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De woonkamer

Keuken (Momenteel niet toegankelijk wegens corona!)

Snelzeiker

In kant.

Stootijzer

Houten kistje met
koperen potje. Daarin
werden hete kooltjes
gedaan.
Als verwarming onder
de rok.

Daar werd een paal in
gestoken. Diende om de
boot af te stoten.

Octant

Speik- of spuwpot

Voor de navigatie. De
positie werd berekend
In 8 vlakken.
(sextant = 6 vlakken)

De kauwtabak werd
Van op afstand
gespuwd naar de pot.
Hier moet nog zand
in en rond.

Snotneuze

Strijkijzer

Eerste olielamp.
De olie ging in de pot.
De wiek in de buis.
Op het einde kwam de
vlam. (druppelde soms)

Verwarmd met kooltjes.

Warmte steen
Om het bed te
verwarmen

Rooktoestel (1850)

Naalden om
netten te breien
en Korrebollen

(Moet in de keuken
hangen) De veer
opdraaien met een
zwengel. Verdraait
telkens je een klik hoort.

Lapnamen tafel

Originele keuken

De huisjes werden hersteld met wrakhout.
Deze balk komt uit een
originele
Blankenbergse Schute.

De kook- en rookhaard.
In de open schouw
Werden vissen gerookt.
(zie toestel woonkamer)

Zolder

Weinig te eten, maar
gelukkig!

Brooddozen en
broodmes
Na het maken van een
kruisteken, sneed
moeder het brood. In
de dozen werd voedsel
meegenomen.

Pendel lamp
Katrollamp om hoog
en laag te hangen.
Er zitten korreltjes in
het “potje” als
tegengewicht.

De Roesschaert

De monte-plats

De kwelgeest van
Blankenberge. Hierdoor
kregen de vissers een
Lapnaam. Pieter De
Bruyne werd Pé Majutte

Zelfgemaakte lift.
Gemaakt van een
oude eiken kast. De
Zuidwester (geel) is
voor de foto.

Heksen toestel

Baby in de lade

Stientje Kervel (Bogaert)
Olielamp met 2 latijnse
Palindromen. Verwijst
naar het kruiden
vrouwtje. Zie likeur
Stientje Kervel (50°)

Hier woonden ooit 12
Kinderen. De jongste
kreeg hier een bedje.

Dijk Blankenberge
1900

Moest de opening van
het net open houden.

Magere keuken en
herten blije.

In Blankenberge
worden 2 moorden
gepleegd. Men vindt de
lijken terug in onze
pekelput. (fictie)

Balk Keuken

Ra ra ra wat is dit?

Gemaakt door mijn
Overgrootvader
Jules Gadeyne.
Casino-oude pier-…

Spreuk

20 lapnamen van echte
Blankenbergse vissers.
Dit was om zich te
beschermen tegen de
Kwelgeest :
Roesschaert
(cfr. Lange Wapper)

Lijk in de put
Boek Pieter Aspe

Hierin werden de
bruine pekelpotten
gezet. (pekelharing,
boontjes, spek)
Het eiken deksel kan
dicht.

Platbodem die op het
strand gleed. B17 was
de laatst varende
schuit. (tot +/- 1907)

Zondagsmutsje
Lollepot

Pekelput

Blankenbergse
Schuit of Schute.

Open onderbroek om
te plassen zonderde
rok omhoog te heffen.

(Nodig voor
vergaderingen.)

Sloep

Duynezeiker

2de type vissersboot.
Kon niet meer op het
Strand aankomen.
(1ste type De Schute is
in de woonkamer te
bekijken.)

(Bijnaam van de
Blankenbergenaars)
Bier gemaakt door mijn
zonen… voorlopig echt
nog niet te drinken.

Lade in kastje

Wit mastje

Enkel te openen door
wie zijn
nieuwsgierigheid niet
meer te baas kan.

Het verhaal doet de
ronde dat deze boot
verging. Enkel het witte
puntje werd op het
staketsel terug gevonden.

