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Daniel Deschacht 
Voorzitter 

Lotuslaan 19 
8400  Oostende 

0498 927511 
daniel.deschacht2@telenet.be 
 

Raoul Decrop 
Penningmeester 

Steensedijk 146 
8400  Oostende 

059 800847 
raoul.decrop@telenet.be 
 

Katrijn Dhooghe-Compernolle 
Secretaris 

Roerdompstraat 57 
8400  Oostende 

059 508327 of 0475 367232 
katrijn.compernolle@skynet.be 
 

Robert Lisabeth 
Redactie tijdschrift 

Heidebloemstraat 24 
8400  Oostende 

059 503109 of 0497 848449 
lisabeth.robert@gmail.com 

 

Roger Fockedey Melkerijstraat 2 
8400  Oostende 

059 501486 
 

Hugo Devos Stenedorpstraat 29-31 
8400  Oostende 

059 700199 
reinaert@telenet.be 
zilvervos@spider-web.be  
 

Roland Defever 
Coördinator Zomerexpo’s 

Gistelsesteenweg 228 
8400  Oostende 

059 505150 
roland.defever@telenet.be 
 

Laurenzo Theuma Stenedorpstraat 45 
8400  Oostende 

0472 418154 
boeremarkt@hotmail.com 
 

Dirk Coghe Druivenlaan 16 
8400  Oostende 

059 700964 
dirk.coghe@telenet.be 
 

Aline Vanslembrouck Schorremolenstraat 1 
8470 Snaaskerke 
 

alinevanslembrouck@hotmail.com 
 

Wim Cordy Ter Zwaanhoek 27 
8400 Oostende 
 

wim.cordy@telenet.be 

Patrick Delmouzee Kraanvogelstraat 36 
8400 Oostende 
 

059/509806 
delmouzee.patrick@skynet.be 
 

Philippe Menu Waterlelielaan 11 
8400 Oostende 
 

 

Paul Vandewalle  
Erevoorzitter 

 paul.vandewalle2@telenet.be 
 
 

 
 

e-mail:  heemkringschorre.steene @telenet.beheemkringschorre.steene @telenet.beheemkringschorre.steene @telenet.beheemkringschorre.steene @telenet.be 
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•  Oude gebruiksvoorwerpen – paralleltang 
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•  Fietsroute 1914-1918 
De tijd van wachten      gedicht   R.G. Fockedey 
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blz. 17 

•  Kent u de heemkundige kring ’t Schorre Steene ? 
 

blz. 19 

 

    

Uw tijdschrift digitaaUw tijdschrift digitaaUw tijdschrift digitaaUw tijdschrift digitaallll    !!!!    
    
 
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 ons een mailtje met je voorkeur 
 

o Enkel nog digitaal 
o Enkel hardcopy 

 
heemkringschorre.steene@telenet.be 

-
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HERNIEUWEN LIDGELD 2017HERNIEUWEN LIDGELD 2017HERNIEUWEN LIDGELD 2017HERNIEUWEN LIDGELD 2017    ––––    SPONSERING 2017SPONSERING 2017SPONSERING 2017SPONSERING 2017    
 
 
 

Ledenbijdrage  
 
 
De vereniging kan niet overleven zonder de financiële steun van haar leden, 
waarvoor dan ook dank om ons verder te blijven steunen.  
 
Het lidgeld voor 2017201720172017 bedraagt onveranderlijk € 10€ 10€ 10€ 10 

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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7777dededede    Dag in de Molen van SteneDag in de Molen van SteneDag in de Molen van SteneDag in de Molen van Stene    

 

 
 
 
De Zevende dag op zondag 7 mei  2017.  Zoveel 7’s kan niet anders dan onder een goed 
gesternte verlopen.  En zo gebeurde het ook.  Drie interessante en vlotte sprekers.   
Veel volk.  Gezellig knus binnen en buiten.        
 

 
 

De gastsprekers samen met het bestuur. 
Van links naar rechts: Roland Defever, Laurenzo Theuma, Katrijn Compernolle, Hugo Devos, Aline Vanslembrouck, 
Raoul Decrop, Patrick Delmouzee (gastspreker), Marc Strubbe (gastspreker), Frank Goes (gastspreker), Wim Cordy 

en Daniel Deschacht, voorzitter. 

 
 

    
Luchtvaart is te verLuchtvaart is te verLuchtvaart is te verLuchtvaart is te vergelijken met schelletjes Gruyèregelijken met schelletjes Gruyèregelijken met schelletjes Gruyèregelijken met schelletjes Gruyère    

    

 
De eerste spreker Delmouzee Patrick is geboren en getogen in Oostende.   Aan moeders zijde 
een lange traditie in Oostende en vader afkomstig uit Charleroi, Belgischer kan niet. 
Liep school in het  OLV College  Oostende.  Bij de  Koninklijke Cadettenschool te Laken en 
zoals Patrick vermeldt,  kind van zijn tijd, motivatie om gemeenschap en waarden te 
verdedigen vervolgde hij zijn opleiding in de Koninklijke Militaire School te Brussel, master in 
de Militaire en Luchtvaartwetenschappen (samen met de eerste vrouwelijke officieren en onze 
huidige Koning, dan nog Prins Filip).   
Heeft er een drukke maar ook boeiende militaire loopbaan opzitten rond luchtverkeersleiding-  
en controle dat hij bij pensioengerechtigde leeftijd in april 2016 (Lt-Kol. Van het Vliegwezen op 
rust) met al de know how en expertise,  hij overgaat naar een burgerloopbaan.  Hoofd van de 
Civil – Military ATM Coordination Unit in EUROCONTROL Haren.  Is zo een boeiende wereld, nog 
zo gefascineerd door de job,   dat hij het niet ontziet iedere dag het traject Oostende/Brussel te 
rijden.   Want zoals Patrick opmerkt vliegen is nog altijd veiliger dan op straat ! 
 



39ste  jaargang – nr. 2 blz. 6 

 
 

Gastspreker Patrick Delmouzee met moderator Katrijn Compernolle 

 
    
Wat houdt dit in :  luchtverkeerWat houdt dit in :  luchtverkeerWat houdt dit in :  luchtverkeerWat houdt dit in :  luchtverkeer    regelen ? regelen ? regelen ? regelen ?     
 
Buiten het vrijwaren van ongevallen in het luchtverkeer vooral het doorgeven van informatie, 
veel communicatie zodat er conflicten in de lucht vermeden worden.   Belgocontrol ziet toe 
over het verkeer over België. EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air 
Navigation) is een internationale organisatie die instaat voor de centrale coördinatie van de 
luchtverkeersleiding in Europa. De organisatie telt momenteel 41 landen.  De organisatie heeft 
tot doel om samen met de Europese Unie een ‘Single European Sky’ te creëren dat het 
luchtruimbeheer in Europa moet verbeteren.  Dit is nodig om tegemoet te komen aan de 
capaciteitsvraag voor de 21ste eeuw en de verdere toekomst.  Er werken ongeveer 1900 
gekwalificeerde experten die met hun expertise de luchtvaart in al zijn aspecten wensen te 
optimaliseren.   Maar het is niet evident om allen op een lijn te krijgen.  Nog veel werk van 
binnen uit.  Er is een kentering aan het gebeuren en er komt  een nauwere samenwerking 
tussen Burger en Militaire Luchtvaart.  Het gedrag van een militair vliegtuig is totaal anders dan 
bij een burgervliegtuig.  Deze laatste heeft meer capaciteit.  Een militair vliegtuig is sneller en 
de regels onder elkaar in eigen gebied zijn ook anders.  EUROCONTROL helpt ook zijn lidstaten 
om een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke luchtvaart te garanderen.  Groei in de luchtvaart 
is gemiddeld 4 à 5 %.  Vele uitdagingen melden zich nog aan  zoals oplossen probleem pollutie, 
druk op de prijzen, nieuwe spelers (drones bv), vliegtuig als taxi, vliegtuigen zonder piloten.  
Aan de andere kant zullen de regionale luchthavens het moeilijk krijgen met de nieuwe 
Europese reglementen.  
Naast het luchtverkeer heeft Patrick nog ook hobby’s…Sport in het algemeen boeit hem maar  
ex jeugdspeler van AS Oostende, vele jaren in het amateurvoetbal, afgevaardigde van KVO 
jeugdploegjes en lid van het jeugdbestuur KV Oostende, is en blijft de interesse in voetbal.  
Sterk geïnteresseerd in geschiedenis met een grote G als ook met een kleine g.  Is tevens 
bestuurslid van de Heemkring ’t Schorre Steene. 
Maar de laatste passie is schilderen en dit met pastel.   
 

������� 
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Oppassen met de Wodka !Oppassen met de Wodka !Oppassen met de Wodka !Oppassen met de Wodka !    

 

 
 

 
 

Gastspreker Frank Goes 

 
Frank Goes startte als onderwijzer ‘schoolmeester’ maar drang naar verandering bracht hem 
naar de liberale partij.  Frank in hart en nieren ‘blauw’.   De talrijke en diverse activiteiten 
doorheen zijn volledige loopbaan en dit  binnen de liberale partij zijn hier meer dan het bewijs 
van.  (http://openzone.be/frankgoes) 
 
Van 1996 tot 2005 politiek secretaris van Senator en Vlaams Volksvertegenwoordiger Didier 
Ramoudt.  De taken en opdrachten in deze functie omvatten niet alleen een algemene 
coördinatie, voorbereiden, opvolgen van verschillende dossiers zowel op lokaal, Vlaams en 
Europees niveau, maar ook export van ons Belgisch topproduct.  Frietjes in het ‘Frietkot’ dwars 
door Europa getransporteerd naar Sebastopol.  Waar voor het verzekeren van de nodige 
elektriciteit, monetaire oplossingen nodig waren !  
Van september 2005 tot 31 december 2006 medewerker van de speciale Cel OVSE 
(Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) toegevoegd aan het kabinet van 
Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht (Voorzitter OVSE 2006) 56 Lidstaten op 1 rij 
krijgen, zorgen dat er in grote en kleine conflicten bemiddeld wordt. De Conflictenteller 
(www.conflictenteller) biedt een overzicht van actuele en dreigende conflicten wereldwijd.  De 
Conflictenteller geeft informatie over specifieke gebieden en thema.  Voorbeeld controle bij 
verkiezingen in Azerbeidzjan waar teveel Wodka het verloop kan verstoren !  
In 2007 komt Frank terug naar Oostende en wordt hij tot eind 2012 Kabinetsleider van 
Martine Lesaffre, Schepen van Onderwijs, Landbouw en Openbaar Domein te Oostende.  Om 
cirkel rond te maken en te sluiten, wordt hij  Kabinetsmedewerker van Gedeputeerde Carl 
Vereecke met als bevoegdheden onder Financiën, Personeel, ICT, Sport, Beroepsprocedures 
voor bouwvergunningen, ook Onderwijs.   
Vanaf 1 september 2016 is hij met pensioen maar werkt nog steeds verder.  Geen lokale 
politiek meer voor Frank.  Voor advies, raad altijd open, maar wil zich niet meer actief 
engageren.  Heeft nog wel verschillende mandaten in verscheidene raden van bestuur, enkele 
freelance opdrachten : 
*  Op provinciaal niveau, organisatie bij, na het afschaffen van de provincies in  Vlaanderen. 
 * Bij de regionale Focus TV  - er is veel beweging in het land van de regionale zenders. Worden 
er terug grote groepen gevormd ? Hoe verder ?  Bv regie reclame  
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Een gezellige babbel met een man die blijft lachen en het de andere politiekers verwijt zichzelf 
soms te serieus te nemen.  
 
 

������� 
 
 

 

    
Waar de brouwer is geweest, moet de bakker niet kWaar de brouwer is geweest, moet de bakker niet kWaar de brouwer is geweest, moet de bakker niet kWaar de brouwer is geweest, moet de bakker niet komen !omen !omen !omen !    

 

 
 

 
 

Brouwer Marc Strubbe 

 
 
Marc Strubbe geboren in 1957 te Oostende.  Heeft op het Atheneum gestudeerd, richting 
Latijn-Wetenschappen.  Daarna afgestudeerd als Ingenieur bio-chemie.   Wilde toch altijd in de 
brouwerij aan de slag, maar heeft toch eerst enkele buitenlandse stages gevolgd om ervaring 
op te doen.  Stage gelopen in Canada daarna in Duitsland.  Werd onmiddellijk aanvaard omdat 
Belgen in bier brouwen toch een zekere renommé hebben.  Onze creativiteit in tegenstelling 
met andere landen werd hier nooit aan banden gelegd.  Hebben respect voor onze diversiteit.  
Na ongeveer een jaar ervaring stapt hij in 1984 in de brouwerij.  Dankbaar aan zijn vader, krijgt 
hij carte blanche om te doen wat hij wilt.  Blijft op de hoogte van wat er gebeurt in het 
buitenland via verschillende internationale symposia.   

In het hartje van West-Vlaanderen, op een goede boogscheut van de drukke verkeersweg 
Roeselare-Oostende, ligt Ichtegem. Vandaag is er nog één brouwerij in werking, de artisanale 
brouwerij Strubbe – “de Maagd van Gentde Maagd van Gentde Maagd van Gentde Maagd van Gent” zoals ze eertijds genoemd werd. Waarom deze naam 
is men niet zeker.  Wel is er het verhaal van een vrouw die zich het lot van de gevangenen in 
Gent aantrok.  Is daar enig verband ?   

In 1830 verliet een zekere Carolus Strubbe het handelsstadje Tielt om in vlasgemeente 
Ichtegem zijn geluk te beproeven. Hij werd er boer en brouwer: in de zomermaanden werkte hij 
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op het veld en in de wintermaanden stond hij op de moutvloer en aan de roerkuip. Dat was nog 
de tijd dat de brouwers de meest noodzakelijke grondstoffen zelf verbouwden, niet alleen gerst 
en andere granen, maar op vele plaatsen zelfs hop. Sedert de oprichting is de brouwerij 
familiebezit gebleven, zeven generaties lang.  

In het verre verleden had elk dorp ten minste één brouwerij. Ons land telde in 1900 met zijn 
6,7 miljoen inwoners, 2632 gemeenten en 197821 cafés precies geteld 3223 brouwerijen. 
Vandaag blijven er geen honderd meer over. Dat brouwerij Strubbe heeft kunnen overleven, 
dankt zij aan het feit dat de verschillende generaties in hun eigen bedrijf zijn blijven investeren. 
Met het oog op prestige deden de meeste brouwers dat niet. Ze staken liever hun centen in 
huizen die tot cafés met verplichte aankoop beschouwd konden worden. Ze hadden ongelijk, 
want reeds na de eeuwwisseling begon het aantal cafés zienderogen te verminderen, van 
197821 in 1900 tot 152200 in 1920 en 85000 in 1950. Tegenwoordig zijn er nog maar 
30000. Het verlies aan vaste klanten (en huishuur) enerzijds en de technische en kwalitatieve 
achterstand in de productie anderzijds verplichtten vele brouwers ertoe hun bedrijf te sluiten. 

Tot en met 1999 werd in de brouwerij ook water en limonade geproduceerd.  De stopzetting 
van deze productie was noodzakelijk om plaats te maken voor uitbreiding van de afvullijn van 
de bieren, ten goede van de kwaliteit van het bier en de verpakking.  

Naast Pils-bieren, bieren met hoge gisting is het opstarten van het brouwen van een totaal 
nieuw bier ‘Keyte’ zeker een succesverhaal.  ‘Keyte’ naar aanleiding van de herdenking van het 
Beleg van Oostende en in samenwerking met De Oostendse Bierjutters.  Keyte oudste Vlaamse 
naam voor bier.  Refereert naar het woord ‘cuire’, want water diende dan gekookt worden voor 
het drinken.  In het frans zegt men nog altijd ‘j’ai une cuite’, wanneer men een kater, houten 
kop heeft na een nachtje stappen !  

 

Vandaag de dag exporteert Brouwerij Strubbe zijn bieren tot in Japan, de Verenigde Staten, 
Duitsland, Italië en Nederland.  60 % van de productie is eigen bier maar brouwt ook voor 
kleinere brouwerijen die het niet zelf meer doen.  Maar wil zijn eigen identiteit behouden. 

Plannen voor de toekomst : zitten bijna aan maximum capaciteit, transcessie volgende 
generatie.  Ziet er positief uit.  Zoon nu wel piloot maar misschien landt hij in de brouwerij 
gesteund door zijn zus.   

Blijven voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen opgelegd door het FAV.  Deze laatste voelt 
soms wel aan als vechten tegen de bierkaai 

 
“ Maar als wij allen meer bier  drinken en dit dan van Brouwerij Strubbe kan het succes niet 

stuk”  
 

 
Verslag : Erika Wybouw  
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ALGEMENE LEDENVERGADERINGALGEMENE LEDENVERGADERINGALGEMENE LEDENVERGADERINGALGEMENE LEDENVERGADERING    
 
 
 
Voorafgaand aan de Zevende dag op zondag 7 mei 2017 was er de jaarlijkse Algemene 
Vergadering voor de leden en het bestuur van de heemkring ’t Schorre Steene 
 
Volgende punten kwamen aan bod 
 
� Een overzicht van het voorbije jaar 2016 
� Een overzicht van het huidig werkjaar 
� De Financiële toestand van de heemkring 
� Aanstelling van een nieuw bestuurslid :  De heer Philippe Menu 
    

    
    
    

ZOMEREXPO’S 2017ZOMEREXPO’S 2017ZOMEREXPO’S 2017ZOMEREXPO’S 2017    
 
 
 

 
 

Samenkomst van de kunstenaars die in de molen zullen tentoonstellen tijdens de 
zomermaanden 2017 
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BBQ 
 

 

 

 
 

 

Onze jaarlijkse gezellige en sfeervolle Barbeque gaat door in de molen van Stene op 

 

vrijdagavond 8 september om 19.00 uur 
 

 

Vooraf inschrijven is evenwel noodzakelijk omwille van het beperkt aantal plaatsen 

(maximum dertig deelnemers). Reserveer dus op tijd uw plaatsen. 

 

Inschrijven kan bij de secretaris van de kring: 

 

Katrijn Dhooghe-Compernolle 

Roerdompstraat 57 

8400  Oostende 
 

059 508327  of  0475 367232 

katrijn.compernolle@skynet.be    
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Jaarlijkse tentoonstelling 
 
 
 

STENE IN DE KUNST. 
 
 

Schilderijen, etsen, tekeningen, aquarellen, cartoons, fotografie …. over 
Stene 
door bekende, minder bekende en onbekende kunstenaars in de 19de- 20ste 

eeuw 
 
- Vooropening op vrijdag 3 november 2017 om 19.00 

 
 

- OPEN voor het publiek – ingang gratis - op zaterdag 4 en zondag 5 
november 2017  

- telkens van 14.00 tot 18.00 uur 
 
 
 
 
 
 

OPROEP 
 

Voor deze tentoonstelling  “Stene in de Kunst” zoekt de heemkring nog 
steeds naar kunstwerken (beeldende kunst) over Stene (Stenedorp, Nieuwe 
Koerswijk, Konterdam-Meiboom). 
 
Onder kunstwerk wordt verstaan een schilderij, ets, tekening, aquarel, cartoon, 
originele foto …. gemaakt 19de – 20ste eeuw.  
Het werk hoeft niet noodzakelijk afkomstig te zijn van een Steense kunstenaar. 
 
Een algemeen herkenbaar dorpsgezicht, het dorp zelf, een gebouw (de kerk, 
hoeve, herberg… kunnen hierbij aan bod komen. 
Als u bereid bent het kunstwerkje voor de duur van de tentoonstelling in 
bruikleen te geven aan de heemkring wil dan contact opnemen met één van onze 
bestuursleden achteraan de brochure vermeld. 
 
Alvast bedankt voor de medewerking 
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STENE DORP 

Oldtimer rondrit - 13/08/2017 

Ten voordele van" VZW Nesteling" ••m• .... ,,,.,,..,, • .,.llSJ~ 

We verzamelen om 9u30 aan de kerk van "Stenedorp" in de Stenedorpstraat 

te Oostende. 

Rondrit van ongeveer 130 km, waarvan 60 km begeleid. 

Er zijn verschillende stopplaatsen voorzien bij "sponsors". 

Per auto wordt 10 euro Inschrijvingskosten gevraagd, 

In de Inschrijvingskosten van de auto zijn een rallyplaat en roadbook 
inbegreptm. Inschrijving door middel van storting op rekeningnummer 

BE92-3770,.8433·0423 van Hendrik Van Eycken met vermelding : Oldtimer rit 

Stene, naam en tel + nummerplaat auto. 

Na de rit kan Je voor 25 euro per persoon een avondmaal krijgen 

(vlees of vis). Inschrijving op onderstaand mailadres ten laatste op 

01/08/2017 met vermelding aantàl personen, vlees of vis. 

Oe lnschr.ijving Is pas definitief na storting op rekeningnummer 

BE92-3770-8433--0423 van Hendrik Van Eycken tegen .......... , ..... . 

Contact: Hendrik van Eycken - tel, 0477888086 of 059809055 

he.ndrfk.vaneycken@telenet.be 
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Oude gebruiksvoorwerpen 
 
 
 

ParalleltangParalleltangParalleltangParalleltang    
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MET MET MET MET PAARD EN KOETSPAARD EN KOETSPAARD EN KOETSPAARD EN KOETS    DOOR DE SCHORREDOOR DE SCHORREDOOR DE SCHORREDOOR 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:Info bij:Info bij:Info bij:    

Peter Pollentier  

0486/10.55.34 

www.tripelzwart.be 

info@tripelzwart.be 
    

    
    

Fietstocht 1914Fietstocht 1914Fietstocht 1914Fietstocht 1914----    1918191819181918    
    
Op vrijdag 15 september 201715 september 201715 september 201715 september 2017 organiseert de Heemkring een fietstocht. Circa 25 

km. We starten om 14.00 uur aan de molen van Stene. 
 

Geinteresseerd ?– geef dan een seintje.  
Verdere details volgen nog 

 
Heemkringschorre.steene@telenet.beHeemkringschorre.steene@telenet.beHeemkringschorre.steene@telenet.beHeemkringschorre.steene@telenet.be    

    

    
    

T UTE 
DOSTEN:Dli 14·r-18 
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DE TIJD VAN WACHTEN 
 
 
 
 
 
 

Geduldig zijn. 
De dag verdoezelen 
met fantasieën 

die 
naargelang de tijd van wachten 
een zweem van waarheid krijgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.G. FOCKEDEY 
Uit dichtbundel “Ambrozijn” 
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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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■■ 
Tel. 059 700 1 99 

GSM 0495 700 199 
reinaart@telenet.be 

p Cl 

•GARAGE _ 
CASIN·C KURSAAL 
~ - ~ ~ T 

lor"1Juts 

"'"'otl r & 

F,:,a, ,,ffl ~gi, ~ , Ei!! 9o'i 
i~Yi~l U~ lcill 

~ ~;:;::::::: - ~ /J .bistro 
=t=:Je .,..,,!-..J.SSi!. 

Tel· 059...SO 02 84 
F ; 059_51 Ol!r ,i::3 _ E-post: le:s!taeg~ olnnctbio• 

Wiinl e,1; l'om(lt!l,gesfe .l!IW89 516, 
g · Etr&at ' 

Lh 



39ste  jaargang – nr. 2 blz. 18 

 

 

 

 

    

    
    
Brouwerij StrubbeBrouwerij StrubbeBrouwerij StrubbeBrouwerij 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 

Ap-ot:heek Scharley 
s tulverstraa t 404 

B-400 10.ostend ·. 

Tel Oif#J/,50. 64 47 

1 ~r,m&:te ~lrnbb 

R4..1 111,.,.· 111 1 1ii'U im RA -·· 

ÎL"\1 rttr~ lljf' j 1 "I " 1 
IL Il 11 11111 j . 

: ~ij' J ;3Ji) 007 
~sm: 0474 t 2ÓS 600 
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KENT U DE HEEMKUNDIGE KRINGKENT U DE HEEMKUNDIGE KRINGKENT U DE HEEMKUNDIGE KRINGKENT U DE HEEMKUNDIGE KRING    ’T SCHORRE STEENE ?’T SCHORRE STEENE ?’T SCHORRE STEENE ?’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 een Breughelavond en 
diverse activiteiten 

 

- geeft driemaal per jaar een tijdschrift uit voor de leden 
 

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

U kan altijd ons tijdschrift sponserensponserensponserensponseren en uw logo laten opnemen: minimum 
bijdrage van 25252525    euroeuroeuroeuro 
    
    

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. 
    
    

001001001001----0688371068837106883710688371----38383838    
    
    
IBAN:IBAN:IBAN:IBAN:    BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138    

    
BIC:BIC:BIC:BIC:    GEBABEBBGEBABEBBGEBABEBBGEBABEBB    

    
 
 


