      Rouwkaartjes RK 00000 t/m 99999
      Stambomen SB 00000 t/m 99999
      Menukaarten MK 00000 t/m 99999
   Kleine documenten KD  XX 00000 t/m 99999
   Ingebonden documenten ID  XX 00000 t/m 99999
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   Kranten en tijdschriftartikels KT  XX 00000 t/m 99999
   Privé-archief PA Xaverianen XA 00000 t/m 99999
      Van Dierendonck VD 00000 t/m 99999
        Klakkertjes KA 00000 t/m 99999
Hobby, sport en spel HSS Verenigingen VE Duivenmelkers DU 00000 t/m 99999
      Rokersclub RC 00000 t/m 99999
      Schuttersgilden SG 00000 t/m 99999
      Vinkenzetters VZ 00000 t/m 99999
      Heemkundige Kringen HK 00000 t/m 99999
      Klakkertjes KA 00000 t/m 99999
      Sportvereningingen SV 00000 t/m 99999
   Speelgoed SP  XX 00000 t/m 99999
   Foto- en filmapparatuur FF  XX 00000 t/m 99999
   Muziek MU Partituren PA 00000 t/m 99999
      Rollen RO 00000 t/m 99999
        Instrumenten IN 00000 t/m 99999
Huisraad HUI Bestek BE  XX 00000 t/m 99999
   Glas GA  XX 00000 t/m 99999
   Keukengerei KM  XX 00000 t/m 99999
   Serviesgoed SE  XX 00000 t/m 99999
   Decoratieve elementen DC  XX 00000 t/m 99999
   Linnen LI Huishoudlinnen HL 00000 t/m 99999
      Lakens LA 00000 t/m 99999
        Sier- en schouwlappen SL 00000 t/m 99999
Kaarten, plattegronden en plannen CAR Landkaarten LK  XX 00000 t/m 99999
   Zeekaarten ZK  XX 00000 t/m 99999
    Bouwplannen BP   XX 00000 t/m 99999
Kleding KLE Algemeen AL  XX 00000 t/m 99999
   Mannen MA  XX 00000 t/m 99999
   Vrouwen VR  XX 00000 t/m 99999
   Kinderen KI  XX 00000 t/m 99999
   Accessoires AC  XX 00000 t/m 99999
   Klakkertjes KL  XX 00000 t/m 99999
   Vissers VI  XX 00000 t/m 99999
   Schoeisel SC Klompen KL 00000 t/m 99999
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      Schoenen/laarzen SL 00000 t/m 99999
        Schaatsen SC 00000 t/m 99999
Landbouwmateriaal LAN Algemeen (garelen…) AL  XX 00000 t/m 99999
   Graanteelt GR  XX 00000 t/m 99999
   Kaasmakerij KA  XX 00000 t/m 99999
   Melkerij ME  XX 00000 t/m 99999
   Machines MA  XX 00000 t/m 99999
   Maquettes MQ  XX 00000 t/m 99999
   Ongediertebestrijding OG  XX 00000 t/m 99999
    Veeteelt VE   XX 00000 t/m 99999
Meubilair MEU Café CA  XX 00000 t/m 99999
   Huis HU  XX 00000 t/m 99999
   School SC  XX 00000 t/m 99999
    Winkel WI   XX 00000 t/m 99999
Militaria MIL Aankondigingen AK  XX 00000 t/m 99999
   Decoratieve elementen DC  XX 00000 t/m 99999
   Passen PA  XX 00000 t/m 99999
   Flyers FL  XX 00000 t/m 99999
    Wapens WA   XX 00000 t/m 99999
Schilderijen SCH Schilderijen SC In kader XX 00000 t/m 49999
      Niet in kader XX 50000 t/m 99999
   Tekeningen TE In kader XX 00000 t/m 49999
      Niet in kader XX 50000 t/m 99999
   Aquarellen AQ In kader XX 00000 t/m 49999
      Niet in kader XX 50000 t/m 99999
   Litho's / Etsen / Gravures LI In kader XX 00000 t/m 49999
      Niet in kader XX 50000 t/m 99999
   Prenten PR In kader XX 00000 t/m 49999
        Niet in kader XX 50000 t/m 99999
Vissers- en scheepsmateriaal VIS Visnetten NE  XX 00000 t/m 99999
   Scheepslampen LA  XX 00000 t/m 99999
   Navigatie-instrumenten NA  XX 00000 t/m 99999
   Scheepsmaquettes MQ  XX 00000 t/m 99999
   Scheepsplannen PL  XX 00000 t/m 99999
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   Kaders KA Verenigingen VE 00000 t/m 99999
      Vissersboten BO 00000 t/m 99999
      Scheepsrampen RA 00000 t/m 99999
    Algemeen (garnaalzeefden…) AL   XX 00000 t/m 99999
Vlaggen VLA Vlaggen VL  XX 00000 t/m 99999
   Bijbehoren/Accessoires AC Vlaggenstokken VS 00000 t/m 99999
      Opbergkoffers OK 00000 t/m 99999
   Vaandels VA Processievaandels PV 00000 t/m 99999
        Vaantjes VN 00000 t/m 99999
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Bijlage 4 - Lijst van de groepsbezoeken 
 

Gidsenkringen 
15/05/06 Garnalentocht – Gidsenkring Sincfal 45 personen 
28/05/06 Garnalentocht – Gidsenkring Sincfal 45 personen 
21/06/06  Garnalentocht – Gidsenkring Sincfal 26 personen 
10/07/06 Garnalentocht – Gidsenkring Sincfal 20 personen 
07/09/06 Garnalentocht – Gidsenkring Sincfal 13 personen 

Groepen 
15/01/06 WNZB  775 personen 
29/01/06 Wandelclub St.-Pieters Leeuw 15 personen 
17/02/06 Vanhulle Pieter Boechoute  12 personen 
11/03/06 ACV Zeebrugge  38 personen 
26/03/06 Sint-Guthago 33 personen  
30/03/06 Vereniging Probus – Aardenburg - Nederland 49 personen 
22/04/06 Groep Philippe Driessens 46 personen 
24/04/06 Vzw Leef (Antwerpen)  11 personen 
18/05/06 IPZ-Knokke-Heist : delegatie Oostenrijk 12 personen 
22/05/06 Hologne Bernadette 22 personen 
7/06/06 Centre d’ Excellence  22 personen 
13/06/06 Dagactiviteitencentrum ‘De Kajuit’ 15 personen + 3 begeleiders 
18/06/06 Four Wheels vzw Roeselare 35 personen 
20/06/06 Jean Pierre Debourgh/ Blauwe Toren 43 personen + 2 begeleiders 
5/07/06 KVLV-Westkapelle ( Erna Van de Sompele) 22 personen + 1 begeleider 
10/08/06 Cult. Centrale Eglantier (Van Renterghem) 28 personen + 1 begeleider 
21/08/06 Landelijke Gilde Lovendegem 20 personen + 1 begeleider 
22/08/06 OCRA Uitkerke - Blankenberge 50 personen + 1 begeleidster 
3/09/06 K.V.G. Waregem  (Mr Bernard Vincke) 33 personen + 1 begeleider 
5/09/06 KVLV Ramskapelle 21 personen + 1 begeleider 
10/09/06 Kasteelvrienden Mariënstede Dadizele 14 personen 
25/09/06 Landelijke Gilde Brugge Noord 50 personen + 1 begeleider 
26/09/06 KVLV Lapscheure 16 personen 
7/10/06 Oud Gloriën Heist 25 personen + 1 begeleider 
15/10/06 Familie De Ketelaere 27 personen 
19/10/06 ABVV en BM - gepensioneerden 10 personen 
16/12/06 Vrienden van Valentin Vermeersch  20 personen  

Scholen uit Knokke-Heist 
12/01/06 De Zeeparel 9 leerlingen + 1 begeleider 
23/06/06 OLV Ter Duinen 15 leerlingen + 2 begeleiders 
28/06/06 Het Anker  22 leerlingen + 1 begeleider 
26/07/06 De Korenbloem  11 kinderen + 2 begeleidsters 
25/09/06 OLVO Ramskapelle 13 kinderen + 1 begeleider 
22/11/06 Het Anker 22 leerlingen + 2 begeleidsters 

Scholen buiten Knokke-Heist 
5/05/06 Ecole Française de Luxembourg 64 leerlingen + 8 begeleiders 
19/05/06 HITOK  Kalmthout 55 leerlingen + 4 begeleiders 
10/05/06 VBS St. – Henricus Torhout  9 leerlingen + 1 begeleidster 
30/05/06 VBS Ouwegem  45 leerlingen + 4 begeleiders 
12/09/06 Sint-Carolus  24 leerlingen + 1 gids 
20/09/06 VBS Moorslede 64 leerlingen + 4 begeleiders 
2/10/06 Don Bosco Haacht 30 personen + 1 gids 
2/10/06 KAV Sint – Niklaas  49 personen + 1 gids 
13/10/06 GBS Merelbeke  80 leerlingen + 8 begeleiders 
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Week van de Zee 
02/05/06 Vrije basisschool Windekind 17 leerlingen + 1 begeleider 
02/05/06 Vrije basisschool Polderkind 13 leerlingen + 1 begeleider 
03/05/06 Vrije basisschool OLVO 22 leerlingen + 1 begeleider 
04/05/06 Vrije Basisschool Heilige Margaretha 21 leerlingen + 1 begeleider 
04/05/06 Vrije basisschool OLVO 23 leerlingen + 1 begeleider 
05/05/06 Vrije Basisschool OLVO 17 leerlingen + 1 begeleider 
09/05/06 Vrije basisschool Windekind 12 leerlingen + 1 begeleider 
11/05/06 Vrije basisschool Heilig Hart 18 leerlingen + 1 begeleider 
12/05/06 Vrije basisschool OLVO 17 leerlingen + 1 begeleider 
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