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HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP - HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP 
 
 
Mocht u dit ondertussen nog niet gedaan hebben, vragen wij u om onze 
vereniging te blijven steunen door uw lidmaatschap voor 2014 te vernieuwen. 
De bijdrage bedraagt:  10 euro 
U kan ook ons tijdschrift sponseren en uw logo laten opnemen: 15 euro 
Sponsoring van onze brochure voor de Zomerexpo’s kan vanaf  50 euro 
 
Gelieve uw bijdrage te willen storten op naam van Heemkring ’t Schorre op het 
rekeningnr. 
 

001-0688371-38 
 
 

IBAN: BE24 0010 6883 7138 
 

BIC: GEBABEBB 
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Heemkring activiteitenjaar 2014 
 
 
 
Het bestuur van de heemkring biedt aan alle leden en sympathisanten de beste wensen voor 
een gezond en gelukkig nieuw jaar 2014.  
 
Het hoofdstuk 2013 is afgesloten.  
 
De Zomerexpo’s konden opnieuw op heel wat bijval rekenen, zowel wat betreft het aantal 
deelnemende kunstenaars als het aantal bezoekers. Wij hebben, gelet op de talrijke 
aanvragen, niemand moeten teleurstellen. Vierendertig kunstenaars in verschillende 
disciplines stelden tentoon in de molen in de periode van 31 mei tot 26 september. De 
heemkring dankt hierbij haar sponsors die de realisatie hebben kunnen waarmaken van een 
handige brochure met info over de tentoonstellende kunstenaars. 
 
2013 was voor de heemkring een jubileumjaar. Opgericht in het jaar van het dorp - 1978 - 
vierde zij haar vijfendertig jarig bestaan. In de plaats van de jaarlijkse novembertentoonstelling 
werd een fotokijkboek over Stene “Stene, tussen polder en stad” uitgegeven. De belangstelling 
voor het boek tijdens de persvoorstelling in de kinderboerderij was groot evenals de vraag naar 
het boek zelf. Er resten ons nog enkele exemplaren. Bent u geïnteresseerd wees er dan snel bij 
en contacteer één van onze bestuursleden.  
 
De agenda voor 2014 is opgemaakt.  
Voor vele van onze zusterverenigingen zal dit jaar en de volgende jaren waarschijnlijk in het 
teken staan van de Grote Oorlog. Alhoewel dit niet zo evident is. In de laatste 100 jaar is er 
enorm veel documentatie en materiaal verloren gegaan. Daarom doen wij een warme oproep 
om bijdragen met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 in Stene. Met het oog op 
een tentoonstelling (in 2015/2016) over Stene tijdens de oorlogsjaren 1914-1918 zoekt de 
heemkring foto’s, objecten, documenten die tot deze periode betrekking hebben. Deze 
documenten zullen door de heemkring worden gedigitaliseerd en teruggegeven of indien 
mogelijk in bruikleen worden genomen. 
Voor 2014 ligt het thema van de novembertentoonstelling reeds vast, met name de spoorlijn 
62 – 63 (Oostende-Torhout-Armentières) waarvan het eerste tracé gedeeltelijk over het 
grondgebied van Stene liep. Deze oude spoorlijn is vandaag beter bekend als “De Groene 62” 
een natuur-, wandel- en fietstraject. Ook voor deze tentoonstelling zijn alle bijdragen welkom. 
 
Noteer alvast de data van onze activiteiten in uw agenda en wij hopen u alvast op één ervan te 
mogen verwelkomen. 
 
 
Daniel Deschacht 
Heemkring ’t Schorre Steene 
Voorzitter 
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AGENDA 2014 
 

- maandag 17 februari om 19.00 uur : vergadering voor de kunstenaars die tijdens de 
zomer 2014 in de molen van Stene wensen tentoon te stellen. 

 
- vrijdag 07 maart om 19.00 uur : Breughelavond in de molen van Stene – inschrijven 

verplicht.  
 
- zondag 27 april  

 
o 10.30 uur: algemene ledenvergadering in de molen gevolg door  
o 11.00 uur :  de Zevende Dag met ondermeer als gastsprekers 

 Robert Carette (Hoge Barriere) 
 Wim Raes, begrafenisondernemer (Hoge Barriere) 
 Derde gastspreker : Philippe Badert 

 
- Donderdag 1 mei tot en met 4 mei. Tentoonstelling Fotoclub Ter Streep 
-  
- begin juni tot eind september – Zomerexpo’s in de molen van Stene 
-  
- 12 september om 19.00 uur :  BBQ 
-  
- 31 oktober om 19.00 uur : opening tentoonstelling “de spoorlijn 62 en 63” 
-  
- 1 en 2 november: tentoonstelling “de spoorlijn 62 en 63” in de molen van Stene 

openingsuren van 14.00 uur tot 18.00 uur 
 
 
 
 
 
GIFTEN: 
 
 
De afgelopen weken (maanden) mocht de heemkring van volgende personen foto’s en 
documentatie mbt Stene ontvangen, kopiëren (digitaliseren). Waarvoor van harte dank. 
 
• Karina Van Belleghem – foto’s en documentatie over de Hoge Barriere 
• Daniel Pertz - video over Stenedorp ca 1970-1980 
• Decrop Marc (Letten) – foto’s en documentatie over meester Henri Moerman en de 

gemeenteschool van Stenedorp 
• Adrien Roels – Foto’s en info over de “Garre” en de Meiboom, W.O.I 
• Ronny Decoo – documentatie mbt W.O. I 
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PERSVOORSTELLING fotoboek “Stene, tussen polder en stad” 
 
De kinderboerderij “De Lange Schuur”, gelegen Stuiverstraat vormde het passende decor voor 
de persvoorstelling van het fotoboek “Stene, tussen polder en stad”.  
De voorzitter mocht ruim een 170 tal mensen verwelkomen die vooraf hadden ingetekend op 
het fotoboek.   
Vier leden van de heemkring: Raoul Decrop, Roger Fockedey, Hugo Devos en Roland Defever  
die al vanaf de oprichting in 1978 deel uitmaken van het bestuur werden even 
spreekwoordelijk in de bloemen gezet.  Het fotoboek, een jubileum uitgave ter gelegenheid van 
het 35 jarig bestaan van de Heemkring ’t Schorre Steene werd ingeleid door de heer Norbert 
Hostyn. De heer Jean Vandecasteele, burgemeester mocht het eerste boek in ontvangst 
nemen. De drukkerij Lowyck (Konterdam) leverde een kwalitatief kijkboek af. 
 
Een reportage van de hand van Roy Verhaeghe vindt u terug op internet “De Steense Gazette”,  
http://stenedorpalbum.skynetblogs.be/archive/2013/11/02/stene-tussen-polder-en-stad-
7975097.html  
Hieronder enkele sfeerbeelden. 
 

 

Nicole Lefèvre, de echtgenote 
van de voorzitter werd in de 
bloemen gezet. 
v.l.n.r. Robert Lisabeth, Wim 
Cordy, Burgemeester Jean 
Vandecasteele, Katrijn Dhooghe-
Compernolle, Daniel Deschacht, 
Nicole Lefèvre 
 
 
Foto © Corveleyn Roger 

 

 

Vier bestuursleden van het 
eerste uur werden 
spreekwoordelijk in de bloemen 
gezet. 
v.l.n.r Roland Defever, Roger 
Fockedey, Hugo Devos en Raoul 
Decrop. Staan verder op de foto 
de bestuursleden Laurenzo 
Theuma, Robert Lisabeth, Wim 
Cordy, Burgemeester Jean 
Vandecasteele, Norbert Hostyn 
die het boek inleidde, voorzitter 
Daniel Deschacht 
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Alle hens aan dek bij het 
afleveren van de boeken aan de 
voorintekenaars.  
Bestuursleden Robert Lisabeth, 
Roland Defever en Raoul Decrop 
zorgden voor een vlotte 
afhandeling. 

 

 

 
 
 
 
 
Er was behoorlijk wat 
belangstelling voor de 
persvoorstelling. 

 

 

 
Burgemeester Jean 
Vandecasteele kreeg het eerste 
exemplaar van het fotoboek in 
handen. 
v.l.n.r. Katrijn DHooghe-
Compernolle, Laurenzo Theuma, 
Wim Cordy, Burgemeester Jean 
Vandecasteele, Norbert Hostyn, 
Daniel Deschacht, voorzitter 
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BREUGHELAVOND 7 maart 2014 – 19.00 uur 
 
 

 

In de molen van Stene, Stenedorp 
 
Voor alle leden van de heemkring, tegen zeer 
democratische prijs. 
Twee consumpties naar keuze inbegrepen. 
 
Inschrijven vooraf is een noodzaak gelet op het 
beperkt aantal plaatsen. 
 
Gelieve in te schrijven vóór 2 maart 2014  bij de 
secretaris van de Heemkring  
Katrijn Dhooghe-Compernolle 
Roerdompstraat 57 
8400  Oostende 
 
059 508327 of 0475 367232 
 
katrijn.compernolle@skynet.be 

 
 
 

 
 

Enkele van de deelnemers aan de Breughelavond maart 2013
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OVERLIJDEN Michel Depoorter (1934-2013) 
 
 

 
 
Foto © Roy Verhaeghe 
http://stenedorpalbum.skynetblogs.be/archive/2010/02/12/gekende-overleden-mensen-van-het-dorp.html 
 
 
Op oudejaarsdag overleed Michel Depoorter, lid van onze heemkring.  
Michel was een geboren en getogen Stenenaar. Hij werd te Stene geboren op 15 augustus 
1934. Broer van Omer Depoorter (+). Zijn ouders hielden langs de “Steensche straat”, nu 
Zilverlaan een melkveebedrijf. 
In Stene was hij actief in een werkgroep en zo verantwoordelijk voor de organisatie van het 
zomerse oogstfeest, de avondmarkt en de paardenzegening. Activiteiten die later werden 
overgenomen door het feest-comité van Stene-dorp. Michiel tuinierde graag en was een 
tijdlang bestuurslid van de vzw Akkerwinde. Op de parochie was hij lid van het Sint-Annakoor 
waar ook zijn echtgenote Simonne Desaever in zingt. 
In 1956 kocht Michel zijn eerste vrachtwagen. Met zijn Chevrolet verzamelde hij weggewaaid 
zand op de Zeedijk om dit vervolgens te verkopen aan aannemers. Met deze vrachtwagen 
verzorgde hij ook een tijdje de huisvuilophaling te Stene. In 1976 legde de overledene de basis 
voor zijn firma Vervoer Depoorter. Alles begon met een containerwagen en enkele afvalbakken, 
tien jaar later gevolgd door een tweede containerwagen. Later kwamen de drie zonen Dirk, Rik 
en Mark in het bedrijf dat vandaag 30 personeelsleden telt. Simonne en Michel hebben drie 
zonen en een dochter Linda. 
 
Michel kwam regelmatig een bezoekje brengen aan de molen wanneer de heemkring er  
tentoonstellingen hield. 
 
Michel werd ten grave gedragen op 11 januari 1914 te Stenedorp. 
 
De heemkring ’t Schorre Steene biedt de familie onze oprechte deelneming aan voor het 
verlies.  
 
Tekst Bliek Vermeire Oostende.
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STEENSE LAPNAMEN EN BIJNAMEN 
 

Vroeger hadden mensen in dorpen en steden vaak een bijnaam. De meeste mensen kregen 
een bijnaam om aan te tonen van wie, of van welke familie ze afstamden, waar ze vandaan 
kwamen, welk beroep ze uitoefenden, of welk lichamelijk kenmerk van hen het meest in het 
oog sprong. Typisch voor Oostende was het gebruik van bijnamen of "lapjesnamen" in de 
visserij.  
Dat was in Stene niet anders. 

De bijnaam zegt iets over de persoon waarop hij betrekking heeft en vaak erven de kinderen 
die bijnaam. Mooi voorbeeld hiervan is “Cassen” de bijnaam van Gaspard Debruycker (° Stene 
09 april 1913 – † Oostende 23 april 1983). Gaspard was wielrenner in de jaren 1930, 
tijdgenoot van o.a. Kamiel Van Iseghem, Karel Dumon. Nadien zelfstandig kolenhandelaar. 
Was 30 jaar schatbewaarder van de Konterdamse duivenvereniging de “Zuiderbond” en 
samen met zijn echtgenote Madeleine Vileyn hielden ze het café Oosthoek open op de 
Konterdam, Zandvoordestraat 33. 
De bijnaam komt van zijn vader Casimir Debruycker. Ook de zoon en de kleinzoon van Gaspard 
worden nu soms nog aangeduid met “één van de Cassen”.  

 
OP DE KONTERDAM 
 
Mariette “Schulle”  haar ouders hadden een café opengehouden in de IJzerwegstraat met de 
naam “ In de Schulle”. 
 
“Gery Pils”  
Was bij de Zeemacht en had “nooit” dorst , hij dronk graag een pintje. Zijn echtgenote hield 
café open in de Nieuwedokstraat op de Konterdam.  
 
Bij “Nonkel Thierry” 
Hield café in de Nieuwe dokstraat. 
  
“Gaston de Kiekenpoeper” – Konterdams figuur (1970…) die werkte aan het spoor 
 
“Den doven” : groentenleurder, was wat hardhorig 
 
“Juultje van de Garre”: De Garre of de Wateringstraat, ondertussen verdwenen. Jules, werd ook 
gevierd als burgemeester van de Garre 
 
“Dag en nacht “-  Plakker, stukadoor van beroep en woonde op de Konterdam in de 
Schaperijkreekstraat. Hij was dag en nacht in de weer en men zag in het straatbeeld met zijn 
steekkar of stootkar. 
 
“Madamme Bananne” (Konterdam/Meiboom) Dame had op de Meiboom in de August 
Vermeylenstraat een groothandel in groenten en fruit. 
 
 
Mocht u nog lap- of bijnamen mail ze ons door aub. (heemkringschorre.steene@telenet.be) 
Wordt vervolgd. 
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MENSEN VAN STENE 
 
Fernand Vanhove: kermisman en topcoureur 
 
Fernand "Ferre " Vanhove maakt samen met zijn vrouw Elisabeth David deel uit van het 
collectieve geheugen van de inwoners van Stene en de Oostendenaars. Het echtpaar was meer 
dan een halve eeuw aanwezig op alle kermissen in de regio. Maar als jongeman was Fernand 
ook een begenadigd wielrenner. 
"Zoals veel jongens proefde ik eerst van het voetbal", vertelt Fernand Vanhove (84) ons. "Bij de 
jeugd van het pas verdwenen VG Oostende beleefde ik als keeper een mooie tijd. Voor 
matchen op verplaatsing reisden we doorheen een flink stuk van België. Uiteindelijk bleek de 
lokroep van de fiets sterker. Geboren in de Guido Gezellestraat op de Konterdam reed ik er 
mijn eerste rondjes op de fiets. Een foto uit mijn prille jeugdjaren blijft daar tot op vandaag een 
stille getuige van. Richard Degryse, oprichter van de bekende fietsenzaak vlakbij Petit Paris, 
zag mijn talent en zorgde voor de definitieve lancering. Hij leverde mijn fietsen en ik raakte 
bevriend met zijn zoon Maurice. Mijn eerste school Lodo  (Sint-Lodewijksschool) lag op 
wandelafstand van ons huis in de Guido Gezellestraat. Later stuurden mijn ouders mij naar het 
VTI voor de richting draaien en freezen. Tijdens mijn schooltijd groeide de band met Maurice de 
zoon van mijn sponsor. Hij had een fysieke beperking en werd dikwijls uitgelachen. Ik kwam 
altijd voor hem op en kreeg daarom soms zelf slaag. Dikwijls moesten we het conflict uitleggen 
aan de directeur. Maar toen die hoorde dat ik Richards zoon wou beschermen, kon er snel een 
lach van af. De directeur informeerde zelfs naar mijn uitslagen als wielrenner, want mijn 
carrière bleef niet stilstaan." 
 

 
 

Fernand Vanhove is nog altijd trots op zijn vele overwinningen als wielrenner van eind 
de jaren veertig. Foto © BVO 

 
" In de tweede helft van de jaren veertig reed ik tal van koersen, voornamelijk in West-
Vlaanderen. Om conditie te kweken legde mijn vader de lat hoog: hij vroeg me voor dag en 
dauw vanuit de Konterdam naar De Haan en Blankenberge te fietsen en dan via Brugge terug 
te keren naar Oostende. Daarna vertrok ik opnieuw met de fiets naar het VTI. Deze methode 
bleek succes vol, want zowel bij de beginnelingen als later bij de liefhebbers volgden de titels 
en bekers elkaar in snel temp op: Koolkerke, Pittem, Knokke, De Haan, Bredene, Leffinge, de 
Blauw Kasteelkermis in Oostende, de Grote Prijs Alphina: overal eindigde ik in de top drie. De 
winnaar ontving geen geld, maar wel prijzen in natura, zoals kinderwagens of zelfs ooit een 
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helikoptervlucht. Dikwijls was Odiel Vandecasteele, een andere Oostendenaar, vlak voor of 
achter mij. Meestal waren de zegebloemen zelfs voor mij. Niet voor niets koerste ik in bepaalde 
wedstrijden als liefhebber tussen de beroepsrenners. Heel wat renners schrapten hun naam 
op de deelnemerslijst zodra ze me zagen opdagen. Ze wisten dat de kans groot was dat ze voor 
de tweede plaats zouden moeten strijden. Nochtans beschikten vele collega-coureurs over 
meer middelen. Ze kwamen naar de koers met de auto en beschikten over een verzorger. Ik 
kwam gepakt en gezakt per fiets toe en moest me omkleden bij een boer of bij zusters uit de 
buurt. " 1948 was voor Fernand een topjaar. 
" Zelfs meer dan 65 jaar na de feiten blijven de herinneringen aan de mijn tijd als wielrenner 
heel scherp. Ook op de piste was ik niet te kloppen, vooral in man tegen man situaties. Het 
Kuipje in Gent is een mooie piste en ook de Velodroom in het Bosje blijft een vat vol 
herinnering. Deze wielerpiste luidde ca 1949 het einde van mijn carrière als wielrenner in. 
Tijdens een wedstrijd maakten zeven renners een zware val. Eén van hen overleed aan zijn 
verwondingen, ik moest een hele tijd revalideren. Door die val werd ik afgekeurd voor de 
dienstplicht. Ook topsport was niet langer mogelijk. De verhalen kwamen uiteraard nog ter 
sprake tijdens mijn zwerversleven als foorkramer. Tussen 1954 en 2010 baatten Elisabeth en 
ik tal van kermisattracties uit. We leerden elkaar nog tijdens mijn wielercarrière kennen op de 
kermis van de Konterdam. Iedereen kent Ferre van het schietkraam, maar ons aanbod was 
veel uitgebreider: bollo smitto, eendjes, botsauto's, de rups, slinger- en draaimolen, een 
attractie met cavia's, een bazar met speelgoed, varen met bootjes, te veel om op te noemen. 
Enkel in de echte wintermaanden was er een rustpauze: tijd om thuis de woonwagens en onze 
kramen te onderhouden. Ik knutselde trouwens alle woonwagens zelf in elkaar." 
"Drie jaar geleden kwam een einde aan het zwerversleven. Daarna was onze zoon Yvan een tijd 
lang foorkramer, maar ook dat is verleden tijd. Nu herinnert alleen de woonwagen op de koer 
van ons huis in de Wagenmakerstraat nog aan het kermisverleden. De vele mooie 
herinneringen neemt niemand ons af. De talrijke  albums met foto's uit mijn sportieve 
jeugdjaren liggen binnen handbereik. Ook familie- en kermisfoto's zijn prominent aanwezig. Het 
is de beste manier om nog elke dag te genieten van al het mooie dat het leven me heeft 
gebracht", aldus nog Ferre Vanhove.   
 
(Artikel van ons lid Bliek Vermeire – BVO) 
 

 
 

Foto Fernand Vanhove 
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PALMARES FERNAND VANHOVE 
 
1946 Gyverinckhove  - 11 vertrekkenden 1948 Stene (Nieuwelingen) 
 1. Ampe  1. Odiel Vandecasteele 
 2. Deleye  2. Louis Neirynck 
 3. Fernand Vanhove  3. Fernand Vanhove 
    
1946 Clubkampioenschap 1948 Gistel 
 1. Deneve  1. Gerard Deschacht 
 10. Fernand Vanhove  2. Joel Vanoverbeke 
   3. Fernand Vanhove 
1946 Gistel (Beginnelingen)   
 1. Gerard Deschacht 1948 Gent-Menen 
 2. Vanoverbeke  1. Fernand Vanhove 
 3. Fernand Vanhove  2. Roger Declerck 
 4. peleton – 60 man op 1m30’  3. Jozef Lefevre 
    
1947 Bredene (Beginnelingen) 1948 Oostende – Grote Prijs Alpina (56 deeln.) 
 1. Duisoir  1. Fernand Vanhove 
 2. Fernand Vanhove  2. Roger Rosseel 
 3. Neirynck  3. Odiel Vandecasteele 
    
1947 Oostende – Blauw Kasteel (Kermis koers) 1948 De Haan 25/4/1948 
 1. Fernand Vanhove in de spurt  1. Fernand Vanhove 
 2. Neirynck  2. Michel Stroobant 
 3. Odiel Vandecasteele  3. Dusoir 
    
1947 Zevecote 1948 Oostende - Grote Prijs Blauw Kasteel 

(beginnelingen) 
 1. Odile Vandecasteele  1. Fernand Vanhove 
 Fernand opgegeven wegens materiaal 

pech 
 2. Michel Stroobant 

3. Filip Joseph 
    
1947 Gistel 1948 Bredene – Sas Slijkens (98 deeln.) 
 1. Vanoverbeke  1. Fernand Vanhove 
 2. Deschacht  2. Louis Neirynck op 2 min. 
 3. Allemeersch  3. Roger Verplancke 
 4. Ampe   
 5. Fernand Vanhove 1948 Oostende – Velodroom (nieuwelingen) 
   Achtervolging 4 km Nederland-Belgie 
1947 Westkerke  1. Fernand Vanhove 
 Gevallen, gekwetst wedstrijd uitgereden  2. Gieselen (Kampioen van Nederland) 
    
1947 Oostende – Hoge Barriere 1948 Kortemark – Torhout (juniores) 
 1. Fernand Vanhove  1. Roger Devos (Aartrijke) 
   2. Fernand Vanhove (op 1 tube) 
1947 Sint-Martens-Lennik (tussen Ninove en 

Brussel 
 3. Urbain Tommeleyn uit Zevecote 

 1. Fernand Vanhove 1948 Pittem (juniores) 
 2. Odiel Vandecasteele  1. Leopold Degraevelein 
 3. peleton (42 renners) op 6 min.  2. Fernand Vanhove 
   3. Julien Plovie 
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1947 Oostende – Stene (Beginnelingen) 1948 Oostende – Grote Prijs Ostend Stadion 
 1. Fernand Vanhove  1. Boudewijn Devos 
 2. Valère Janssens op 2 min  2. Fernand Vanhove 
 3. Odiel Vandecasteele op 3 min  3. Julien Plovie 
    
1947 Koolkerke (Brugge) - 5de overwinning in 

1947 
  

 1. Fernand Vanhove    
 2. Louis Gunst op 20’’   
 3. Gerard Deschacht op 1 min   
    
1947 Leffinge (Beginnelingen)   
 4. Odiel Vandecasteele   
 8. Fernand Vanhove (platgevallen)   
    
1947  Knokke 19/10/1947 (35 deelnemers)   
 1. Fernand Vanhove (in de spurt)   
 2. Deprijcke   
 3. Verheye   
    
1947 Interclubkampioenschap   
 1. ? 

2. Ostend Stadion met als renners 
Marcel Brackx (beroeps), Andre 
Declercq (beroeps), Noel 
Rammelaere (onafhank.), Oscar 
Goethals (beroeps), Emiel 
Vanderveke (beroeps) en Fernand 
Vanhove (beginneling) 

  

 
 

 
 

Clubkampioenschap 1946. Fernand Vanhove met zijn vriend Maurice Degryse. Foto Fernand Vanhove 
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TER STREEP Fotoclub Oostende  
 

 
 
Stelt tentoon in de molen van donderdag 1 mei tot en met zondag 4 mei 2014 van 14.00 uur  
tot 18.00 uur. 
 
Een veertigtal werken van de 21 leden die de club telt zullen te zien zijn. Een mix van natuur, 
landschap, architectuur, sport en enkele prettig gestoorde concepten. 
 
Dirk Meerschaut 
Public Relations 
GSM  0486 50 82 01 
http://www.fotoclub-terstreep.be/ 
 
fotoclub.terstreep@gmail.com 
 
 
 

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 
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Stenedorpstraat 27 
8400 Oostende 
Tel: 059.80.08.82  
Gsm: 0478.97.88.70  
Gesloten: Maandagavond, Woensdag 
 
  

 

on1w1Jrp .... :i,rtnr • handol1d1u"'wv,1, • 

-..t1,o,ko,01lon • b•iolh-..otdo n• toc tu1on • 
omilO!;lllm• broc,hu10~ • romll1~d1u kw"rk • 
geboorleokoorten •huwo111~1kocr leon • 
communle~1:,c1rlen • r,e,om~oorljot • 
uitnodlg1ln!)$k<icuron · ho,ocacir ukwork • 

mr.mu kçc,.rt~n • j;ik,,,;;om,ch •BTW• tJ,Qnnetl•n • 
~ornn1glng~drukwo1~ • Hyon• alllchos• 
molllng, • tioe~on • • • 

1■,,,~--
W W W. d U m o r1 p rl r1 , ba 

lorhouls8'5l8i3nweg 482 • oo~lende • 069 00 ~9 ia 

open: vrijdag vanaf 1 Bu 

zal -en zondag vanaf 11u30 - maandag vanaf 18u 
juli en augustus iedere dag open vanaf 18u gesl. op dinsdag 

•• GasthofVossenhol 
■■ 

Tel. 059 700 199 
Stenedorpstraat 29-31 
8400 Oostende 

GSM 0495 700 199 
reinaart@telenet.be 

Elektriciteitswerken 
LESTAEGHE bvba 

Tel" 059 -BO 02 84, 
Fa : 059•5"1 03 43 - E-posl:: lesiaeglie@t,el~,el..be 

Winkel: Tomouts.esteenweg 516 
Burelen: W.age"ma ersstraat 7 

!MQOOosl nd 

Br# BE ,0872.483. '1128 

PEUGEOT 

GAR:AGE 
CASINO KU RSAA,L 

p;l~EHoilaE.!I PiEUGfG'f 

Tor , 04/l~MWCl'!,Weg 6511 
a.;oo OMl!!rid!!: 

1i 1 +Il 10Ji511o 
Fcr,, 1-U (O)!i!I 80 88 9'I 

catrno,00 tel'l(je111p,e~be 

BROOD & BANKETBAKKERIJ 

Stuiverstraat 204 
Stuiverstraat 414 

(f) 059/70 42 01 
(f) 059/50 .73 52 

OOSTENDE 
• 

Woensdag gesloten 
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Brouwerij Strubbe 
Markt 1 
8480 Ichtegem 
Tel: 051 58 81 16 
Fax: 051 58 24 46 
info@brouwerij-strubbe.be 
 

 
 
 
 

 

 

 

JÏI.YMIÛr"'l!la'.n d• 
fljnil■ llla■p:,• ~ljnn 

Il- ..... , 
~(lu,J...a. 

Td • .-.3 töl~ 1G~ "'1 
~n ~ ~ 1ilH 1J 

r.-.. ,~..-,,rirr.r 
' - - ,-...-.'lirill~l!I..J.11'1 

Apothe,ek Schar,fey 
Stuiv:erstraat 404 

84JJO Oostende 

Tel 059/5,0 . 64 . 47 

roufuerij rt bbc 

RoU\ · enu-u1::1 im RAE 

· î .1éb1r;;.,1 • :11 :i!:! • t lwlffi tk 

tel: 059 / 330 00 7 
gsm, 047 4 1 Z0:5 600 
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BROS CARRE 
1: F F 

DE VLASSCHAARD 
CAFÉ- RESTAlI RANl - T EAROOM - FEESTZAAL

ZONNETERRAS 

R E 
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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 een Breughelavond en 

diverse activiteiten 
 
- geeft driemaal per jaar een tijdschrift uit voor de leden 

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

 
 
 

HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP - HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP 
 
 
Wij vragen u om onze vereniging te blijven steunen door uw lidmaatschap voor 
2014 te vernieuwen. 
Het lidmaatschap is ongewijzigd en bedraagt:  10 euro 
U kan ook ons tijdschrift sponseren en uw logo laten opnemen: 15 euro 
Sponsering van onze brochure voor de zomerexpo’s kan vanaf  50 euro 
 
 

Gelieve uw bijdrage te willen storten op naam van Heemkring ’t Schorre op het rekeningnr. 
 

001-0688371-38 
 
 
IBAN: BE24 0010 6883 7138 

 
BIC: GEBABEBB 

 
 

 
 


