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Uw tijdschrift digitaalUw tijdschrift digitaalUw tijdschrift digitaalUw tijdschrift digitaal    !!!!    
    
 
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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WOORDJE VAN DE VOORZITTERWOORDJE VAN DE VOORZITTERWOORDJE VAN DE VOORZITTERWOORDJE VAN DE VOORZITTER    
 
 
Ons tijdschrift is aan zijn 39ste editie toe. Interessante artikelen over Stene brengen is niet altijd 
even gemakkelijk. Het bronnenmateriaal is nu eenmaal beperkt. Soms krijgen wij de steun van 
onze leden wat het bestuur ten zeerste op prijs stelt. 
Veel leden krijgen nog steeds een hardcopy van het tijdschrift thuis bezorgd. Enkelen hebben 
al gekozen voor een digitale versie. Een digitale versie heeft het voordeel dat de papierberg 
vermindert, je het tijdschrift gemakkelijk kan opslaan in een mapje op je PC of laptop. En het is 
kostenbesparend. Het is aan jullie om de keuze te maken.  
 
Als we terugblikken naar 2016 dan kunnen we stellen dat de novembertentoonstelling 
“Nostalgisch Stene” een succes was.  
Het aantal bezoekers dat de weg vond naar de molen was groot waaruit we kunnen besluiten 
dat er toch nog heel wat inwoners zijn die Stene in hun hart dragen. Dat doet de heemkring 
uitaard plezier want dit is trouwens ook één van onze voornaamste doelstellingen. 
 
Deze winterse dagen zijn trouwens het ideale moment om eens te snuffelen in grootmoeders 
koekendoos of in de familiealbums op zoek naar nostalgische prentjes van Stene. Vind je iets 
interessant of leuks geef ons een seintje dat kunnen we het misschien delen met onze leden. 
 
De heemkring vond ondertussen ook zijn weg naar de sociale media met onder andere op 
facebook “Heemkring Schorre Steene” een driehonderdtal “vrienden”. Info over onze komende 
activiteiten kan je ook op dit medium terugvinden. 
Zeker een bezoekje waard op facebook is de besloten groep “je zie van stene city…”, waar de 
alom bekende Steense fotograaf Roy Verhaeghe prachtige foto’s post van het Steense 
landschap en van bekende en minder bekende Stenenaars. 
 
Twee van de belangrijkste activiteiten op onze agenda zijn dit jaar opnieuw de zomerexpo’s in 
de molen van Stene en de thematentoonstelling eind oktober, begin november. 

De jaarlijkse thematentoonstelling 2017 gaat om “Stene in de Kunst”.  
Ons klein landelijk dorpje met zijn pittoresk kerkje, het kerkhof, de molens, het (nu verdwenen) 
bruggetje over het (nu overwelfd) provinciegeleed, de pastorie, … vormden voor verschillende 
kunstenaars een dankbaar onderwerp. Bekende (o.a. James Ensor) maar ook minder bekende 
of onbekende kunstenaars hebben het Steense landschap, het dorp, de omgeving… op doek 
weten te vatten.   
Met deze expo tonen wij u het oude Stene gezien door het oog en gebracht met de hand van 
de kunstenaar in een zeer gevarieerd aanbod van stijlen en disciplines. 
Wij zijn er van overtuigd dat deze tentoonstelling u zeker zal bekoren en hopen u ook te mogen 
verwelkomen op één van onze activiteiten in 2017. 
Tot dan. 
 
 
Daniel Deschacht,  
Voorzitter 
Heemkring ’t Schorre Steene 
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AGENDA 2017AGENDA 2017AGENDA 2017AGENDA 2017    
 

Breughelavond  
 
Datum: 10 maart om 19 uur. Deelname :15 euro waarin 1 gratis consumptie. 
Inschrijvingen bij  katrijn.compernolle@skynet.be  059 508327 of 0475 367232 
 

Fotoclub Ter Streep Oostende  
 
Fotoclub Ter Streep stelt ten toon in de molen van Stene 
Datum: 29 april tot en met 1 mei 
 

Algemene ledenvergadering 
 
Datum: 7 mei 2017 – 10.30 uur 
 

Zevende dag 
 
Datum: 7 mei 2017 – 11.00 uur 
Gastsprekers: wordt u later medegedeeld 
 

Zomerexpo’s:  juni - juli - augustus – september 
    
Datum: 9 juni tot en met 7 september 

 

Jaarlijkse BBQ voor de leden 

 
In de molen vrijdagavond 8 september om 19.00 uur 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk omwille van het beperkt aantal plaatsen (30) 
Inschrijven bij onze secretaris: 

Katrijn Dhooghe-Compernolle 

 

Roerdompstraat 57 

8400  Oostende 

059 508327 of 0475 367232 

katrijn.compernolle@skynet.be 
 

Jaarlijkse tentoonstelling 
 

Thema: STENE IN DE KUNST. 
 
Schilderijen, etsen, tekeningen, aquarellen, cartoons, fotografie …. over Stene 
door bekende, minder bekende en onbekende kunstenaars 19de- 20ste eeuw 
- Vooropening op vrijdag 3 november 3 november 3 november 3 november 2017 om 19.00 
 

- Open voor het publiek – ingang gratis 4 &4 &4 &4 &    5 nov5 nov5 nov5 nov. telkens van 14.00 tot 18.00telkens van 14.00 tot 18.00telkens van 14.00 tot 18.00telkens van 14.00 tot 18.00 uur 
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OPROEPOPROEPOPROEPOPROEP    
    

STENE IN DE KUNST    
 
 

Voor haar jaarlijkse thema tentoonstelling 2017 “Stene in de Kunst” 
zoekt de heemkring nog 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. 
 
 
Bedankt voor de medewerking 
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ZOMERTENTOONSTELLINGEN IN DE MOLEN 2017ZOMERTENTOONSTELLINGEN IN DE MOLEN 2017ZOMERTENTOONSTELLINGEN IN DE MOLEN 2017ZOMERTENTOONSTELLINGEN IN DE MOLEN 2017    
    
 

Deelnemende kunstenaars  
 
 
 
 

9 juni   – 15 juni ROELENS Micheline  Beelden/sculpturen 
16 juni – 22 juni   HELMONT Sonia  Schilderijen  

23 juni – 29 juni            DEVRIENDT Christele Juwelen 
23 juni – 29 juni            SANCTORUM Maur Schilderijen  
30 juni -    6  juli         MAES Franky  Schilderijen/beelden 

30 juni -    6  juli             VAN DAMME Didier  Schilderijen 
7   juli   -  13 juli             PRAET Gigi  Schilderijen  
14 juli   - 20 juli              LESTAEGHE 

Christiane 
Schilderijen/beelden 

14 juli   - 20 juli              ZOETE Nicole  Keramiek/grafiek 
21 juli   - 27 juli              DELMOUZEE Patrick  Schilderijen/aquarel  
21 juli   - 27 juli              GORTACK Ingrid Keramiek 

28 juli   -   3 august BLONTROCK Marc  Schilderijen/beelden/foto 
28 juli   -   3 august MOSTREY Elisabeth Schilderijen 
   4 aug - 10 august VERKOUILLE Kristof  Beelden/sculpturen 

   4 aug - 10 august WAUTERS Leen  Schilderijen 
11 aug  - 17 august  BILLIET Claudine  Aquarel 
11 aug  - 17 august LEFEVRE Nicole Sculpturen  

18 aug  - 24 august ROSSEEL Jeannine  Keramiek 
18 aug  - 24 august CHENOT Marleen  Pasteltekeningen 
25 aug  - 31 august PRINZIE Valère  Fotografie 

25 aug  - 31 august SIMONS Jenny  Keramiek 
   1 sept -    7 sept VAN TROOST Redgie  Schilderijen  
   1 sept -    7 sept VANHOOREN Suzy  Beelden/sculpturen  
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ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN IN STENEARCHEOLOGISCHE VONDSTEN IN STENEARCHEOLOGISCHE VONDSTEN IN STENEARCHEOLOGISCHE VONDSTEN IN STENE    
    

Archeologisch Onderzoek van Archeologisch Onderzoek van Archeologisch Onderzoek van Archeologisch Onderzoek van de gemeente Stene (Oostende) de gemeente Stene (Oostende) de gemeente Stene (Oostende) de gemeente Stene (Oostende) ––––    
Volle Middeleeuwen (700Volle Middeleeuwen (700Volle Middeleeuwen (700Volle Middeleeuwen (700----1200)1200)1200)1200)    

 
Bron: Licentiaatsverhandeling R.U.G. 2de licentie geschiedenis – richting Oudste Tijden.    
Auteur:  Martine Decoster (waarvoor dank om dit gedeelte uit  haar studie te mogen publiceren).  
Het aardewerk werd aan de Heemkundige Kring ’t Schorre Steene geschonken door Martine Decoster, waarvoor 
onze dank.  

Synthese en foto’s : Erika Wybouw 

 
 
De archeologische vondsten uit dit tijdvak bestaan uit een vijftal nederzettingssporen en een 
drietal losse vondstplaatsen die zich bevinden in het gebied tussen het Provinciegeleed en de 
Zijdelingsevaart.   Zie kaart.   
 
Een belangrijk vondstcomplex uit deze periode konden we lokaliseren in de driehoek gevormd 
door de Torhoutsesteenweg, Steense dijk en Schorre dijk, op de plaats waar reeds een Gallo-
Romeinse bewoning is vastgesteld (S46).   
 

 
 
 
De vondsten-concentratie van het vol-middeleeuws materiaal blijkt er opvallend goed overeen 
te komen met de verspreiding van het aardewerk uit de Gallo-Romeinse tijd.   
Gevonden scherven kunnen grosse modo tussen de 9de en 12de eeuw gedateerd worden.  Er 
moet echter een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de producten van lokale of 
regionale makelij en de producten die uit de Rijnstreek, Noord Frankrijk en de streek van de 
Andenne geïmporteerd zijn. 
 
S43/51S43/51S43/51S43/51: Rijnlandse import afkomstig van Badorf (centrum van pottenbakkersnijverheid in de 
Karolingsche tijd, dat is van 750-900.  De plaats is tegenwoordig een wijk van Brühl, dat in het 
Rijnland bij Keulen ligt.  Een kenmerk van Badorf aardewerk is dat dit gemaakt werd van klei 
die wit, geel of roze kon bakken.  Bodemfragment van kruik of kan.  Witbeige kleur.  Zeer harde 
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bakking.  Sterk verschraald met fijn quarts.  Enigszins glad tot lichtjes krijtig aanvoelend 
oppervlak.  
Eveneens uit het Rijngebied – aardewerk in Paffrath techniek, genoemd naar het bij Bonn 
gelegen plaatsje waar verschillende pottenbakkersoven en kuilen met productieafval werden 
gevonden.  Paffrath aardewerk is grotendeels handgevormd en wordt gekenmerkt door een 
blauwzwarte tot vuilwitte metalic glans aan de buitenkant.  De klei is gemagerd met goed 
gesorteerd fijn zand. Periode 1100-1250. 
 

 
 
    
S46/281 S46/281 S46/281 S46/281 ––––    S46/10S46/10S46/10S46/10: Beschilderde randscherf van een pot.  Lichtgekleurd beige met grijze 
kern.  Zeer harde bakking.  Sterk verschraald met fijne quarts.  
Rijnlandse  import afkomstig uit Pingsdorf,  plaats ten zuiden van Keulen.  De kleur kan 
uiteenlopen van geelwit tot donkerpaars naargelang manier van bakken.  Periode 900-1200. 
 
S46/565S46/565S46/565S46/565 : onbeschilderd bodemfragment.   
 

 
 
Lokale en regionale makelij.  
S46/106S46/106S46/106S46/106 : randscherf.  Grijze kleur.  Harde bakking.  Grove quarts verschraling.  Bobbelig 
aanvoelend oppervlak. 
S46/140S46/140S46/140S46/140 : randscherf.  Donkergrijze kleur.  Harde bakking.  Middelmatig fijne 
quartsverschraling.  Korrelig aanvoelend oppervlak. 
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S46/137S46/137S46/137S46/137 : randscherf van een pot.  Bruingrijze kleur met zwartgrijze kern.  Zeer harde bakking.  
Fijne quartsverschraling.  Fijn korrelig aanvoelend oppervlak.  
 
 
De vroegste menselijke aanwezigheid in dit tijdvak wordt door het archeologisch materiaal in 
de 9de eeuw geplaatst.  De Duinkerke 2-transgressie (1) is er namelijk de oorzaak van dat 
gedurende diverse eeuwen de kustvlakte onbewoonbaar was. 
 
Pas in de 7de-8ste eeuw trok de zee zich terug ten gevolge van een nieuwe zeespiegeldaling en 
nam de zogenaamde Karolingische regressie plaats (het was de tijd van de Grote Germaanse 
Volksverhuizingen en de val van het West-Romeinse Rijk.  De nieuwe duinengordel werd 
gevormd en de ontginning van de poldervlakte nam een aanvang).  
Gedurende deze periode ontstond op de schorren een zoute vegetatie die uitermate geschikt 
was voor schapenteelt. 
Vanaf de 10de eeuw kan in Stene pas sprake zijn van constante bewoning.  Het onderzoek 
wees ook uit dat de sites die ontstonden tussen de 10de en 12de eeuw zich zowel op de betere 
gronden (dek kleigronden, overdekte kreekruggronden) als op de minder geschikte gronden 
(overdekte poel-en geulgronden) vestigden.  De inplanting van deze nieuwe rurale nederzetting 
te Stene gebeurde dus blijkbaar zonder dat men al te veel rekening hield met de lokale 
bodemgesteldheid. 
Het is dan ook niet uitgesloten dat de talrijke ontwateringsgrachten en kleine dijkjes hier 
volstonden om de afzonderlijke boerderijen en hun landerijen te beschermen tegen het 
stijgend water. 
Uit het verspreidingspatroon kan men opmaken dat de volle middeleeuwse bewoning in ons 
studiegebied uit meerdere geïsoleerde landbouwbedrijven bestaat en kunnen we opmaken dat 
in deze periode een bij uitstek ruraal gebied tot stand is gekomen waar het grootste deel van 
de bevolking actief was in de landbouw en veeteelt.   Dit verspreidingsbeeld werkt meestal een 
niet zeer sterk ontwikkelde dorpskernen in de hand.  Het is helemaal niet uitgesloten dat de 
toenmalige dorpskern zich op dezelfde plaats bevond als de huidige.  Wanneer de 
parochiekerk inderdaad reeds op het einde van dit tijdvak opgetrokken was, mogen we 
hoogstwaarschijnlijk aannemen dat deze in directe samenhang met een dorpsontwikkeling 
moet beschouwd worden.  
De bewoningssites bevinden zich op relatieve korte afstand van de nog steeds open blijvende 
Duinkerke 2-getijdegeul, de Zijdelingevaart.  Deze belangrijke, lokale verbindingsweg, moet 
ongetwijfeld in de volle middeleeuwen een aantrekkingskracht uitgeoefend hebben op de 
antropogene vestigingen.  Wel op te merken dat geen enkele site onmiddellijk aan de oever 
van deze getijdegeul gelegen is. 
Over het wegennet uit deze periode zijn we helemaal niet ingelicht, gezien zowel de 
archeologische als historische gegevens in gebreke blijven.  We kunnen wel vermoeden dat de 
omgeving van de kerk (dorpskern?) verbonden moet geweest zijn met andere belangrijke 
bewoningskernen. 
 
De parochiekerk bevindt zich middenin de Steense dorpskern en meer bepaald langs de 
Stenedorpstraat. De kerk zou haar oorsprong vinden in een 8ste eeuw kapel gebouwd door 
Karel de Grote. Rond 780 liet Karel de Grote aan de zeekust een burcht of ‘Steen’ bouwen  om 
de bewoners  van de kust te beschermen tegen de invallen van de Noormannen.  Deze burcht 
stond op de plaats waar de oude pastorie was. 
 

                                                 
1
 De transgressies werden genoemd naar de Franse kustplaats Duinkerke, die door de transgressies overstroomd 
raakte.  De theorie is ondertussen vervangen door het kust inbraakmodel. Duinkerke 1 (2de eeuw voor Christus tot 
1ste eeuw na Christus) - Duinkerke 2 (3de tot 9de eeuw) - Duinkerke 3 (11de eeuw) 
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Foto beeldbank Oostende.  En hier nog met inkomboogje en het Mariabeeldje.  

 

 
 
Foto huidig gebouw – eigen foto 

 
Later werd de kapel uitgebreid  in het kader van de klerikale bouwactiviteiten van Robert de 
Fries (1030-1093). De kerk werd oorspronkelijk opgetrokken uit steenmateriaal afkomstig uit 
de directe omgeving.  Een bouwmethode die in onze streken opklimt tot de 12de eeuw.  Net 
zoals alle middeleeuwse kerken bevindt het altaar zich in het oosten en de ingang in het 
westen. De kerk vertoont restanten van diverse bouwstijlen.  De oudste en waarschijnlijk de 
oorspronkelijke is de Romaanse stijl, waarvan nog gans de noorderzijde getuigt.  De zuiderzijde 
daarentegen is opgetrokken uit een stijl die de overgang vormt van de Romaanse naar de 
Gotische en moet bijgevolg rond het midden van de 14de eeuw gesitueerd worden.   Uit beide 
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herstellingen sproot een mengeling van Gotische-en Herboringsstijl.  Volgens R. de Beaucourt 
de Noortvelde moet deze vernieuwing van een gedeelte van de kerk gezien worden in het 
kader van de overstroming in 1334 waaronder Stene zwaar geleden heeft. (Sint-Clemensvloed 
23 november 1334).  
 
Oude kerkregisters maken nog een melding van herstellingswerken in 1675, 1775 en 1777.  
In 1625 werd een derde beuk aan de kerk toegevoegd.  Het schuine torentje werd gebouwd in 
1651, terwijl het portaal dateert uit 1846.  (zie ook het artikel “Restauratie Sint-Anna kerkje 
van Stene” verschenen in vorig contactblad van de heemkring sept/okt/nov/dec 2016).  
Onder het altaar van de linkerbeuk van de kerk werd onder andere een baksteen uit 
roodbruine klei gevonden.  De steen is kegelvormig in dikte. Hoogte +/_ 5 mm, lengte +/_ 150 
mm, breedte +/_ 135 mm.  Op beide zijden werd één tempelierskruis gekapt : gelijkbenig en 
verbredend naar de uiteinden toe.  Het terugvinden van dit symbool in de kerk kan verklaard 
worden door het feit dat de Tempelridders der Commanderie van Slijpe het patroonschap van 
de parochiekerk van Stene bezaten (1171).  Zij benoemden de pastoor mits goedkeuring van 
de Bisschop.  
In de archieven lezen we:  
‘’In 1171 schonk graaf Philips van de Elzas (1143-1191) aan de Tempelridders de tienden op 
de grond door de zee verlaten parochiën Slijpe, Leffinghe, Steene en Mariakerke, tot aan 
Mannekensvere.  Voor het burgerlijk gezag lag Steene onder het Camerlinckx – Ambacht in het 
Brugsche Vrije. ‘’ 
 
De orde van de Tempeliers werd ontbonden in 1312.  In 1430 kwam het kerkje dan, samen 
met onder andere het Duinenkerkje van Mariakerke onder het patronaat van Adolf IV van 
Kleef-Marke.  (1373-1448) 
 
 

  
 
 
Stenen:  verzameling Heemkundige Kring ’t Schorre Steene.  
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plan : verz. R.Lisabeth 
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Van OUD naar NIEUWVan OUD naar NIEUWVan OUD naar NIEUWVan OUD naar NIEUW    
 
 

 
 

 
 
 
NIEUW STENE 
 
 
Zoë Verstraete en Giovanni Vanhoeck kochten het 
pand waar voordien restaurant OUD STENE gevestigd 
was en beginnen NIEUW STENE.  
’s Morgens kan je er terecht om lekker te ontbijten en 
over de middag worden er verse dagschotels 
geserveerd. Je kan er ook smullen van een warme 
wafel of pannenkoek. De zaak is enkel overdag open.  
Eerder baatte Zoë op de Groentenmarkt in het 
Oostendse centrum de  Bistro Zoë. 
Het restaurant telt een 36 zitplaatsen en er is ook een 
feestzaal voor 40tal personen.  
 
 
Oud Stene (zie bovenste foto) was het laatste 
dorpscafé in Stene-dorp dat in 1996 haar deuren 
sloot. Ginette Bourry was de laatste uitbaatster van 
dit dorpscafé. 
Het pand werd in 1997 aangekocht door Nadine 
Vantroyen die het café verbouwde tot restaurant. (zie 
middenste foto). 
 
Het pand zou dateren van 1901 en droeg 
achtereenvolgens de naam: 
� café Dorsmachine (soms ook In den Pikdorser) 
� café De Nieuwen Tijd vanaf 1958 
 
bron: Daniel Deschacht. Cafés van vroeger en nu op Steene-
dorp, Steene-statie, de Conterdam en de Nieuwe koerswijk. 
Uitgegeven door de Heemkring ’t Schorre Steene 
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Oude gebruiksvoOude gebruiksvoOude gebruiksvoOude gebruiksvoorwerpen (72)orwerpen (72)orwerpen (72)orwerpen (72)    
    
Blikopener  Blikopener  Blikopener  Blikopener      
 
Beschrijving:  
Voorwerp uit staal vervaardigd met een houten handvat en verschuifbaar mes. 
Totale lengte: 29,5 cm 
Lengte metaal waarover mesje glijdt: 16 cm 
 

 

 

 

Detail. Verschuifbaar mesje 
 
Gebruik en werking: 
 
Het is een eenvoudig voorwerp om blikken, conserven mee te openen. De punt werd 
aangebracht midden het blik en vervolgens werd het verschuifbaar mesje tot de rand 
geschoven Men oefende via het handvat druk uit op het blik en draaide tegelijkertijd het blik. 
Zo werd het deksel van het blik geopend. 
 
Het voorwerp is te bezichtigen in het Gasthof Vossenhol, Stenedorpstraat, Oostende (Stene) 
Verzameling Hugo & Reinaert Devos 
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LICHT VAN DUIZEND LICHTENLICHT VAN DUIZEND LICHTENLICHT VAN DUIZEND LICHTENLICHT VAN DUIZEND LICHTEN    
    
    
    
    
    

Plots 
en toch verwacht 

Vervolgt gij moeiteloos 
je eigen voorgeschreven weg 

gij, 
licht van duizend lichten 

die al de sterren 
in jou aanschijn doet verbleken 

tot gij kwijt 
in sluiers van een nieuwe nacht. 

Bestaan; 
vergaan; 
om morgen 

en zoveel dagen na 
als Fenix 

weer opnieuw 
dezelfde weg te gaan. 

    
    
    
    

Roger Fockedey 
Uit dichtenbundel Ambrozijn 
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Mooie opkomst tijdens de Mispelfeesten 2016Mooie opkomst tijdens de Mispelfeesten 2016Mooie opkomst tijdens de Mispelfeesten 2016Mooie opkomst tijdens de Mispelfeesten 2016    
Stene Stene Stene Stene ––––    Op zondag 12 juni stonden de 16de Mispelfeesten op het programma. Op zondag 12 juni stonden de 16de Mispelfeesten op het programma. Op zondag 12 juni stonden de 16de Mispelfeesten op het programma. Op zondag 12 juni stonden de 16de Mispelfeesten op het programma. 
Het Mispelplein werd zo omgetoverd tot een plaats waar elkaar ontmoeten Het Mispelplein werd zo omgetoverd tot een plaats waar elkaar ontmoeten Het Mispelplein werd zo omgetoverd tot een plaats waar elkaar ontmoeten Het Mispelplein werd zo omgetoverd tot een plaats waar elkaar ontmoeten 
centraal staat. Onder leiding van onder centraal staat. Onder leiding van onder centraal staat. Onder leiding van onder centraal staat. Onder leiding van onder leiding van het Mispelcomité werden leiding van het Mispelcomité werden leiding van het Mispelcomité werden leiding van het Mispelcomité werden 
vrijwilligers ingezet om werden vrijwilligers ingezet om de feesten tot een succes vrijwilligers ingezet om werden vrijwilligers ingezet om de feesten tot een succes vrijwilligers ingezet om werden vrijwilligers ingezet om de feesten tot een succes vrijwilligers ingezet om werden vrijwilligers ingezet om de feesten tot een succes 
te maken. Geopend werd er met een aperitiefconcert van de New Nordstar Band te maken. Geopend werd er met een aperitiefconcert van de New Nordstar Band te maken. Geopend werd er met een aperitiefconcert van de New Nordstar Band te maken. Geopend werd er met een aperitiefconcert van de New Nordstar Band 
uit Oostende. Daarna konden de wijkbewoners aanschuiven voor uit Oostende. Daarna konden de wijkbewoners aanschuiven voor uit Oostende. Daarna konden de wijkbewoners aanschuiven voor uit Oostende. Daarna konden de wijkbewoners aanschuiven voor een lekker een lekker een lekker een lekker 
barbecue, er waren 160 aanwezigen. De regen bleef uit, waardoor het opnieuw barbecue, er waren 160 aanwezigen. De regen bleef uit, waardoor het opnieuw barbecue, er waren 160 aanwezigen. De regen bleef uit, waardoor het opnieuw barbecue, er waren 160 aanwezigen. De regen bleef uit, waardoor het opnieuw 
een groot succes werd. Als afsluiter kwamen de komische cover band ‘Toape een groot succes werd. Als afsluiter kwamen de komische cover band ‘Toape een groot succes werd. Als afsluiter kwamen de komische cover band ‘Toape een groot succes werd. Als afsluiter kwamen de komische cover band ‘Toape 
Geraapte’ nog de aanwezigen entertainen. “We willen de wijk aan de hand van Geraapte’ nog de aanwezigen entertainen. “We willen de wijk aan de hand van Geraapte’ nog de aanwezigen entertainen. “We willen de wijk aan de hand van Geraapte’ nog de aanwezigen entertainen. “We willen de wijk aan de hand van 
de Mispelfeesten sade Mispelfeesten sade Mispelfeesten sade Mispelfeesten samenbrengen. De laatste jaren zijn er veel nieuwe bewoners menbrengen. De laatste jaren zijn er veel nieuwe bewoners menbrengen. De laatste jaren zijn er veel nieuwe bewoners menbrengen. De laatste jaren zijn er veel nieuwe bewoners 
bijgekomen. De wijk is erg verjongd, jaren geleden hadden we amper vijf bijgekomen. De wijk is erg verjongd, jaren geleden hadden we amper vijf bijgekomen. De wijk is erg verjongd, jaren geleden hadden we amper vijf bijgekomen. De wijk is erg verjongd, jaren geleden hadden we amper vijf 
kinderen op onze feesten, nu zijn dat er 24. Daarom hebben we ook voor hen kinderen op onze feesten, nu zijn dat er 24. Daarom hebben we ook voor hen kinderen op onze feesten, nu zijn dat er 24. Daarom hebben we ook voor hen kinderen op onze feesten, nu zijn dat er 24. Daarom hebben we ook voor hen 
animatie voorzien aan de hand van een springkasteelanimatie voorzien aan de hand van een springkasteelanimatie voorzien aan de hand van een springkasteelanimatie voorzien aan de hand van een springkasteel. Ik ben erg blij met de . Ik ben erg blij met de . Ik ben erg blij met de . Ik ben erg blij met de 
opkomst dit jaar”, aldus Dirk Coghe. Op de foto zien we de vrijwilligers samen met opkomst dit jaar”, aldus Dirk Coghe. Op de foto zien we de vrijwilligers samen met opkomst dit jaar”, aldus Dirk Coghe. Op de foto zien we de vrijwilligers samen met opkomst dit jaar”, aldus Dirk Coghe. Op de foto zien we de vrijwilligers samen met 
de leden van de New Nordstar Band tijdens de feesten. (JRO De Zeewacht)de leden van de New Nordstar Band tijdens de feesten. (JRO De Zeewacht)de leden van de New Nordstar Band tijdens de feesten. (JRO De Zeewacht)de leden van de New Nordstar Band tijdens de feesten. (JRO De Zeewacht)    
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MISPELFEESTEN 

Zondag  21 mei  2017 

op  het  Mispelplein  

8400      STENE 

 

Sfeervolle  wijkbarbecue  op  STENE 

� Welkom  vanaf  12.00 uur 

� Aperitiefconcert  tot  13.00 uur 

� BBQ   tot  14.30 uur 

� Nadien  gratis  optreden  van  muziekgroep 

 

Bestel tijdig uw BBQ met gratis aperitief  

      en gratis koffie en gebak 

voor  12,50 euro /persoon  en  betaal  vóór  14 mei  daarna  is  

het  15 euro per persoon. 

Betaal op rekening BE61 0003 3645 5917  =  aantal pers. x  € 

12,50 en  e-mail ook  naar   mispelfeesten@hotmail.com 
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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 
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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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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 



39ste  jaargang – n° 1 blz. 23 

 

 

 
 

    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hlqlal~ mpubl'6ar 
- ïlli 

~ - . .wtdatu 11' 

. . Ooa.an- fi . ' 
~M~ 

IUn)'IQnlll OIIYAI HU ---~ - - ~~ ...,_--,,Jae 
lirw u.onnAffl 
•Jn.m •N!JIIIKU ·- !l',1;1111 

BROS CARRE 

DE VLASSCHAARD 
CAFÉ- R"ESTAURANT-TEAROOM - FEESTZA/\L

ZONNETERRAS 



39ste  jaargang – n° 1 blz. 24 

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    

    
 
 


