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LIDMAATSCHAP VOOR 2011 

Het is opnieuw een heemkundig jaar voor Stene. Voor slechts 9 euro wordt u lid en ontvangt 
u drie tijdschriften waa rin allerlei onderwerpen en activit eiten worden voorzien. 
Deze noodzakelijke werkingskost laat ons toe dit alles te realiseren. 
Graag storting op ons rekeningnummer 001-0688371-38 ofwel in contanten aan een van 
onze bestuursleden. Publiciteit kost slechts 15,00 euro waarvoor u een factuur krijgt. 

Daniel Deschacht Lotuslaan 19 059 507723 of 0498 927511 
Voorzit t er 8400 Oostende Daniel.deschacht2@telenet .be 

Raoul Decrop Steensedijk 146 059 800847 
Penningmeester 8400 Oost ende raoul.decroQ@telenet.be 

Katrijn Dhoogh e-Compernolle Roerdompstraat 57 059 508327 of 0475 367232 
Secretaris 8400 Oost ende katrijn .comQernolle@skynet.be 

Robert Lisabeth Heidebloemstraa t 24 059 503109 of 0497 848449 
Redactie 8400 Oostende robert.lisabeth@name.Qlanet.com 

Roger Fockedey Melkerijstraat 2 059 501486 
8400 Oost ende rf o~~ @ 0~t. ~ 

Hugo Devos Stenedorpstraat 29-31 059 700199 
8400 Oostende reinaert@telenet.be 

zilvervos@sQider-web.be 

Roland Defever Gistelsest eenweg 228 059 505150 
8400 Oostende Roland.Defever@telenet.be 

Oscar Nuyt s Gistelsesteenweg 369 059 500063 
8400 Oostende& 

Laurenzo Theuma Sten edorpstraat 45 0472 418154 
8400 Oostende boeremarkt@hotmail.com 

Dirk Coghe Druivenlaan 16 059 700964 
8400 Oostende dirk.coghe@telenet.be 

Aline Vanslembrouck alinevanslembrouck@hotmail.com 

Paul Vandewalle Erevoorzitter Paul. vandewalle l@telenet.be 
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Roger Fochedey 

Deelnenierslijsl 

Daniel Deschachl 

Lau,renzo Theuma 

R. & H. Devos 

Robert Lisabeth 

20 mei om 19 uur is er een fotoreportage over de Cafe's van Stene. 

3 iuni t.e.m. 18 september : permanente l{unstenaarstentoonstelling 

11 juni : Mispelfeesten vanaf 15 uur info dhr Dirk.Coghe 059/700964 of 
dil-k.coghe@:.telenet.be inschrijven voor 8 juni (koffie/gebak/BBQ/optredens) 

9 september om 19 uur onze jaarlijkse BBQ 

9 oktober om 10 u 30 : aperitief causerie door dhr Eduard Vyvey ''Criminaliteit 
in onze contreien in de XV1lle eeuw'' 

30/31 oktober en 1 november de jaarlijkse tentoonstelling over h et Kerkhof van 
Stene en Allerheiligen. 

Ooooo0oooo0 

Redactie : eventuele artikels of wetenswaardigheden over Stene kunnen altijd terecht 
bij een bestuurslid of bij Robert Lisabeth Heideb]ocmstraat 24 059 50310 



Ontwaken 

Van schemering 
tot dageraad. 

De nacht 
heeft geen geheimen meer. 

Het overstelpend licht 
verpulvert elke schaduw 

tot een verwaarloosbare entiteit. 

Ik ruik 
en voel 

een opwellende zon 
zich losmaken 

van een ongrijpbare horizon. 

Ik voel het leven 
weer zo levend worden 

en net daarom wil ik zo graag 
nog veel 

en telkens weer ontwaken. 

Uit zijn dichtbundel "AMBROZIJN" 

R.G.FOCKEDEY 



..... 

Werkingsjaar 2010 - Een overzicht dhr Daniel Deschacht 

❖ 2010 werd ingezet op 15 januari met de Driekoningenviering. De organisatie gebeurd op 
basis van een beurtrol waarbij afwisselend de heemkring De Plate, Ter Cuere, het WF en 
heemkring Santforde optreden als gastheer. 2010 was het onze beurt. Guy Servaes van de 
Plate werd koning en koos Mevr Simonne Maes, echtgenote van de voorzitter van De Plate als 
koningin. 

❖ Op 19 maart 2010 hield Leffingenaar Eduard Vyvey in de molen een uiteenzetting over de 
notabelen van een kleine gemeente, zoals Stene er een was in de 17d0 -18<1° eeuw. Van 
Eduard kregen we te horen wie deze mensen waren en wat ze deden. Een 20 tal 
geïnteresseerden kwamen hier op af. 

❖ De algemene ledenvergadering met aansluitend de Zevende Dag vond plaats op 11 april. 
Onze secretaris en moderator Katrijn Dhooghe-Compernolle ontving als gastsprekers 
Schepen Vanessa Vens. Robert Bonte (de zoon van Bertje Bonte van d' Hoge Barriere) en 
Konterdammenaar Patrick Dupon of "Pulle'' bekend van het feestcomité van de Konterdam 
en van de Oostendse Revue. Allemaal vlotte en interessante praters die zorgden voor een 
redelijke belangstelling. 

❖ Op 21 april 2010 werd een bezoek gebracht aan de commandobunker onder het oud 
gemeentehuis van Stene. Ëen 12 tal belangstellenden kwamen opdagen. 
Op vraag van de burgemeester stond de heem kring (m.n. de voorzitter) nog een tweetal maal 
in om enkele verenigingen waaronder een Nederlandse groep te begeleiden bij een bezoek. 

❖ In april en mei namen enkele bestuursleden deel aan een vijfdaagse cursus in Gistel over 
··archief en digitaliseren". Een organisatie van Heemkunde West-Vlaanderen. 

❖ In het kader van Oostende "Cultuurstad 2010" nam de heemkring deel aan de Cultuurmarkt 
ingericht op het Cardijnplein op 25 mei 2010 en was de molen open voor bezoekers. Jammer 
genoeg was er weinig belangstelling. Positief was de aansluiting van enkele nieuwe leden. Als 
leuke muzikale afsluiter was er het bezoek aan de molen van de fanfare New Nordstar Band 
Oostende. 

❖ Half juni waren het de kunstenaars met verschillende disciplines die de molen openhielden 
tot half september. De heemkring zorgde voor ondersteuning door de aanmaak van een 
handige brochure die voor een groot deel gesponsord werd door BNP Parisbas- Fortis kantoor 
Nieuwe Stad, waarvoor dank aan de kantoordirecteur. 

❖ Vrijdag 10 september was er de jaarlijkse BBQ voor de leden. 33 ingeschreven (een vol huis) 
konden genieten van een verzorgde BBQ. 

❖ Tijdens open monumentendag op 12 september 2010, die in het teken stond van water, 
vuur, aarde en lucht was de molen van Stene op genomen in het parcour van een fietstocht 
georganiseerd door de stad. Er kwamen verschillende belangstellenden langs. 

❖ Onze jaarlijkse novembertentoonstelling stond in 2010 in het teken van de fusie van 1970. 
Het was dus veertig jaar geleden dat Stene met ingang van 1 januari 1971 ophield te bestaan 
als zelfstandige gemeente. Samen met Zandvoorde, Raversijde (grondgebied Middelkerke) 
werd de gemeente bij Oostende gevoegd. Rond dit thema werd een kleine brochure 
samengesteld en te koop aangeboden tegen € 5. 

❖ 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 zodat onder andere de foto's beter tot hun recht komen. 



open: vrijdag vanaf 18u 

zat. -en zondag vanaf 11 u30 - maandag vanaf 18u 

juli en augustus iedere dag open vanaf 18u gesl. op dinsdag 

•• Gasthof Vossenhol 
Stenedorpstraat 29-31 
8400 Oostende 

•• Tel. 059 700 199 
GSM 0495 700 199 

reinaart@telenet.be 

GARAGE CASINO KURSAAL N.V~ 

Il CONCESSIEHOUDER PEUGEOT 

Torhoutsesteenweg, 691 - 8400 Oostende 
Tel.: +32 (0)59 70 32 40 - Fax: +32 (0)59 80 88 91 

E-mail :casi no.oostende@peugeot.be 



Heemkring 't Schorre Steene 
Kunstexpo's in de molen van Stene- dorp - Zomer 2011 

( open van 14u tot 19u) 

3 juni - 9 juni 
SUSAN BALL en INGRID GORTACK 

10 juni - 16 juni 
CHRIS VAN BEDAF en SUSAN VISSER 

17 juni - 23 juni 
MIET SINNAEVE en EDDY DE GROOF 

24juni - 30 juni 
SONIA HELMONT 

1 juli - 7 juli 
FRANKYMAES 

8 juli - 21 juli 
GIGI PRAET en DAMIENNE TANGHE 

22 juli - 28 juli 
CHRISTIANE LESTAEGHE en NICOLE ZOETE 

29 juli - 4 augustus 
CHRISTOPHE DEROO 

5 augustus - 11 augustus 
ELISABETH MOSTREY en MARC BLONTROCK 

12 augustus - 18 augustus 
NICOLE LEFEVRE e n SUZY MAKELBERGE 

19 augustus - 25 augustus 
FREDDY CORDY en MARC LAMBRECHT 

26 augustus - 1 september 
CARLOS DECLERCK 



00000000000 

SLUIT NU AAN BIJ DE HEEMKUNDIGE KRING 'T SCHORRE 

U KRIJGT DRIEMAAL PER JAAR ONS TIJDSCHRIFT MET ALLERLEI 
HISTORISCHE EN HEDENDAAGSE FEITEN UIT UW STREEK EN DE 
ACTIVITEITEN WAARAAN U KUNT DEELNEMEN. 

HOE? 

U STORT 9 EURO OP HET NUMMER 001-0688371-38 VAN OOSTENDE 
'T SCHORRE EN U BENT AANGESLOTEN! 

00000000000 

Een interessante link voor het Steense gebeuren vindt u op : 

www.stenedorpalbum.skynetblogs.be 



2 september t.e.m. 8 september 
PASCAL HANCKE 

10 t.e.m. 18 september 
DANNY MORLION en JEANNINE ROSSEEL 



Sten e - foto's van v roeger e n nu. Deel 4 Laurenzo Theuma 

"Laat toch een bloem en wat gras dat nog groen is" 
Louis Neefs 

Dat Stene bijna volledig is opgeslorpt door de verstedelijking is een 
vaststelling. 
Landbouwgebied en groen verdwijnen stilaan rond het vroegere dorp. 
Een overzicht. 
In 2002 werden de gronden waarop de voormalige wijnhandel 
Vandermeulen gevestigd was verkaveld. Een oppervlakte van een 2 
hectare langsheen de Torhoutsesteenweg, en uitkomend op de 
Steensedijk, waar nu de winkelketens Gamma; Lidl, Primo, Kruidvat, 
.. . een filiaal hebben. 
Circa 2007 was er de verkaveling "achter Putters", Brugstraat en 
Melkerij straat met de bouw van 7 4 eengezinswoningen. 
Bij de voorbereidende grondwerken werden er loopgrachten na 65 
jaar herontdekt. De naaste buren wisten wel van hun bestaan, maar 
in de loop der jaren na de Tweede Wereldoorlog waren ze langzaam 
onder de aarde verborgen geraakt. 
Bij het blootleggen bleken de overblijfselen nog in een uiterst goede 
staat te verkeren. De loopgrachten werden indertijd gebouwd met 
keiharde stenen van de voormalige steenbakkerij in het dorp. Steens 
vakmanschap! 

"';W2~;'1M""'.~~l!'ffl'!!l;~~ -:-w-::-:: 

Loopgrachten gelegen tussen de Zilverlaan en de Brugstraat. Foto © 
Laurenzo Theuma 



Het huisje van "Putters,, (zie foto ), 

gelegen Zilverlaan werd afgebroken om plaats te maken voor de 
bouw van vier rij woningen.Een vertrouwd gezicht was dat van 
"Tuurtje Putter", die van bij het krieken van de dag tot de koeien 
gingen slapen, gezeten was op een elektriciteitsbakje net naast zijn 
voordeur . Veelal stonden er ook enkele familieleden naast hem 
die toekeken naar de spelende kleinkinderen. Na het overlijden van 
Tuur nam zijn zoon die taak nauwlettend over, dit met de sigaar in dè 
n1ond. 
In dezelfde periode bouwde men op de noordelijke kant van de 
Steensedijk tot op een 50-tal meter van de Schorredijk een reeks 
gezinswoningen. (tussen het Oudstrijdersplein en de Schorredijk). 
In de Prins Roselaan verrezen in enkele fasen een verkaveling van 59 
eenheden uit de grond. 
Dan was het de buurt voor tweetal villa's in de Zilverlaan kant van de 
voetbalterreinen over het rozenpark. 



De Brem 

Het begeleidingstehuis De Brem, voorheen gevestigd Elisabethlaan 
tegenaan de Gelijkheidstraat, zocht een locatie om uit te breiden en 
vond ruimte tussen de tuintjes en de nieuwe woningen langs de 
Steensedijk. De instelling werd _plechti~geo end eind 2010. 

Project "Steense Dijk"- opruimen van bomen en struiken. Bowling op 
de achtergrond. Foto © Laurenzo Theuma 

Anno 2011 zijn de bouwwerken gestart langs de Steensedijk, op de 
site van het "Oud Vliegveld". Dit project met de naam "Steense Dijk" 
omvat de bouw van 14 rijwoningen. 



Op de bouwplaats stond voorheen het oud vliegveldgebouwtje, dat nog 
enkele jaren werd uitgebaat als café en als taverne-restaurant. 
Leegstand en een brand maakten dat het gebouw enkele jaren terug 
werd afgebroken. Op bovenstaande foto is de aannemer de bomen aan 
het rooien voor het graven van de funderingen. Op de achtergrond de 
bowling. Momenteel (april '11) is de bouwheer de onderste bouwlaag 
aan het optrekken. 

Afbraak van de bunker aan de Zilverlaan, 

Iedere oudere inwoner van Stenedorp kent het speelpleintje gelegen 
aan de Zilverlaan tegenaan het Oud-strijdersplein waar door jongeren 
stevig werd geravot, u ziet op de foto een scheefstaand voetbaldoel 
staan en in de verte de nieuwe vestiging van het begeleidingstehuis 
De Brem. Na wereldoorlog twee stond er op de plaats van het 
speelpleintje tegenover de Melkerijstraat een bunker en liep er een 
loopgracht tot voorbij de huidige instelling De Brem. 
Op deze locatie plant de sociale huisvestingsmaatschappij "Woon Wel" 
gevestigd in de Clara hoeve, Stuiverstraat in de nabije toekomst een 
100 tal rijwoningen te bouwen. Zowel koop- als huurwoningen. 
"Woon Wel" is ontstaan uit de fusie van "Onze Landelijke Woning" en 
"Eigen Haard is Goud Waard". 
De maatschappij zal ook participeren in het project Baanhof met een 
70 tal woningen. 



Hoeve van Erik Dewitte, gelegen langs de Stuiverstraat. Foto © 
Laurenzo Theuma 

De 2de grootste verkaveling ooit op Stene na deze van de "Nieuwe 
Stad" of in de volksmond gekend als de apenplaneet, zal gerealiseerd 
worden tussen Rietmusstraat, de Stuiverstraat en de 
Gistelsesteenweg. Het project is 24 hectare groot en omvat een 431 
kavels. 
Een derde van het gebied zou worden ingevuld als groene long met 
integratie van diverse 
kreken, zodoende wordt er een rustige en groene woonomgeving 
gecreëerd. De hoeve van Erik De Witte en 't Baanhof liggen beiden op 
de grens van deze verkaveling en zijn getuige van hoe de laatste 
stukjes polder zullen worden bebouwd. ----- -

Zone waarin de verkaveling 't Baanhof tot stand zal komen. Foto © 
Laurenzo Theuma 



l 

Voorlopig althans blijven nog ongeschonden de poldergronden ten 
westen en ten zuiden van het dorp. Alhoewel. Aan het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) werd een wijziging gebracht: 
voorheen bouwgrond voor kleine en middelgrote ondernemingen en 
bufferzone naar agrarisch gebied, in plaats van "bijzonder bouwvrij 
agrarisch gebied met maatschappelijke 
waarde" althans voor de komende 25 jaar, wordt dit beeld bewaard! 

Laurenzo Theuma, maart 2011 

Breughelmaaltijd in de Molen 
Heemkundige kring 't Schorre Stttllt 

\.rijdJg 18 murt 20ll 



Hebt u nog oude foto's in een of andere vergeten schocndoos, of kent u oude 
verhalen over het leven in Stene. dan horen we dit het graag van u. Met uw 
bijdrage kunnen we dit blad boeiend houden voor de vele leden en 
geïnteresseerden onder ons. 
De heem1uing stelt zich immers tot doel de geschiedenis van de vroegere 
gemeente Stene levendig te houden, via tekst en beeld. 
Groot verlies was de brand in het oud gemeentehuis van Stene, toen het volledige 
archief van de gemeente die op de zolder werd bewaard in as werd gelegd. 

Neem ook eens een kijkje op de website van Fotograaf Roy (Roger Verhaeghe) 
Honderden foto'::; 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 

Aan de initiatiefnemer prima werk! 

Voor haar novembertentoonstelling 2011 "Kerkhof van Stene & 
Allerheiligen" is de heemkring nog steeds op zoek naar bidprentjes 
overlijdensaankondigingen, rouwbrieven, kortom alles i.v.m dit 
onderwerp. 

Alle info daaromtrent kan gestuurd worden naar: 

daniel.deschacbt2@telenet.be 
of bel naar 
0498 92 75 11 
of aan een bestuurslid van 't Schorre. 

Hebt u nieuws over Stene voor de volgende editie van ons tijdschriftje? 
Neem dan contact op met Laurenzo op het nummer 0472/41.81.54 
of mail naar boerema1·kt@1hotmail.com 



Restauratie molenromp 

Woensdag 4 mei 2011 startte de aannemer met de renovatiewerken aan de 
buitenromp van de molen.Op de foto is de onderaannemer zijn stelling rond de 
molen aan het uitzetten.De werken worden uitgevoerd door bouwonderneming 
Christiaens, Legeweg 155 uit Oostkamp. 



BROOD & BANKETBAKKERIJ 

Stuiverstraat 204 (() 059/70 42 01 
Stuiverstraat 414 (fJ 059/50 .73 52 

OOSTENDE 
• 



Oude g.ebruiksvoorwerpen: 59 

Deegschupje 

Beschrijving: Voorwerp volledig uit één stuk 

metaal gesmeed. 
Totale lengte: 45 cm 
Schop: 12cm op 12 cm 

Gebruik en werking: 

De deegschup werd door de bakker gebruikt. Hij gebruikte 
de schup om de deegmassa in stukken te snijden tot de 
gewenste hoeveelheid. 

Thuis werd het ook gebruikt als mes voor het omdraaien van 
pannekoeken die werden gebakken op een warme bakplaat of 
op de bovenplaat van de Mechelse stoof. 

Het voorwerp is te bezichtigen in het Gasthof Vossenhol. 
R&H Devos 
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DE ZEVENDE DAG 
ZONDAG 17 APRIL2011 

Een van onze jaarlijkse hoogtepunten op het progra mma van de Heemkundige Kring 
't Schorre is de uitnodiging op onze Zevende Dag van bekende Steense bewoners. 
Na de statutaire vergadering werd in een cfrukbezochte molen, we konden rekenen op een 
50 tal belangstellenden, dr ie bekende Stenenaars onder de leiding van onze moderator 
secretaris, mevr.Katrijn DHooghe Compcrnolle, in een gemoedelijke en sympathieke sfeer 
hun praatje doen. 

Dhr. Yves LEJAEGHERE 

Stichter en organisator van Open Bedrijvcndag en voorzitter van KV Oostende. 
Is van Oostkamp en liep aldaar school in het St. Leo-College en vandaar ging hij naar 
Brugge in het St.Lodewijkscollege waar hij de handelsafdeling volgde. 
Bedrijfsbeheer volgde hij te Gent (Gibou). Woonachtig te Syscle kende hij goed Daniel 
Coens. Verdere studies volgde hij te Amsterdam(!) waar hij de richting reclame & 
marketing volgde en dit gedurende twee jaar. Hij verbleef er in een hoeve bij een dame die 
kamers verhuurde. Het speciale was dat hij er ook moest meehelpen in de huishouding. 
Daar leerde hij ook h et verschil tussen tafels "zetten" taalgebruik in Vlaanderen en een tafel 
"dekken" in Nederland ... echter ''dekken" heeft in Vlaanderen wel een andere betekenis! 
Na deze studies vestigde bij zich alhier als zelfstandige en kende de eerste drie jaar zeer 
moeilijke tijden. 
Open Bedrijvendag is wel zijn succesverhaal. Hij begon Te St.Martens-Latem met 2 
me nsen in een reclamebureau om het verder te zien groeien 
Als doorzetter kwam eindelijk het succes en het groeide naar een bedrijf met een 25-tal 
personen in dienst waarvan 20 full-time in diverse technische functies. 
In die tijd was hij de enige Belg met een diploma in de reclame. Wat echter toen ·wel 
ontbrak was de nodige ervaring. Vandaag is de omzet 5 mio euro met een tegenpoot in 
Wallonië met "Le Jour d'Entreprise''. 
Naargelang de grootte van het bedrijf kost een pakket voor een bedrijf met 3 werknemers 
een 2000 euro, voor een multinationaal wordt algauw 10.000 euro betaald. In dit pakket 
krijgt men advies, het nodige publiciteitsmateriaal zoals affiches, e-mail..ook 
mediapubliciteit in de kranten, de TV en de radio. De return ligt Tond de x3 en x4 .. . 
Open Bedrijvendag is altijd op de eerste zondag van Oktober. 
Voor dit jaar heeft Min.Pres. Chris Peeters nog geen thema gekozen. 
Na 22 jaar in 'Open Bedrijvendag' is de vlam er een beetje uit en is hij begonnen met het 
voetbal. 
Na 20 jaar voorzitterschap door dhr Eddy Verheylen kwam de plaats vrij en werd Yves als 
Bruggeling voorzitter van de Oostendse KVO. 
Sinds een paar jaar in de 2c1(' Afdeling en voelt zich daar goed. Het is de 2l stc Club qua 
sterkte in België met een 1,8 mio euro op jaa rbasis met 17 professionals en een 20-tal 
stuarts. l st(

• Klasse is nog geen optie want het is een zeer moeilijke opdracht dit niveau te 
behouden. Veiligheidskosten cijfert rond de 2500 euro per wedstrijd. 
De cruciale "sprong" naru· de 2r1t' afdeling kwam er na een beslissende wedstrijd waa1·bij het 
enthousiasme van de voorzitter extra in de verf werd gezet. 



lekt ici eitswerke 
TAEG bvba 

el: 059-80 02 84 
Fax: 059-51 03 43 - E-post: lestaeghe@telenet.be 

Winkel: Torho,utsesteenweg 516 
Burelen: Wagenmakersstraat 7 

8400 Oostende 

BTW BE 0872.483.128 



Mevr. Vicky MOEYAERT 

Kantoordirecteur BNP P ARISBAS Fortis 
Opgegroeid in Stene, gehuwd en moeder van 2 kindjes. 
Na het lager onderwijs in de Schapenstraat volgde zij les aan het College te 
Oostende. Werd onderwijzeres na haar studies te Brugge. 
Als jobstudente kwam de smaak van het bankgebeuren in haar naar boven. 
Ze startte meteen aan het effectenloket in het toenmalige Fortis-kantoor in de 
Kapellestraat te Oostende. 
Na de opgedane ervaringen en aangepaste opleidingen in de bank bracht zij het 
tot beleggingsadviseur en dit tot 2010. 

De functie van kantoordirecteur in het kantoor Oostende Nieuwe Stad werd voor 
haar een nieuwe uitdaging en dit in een sterk veranderd banklandschap laat 
staan dat de Fortis-Bank opgeslorpt werd door de Franse BNP Parisbas. 
De bankencrisis van 2008 had een enorme sociaal-economische impact temeer 
dat de "goede huisvaderbank" Fortis gered moest worden (o.m. te danken aan de 
slechte communicatie door de overheid en vooral de media-heissa zorgde voor de 
ondergang van de bank).Voor velen was dit een surrealistische situatie. 
Dat een goede klantenrelatie van groot belang is, werd bewezen door het feit dat 
er slechts een minderheid van de klanten de bank hebben verlaten tijdens deze 
bankencrisis. 



De taak van een kantoordirecteur bestaat vooral in het motiveren en het 
ondersteunen van de collega-medewerkers, het opsporen en ontdekken van 
belangrijke financiële signalen bij de klanten, het verdelen van de taken naar de 
medewerkers toe en het ontvangen van klanten. 
Zorgen voor het rendement van de Bank en van de klant, een eerlijk en juist 
advies verstrekken, kortom een gepast evenwicht vinden tussen de klant en de 
Bank. 
Op de heikele vraag over de bonussen.: dit is relatief. De managers in een 
bankbedrijf hebben een loodzware, economische en sociale taak, van een sociaal 
gezinsleven is er bij hen in de verste verte geen sprake. 

Als hobby's heeft zij in de eerste plaats het gezin, Yoga, goed gaan eten, 
spiritualiteit en zij is" catechiste" in Stene. Er is een evolutie in de Kerk door de 
recente negatieve elementen. De kinderen stellen vragen onder elkander , het 
H.Vormsel wordt in vraag gesteld en bij de kinderen thuis zijn de ouders meestal 
niet geëngageerd. 
Maar, er zijn nog positieve reacties: de Kerk te Stene heeft een enthousiast en 
overtuigend publiek en men mag wel zeggen dat de Kerk vol zit ! 



De Heer Hubert RUBBENS Organisator Oostende Voor Anker 

Deze Oostendse beroepsmilitair is vader van 2 kinderen en 25 jaar gehuwd. 
Hij geeft nog dagelijks een ''bouqué" bloemen aan zijn echtgenote! 
Hij droomde reeds van zijn 6 jaar om militair te worden. 
Na de Albertschool in het Oostendse centrum volgde hij les aan het College. 
Hij werd onderofficier na zijn opleiding in de militaire school. 
Bewapening en de blindicide zijn voor een marinefuselier geen vreemde tuigen. 
Zijn Nato droom werd werkelijkheid toen hij leraar werd. 
Zijn eerste missie was in 1988 de "Reforge" i.v.m. het toenmalige USSR was er een 
Missie in Noorwegen boven de Poolcirkel. Door averij aan het fregat de Westhinder 
(storm van 9 Beaufort en op een rots gevaren) verbleven zij 4 maanden in een 
pooldorp aan de Poolcirkel. De regering kon niet beslissen hoe zij teruggesleept 
moesten worden en op eigen kracht vaarden zij dan tegen 6 knopen naar Zeebrugge 
Somalië, Djibouti en de Golfoorlog ligt ook nog vers in zijn geheugen. 
België heeft als klein landje toch een belangrijke functie binnen de Nato, maar 
politiek ligt dit nogal moeilijk. 
Na 18 jaar succesvolle Vlootdagen te Zeebrugge vroeg hij zich af of er in Oostende 
een dergelijk evenement kon plaatsvinden. Het begon met enkele flyers aan de 
Amandine en het groeide uit tot een mega evenement met 85 medewerkers en 
vrienden. Jaarlijks komen gemiddeld 200.000 bezoekers naar " Oostende voor Anker". 
Dit jaar is het thema "De Draken" een Schepjacht uit de jaren 1920. Er worden 
130 "Draken" verwacht met ook de klassieke schepen. 
Als hobby doet hij, hoe kan het anders, aan zeilen. Het begon met een catamaran , 
maar gezien zijn gestalte kocht hij de yachten " Escape", ''Margueritte I en II". 
Vandaag vaart hij met een grot ere boot de' Spirit of Friendship", waarop hij zich 
zeker thuis voelt. 



DE ZEVENDE DAG 

Foto: BLIEK VERMEIRE 



BNP PARIBAS 
FORTIS 

Kantoor Oostende-Nieuwe stad 
Guldensporenlaan 14 1 8400 Oostende 
T: +32 (0)59 55 66 70 1 F: +32 (0)2 565 02 02 
oostende-nleuwestad@bnppartbasfortls.com 

vosco 
KAAPSE WUNEN 

Open: 
Iedere zaterdag van 10 tot 17 uur 

Andere dagen op afspraak 

Vosco Kaapse wijnen 
Kaperstraat 2 - 8400 Oo~tende 

Tel. 059 70 50 44 
Fax 059 70 35 15 

e-mail : vosco a itinenLbe 



Kent u deheemkundige kring 
" 't Schorre Steene " ? 

• 

Wij stellen ons gr aag even voor : 

Heemkundige kring " 't Schorre Steene" 

- gesticht 28.02.1978 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 tentoonst ellingen in over het verleden van het dorp 

- geeft aan de plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid om hun werken 
ten toon te stellen in de molen gedurende de zomermaanden 

- geeft voordrachten, organiseert een "Zevende dag", een BBQ een 
Breugelavond en diver se activiteiten 

- geeft driemaal per ja ar een tijdschrift uit voor de leden 

Een verenig ing is m aar s terk door haar led en. 
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. 


