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DAG STENE DAG 

Ontwaken 
met een geur van koffie 
en gebakken eieren; 
met zon , , • ' ' ; 
die langs de spleten komt 
van de gordijnen. 
Geboren worden. 
Opstaan uit het niet; 
verrijzen als een God. 
Van hoofd-
tot voetcinde 
u rekken 
tot de botten kraken . 
Drinken aan het licht 
van een herboren dag. 
De nacht 
met beide knuisten 
uit de ogen wrijven 
en door uw wimpers heen 
de felgekleurde ringen tellen 
die wijken naar de zoldering 
als duizend regenbogen. 
Dag, 
dag Stene dag, 
bedankt 
dat ik 
je weer eens mag beleven. 
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WOORD VOORAF. 

Nieuwjaar is al een eindje achter de rug en 
het is dan ook hoogtijd dat wij met ons Periodiekje 
naar buiten komen. Terugblikkend op de voorbije 
activiteiten mogen wij nogmaals onze Zevende Dag 
in de molen van Stene vermelden. Zoals ieder jaar 
konden met drie interessante mensen gesprekken 
gevoerd worden over hun beroep en over hun le
ven. Tegelijkertijd was er de tentoonstelling in de 
Ridderzaal van het Vossenhol. Deze keer was het 10 
jaar geleden dat de eerste Steense Groep tentoon
stelde . Ondertussen zijn er kunstenaars bijgekomen 
en er zijn er ook afgevallen. Ondanks het feit dat er 
mooi werk werd gepresenteerd was de belangstel
ling maar matig. Is men dan in Stene uitgekeken op 
kunst ? Wij hopen van niet. Zieltjesavond is tradi
tioneel het besluit van het Allerheiligenweekend en 
ook daar was de opkomst iets lager dan het voor
bije jaar waar wij toen letterlijk overrompeld wer
den. 

Wat brengt dit werkjaar ? Zoals ieder jaar 
een reeks tentoonstellingen in de Molen en de grote 
tentoonstelling in het Vossenhol, dit jaar gewijd aan 
de fiets. 

Het grote nieuws van de voorbije maanden 
was dat de dorpskern van Stene zou " beschermd " 
worden. Deze maatregel heeft bij een aantal men
sen kwaad bloed gezet, er werd een petitie opge
steld en ook werd de naam van de Heemkring 
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daarbij vernoemd. Het is dan ook nodig even het 
standpunt van de Heemkring uiteen te zetten . Toen 
bekend werd dat het oude schoolgebouw zou afge
broken worden heeft de Heemkring aan de be
voegde diensten gevraagd dit gebouw te bescher
men, want het is het tweede oudste burgerlijk ge
bouw van Stene. Het is dan ook begrijpelijk dat wij 
dezelfde stappen hebben gezet toen bekend werd 
dat men de oude pastorie, het oudste gebouw van 
Stene zou afbreken . Ook toen hebben wij bij hoog
dringendheid de bescherming van dit gebouw ge
vraagd. Daarop heeft het ministerie voorgesteld om 
de volledige dorpskern te beschermen . Wat is het 
standpunt van de Heemkring daarin ? Wij willen 
niet dat Stene kapot gaat, dat het afgebroken wordt 
of veranderd wordt in een groot eet- en drinkdorp. 
Wij willen dat Stene een plaats blijft waar het goed 
is om te leven en om te werken. Trouwens, bij na
der toezicht, is het niet zo dat Stene een dorp wordt 
waar men geen steen meer zal mogen verleggen 
zonder eerst een berg papieren te moeten verwer
ken. Alleen kan en mag het niet dat ons Stene 
verminkt wordt door bouwwerken die er niet pas
sen. 

Paul Vandewalle 
Voorzitter 



WERKING 1992 

- Algemene vergadering met vertoning 
van een film over Stene-dorp. 

- Vergadering met de leden van de Steense Groep. 

- Voordracht: 'De geschiedenis van de kuststreek' 
door Dhr. G. Vandamme. 

- Tentoonstelling 't Steense Klosje. 

- Rommelmarkt in Stene-dorp. 

- Installatie vloervervarming in de molen. 

- Zomerexpo's in de Steense molen. 

- Schorretochten met huifkar en paard. 

- Barbecue voor de leden - in de molen. 

- Novemberexpo: De Steense Groep 3. 

- De Zevende dag - praatprogramma. 

- Zieltjes avond. 

- Info-periodiek 't Schorre - Steene. 
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PLANNING 1993 

- Algemene vergadering 

- Vergadering met de leden van de Steense groep. 

- Voordracht 

- Rommelmarkt en molenfeest. 

- 12 zomerexpo's in de Steense molen 

- Schorretochten met paard en huitkar? 

- Barbecue voor de leden. 

- Uitstap 

- Zieltjesavond 

- Praatprogramma: de zevende dag 

- Novemberexpo: oude fietsen. 



OUDE GEBRUIKSVOOR\VERPEN 

Garnaalzeef: 

Beschrijving: 

Gebruik: 

rooster O = 50 cm 
houten afsluithoepel: +/- 9 cm hoog 

+/- 0.5 cm dik 
opening roostermazen: 6 a 7 mm 
hoogte heft: 37 cm 
zeef werd vervaardigd in gegalvaniseerde 
metaaldraad. 
De hoge handgreep is met 2 x 3 vijzen en 
moeren bevestigd aan de koepel. 

De garnaalzeef werd vroeger op zee 
gebruikt om de pasgevangen noordzee
gamalen te zeefden. Zo vielen de kleine 
garnalen die nog niet voor consumptie 
geschikt waren door het rooster terug 
m zee. 
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De garnalen werden geschud in langsrichting 
van het draadrooster. Stukjes hout, schelpen, 
zeewier, steentjes, enz... moesten met de 
hand verwijderd worden. 
De garnaalzeef werd gebruikt in Nieuwpoort 
en Oostende omstreeks de jaren 1927 - 1934. 
Nadien werd de houten hoepel vervangen 
door een metalen plaat. 

Bij ons weten werden deze zeefden ver
vaardigd en verkocht door de firma 
Tavernier, H. Baelskaai te Oostende, tevens 
gekend voor hun lantaarns. 
Men had twee soorten afmetingen van 
mazen, nl. 4 x muntdikte 10 cent + 3 x 
muntdikte 3 cent. Vandaar sprak men van 
de 35 centiemen- en de 40 cent. zeeföemaat. 
In andere vissershavens zoals De Panne en 
Heist, alsook bij de scheldevissers gebruikte 
men een houten rechthoekige zeef. De 2 
dwarsbakjes hadden gaa~jes waardoor een 
metaaldraadnetwerk werd opgespannen. 

Te bezichtigen in Gasthof 't Vossenhol. 
(Hugo Devos) 
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LIDGELD 1993 

Heemkring 't Schorre Steene 

U lvordt opnieuw lid van onze 
heemkring door betaling van 
250.frank 

- via overschrijving op rekening 
nr. 001-0688371-38 
in Gasthof 't Vossenhol. 

- aan een bestuurslid 

Stel niet uit tot... (U weet wel !) 

Dank bi.i voorbaat 



De bescherming 
van Stene 

Voor men de disku~ieavond 
aanvatte, verduidelijkte Frank 
Becuwe kort wat de bescher
ming van een dorpsgezicht in
houdt. Uit z'n betoog bleek dat 
deze beslissing veel minder ver 
gaat dan wat over het algemeen 
gedacht wordt. Vaak stelt men 
beschermen immers gelijk met 
ld~ren, onterecht ! 

"Minister Sauwens wil niet 
alleen losse monumenten be
schermen, maar vindt ook de 
omgeving ervan belangrijk. Het 
dekreet waarop . de minister 
sieunt ter bescherming van 
dorps- en stadsgezichten, stamt 
van 3 maart 1976. In een eerste 
faze komt alles op een vooront
werp van lijst terecht. Dat is 
wat al gebeurd is voor Stene op 
26 november '92. Hierbij wor
den alle eigenaars aangeschre
ven en wordt er een openbaar 
onderzoek ingesteld . Alle be
trokken kunnen hun bezwaren 
kenbaar maken. Tevens worden 
er adviezen ingewonnen van de 
Provinciale Kommissie voor 
Monumenten- en Landschaps
zorg en van Stedebouw. In een 
tweede faze gaat de minister 
over tot voorlopige bescher -
ming. Vanaf dan zijn er ook 
rechtsgevolgen aan verbonden. 

Er wordt riu ook advies inge
wonnen van de Centrale Raad 
van de Koninklijke Kommissie 
voor Monumenten en Land
schappen, terwijl alle eigenaars 
opnieuw worden aangeschre
ven. Deze faze is slechts één 
jaar rechtsgeldig, waarna over
gegaan dient te worden tot de 
derde faze : de definitieve be
scherming. 

Bescherming betekent dat al
le eigenaars onderhoudsver
plichting hebben, wat in feite 
louter een herhaling is van wat 
in het burgerlijk wetboek staat 
over alle eigendommen. , Be
scherming wil dus niet zeggen 
dat men aan het gebouw niet 
mag raken. Elke bouwaanvraag 
is wel gebonden aan het advies 
van Monumenten en Land
schapszorg. Zelfs het slopen 
van een gebouw kan toegestaan 
worden, als er een nieuw ge
bouw komt dat in het dorpsge
zicht geïntegreerd wordt. Ook 
het omvormen van een burgers
huis tot handelspand kan pro
bleemloos. De leefbaarheid van 
het dorp wordt door de be
scherming immers niet beknot ! 
Integendeel ! Een goede funktie 
van het huis is de beste voor
waarde tot behoud ervan. Wat 
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niet zal kunnen is een kitscherig 
uithangbord. 

Velen denken dat bescher
men een minwaarde betekent. 
Er is .trouwens een schadever
goeding te bekomen als men 
kan bewijzen dat de waarde van 
een eigendom met meer dan de 
helft geslonken is. De staat 
neemt het gebouw dan over. 
Beschermen verhoogt echter de 
leefkwaliteit van de omgeving, 
zodat op termijn de eigendom 
meestal een meerwaarde krijgt. 
Kijken we maar naar Damme, 

Lissewege, Beauvoorde, . .. Als 
je eigendom geklasseerd werd 
tot monument, kan men terug
vallen op een onderhouds- en 
restauratiepremie. Voor be
schermde gebouwen zijn alle 
onderhoudswerken tot 
250.000 fr. fiskaal aftrekbaar. 

Indien men de werken zelf uit
voert, kan men het materiaal 
tot dit bedrag inbrengen," ver
telde Fr_ank Becuwe, advizeur 
van minister Sauwens. 

(Johan) 

Stene als polderdorp 
De klas.sering van Sten~dorp als dorpsgezicht werd door Frank 

Becuwe gemotiveerd. Tevens meldde hij dat ook de procedure 
opgestart werd om het Oudstrijdersplein mee te beschermen. 

"Wat Stene betreft is merr tot beschermen van het dorpsgezicht 
overgegaan omdat het hier gaat om een prachtig voorbeeld van 
een gaaf gebleven polderdorp uit de 19e eeuw, met veel arbeiders
woningen met één bouwlaag. Het dorp is opvallend door z'n 
langgestrekte aanleg. Stene, dat zo dicht bij Oostende ligt, nodigt 
gewoon uit om in de toekomst beschermd te worden. Een BPA 
biedt te weinig garanties . Het kan te gemakkelijk aangepast wor
den . 

Intussen werd op 5 februari ·93 ook al een voorstel ingediend · 
om de toegang tot Stene-dorp. het Oudstrijdersplein, mee te be
schermen. Deze werd in het oorspronkelijke plan immers verge
ten," sprak Frank Becuwe nog. . (Johan) 

/1)€ 2EewA--CHT 
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Verhitte Steense 
gemoederen 

Op uitnodiging van Volks
unie-Stene kwam vorige vrij
dag Frank Becuwe, advizeur 
van Minister Sauwens, naar 
Ste~e-dorp. In. herberg De 
Vlasschaard kwam hij gedu
rende de tweede aternatieve 
open wijkraad tekst en uitleg 
geven bij de bescherming van 
Stene als dorpsgezicht. Gedu
rende het vragenuurtje dat 
hierop volgde raakten de ge
moederen meer dan eens over
verhit, waarbij vaak harde ver
wijten en ongenuanceerde uit
spraken naar elkaar geslingerd 
.werden. 

/ , 

Een . handjevol tegenstanders 
van de bescherming was naar 
de avond, geleid door hun 
woprdvoerder Paul Lapere, af
gezakL Er waren echter <luide- · 
lijk n'ieer voorstanders onder de 
zowat twintig aanwezigen in de 
zaal. Meermaals kwam het ge- · 
durende de avond tot een heen 
en weer geroep, waarbij op be
paald moment zelfs levensbe
dre1gingen in de zaal te hqren · 
waren. 

Niet langer vrij 
Met een rood aanlopend ge

zicht ·van ergernis verweet Paul 

Enkele van de tegenstanders van de bescherming tussen age- : 
rende Stenenaars. (Foto Johan) · . 
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STENE 
beschermingsprocedure 

Lapere het VU0panel dat ze ge
bouwen had laten beschermèn 
zonder de minste waarde. Hij 
haalde voorbeelden aan als de 
paardenmanage en het scha-

. penschuurtje. ,,De toeristen 
zeggen van Stene dat het oud ,.. 
vuil en lelijk is. Bovendien zijn 
wij gebonden aan handen en 
voeten, we kunnen niet meer 

doen aan ons huis wat we wil
len. We zitten opgesloten als 
apen in een kooi waar de men
sen naartoe kunnen komen kij
ken . En dan worden de kinde
ren naar Stene gehaald om er 
karnaval te komen vieren of 
paard te rijden .". 

Deze uitspraken werden al
lerminst in dank afgenomen 

door de aanwezige Stenenaars 
'die in de tegenaanval gingen 
met het argument dat de mane
ge en het kinderkarnaval al veel 
langer in Stene aanwezig zijn 
dan Paul Lapere die nog maar 
enkele jaren geleden in Stene 
heeft gebouwd en er is komen 
wonen. Plots iweerklonk een 
agerende stem uit de zaal : 
"Stene had al 20 jaar eerder 
moeten beschermd worden. 
Dan zou het brugje bij de in-

. gang van het dorp er nog ge
weest zijn, zou het dorpse uit
zicht van Stene met z'n talrijke 
cafés bewaard gebleven zijn, ... 
Trouwens, ook het kinderkar-

. naval is al meer dan 20 jaar in 
Stene." Eén uitspraak die op 
luid applaus werd ontvangen in 
de zaal. 

2 E € W A C.>-rr 
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Mariakerke, Leffinge, Oostende-op-Testerep, 
Snaaskerke, Westende, Mannekensvere, 
Middelkerke, Wilskerke, Sint-Pieterskapelle, 
Catharine-West, Walravesijde. 

Bredene, Gistel, Oudenburg, Zandvoorde. 

Slijpe, 
Stene, 
Sint-
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Kust- en Polderstreken zijn ontstaan ca. 700. 
Oostende verkreeg haar stadsrechten in 1267. Die periode 

is nauwelijks behandeld, om reden dat er weinig historisch 
materiaal tot ons is gekomen. 

Vele historici menen dan ook dat de daarin liggende 
agglomeraties pa nà het jaar 1000 zijn ontstaan. 

Er blijkt dus een leemte te bestaan van 700 tot 1000. In 
die periode schuilt nochtans de ontstaansgeschiedenis van de 
vierhoek: Oostende - Oudenburg - Gistel - Nieuwpoort. 

De bodemkundi_g_e_. evolutie van de Polderstreek is gekend 
en wordt hierbij benut. 

Qe - ke_r:-stenill9 van de bevolking, reeds in 7 50 te 
Oudenburg verwezenlijkt, wordt tijdens de honderd jaren 
daarna doorgezet ; daaruit blijkt dat de streek op zijn minst 
een dun ver::.§Qre i de bevolk i_rrg__ tel de. 

De 
gevolg 
nekkig 
blijkt. 

Inva l_Le_n __ van de Noormannen Denen 
dat de Markgraven van Vlaanderen hun 
verdedigden, waaruit weeral menselijke 

hadden tot 
streek hard
aanwezigheid 

De historische . ont ledilJ.g__ van de Pauselij~e privi
legiebrief _a · 988 waarin onder meer 6 parochies uit het 
markgraafschap Vlaanderen worden vermeld ( Brugge: St.
Salvators, Jabbeke, Oudenburg, Leffinge, Gistel en Vlisse
gem. ) laten ons toe te besluiten dat die parochies heel wat 
vroeger zijn ontstaan. 



Techn; s che gegevens: 

Omvang circa 110 bladzijden 

Formaat 30 cm x 21 cm ingebonden. 

Rea li satie Eigen beheer. 

Versch ijning einde mei 1993 . 

Voor int e~e nin g: door storting van 350,- frank, 

Beta lin g Overschrijving op 
738 - 5094023 - 90 

rekening 
t.n .v . 

Roger VAN DER HEYDE 
Oude Molenstraat, 24 
8400 Oostende 

nr : 

met vermelding e x . ·· west-Vrije ·· 

S luiting van de voorintekening : eind april 1993 . 

N. B . De betaling geldt als voorintekening. 



Een oase van rust 
en gezelligheid 
aan de rand van 
de stad Oostende 

STENE-DORP 


