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LUISTERVINKEN 

Achter de haagmuur 
geluiden 

die de stilte kruiden 
met gesprekken 

die de aandacht trekken 
,naar verloren gaan 

alsof een amalgaam van duizend smaken 
nooit 

maar enig tipje 
van je smaakpapillen raken. 
Hoe stom en stil toch wind 

hoe jij 
als linke luistervink 

elke betekenis verzint. 

R.G.FOCKEDEY 

Uit 1ijn dichtbundel "AMBROZIJN" 
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Overzicht werkingsjaar 2011 
❖ In januari 2011 waren wij te gast bij de heeml<ring Santtorde voor de Driekoningenviering. 
❖ In maart hield de heer Eduard Vyvey in de molen een uiteenzetting over de criminaliteit in 

het Camerlincksambracht, waarvan ook Stene deel uitmaakte. 
❖ De Algemene Ledenvergadering met aansluitend de Zevende Dag vond plaats op 11 april 

2011. Gastsprekers waren Vicky Moyaert direcleur kantoor BNP Paris Bas•Fortis Rubens 
Hubert, ons bekend van Oostende voor Anker en Yves Lejaeghere, voorzitter KV Oostende. 

❖ Begin mei startte de aannemer met een grondige renovatie van de buitenkant van de 
molen. De werken duurden tot eind augustus. 

❖ Vanaf half juni exposeerden 23 kunstenaars in verschillende disciplines in de molen tot 
eind september. De heemkring zorgde voor ondersteuning door de aanmaak van een 
handige brochure en dit mede door de inbreng van de sponsors BNP ParisBas- Fortis 
kantoor Nieuwe Stad, Elektro Joris Lestaeghe, Peugeot, De Oude Meuln. Vlasschaard en 
het Vossenhol. 

❖ Het eerste weekend van september was er de jaarlijkse BBQ voor de leden. De talrijk 
ingeschrevenen (een vol huis) konden genieten van een verzorgde en lekkere BBQ. 

❖ Tijdens onze driedaagse oktober/novembertentoonstelling stond het Kerkhof van Stene in 
de picture. Een boekje met wat geschiedkundige informatie over het kerkhof en waarin wij 
de lezer meenamen in een wandeling door het kerkhof werd te koop aangeboden. Het 
boekje over het kerkhof is inmiddels uitverkocht. De tentoonstelling 1.elf mocht op een 
ruime belangstelling rekenen (30CHal bezoekers). 

❖ Aan de tentoonstelling werkten tevens enkele leerlingen mee van de Kunstacademie aan 
Zee. Kunstenaar Joris Slabbinck zorgde met zijn installatie voor een speciale sfeer in de 
molen en de heren Gilbert Nieuwenhuyse en Andre Devreker stelden een deeltje van hun 
verzameling ter beschikking om in te kijken. 

❖ 1n november ruimde de groendienst van de stad de omgeving van de molen met het ook op 
nieuwe aanplantingen 2012 

❖ Op 8 december, mocht het bestuur tijdens een persmoment in het stadhuis uit handen van 
de korpschef en de burgemeester twee 2 PC's ontvangen. Het is onze betrachting onze 
documentatie te digitaliseren. 

❖ In het weekend van 10/11 december 2011 namen de Heem kring deel aan het 
Winterevenement en Klein kerstgebeuren, een organisatie van Olmi Stene Sint-Anna, lilal 
Griffioen Stenedorpstraat 87. 

❖ Dank zij ons bestuurslid Laurenzo Theuma was er tijdens de kerst- en nieuwjaarsdagen een 
vallende ster te zien boven op de molen. 

❖ Om af te ronden was er ook de uitgave van ons tijdschriftje 3 x jaar. Het bestuur besliste 
om opnieuw uit te geven op A4 formaat zodal onder andere de foto's beter tot hun recht 
komen. 

Werkjaar 2012 
❖ Driekoningenviering werd georganiseerd door de heemkring De Plate in het WF Oostende. 
❖ Op 9 maart konden de leden zich te goed doen aan een lekkere Breughelmaaltijd. 
❖ De Konterdam viert het 100jarig bestaan van de parochie Konterdam-Meiboom en het 75 

jaar bestaan van de kerk. De heem kring verleende zijn medewerking door tiet organiseren 
van een overzichtstentoonstelling in de Kreeke in de Guido Gezellestraat. 

35"" jaargang-· n" 2 blz. 5 



❖ Ter gelegenheid van deze tentoonstelling maakten werd ook een fotobrochure aangemaakt 
met enkele tientallen nostalgische foto's over de Konterdam en de Meiboom. Er zijn nog 
een beperkt aantal brochures te koop tegen een zeer democratische prijs van 2,5 euro 

❖ De Algemene ledenvergadering vond plaats op 15 april 2012. gevolgd door onze 
traditionele Zevende Dag. Er was ruim belangstelling voor onze drie uitstekende 
gastsprekers Mevr. Vergauwe-Dewitte, de heer Lionel Dcwulf en de heer Philip Caestecker. 

Wat staat er dit jaar - 2012 - nog op het programma? 
Noteer alvast in uw agenda. 

❖ Het laatste weekend van mei stellen enkele volwassen bewoners van de Duinhelm vzw 
tentoon in de molen. 

❖ Van<1f 1 juni tot eind september staat de molen opnieuw open voor een reeks 
zomertentoonstellingen. Ook dit jaar zullen we zorgen voor de nodige naambekendheid in 
de vorm van een brochure. 

❖ Nog in het kader van de viering van 100 jaar parochie Konterdam - Meiboom en 75 jaar 
kerk orgafliseert de Heem kring op 1 & 2 september 2012 een groepstentoonstelling voor 
kunstenaars in de zaal de Kreeke op de Konterdam, Guido Gezellestraat. 

❖ Op 7 september houden wij onze BBQ. Indien interesse wil tijdig inschrijven wcmt het 
~ aantal plaatsen is beperkt. 

❖ Op 2 - 3 en 4 november is er de jaarlijkse tentoonstelling die aansluit op de 
overzichtstentoonstelling van 100 jaar parochie en 75 jaar kerk van de 
Konterdam/Meiboom in het teken zal staan van de Konterdammenaar. Leden die hieraan 
hun medewerking willen verlenen of foto"s of documentatie willen in bruikleen geven 
kunnen terecht bij een van de bestuursleden. 

❖ Ook dit jaar voorzien wij in de uitgave van ons viermaandelijks tijdschriftje. 

HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP VOOR 2012 

Het is opnieuw een heemkundig jaar voor Stene. De leden worden vriendelijk gevraagd hun 
bijdrage v,m € 9,- voor de hernieuwing van hun lidmaatschap 2012 te storten op ons 
rekeningnummer 001-0688371-38. 
Publiciteit kost slechts€ 15,00 euro waarvoor u een factuur krijgt. 
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Zomerexpo's in de molen 
van Stene 

De oude stenenmolen ligt in de oude dorpskern van Stene met als decor het pittoresk kerkhof, 
het charmant Sint-Annakerkje, de gezellige terrasjes, restaurants en eethuisjes. 
Tijdens de zomermaanden wordt de oude stenenmolen door de heemkring 't Schorre Steene 
ter beschikking gesteld aan kunstenaars die er graag willen tentoonstellen 
Van begin juni tot eind september laten 23 kunstenaars je kennismaken met hun artistieke 
creaties. Het aanbod is dan ook zeer gevarieerd: schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek, 
fotografie, textiel, ... 
De molen is dagelijks open van 14.00 tot 19.00 uur. De toegang is gratis. 

1- 7 juni: Jo Lapatte 

8 - 14 juni: Kathleen Vanhee 

15 - 21juni: Miet Sinnaeve en Eddy De Groof 

22 - 28juni: Sonia Hehnont 

29 juni - 5 juli: Franky Maes 

6 - 19 juli: Gigi Praet en Walter Stroef 

20 - 26 juli: Christiane Lestaeghe en Nicole zoete 

27 juli - 2 augustus: Ingrid Gortack 

3 - 9 augustus: Marc Blontrock en Liesbeth Mostrey 

10 - 16 augustus: Nicole Lefèvre en Suzy Makelberge 

17 - 23 augustus: Freddy Cordy en Mathieu Cordy 

24 - 30 augustus: Carine Booghs 

1 en 2 september: Groepskunstexpo KM100/75 in zaal De Kreeke - Konterdam 

31 augustus - 6 september: Ginette Jonckheere en Roger Fockedey 

8 - 16 september: Jeannine Rosseel en Danny Morlion 

21 - 30 september: Redgie Van Troost en Suzy Vanhooren 
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De kunstbende van Duinhelm 

''We brengen geen grote kunst en houden het aantal werken van de keramisten, schilders, 
beeldhouwers bewust beperkt. Het is vooral onze bedoeling om de bezoekers, zowel de 
bewuste als de toevallige passanten, mee te slepen in onze passie voor kunst.'' 

Wij stellen ons even graag voor. We zijn een enthousiaste groep kunstenaars die verblijven in 
Duinhelm. te Oostende. We noemen ons dan ook graag "de kunstbende van Duinhelm". 
Iedere dag komen wij naar het atelier om daar te werken. 
Hier maken wij beelden en schalen in klei, kaartjes uit handgeschept papier, met paraffine en 
stearine creëren we ons originele kleurrijke kaarsen. Op doek schilderen we zoals een echte 
Van Gogh of een Picasso. En met onze fotoclub maken we artistieke foto's 1 
Dus ja, we zouden het heel fijn vinden als jullie met z'n allen onze tentoonstelling bezochten 
op zaterdag 26 mei en zondag 27 mei. Want als wij -creatieve geesten van Duinhelm
zien dat de bezoekers onze kunstwerken bewonderen en appreciëren, dan krijgen wij 
erkenning voor hetgeen we doen en wie we zijn. 

HET FOTOALBUM VAN STENEDORP en GROOT STENE 

Oude en nieuwe foto's van het dorp en de bewoners van Stene, de achtertuin van Oostetlde. 
maar ooi< van de Konterdam - Meiboom, ooit ook een deel van Stene . 

Neem eens een kijkje op de website van Fotograaf Roy (Rogier Verhaeghe) 
Honderden foto·s tonen ons dorp en wat er leeft. 
Alle evenementen van Stene zijn er geïnventariseerd in de vorm van prachtige foto·s en mooie 

verhalen. 

http://stenedorpalbum.skynetblogs.be 

.., 
1'it>·;artct1WU IT> Lu ( a S ., 
,,;l,J.U tct1 .. ~m Ma rote .., 
l;·-~,•J.:,,t-:e·~u,,n, Raes ,.. 
11iw,~ .. awum Romm-elael'e 

STUIVERSTRAAT 470 1 8400 OOSTENDE 

059251616 

U l<UNT BIJ ONS TERl:CNT VÓÓR, TIJDENS EN NA EEN 0VERUlDEN. 

fuNEl<ARIUM, AULA VOOR UITVAARTPLECHTIGHEDEN, 

V00RAFREGELlNGEN 
EN UITVAARTVERZEKERINGEN, A0M1NISTRATIEVE BIJSTAND. 
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open. vriJdag venei 1 $11 
2a1 ~n l'M(:~ \1<1n1:1t 11u.JO • rr.aendag vaoi:if 1811 

Juli en au9ustus 1e6P.M «-;J open \O;;l'laf 16u gosl. op din9d9i1 

•• •• G:t$dlofVossenhol Tol. 059 700 199 
s~nedoros~raat 29-31 
8400 Oomuu:I~ 

GSM 0495 700 199 
reif'Urt@tete(le-r. i,,~ 

..... Elektriciteitswerken 
LESTAEGHE bvba 

Tel: 0150-BO 02 84 
f::,~· Çfw.~1 !l'.! 43. E- tl-Ofot IC-::l.:HtQhC'4~tc-c,M!'t t,,: 

~_.,,,...,,. W•f,-.nP'l:.3lrlOn.i:.tt:it:i:I ," 

Mi.lB 0<-sri1ana 

Apotheek Scharley 
Stuiverstraat 404 

8400 Oostende 

Tel 059/50.64.47 
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BROOD & BANKETBAKKERIJ 

Stuiverstraat 204 
Stuiverstraat 4 14 

{f) 059/70 42 01 
•îl 059/50 73 52 

OOSTENDE 
• 

W<'<'F1!>dti.g ge!'-loten 

BNP PARIBAS 
FORTIS 

Kantoor Oostende-Nieuwe stad 
Guldenswenlaan 14 1 8400 Oostende 
T •32 (0)59 55 66 70 1 f. •32 (0)2 565 02 02 
0v~t~nde-nieuwestart@bnppar1basJor1is.com 

C7'. /J bisfro 
~e.J.:-lsse 

Stenedorpstraat 27 
8400 Oostende 
Tel: 059.80.08.82 
Gsm:0478.97.88.70 
Gesloten; Maandagavond, Woensdag 
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Stene - foto's van Vroeger en Nu 

De bouw van een reeks rijwoningen in de Steensedijk ter hoogte van de bowling naderen hun 
voltooiing. Hiermee worden dan ook, althans in dit gedeelte van de Steensedijk, de laatste 
stukjes onbebouwde gronden in gebruik zijn genomen. 
Ruim zeventig jaar geleden was er amper bebouwing wat duidelijk te zien is op onderstaande 
foto genomen op 14 maart 1948. Waarschijnlijk getrokken tijdens een processie ter 
gelegenheid van de aanstelling van een nieuwe pastoor. 
In de Steensedijk was men toen net de woning nu huisnr. 128 aan het optrekken. 
De onderste foto toont de huidige situatie. De gevel werd recentelijk volledig gerenoveerd . 
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DE ZEVENDE DAG IN DE MOLEN op ZONDAG 15 APRIL 2012 

Een 50-tal personen waren op deze jaarlijkse traditie aanwezig. Onder de deskundige leiding 
van moderator mevr.Katrijn Dhooghe-Compernolle konden onze bekende gastsprekers, 
ieder gedurende een 20 tal minuten, op een joviale en in een gemoedelijke sfeer de hun 
gestelde vragen toelichten_ 

De eerste gast. de heer Caestecker Filip. Korpschef van de politie te Oostende en dit sinds 
augustus 2001. 
Geboren te Oostende in het bel(ende moederhuis Wante heeft hij alhier 20 jaar gewoond. 
Zijn studies als maatschappelijk assistent volbracht hij te De Haan waarna hij zich 
interesseerde voor Justitie en Criminaliteit. Door dit politioneel virus volgde hij nog 3 jaar de 
politieschool. Hij verbleef de volgende 16 jaar te Brugge als maatschappelijk assistent bij 
Justitie, waarna hij - nu 11 jaar geleden - de lokale politie te Oostende versterkte. 
Tot op vandaag is het nog niet nodig om een master-diploma (licentie) te hebben om officier te 
worden. nochtans zou dit toch een voorwaarde moeten zijn om deze functie te bekleden. 
Minister Jean Gol had indertijd dit voorstel op tafel gelegd ... 
Filip is vast afgevaardigde bij de jeugdrechtbank te Brugge. Zijn taak bestaat erin dat hij de 
Magistraat adviseert over de thuissituatie van het kind en de ouders wanneer zich ernstige 
problemen voordoen. Hij stelt dan ook gepaste maatregelen voor aan de Procureur. 
Zijn overstap naar de politie gaf hem de gelegenheid om zijn functie als maatschappelijk 
assistent ( de zachte sector) te toetsen bij de politie ( de harde sector). 
70 % van het politiewerk is sociaal werk en is ook stereotypisch. Veel tussenkomsten in 
moeilijke, sociale situaties waarbij er een nauwe samenwerking is met de sociale diensten. 
De parkeer - en snelheidsovertredingen maken slechts 10 à 15 % van de taken uit. 
Een vergelijking Stad Oostende met de "brave" provinciale stad Brugge: er is daar ook 
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criminaliteit. De voetbalhooligans uit de jaren 80, de Kuiperstraat en de Eiermarkt versus de 
Langestraat in Oostende die in het ganse land in een negatief daglicht staat en waardoor de 
politiepatrouilles tijdens het weekend worden opgedreven. 
Oostende kwam onlangs ook negatief in het licht door het TV-programma ·oe Pappenheimers·. 
Het rapport 'De Ruyver' verduidelijkt dat Oostende best te vergelijken valt met andere" 
Centrumsteden•. 200 indicatoren opgesteld door de veiligheidsmonitor (Binnenlandse Zaken) 
op gebied van Cultuur, Toerisme,Economie .. geven een overzicht van de veiligheidsperceptie. 
Oostende heeft een betere score dan verwacht, gauwdiefstallen bij toeristen en vooral de 
hondenpoep scoren echter zeer slecht. 
De veiligheidsperceptie is wel negatief en wij worden soms, door toedoen van de media, met 
Antwerpen vergeleken, het is echter via deze media dat wij die perceptie moeten ombuigen. 
De vreemdelingen zijn vooral Albanezen, Tjetjenen en andere mensen uit de Oostbloklanden. 
Geweldsdelicten zijn er relatief weinig, indien wel dan meestal in gezinsverband_ 
Vermogensdelicten komen echter meer voor, vooral te wijten aan de trans illegalen die de 
oversteek naar Engeland op gelijk welke manier willen doen. In bepaalde periodes pieken dan 
de gauwdiefstallen. winkel- en autodiefstallen. 
Het drugsprobleem is vooral een socio-economisch probleem. Het gebruik en dealen is typisch 
gerelateerd aan het uitgaansleven: XTC en Heroïne. 
We proberen deze problematiek aan te pakken via diverse kanalen zoals bij de scholen, 
oudercomités, apothekers en via de artsen. 
In 2011 waren er 60 aanhoudingen, eerst in voorarrest dan naar de gevangenis in opdracht 
van de onderzoeksrechter. Wij hebben 11% van het drugsprobleem in het arrondissement 
Brugge en hebben daarvoor een team van 10 mensen die .:ich exL:lusief met deze problematiek 
bezighouden. 
Samenwerking met het gerecht ·na 2 uur reeds op straat' is een complexe maatschappelijke 
discussie. Er is veel tijd tussen de feiten en de veroordeling. De gevangenissen zitten overvol 
en zijn peperduur qua infrastructuur en personeelsbestand. 
In verband met de Salduz-wetgeving (meteen arrestatie) is Oostende reeds in orde sinds begin 
2012. 1 ·salduz" lokaal kost 15.000 euro ... en er moeten er 4 komen. 
De advocaat komt niet tussen, maar bekijkt de rechten van de betrokkene. Het is dus sterk 
werken op materiële bewijsmiddelen zoals getuigen. DNA enz ... 
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.. Mevr. Lieve Vergauwe - Dewitte 

Geboren in de Kaaistraat te Oostende. Haar vader was Maurice Dewitte, Burgemeester van 
Stene. Zij heeft 3 dochters en 9 kleinkinderen en is maatschappelijk assistente van beroep. 
Was vrijwilligster bij de Sociale Dienst te Brugge tot zij huwde waarna een betaalde carrière 
volgde. 
Toen zij als vrijwilligster te Brugge aan de slag ging, was er geen sociale dienst in het 
ziekenhuis enkel 105 nonnen. dokters en specialisten. 
Or.Dehaene interesseerde zich in de problematiek van de zenuwzieken bij zijn patienten. 
Er kwam een nauwe samenwerking met de sociale dienst van het gerecht te Brugge en de 
mutualiteiten. 
Lieve kwam aldus in schrijnende toestanden terecht van mensen, ouders en grootouders die 
"gedropt" werden omdat er weinig contact was met de kinderen en er bij hen thuis geen plaats 
meer was voor hun opvang en verzorging. 
Ook waren er schrijnende toestanden met de zorg in de tehuizen. Een voorbeeld die haar 
bijgebleven is was een bevalling waarbij de ouders van de minderjarige van niets wisten. Door 
contact te nemen met deze ouders werd een positieve ommezwaai bekomen. 
Door haar huwelijk moest Lieve deze uitdaging (als vrijwilligster) stoppen, voor haarzelf een 
discriminerende en moeilijke ervaring. 

Een bezoldigde carrière begon bij de CMBU als adjunct in het partijbestuur, daarna werd zij 
voorzitter om daarna op te klimmen tot gewestvoorzitter. 
Een zeer boeiende taak waarbij jonge vrouwen worden begeleid die willen "uitbrel<en" naast de 
gezin geplogenheden. Er zijn 2 groepen van 15 tot 20 dames. Het is niet evident om zich als 
vrouw te uiten. Actuele zaken worden besproken als bvb drugs. de kinderen en de 
zelfstandigheid van de vrouw welke na een tijdje resulteren in een zeer positieve ervaring. 
Het zijn zeer goede bestuursleden en er zijn contacten met Limburg, Antwerpen, Brussel. 
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De activiteiten zijn ook van een zeker niveau. 

Het gevoel van het "lege nestsyndroom", zij kon zich nog laten uitbreken en was met haar 65 
jaar nog steeds actief als bestuurslid. 
In het bestuur moeten vertegenwoordigsters aanwezig zijn voor alle leeftijdsgroepen. 
De Club der Rustende Middenstanders werd door Lucien Brackx opgericht. 

Op zoek naar bestuursleden werd zij in 2008 voorzitter van Neos een netwerk van senioren, 
mannen en vrouwen (koppels) vanaf 60 jaar. 
Er is een tof bestuur met kennis in verband met sociale zaken en cultuur. 
De activiteiten zijn zinvol zoals voordrachten (Rudy Vranckx ,Doornaert. .. ) en lezingen, 
uitstappen, tentoonstellingen en ook feesten met een educatieve toets met klasse en op maat, 
dus de mensen uit hun huis krijgen is een opdracht. 
Het coachen van het bestuur komt overeen zoals het coachen van de mannen. 
Kortom, Lieve is een bezige bij met ambities en grootmoeder van 9 kleinkinderen. 

Haar grootste ambitie is: "Mensen helpen gelukkig maken" . 

.. 
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Dhr. Lionel Dewulf 

Geboren op de Conterdam, ging hij naar het St.Lodewijkscollege en daarna naar het College te 
Oostende. In 1970 afgestudeerd te Leuven als Or.in de Rechten, daarna advocaat te 
Oostende. 

In 1977 gepostuleerd in de magistratuur. Substituut bij de Arbeidsrechtbank te Oostende en 
te Brugge. Na 12 jaar Substituut(~ lid van het Openbaar Ministerie) werd hij Rechter. 
Een beroepsrechter wordt omringd door lekenrechters of consulaire rechters. 
Rechter bij Rechtbank van Koophandel te Oostende, door Napoleon opgericht, is een van de 
oudste van het land. Een beroepsprocedure gebeurt bij het Arbeidshof te Gent alwaar een 
afdeling per provincie is vertegenwoordigd. Dus ook een afdeling van Brugge. 
Wordt Raadsheer bij het Arbeidshof om daarna als Kamervoorzitter te fungeren. 
Is sinds 1 april 2012 op pensioen. 

Op de vraag waarom hij heeft gekozen om Rechter te worden stelde hij dat dit een bewuste 
keuze was, hij had politieke ambities. De studierichting Rechten (of Pol & Soc) zit ook de 
faculteit Letteren en Wijsbegeerte waarin filosofie en psychologie aan bod komen. 
Met de Kandidatuur moest een richting gekozen worden. Ook het feit dat zijn oom (dhr 
Stemgé) gemeenteraadslid was, sterkte zijn ambitie. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen stelde hij zich te Stene op de lijst 'Volksbelangen·. 
ln 1976 heeft hij zijn politieke ambities opgeborgen om bij de magistratuur te kunnen komen. 
De laatste -geforceerde - stedenfusie dateert van 1970 en werd op 1 juli door de Koning in 
Congo getekend ! 

Hij is eveneens actief op de Conterdam o.a. in de Chiro. Na een carrière van 35 jaar is hij 
gestopt. Het feit dat hij geen lid is van de vele Service clubs is een bewuste keuze. 

35s« j<1argang - n° 2 blz. 15 



Zijn adres, Nieuwe Dokstraat 10, Conterdam, naast café Sportwereld waar veel verenigingen 
hun intrek hebben. Hij was 7 jaar all-round advocaat en heeft geen legerdienst moeten doen. 
Als jonge advocaat werkte hij pro Deo, een van de weinige te Oostende. 
Waarom hij magistraat geworden is moet gezocht worden in zijn optie om een meer geregeld 
leven te hebben dit in tegenstelling met het beroep van advocaat waarbij dossiers, weekend 
werk en het ontbreken van een gezinsleven de doorslag hebben gegeven. Hij had ook een 
goede basis en de link met het sociaal recht. 
Bij de Arbeidsrechtbank heb je de vertegenwoordigers van de werkgevers, de werkvloer, en de 
werknemers, de vakbonden. Een rechtvaardig en verstaanbaar oordeel vellen in samenspraak 
met de vertegenwoordigers, discussies, motivatie en het gelijkheidsprincipe gold als norm. 
Welke taken? Sociaal recht, sociale zekerheid, het inkomen van de mensen, geschillen in 
verband met o.a. kinderbijslagen, afdankingen, weinig loon, het huwelijksvermogensrecht.. 
Vandaag is er op het vlak van sociaal recht een enorme evolutie, denk maar aan de 
problematiek van de multiculturele samenleving. holibis, Marokkaanse pensioenen .... 

De vzw Fort Napoleon kwam in 1990 tot stand met dhrn Jan Dreesen en Falise van de Plaete, 
2 militairen. Stad Oostende was totaal niet geïnteresseerd in drt. bouwwerk het was trouwens 
militair eigendom en er was zelfs sprake om het met zand toe te dekken ! Op vraag van 
Gouverneur Vanneste moest een concreet dossier tot renovatie ingediend worden bij de 
Provincie. Het kabinet van toenmalig minister Sauwens nam dit dossier au serieux en het 
militair domein verhuisde naar het departement Financiën. Met de staatshervorming werd het 
dossier overgenomen door de Vlaamse Gemeenschap van de Federale regering. De Vlaamse 
Gemeenschap heeft het onteigend en aldus kwam het stadsbestuur van Oostende op de 
proppen. 

Hij was ook bestuurslid en voorzitter van de C.M. Het jubileumboek 100 jaar Volksbond kwam 
van zijn hand. De l s<e niet-adelijke Gouverneur van West-Vlaanderen was H.Baels. die in 1916 
zijn eed in het Nederlands aflegde, hij was een man van de Volksbond. 
Vandaag is er te Oostende een probleem van archief. immers de 2dc W.O" de overstromingen 
en zelfs de bliksem heeft heel wat bronnen vernietigd. 

verslag R.Lisabeth 
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Oude gebruiksvoorwerpen 62 

Pruimenpitter 

Beschriivin,&: 

Volledig in <1luminium ve,vaardlgd mt-t 
uitzondering van de vierk~nte ~s 0,5cm en de 
VN!r clie in ijzer zijn. 

T otalc hoogte: 28 cm 

Diameter opening: v~n 3cm naar 2 cm 

Merk: Wilesco 

Gebruik en werking: 

Oit toestP.1 werd in de keuken gebruik1 om 
p1uimcn v,m hun pit te ontdoen. 

Men lep,t een pruim op di, openinf! en men dU\'Vl de wrtikal~ as. met daaraan ee~ 
huismesje bevestigd, n~ar ben<:>den. Het kn,ismesJc snijdt g"m~kkelijk door de 
pruim e11 duwt de pit door dt• kleinere opening. Uw pruim is ontpit. 

liet voorwerp i~ te bezichtigen in het Gasthot Vossenhol. 

Devos H & R 
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Kent u deheemkundige kring 
" 't Schorre Steene 11 2 

• 

Wij stellen ons graag even voor: 

Heemkundige kring " 't Schorre Steene" 

- gesticht 28 februari 1978 in het jaar van het dorp 

- heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene levendig te houden. 

- l,omt 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 1,unstenaars de mogelijkheid om hun werken ten toon te 
stellen in de molen gedurende de zomermaanden 

- geeft voordrachten, organiseert een "Zevende dag", een BBQ een Breughelavond en 
" diverse activiteiten 

- geeft driemaal per jaar een tijdschrift uit voor de leden 

Een vereniging is maar sterk door haar leden. 

Daarom doen wij een warme oproep aan alle sympathisanten in en rond Stene. 
Sluit u aan bij onze heemkring voor slechts 9 euro door storting op ons nummer 

001-0688371-38 van Oostende 't Schorre. Welkom en dank bij voorbaat. 

. . 
.•~ . 

. -~ . \ ~ 

,. 
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