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Uw tijdschrift digitaal ! 
 
Wenst u naar de toekomst ons contactblad digitaal te ontvangen ?  
Voordelen:  
 is in kleur 
 sneller iets opzoeken 
 je spaart ruimte  
 je vermindert de papierberg 

 
Stuur een mailtje met je voorkeur naar heemkringschorre.steene@telenet.be 
 

o Enkel nog digitaal 
o Enkel hardcopy 
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HERNIEUWEN LIDGELD – SPONSERING - 2018 
 
 
Ledenbijdrage  
 
Beste leden de vereniging kan niet overleven zonder de financiële steun van haar 
leden en sponsers, waarvoor dan ook dank om ons verder te blijven steunen.  
 
Het lidgeld voor 2018 bedraagt onveranderlijk € 10,00 
Wil uw lidgeld storten op naam van Heemkring ’t Schorre Steene  
op het rekeningnummer  
 
 
001-0688371-38 
 
IBAN: BE24 0010 6883 7138 
BIC: GEBABEBB 
 
 
 
 
Sponsoring: 
 
 
U kan altijd ons tijdschrift sponseren en uw logo laten opnemen: minimum 
bijdrage van 25 euro 
 
Gelieve uw bijdrage te willen storten op het hierondervermeld rekeningnr. op 
naam van Heemkring ’t Schorre Steene en ons uw logo digitaal door te 
mailen heemkringschorre.steene@telenet.be 
 
Op eenvoudige vraag bezorgen wij u een attest van de storting 
 
 
001-0688371-38 
 
IBAN: BE24 0010 6883 7138 
BIC: GEBABEBB 
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Jubileumjaar 1978 - 2018 
 
 
 
 
Woordje van de voorzitter, 
 
 
Het 39ste jaar sedert het ontstaan van de heemkring werd afgesloten. De jaarlijkse 
tentoonstelling gebracht in november 2017 toonde ons enkele verrassende mooie 
kunstwerken over Stene in de 20ste eeuw.  
 
De heemkring ’t Schorre Steene werd opgericht op 28 februari 1978. Zij ontstond uit een 
specifieke werkgroep, gegroeid uit de organisatie rond het “Jaar van het Dorp”, onder leiding 
van toenmalig Schepen Fernand Bourgeois en Hoofdman Marcel Vandamme. Doelstellingen 
van de vereniging waren en zijn; het verzamelen en verspreiden van kennis over Stene en 
omgeving, ondermeer het ontstaan, de geschiedenis, het volksleven, de volkstaal, de 
gebruiken, het opsporen van verloren of vergeten elementen, oude gebruiksvoorwerpen, het 
tentoonstellen en het bewaren voor het nageslacht,…  
Dit jaar 2018 blaast de Heemkring dus veertig kaarsjes uit en dat mag gevierd worden.  
 
Om het jubileumjaar in te zetten werd een kalender voor 2018 aangemaakt. Deze telt 12 
prachtige foto’s van Stene van de hand van de Steense fotograaf Roger (Roy) Verhaeghe. De 
heemkring bedankt hem van harte voor zijn medewerking. Geïnteresseerden voor een kalender 
zullen we jammer genoeg moeten ontgoochelen, ze is ondertussen reeds uitverkocht. 
 
Op programma voor dit jubileumjaar staan er verder nog de uitgifte van een speciale postzegel 
en op zondag 9 september een gezellige lunch in de kinderboerderij De Lange Schuur, 
Stuiverstraat met op het menu een " zwientje aan het spit ". Het bestuur van de heemkring 
hoopt op een talrijke deelname. Meer details daarover verder in het tijdschrift.  
Houd in elk geval die datum reeds vrij. 
 
In november 2018 zal het ook honderd jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog haar 
beslag kende. De heemkring organiseerde in 2016 een tentoonstelling over Stene tijdens de 
Eerste Wereldoorlog gaf daarover ook een boek uit “Steene 1914-1918”.  
Om de herdenking aan deze sombere periode af te sluiten houdt de kring in november 2018 
een tentoonstelling met tekstaffiches die tijdens de oorlog in Stene werden verspreid samen 
met de uitgifte van een boek over het zelfde thema.  
Als naar gewoonte is er in mei de Algemene Ledenvergadering gevolgd door de Zevende dag 
met een drietal gastsprekers.  
Tijdens de zomer staat de molen ter beschikking van een dertigtal kunstenaars die u van half 
juni tot half september zullen weten te boeien met hun creaties. 
Het beloofd een druk jaar te worden en wij hopen u op een van onze activiteiten of 
evenementen die doorgaan in de molen te mogen verwelkomen. 
 
 
Daniel Deschacht 
Voorzitter 
Heemkring ’t Schorre Steene 
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ACTIVITEITENKALENDER 2018 
 
 
 
Voor 2018 zijn volgende activiteiten gepland in de molen van Stene.  
Wil deze data alvast noteren in uw agenda. 
 
 
 
Zaterdag 28 & zondag 29 april  
 

Fotoclub TER STREEP OOSTENDE, stelt tentoon in de 
molen 
 

Zondag 6 mei om 10.30 uur 
 
 

Algemene ledenvergadering in de molen 
 

Zondag 6 mei om 11.00 uur 
 
 

Zevende Dag met verschillende gastsprekers 
 

Zaterdag 12 en zondag 13 mei De Oostendse fotoclub DE MEEUWEN stelt tentoon in 
de molen 
 

Vrijdag 8 juni tot 20 september 
 
 

Start van de Zomerexpo’s, van 8 juni tot 20 september 
 

Zondag 9 september om 12.00 
 
 

Jubileumviering– lunch in de kinderboerderij 
“zwientje aan het spit” 

Vrijdag 2 november om 19.00 Vooropening jaarlijkse tentoonstelling  
“Tekstaffiches Stene 1914-1918” 
 

Zaterdag 3 & zondag 4 november Tentoonstelling  
“Tekstaffiches Stene 1914-1918”  
open voor het publiek – ingang gratis 
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Uitgifte van een JUBILEUMPOSTZEGEL 
 
 
Ter gelegenheid van het 40ste jubileum (1978-2018) geeft de heemkring een postzegel uit. 
Een hebbedingetje voor de filatelisten onder jullie. 
 

 

 
De zegels dragen het nummer 1 en zijn altijd 
frankeergeldig voor de binnenlandse 
correspondentie 
 
Kostprijs: 
 

o per blad van 20 zegels = 25 euro 
o prijs per zegel = 1,50 euro 

 
Af te halen bij één van de bestuursleden (zie lijst tijdschrift) of door storting op rekening nr. 
001-0688371-38  Met vermelding adres en het aantal 
 
IBAN: BE24 0010 6883 7138 
BIC: GEBABEBB 
 
 

JUBILEUMLUNCH – “ ZWIENTJE AAN HET SPIT” 
 
 

 

 
 

Om het jubileumjaar te vieren nodigt de 
Heemkring haar leden, sponsors, 
bestuursleden en sympathisanten uit om 
samen te genieten van een gezellige lunch 
in een typisch kader van Stene.  

 

 
Waar ?  Hoeve de Lange Schuur,  Kinderboerderij – Stuiverstraat, Oostende 
Wanneer ?  zondagmiddag 9 september 2018 – aanvang om 12.00 uur – aan tafel om 

13.00 uur 
Wat ?    aperitiefhapje, varkentje aan het spit, 7 soorten groenten, rijst, brood, warme 

en koude sauzen, jubileumtaart 
Kost ?    25 € per persoon voor de leden (partners leden worden aanzien als lid) 
   30 € per persoon voor de NIET-leden 
   Betalen bij inschrijving (bevestiging inschrijving na ontvangst betaling)  
 
 

IBAN: BE24 0010 6883 7138 
BIC: GEBABEBB 
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FOTOCLUBS STELLEN TENTOON IN DE MOLEN 
 
 

Twee Oostendse fotoclubs houden een tentoonstelling in de molen van Stene 
 

Zaterdag 28 en zondag 29 april de Fotoclub Ter Streep 
 
 

 
 
 

Meer info bij fotoclub.terstreep@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 12 en zondag 13 mei stelt de  
 
 
 

OOSTENDSE FOTOCLUB DE MEEUWEN 
 
 
 

tentoon in de molen van Stene 
 

Meer info bij valprinzie@skynet.be 
 

Valère Prinzie bestuurslid DE MEEUWEN Oostende 
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ZOMEREXPO’S IN DE MOLEN 2018 – OVERZICHT 
 

 
 
31 kunstenaars nemen deel aan de zomertentoonstellingen. Op bovenstaande foto de deelnemende 
kunstenaars (enkelen waren verontschuldigd) samen met enkele leden van het bestuur in de molen op 19 
februari 2018. 
 
Kunstenaar Discipline Periode 
SINNAEVE Miet  Keramiek/Tekenen  8 juni – 14 juni 
DE GROOF Eddy  Fotografie  8 juni – 14 juni 
CORDY Freddy  Fotografie  8 juni – 14 juni 
VANDERLINDEN Philip  Schilderijen  15 juni – 21 juni 
VANHEE Annie Schilderijen 15 juni – 21 juni 
CONSTANDT Nadine  Schilderijen  22 juni – 28 juni 
LAMS Jacqueline  Keramiek  22 juni – 28 juni 
HELMONT Sonia  Schilderijen  29 juni – 5 juli 
WOUTERS Peter  Keramiek  29 juni – 5 juli 
PRAET Gigi  Schilderijen  6 juli – 12 juli 
BULCKE Sabine  Beelden/sculpturen  6 juli – 12 juli 
DELMOUZEE Patrick  Schilderijen/ aquarel  13 juli -  19 juli 
GORTACK Ingrid  Keramiek  13 juli – 19 juli 
LESTAEGHE Christiane  Schilderijen/beelden  20 juli – 26 juli 
ZOETE Nicole  Keramiek/Grafiek  20 juli – 26 juli 
BLONTROCK Marc  Schilderijen/beelden/foto  27 juli – 2 augustus 
MOSTREY Elisabeth  Schilderijen  27 juli – 2 augustus 
VERKOUILLE Kristof  Beelden/sculpturen  3 augustus – 9 augustus 
WAUTERS Leen  Schilderijen  3 augustus – 9 augustus 
BILLIET Claudine  Aquarel  10 augustus – 16 augustus 
LEFEVRE Nicole  Sculpturen  10 augustus – 16 augustus 
ROSSEEL Jeannine  Keramiek  17 augustus -  23 augustus 
CHENOT Marleen  Pasteltekeningen  17 augustus -  23 augustus 
SIMONS Jenny  Keramiek  24 augustus -  30 augustus 
VANDENBROUCKE Liliane  Aquarel  24 augustus – 30 augustus 
VAN TROOST Redgie  Schilderijen  31 augustus -  6 september 
VANHOOREN Suzy  Beelden/sculpturen  31 augustus -  6 september 
VERBEKE Veerle  Schilderijen  7 september – 13 september 
DECOO Mia  Schilderijen  7 september – 13 september 

MAES Franky  Schilderijen/beelden  14 september – 20 september 
VAN DAMME Didier  Schilderijen  14 september – 20 september 
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Overlijden lid Maria Sioen. 
 
 

 

 
 
 
De heemkring vernam het overlijden van 
Mevrouw Maria Sioen.  
Zij was visbewerkster op rust en lid van 
verschillende verenigingen.  
Weduwe van de heer André VANDEN 
BROUCKE(† 1996). Maria werd geboren te 
Oostende op 18 oktober 1929 en overleed 
aldaar op 9 januari 2018. 
 
Zij was al jaren lid van de Heemkundige Kring 
’t Schorre Steene  
 

 
 
 
Als voorzitter van de Heemkring had ik het genoegen haar enkele jaren geleden te leren 
kennen als een lieve, begane en behulpzame vrouw.  
Wij hadden een gemeenschappelijk interesseveld, lokale geschiedenis en voornamelijk Stene. 
Ongelooflijk hoeveel zij wist te vertellen over Stene; het dorp, de Hoge Barrière, de Konterdam, 
de Nieuwe Koerswijk en haar bewoners. Wij (de heemkundige kring ’t Schorre Steene en 
mezelf) zijn haar zeer dankbaar dat zij haar kennis over Stene met ons wilde delen. 
 
Persoonlijk was ik er altijd van harte welkom bij haar thuis in haar kelderkamertje bij de kachel 
waar zij honderduit kon vertellen over vroeger. 
 
Namens de Heemkring ’t Schorre Stene  veel sterkte en met innige deelneming voor de ganse 
familie. 
 
Daniel Deschacht 
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Een monument op Stenedorp sluit zijn deuren. 
 
 
De huidige uitbaters van het Gasthof Vossenhol, Stenedorpstraat  Reinaerdt Devos en zijn echtgenote 
sluiten definitief hun deuren op 28 februari 2018.  
Het koppel gaat een nieuwe uitdaging aan en trekt naar Portugal. 
 
Het verhaal van het Gasthof Vossenhol startte in 1972 toen de huidige eigenaars van het pand Hugo 
Devos en zijn echtgenote Huguette Couttenier het Gasthof Hamilton-Maes aankochten, dat toen al 
enkele jaren leeg stond en in verval was geraakt. Na de nodige renovatiewerken, waarbij de landelijke 
sfeer behouden bleef, opende het “Gasthof Vossenhol” met Pasen 1974 haar deuren. Andere uitbaters, 
andere naam. Vossenhol: “Vossen” naar de eigennaam van de nieuwe bewoners en “hol” naar de 
verscholen woonplaats van de vos, confer Stene-dorp waar haast niemand kwam.   
Een opgezette vos overschouwt de gelagzaal.  
 
 

 
 

Foto 1: Huguette Couttenier en Hugo Devos van het Gasthof Vossenhol.  
Het begon allemaal met een droog bierworstje en een “boerestute met zwienehespe” 

 
Het begon met een droog bierworstje en een “boerestute met hespe” daarna frietjes die eerst in een 
gewone friteuse werden gebakken, maar naarmate er meer vraag was moest er worden uitgebreid. De 
mensen voelden er zich thuis in de zeteltjes bij de open haard en tussen de duiven en de kippen op de 
binnenkoer. De gezellige sfeer en de knusse inrichting zorgden er voor dat de bezoekers er bleven 
hangen tot in de vroege uurtjes.  
Het praatcafé groeide ook uit tot een ontmoetingsplaats voor verschillende verenigingen en zeker toen 
de zolder werd ingericht. De heemkring van Stene, de werkgroep van Stene, kantklossters, poëzie- en 
kunstkringen, een toneelgroep kwamen er bijeen.  
In de Ridderzaal op de eerste verdieping hield de Heemkundige Kring ’t Schorre Steene verschillende 
tentoonstellingen over het dorp en haar inwoners. De toneelkring De Troubadours repeteerde er 
gedurende een periode van 10 à 15 jaar en trad er ook op. Vanaf 1987, naar een idee van Jacky 
Moyaert, startte een vijfkoppige groep met een soort van Steense revue. Met eigen bedachte moppen, 
sketches en gadgets werd er ieder jaar in maart een voorstelling gegeven ten voordele van het jaarlijks 
kindercarnaval in Stene. Bewust kozen de uitbaters om enkel tijdens het weekend als café en 
restaurant open te zijn.  
Het Vossenhol genoot ruime bekendheid en speelde een belangrijke rol in de groei en de bloei van 
Stene-dorp.  
De familie Devos runde het Gasthof Vossenhol gedurende 46 jaar.  
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Weetjes 
 
 
 Space Science Center in Stene 

 
 
De bouw langs de Duinkerkseweg  start begin maart en moet klaar zijn in 2019. In 2019 zal het vijftig 
jaar geleden zijn dat de mens voor het eerst op de maan was !  
 
 

 
  
 
Opzet is een totaalconcept met aandacht voor sterrenkunde én ruimtevaart.  Jong en oud zal er terecht 
kunnen voor allerhande boeiende voordrachten, innovatie workshops, gloednieuwe documentaires, 
planetariumvoorstellingen, waarnemingssessies en interactieve tentoonstellingen.   
 
 
 
 
 Verkoop stadseigendommen op Stene 

 
Het stadsbestuur Oostende zet door met zijn plannen om enkele stadseigendommen te verkopen.  Men 
ziet dat gebeuren over een periode van 10 jaar..  Oostende zet een aantal eigendommen in de etalage 
en bakende ook zones af waar het woningbouw wil stimuleren om stadskankertjes te bestrijden.   
Er werd besloten dat op de site van de afgebroken loods aan de Druivenlaan een woningproject komt 
van Corbeau Vastgoedontwikkeling.  Voor het Mispelplein is er nog een archeologisch onderzoek bezig 
en dat duurt erg lang.   
Toch zullen er vanaf 2019 al resultaten zichtbaar zijn op het Mispelplein, in de Druivenlaan en 
Zilverlaan.  
 
Bron: Nieuwsblad 8/2/2018 
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Stene in de Kunst 
 
 
Op vrijdag 3 november 2017 om 19 uur vond de vooropening plaats van de jaarlijkse 
tentoonstelling van de Heemkring met als thema “Stene in de kunst”. 
De tentoonstelling was toegankelijk voor het publiek op zaterdag 4 en zondag 5 
november. Na de verwelkoming door de voorzitter van de Heemkundige Kring 
verzorgde de heer Freddy Delancker het openingswoord welke wij hieronder integraal 
publiceren. 
 
 
Beste mensen, ook namens mij een goeie avond en welgekomen. 
Ieder jaar opnieuw slaagt de Heemkundige Kring” ’t Schorre Steene” erin om een 
boeiende novembertentoonstelling te brengen over heel uiteenlopende onderwerpen. 
Dit jaar is het sowieso een schot in de roos met de tentoonstelling  “Stene in de 
kunst”, en toen ik de vraag  kreeg van Katrijn en Daniël om deze tentoonstelling in te 
leiden was ik enigszins verrast, maar ook verheugd en enthousiast. 
In de tweede helft van de jaren zeventig leerde ik Stene kennen en was ik 
onmiddellijk gecharmeerd door het landelijke en pittoreske van Stene-Dorp. 
Was  je in de Schorre, dan ontdekte je vanuit de verte het vredig dorpje met de 
witte molenromp, toen nog niet zo wit,  en het St.- Annakerkje met de rode en grijze 
daken van de huizen er omheen in een groots landschap, omkranst door de 
Noordzeewolken. 
Vanaf de Torhoutsesteenweg had je ook een prachtig zicht : de skyline van het dorp 
met de weiden en velden op de voorgrond met de boerderij van de familie Deruytter, 
die nu te koop staat als ik mij niet vergis. 
Vanop het stoeipleintje aan de Zilverlaan had je dan weer een heel ander zicht : de rij 
huizen van de Steensedijk als stille getuigen van de molen en de kerk erachter.  
Tientallen keren haalde ik mijn potlood boven en schetste er  op los. Ook de hoeven in 
de omgeving waren een schets meer dan waard. Soms trok ik er, als het weer dat 
toeliet, zelfs op uit met de jongens en de meisjes van mijn klas om hen te laten 
tekenen in het dorp. Dat deden zij graag hoor! 
Maar als je hier rondkijkt kom je tot de vaststelling dat tientallen kunstenaars Stene 
als onderwerp namen… niet alleen de huizen, maar ook de bewoners en de activiteiten 
in het dorp inspireerden sommige kunstenaars. Bij het hoeveke denk ik spontaan aan 
Omer… Op een tekening van William Lievens zie ik het huis van, en denk ik aan André 
Bogaert. Op een ander schilderij zie je het interieur van het café van “Tine” Bourry. 
Ik ontdek hier op een ander werk Jantje van Stene en een tijdje geleden zag ik nog 
een schilderij van de paardenzegening door Albert Hagers. 
Trouwens meermaals  had ik het met schilder Albert Hagers over nog vroeger, toen 
Stene nog landelijker was en  meer afgesloten was van de stad. En toch was, zoals je 
merkt aan de data op de werken in de tentoonstelling,  Stene-Dorp toen al in trek. 
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Zelfs James Ensor haalde minstens driemaal verf en penselen boven om het landschap 
van Stene met de twee molens te schilderen. 
Het valt dan ook niet te verwonderen dat in 1978, het jaar van de stichting van de 
heemkundige kring,  Stene-Dorp een hoofdrol vertolkte in het project “Het jaar van 
het Dorp” en in de nasleep hiervan durfde de Heemkundige Kring het aan om in 1981 
een kunsttentoonstelling op te zetten met “De Steense Groep”. 1000 kijklustigen 
kwamen naar de ridderzaal in het Vossenhol de werken bekijken van de Steense 
kunstenaars. De toenmalige voorzitter Paul Vandewalle durfde het zelfs aan om van 
Stene een soort St.- Martens-Latem  van het noorden te maken… Misschien lichtjes 
overdreven, maar toch slaagde de Heemkundige Kring erin om  een tweede 
tentoonstelling te maken met een “Steense Groep 2”. De tientallen kunstenaars 
werden door William Lievens in de twee catalogussen vereeuwigd. Het werk van heel 
wat kunstenaars uit deze boekjes hangt hier nu in de molen. 
Maar de tijd blijft niet stilstaan. Met de jaren werd ook Stene opgenomen in de 
molen van de vooruitgang en verloor daarbij beetje bij beetje zijn eigenheid. De 
skyline van het dorp moest er grotendeels aan geloven. Er kwamen nieuwe 
verkavelingen aan de rand van het dorp. Grote gebouwen zoals St.-Andreas, het CLB-
centrum, de jehovah-tempel,  sportcomplexen, horeca en winkelcentra drukten het 
kleine dorp van weleer weg en vanop de Schorre werd het zicht dan weer onttrokken 
door de geboortebomen. 
Gelukkig is er nog de Heemkundige Kring die elke zomer de molen ter beschikking 
stelt van de kunstenaars en is er dit november-initiatief om Stene ook nu een plaats 
te geven in de kunst. 
Ik veronderstel dat ik al lang genoeg aan het woord ben en wil daarom besluiten…   
Het bestuur van de Heemkundige Kring” ’t Schorre Steene” moet ik feliciteren met 
het initiatief en ik wil hen bedanken namens de kunstenaars die hier aanwezig zijn! De 
mensen die hun werk voor enkele dagen in bruikleen gaven, moet ik natuurlijk ook van 
harte bedanken, want zonder hun medewerking was er natuurlijk geen tentoonstelling. 
Ik hoop dat de volgende dagen heel wat kijklustigen de weg vinden naar de molen. 
Stene staat de volgende dagen weer in de belangstelling en dat is goed! 
 
 
Met dank aan dhr. Freddy Delancker. 
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Stenenaar immigreert naar Amerika 
 

 
Op 16 oktober 1909 vertrekt de SS. Kroonland uit Antwerpen naar Amerika en legt 
aan in New York op 27 oktober 1909. 
Aan boord landbouwer Richard Van Hove die woonde en werkte te Stene. 
Richard Vanhove was geboren bij Oostkerke-Damme op 4 mei 1886 Hij was de zoon 
van Albert en Amelia Deschacht. 
 
Het reisdoel van de 23 jarige Richard  was zich te begeven naar Rock Valley in Iowa 
om er zijn broer Camile Van Hove te vervoegen die werkte bij een plaatselijke boer en 
er ongeveer 20 à 30 dollar verdiende per maand. 
Bij zijn overtocht had Richard 150 Belgische franken op zak. 
Zijn broer Camille – Carolus huwde op 22 november 1910 te Rock Valley (USA) met 
Alice Minnaert. 
Richard huwde op 14 april 1917 te Leavenworth in Kansas met Lena Huhn. 
 
 

 
 

Kroonland sailed for IMM's Red Star Line for 15 years, and also sailed for IMM's 
American Line and Panama Pacific Line 

 
Met dank aan Rudy Bauwens  
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Schenkingen 
 
 

 Kunstenares Mevr. Yasmina Defloor - Van Hove uit Oostende schonk de heemkring voor de 
tentoonstelling “Stene in de Kunst” een aquarel. Het werkje stelt het hoevetje voor gelegen 
ten noorden van de Schorredijk en het provinciegeleed tussen de Stenedorpstraat en de 
hoeve van Soetaert.  
De heemkring dankt mevr. Yasmina Defloor - Van Hove 

 

 
 
 

 Dhr. Norbert Hostyn schonk eveneens ter gelegenheid van de voornoemde tentoonstelling 
een werkje over Stene, geschilderd in 1922 door de kunstenaar Jerome Brackx 

 

 
 
 

 Dhr. Dries De Gryse schonk de kring volgende items: 
 

o 1 foto van de molen op Stenedorp 
o 1 foto laatste Gemeenteraad van Stene (kopie) 
o Ingekaderd zicht van Stene Dorp 1914 'Au Pavillon' (in kader, de foto is op zink van 

Veuille Montagne,) 
o 2 kopies van pentekeningen gemaakt door William Lievens 1984 
o 1 originele zwart/wit foto met de huifkar op het Wapenplein van Oostende 
o 1 kleurenfoto "Schorredijk" bij Jan Van Slembrouck met bestuursleden van de 

heemkring dd. 20 juli 1998 
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De houten staakmolen van Stene ‘de 
Steenemolen’ of de molen Storme, 
gelegen langs de Torhoutsesteenweg 581, 
westzijde hoek met de Duinkerkseweg, 
zuidzijde van het Stenedijkgeleed, waar nu 
het bedrijf Urbano gelegen is.   
 
De standerdmolen of standaardmolen, in 
West-en Oost-Vlaanderen staakmolen 
genoemd is het oudste houten type 
windmolen in de Lage Landen.  De naam 
is ontleend aan de standerd of staak, een 
rechtop staande ongeveer 60-80 cm dikke 
stam met een zogeheten stormpen.  
De molen was een houten koren- en 
oliewindmolen (later enkel korenmolen).  
De benaming Stormemolen is afkomstig 
van de vele generaties Storme die er 
molenaar waren.  De laatste was Camiel 
Storme, geboren te Roxem op 5 december 
1884.   

 
De molen werd gebouwd in 1776. De Oostenrijkse keizerin Maria-Theresia verleende octrooi 
op 17 februari 1776 aan Etienne van Bavinckhove geboren in Nieuwpoort.  Er stond toen geen 
enkele andere molen in Stene.    
De molen staat niet aangeduid op de Ferrariskaart, die in deze periode werd opgesteld maar 
wel op de kaart “Terrier van de kerck en disch, landen der prochie van Steene”.  De houten 
staakmolen situeerde zich ten westen van de “‘t kalseyde van Wynendaele op Ostende” 
(=Torhoutsesteenweg) en ten zuiden van “het ledeken ” (= Stenedijkgeleed).  De ‘Terrier’ is 
een verzamelbundel van alle eigendommen van de kerk en disch van de parochie van Stene.  
Ze beschrijft de gronden en huurders van kerkelijke bezittingen.  
Wij zien de molen ook aangeduid op de Atlas der Buurtwegen van ca. 1842 met het symbool 
van een staakmolen op teerlingen en op de topografische kaart van Vander Maelen (ca. 1850) 
met de benaming ‘Steene Molen’.  
Tijdens WO I verloor de molen één roede.  De staakmolen geraakt sterk in verval en werd 
gesloopt in 1934.  Enkel de windmolenstraat in de omgeving verwijst nog naar de molen.   
Men kan nog steeds dergelijke molens bewonderen in Gistel, Den Haan en Koksijde. 
 
Bronnen :  
Molenecho’s - Lieven Denewet en Herman Holemans  
Stene, een dorp in een stad – Henri De Smedt 
Stene, tussen polder en stad – Daniel Deschacht  
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Oude hoeve Boldershof wordt cohousingproject 
 
 

 

De oude hoeve ‘t Boldershof in Stene-Dorp, 
Stenedorpstraat , die al jaren leeg staat, wordt een 
cohousing-project.  Cohousing betekent dat je met 
meerdere bewoners op één site woont, elk met een 
private woning en gemeenschappelijke ruimtes in 
een mede-eigendom van de hele site.  Er komen 18 
volledig ingerichte privé units met eigen tuin/terras, 
voorzien van ook heel wat gemeenschappelijke 
ruimtes in de historische schuur en het bakhuis : 
keuken met eetplaats, zitruimte, coworking 
place/stille ruimte, speelruimte, 2 logeerkamers, 
muziekruimte, wasruimte, werkatelier, bakhuis met 
open haard, sauna, bergruimte.  

 
Daarnaast delen de bewoners een grote gemeenschappelijke tuin, palend aan de Tuinen van 
Stene,  (deels overdekt) terras, open en gesloten fietsenstalling en een parking aan de rand 
van de site.  Bovendien krijgt elke unit de kans een stuk privé kelder te kopen naargelang 
eigen behoefte.     
 
Hoeve ‘t Boldershof, opgenomen binnen het dorpsgezicht van Stene, aangegeven op de Altas 
der Buurtwegen (1843), maar als veel kleiner volume dan het huidige gebouw.  Gelegen in het 
zuidelijk gedeelte van de dorpskom, ten zuiden van de pastorie.  Aan de straat gelegen, 
langgestrekte hoeve, witgekalkte baksteenbouw op gepikte plint (witte geverfde geul en zo 
onderaan die boord die wat uitsteekt) en zadeldak (nog evenwijdig met de straat; Vlaamse en 
mechanische pannen), afgewelfd boven de uiterste noordelijke travee van het woonhuis.  Ten 
noorden, 19de-eeuws boerenhuis van vier traveeën en één bouwlaag volledig verbouwde gevel; 
één bewaard rechthoekig venster met arduinen dorpel en luiken.  Ten zuiden, aanleunende 
dwarsschuur met typerende grote poorten, rechthoekige schuurpoort rechts met 19de-eeuwse 
hartmotieven in kerfsneetechniek; erboven laaddeur. 
 

 
 
Hoeve ’t Boldershof, ook Hoeve Willy Delanghe, vroeger bewoond door de ouders van Willy en 
door Willy Delanghe zelf (1915-2000), boer op zijn hofstede tot de late jaren 80. Gebouw 
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(dichtst bij de pastorie) van +/_ 1600 over 1700 (middengedeelte) naar 1800 (verste 
gedeelte, pakhuis).  Later een manège naast de schuur, waar van heinde en verre de jeugd op 
afkwam om voor een zacht prijsje een ritje te maken met de paarden.  
 
 

 

 
 
 
 
De nieuwe bestrating en rechts het 
winkeltje van Georgette.  In oktober 
1975 begaf een gedeelte van de 
voorgevel onder de druk van balen 
stro.   
 

 
 
Anekdote : De kleine stenen constructie voor de hoeve en het kruidenierswinkeltje was een 
munitiebunkertje dat half boven en half onder de grond stak.  Tijdens W.O.II was het overdekt 
met aarde.  Op het einde van deze oorlog wou de Duitse bezetter het bunkertje waarin tal van 
mijnen en granaten waren opgeslagen laten ontploffen.  Door de tussenkomst van de pastoor 
kon dit worden verhinderd en werd de munitie door enkele vrijwilligers in het anti-tankkanaal 
geworpen.  Het werd na de oorlog door boer Delanghe gebruikt als aardappel opslagplaats.   
 

 
 
Bronnen:  
René Hupperts Steene en Stene -   
Henri De Smedt Stene, een dorp in een stad –  
Roy Verhaeghe Geschiedenis van Stene –  
Daniel Deschacht Stene, tussen polder en stad –  
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MET PAARD EN KOETS DOOR DE SCHORRE 
 
 
 
 

 

 
Met de huifkar door de Schorre. Er zijn verschillende 

route mogelijkheden: krekenroute; kidsroute; 
molenroute; permekeroute. 

 
De huifwagen is ook toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers (tot 4 per rit) 
 

Info bij: 
Peter Pollentier  
0486/10.55.34 

www.tripelzwart.be 
info@tripelzwart.be 

 
 
 
 
 
 
 

MISPELFEESTEN - STENE 
 
 
 

Het wijkfeest op het Mispelplein in Stene grijpt plaats op 
 
 

Zondag 27 mei 2018. 
 
 

Allen daarheen 
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Stenedorpstraat 27 
8400 Oostende 
Tel: 059.80.08.82  
Gsm: 0478.97.88.70  
Gesloten: Maandagavond, Woensdag 
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Brouwerij Strubbe 
Markt 1 
8480 Ichtegem 
Tel: 051 58 81 16 
Fax: 051 58 24 46 
info@brouwerij-strubbe.be 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Praatcafé 

 
’t Steentje 

 
Steensedijk 92 
8400 Oostende 
℡ 0472 348543 

 
 
 
 

gesloten op dinsdag 
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KENT U DE HEEMKUNDIGE KRING ’T SCHORRE STEENE ? 
 

Wij stellen ons graag even voor : 
 

Heemkundige kring “ ’t Schorre Steene” 
 
- gesticht op 28 februari 1978 in het jaar van het dorp 
 
- heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene levendig te houden. 
 
- komt samen in de molen van Stene-Dorp 
 
- richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van Stene (Dorp, Konterdam, 

Hoge Barriere, Nieuwe Koers, Stene-Statie) 
 
- geeft aan de plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid om hun werken tentoon te 

stellen in de molen gedurende de zomermaanden 
 
- geeft voordrachten, organiseert een “Zevende dag”, een BBQ, en diverse activiteiten 
 
- geeft driemaal per jaar een tijdschrift uit voor de leden 

 
- e-mail: heemkringschorre.steene@telenet.be 

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

BE24 0010 6883 7138 
 
 
BIC: GEBABEBB 

 
 
 


