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WOORD V 0{0 RAF . 

Met de zomer in zicht en op de langste dag van 

het jaar is het goed even de voorbije en toe

komstige aktiviteiten van onze Heemkring in 

het daglicht te stellen. De Rommelmarkt, die 

traditioneel aansluit bij de Paar denzegening, 

viel letterlijk in het water, maar ondanks alles 

kwamen toch een aantal moedige rommelverkopers 

opdagen en toen de regen ophield kwamen ook de 
mensen opdagen. 

Belangrijk wordt het laatste weekend van de -

maand juni, enerzijds beginnnen de weekend-ten

toonstellingen in de molen, maar anderzijds is 

er op 29 juni" Fiestag "een evenement ge

organiseerd door BRT 2 waaraan een aantal Steens, , 

verenigingen, waaronder de Heemkring, effectief 

deelnemen. 

Onze leden mogen ook niet vergeten dat de huifka 

iedere woensdag en zaterdag namiddag uitrijdt. 

Tevens moge ook er aan herinnerd worden dat de 

Heemkring een stand heeft op de Avondmarkt. 

Paul Vandewalle 

Voorzitter. 
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SCHORRETOCHTEN 

r . ~ -~h. 
Schorre tochten ingericht door de Heemkring '" t Schorre Steene". 

Tijdens de maanden juli en.augustus richt de heemkring tochten met paard en wagen in, iedere 
woensdag en zaterdag oml4, 30 u. Duur van de tocht : 2 uur. Prijs : volwassenen 200 fr. ; 
kinderen 150 fr. Vertrekpunt : kerk van Stene-Dorp. Voor groepen kan op andere dagen een 
tocht ingelegd worden . Reservatie gewenst : Gaathof "Voasenhol", Stene-Dorp, tel. : 70 01 99 . 



KUNSTTENTOONSTELLINGEN IN DE STEENSE MOLEN. --------==--------==-:•----=-----=---------

27, 28, 29 juni 1986 

RENE DEVRIENDT 

4, 5, 6 juli 

LINDA D'JONG 

11, 12, 13 juli 

NOEL DEMAN 

19, 20, 21 juli 

JAN FELIX 

26, 27, 28 juli 

ADOLF DEWULF 

2, 5, 4 augustus 

TREES BOUDRY 

8, 9, 10, 15, 16, 1? augustus 

GROEPSTENTOONSTELLING 

~3, 24, 25 augustus 

JOSIEN OLDERS 

De toegang is steeds gratis en U bent er van 
harte welkom! 





l)E. SPEC.ÏAALZAAK VOOR: 
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DEVRIENDT RENE --------------
Geboren te Stene op 8 november 1938 als oudste 
van drie kinderen. Als kind woonde hij in de 
Oogststraat met zijn ouders Devriendt Marcel en 
Smessaert Yvonne en zijn twee zusters. Thans 
woont hij op de Steense dijk 274. Hij is dus 
een rasechte Stenenaar. 

ID 

Na de Kroonlaan studeerde hij aan het Koninklijk 
Atheneum te Oostende (wetenschappen). Op 18-jarige 
leeftijd begon hij aan een carriére bij de Lucht
macht. In de technische school van Saffraanberg 
werd hij opgeleid tot telecyferaar in 1957. 
Van 1957 tot 1978 werkte hij in de Search and 
Rescue te Koksijde. Dit is de dienst die reddingen 
en preventie-opdrachten uitvoert met behulp van 
helicopters (zeer goed bekend bij onze vissers). 
Vanaf 1978 tot op heden werd hij gekazerneerd 
in Semmerzake (Gent) bij de computerdienst. 
In 1960 huwde hij met Lisette Winne, wiens ouders 
wonen in de wagenmakersstraat. Uit dit huwelijk 
werd een zoon geboren (Pascal - 1969). Zijn vrouw

tje heeft als hobbya: lezen, breien, haken en 
reizen. Muziek, sport en vooral voetbal zijn de 
hobby's van de zoon. 

Reeds als kleine jongen was René verzot op tekenen. 



Met papier en inkt was hij voor uren zoet. Teken
school heeft hij nooit gevolgd. Hij had toen minde: 
aandacht voor het schilderen. Vele werkjes werden 
gemaakt en prompt weggeschonken aan familie, 
buren en vrienden. 
Hij had toen weinig geloof in eigen kunnen, tot 
hij in kontakt kwam met de Heemkring 't Schorre 
te Stene. Onder impuls van zijn vrouw en vooral 
van William Lievens die hem stimuleerde en enkele 
nuttige tips gaf, sloot hij zich in 1985 aan bij 
de grote familie van kunstenaars in de Steense 
Groep. 
Aan pentekenen heeft hij zijn hart verpand. Hij is 
een autodidact. Steeds op zoek naar nieuwe hoekjes 
op Stene. Om ze met de pen vast te leggen op papie. 
Steeds probeert hij met nieuwe werkjes naar buiten 
te komen. Onder impuls van William Lievens hield 
hij in juni 1985 zijn eerste tentoostelling in 
de molen van Stene. Hij nam deel aan de bi!lnnale 
TEVEO - Oostende, buiten wedstrijd. Daarna volgden 
er groepstentoonstellingen in de Bank van Roeselar 
en op de Konterdam (St Lodewijkssehool). 

Op Vr 27, Za 28 en Zo 29 juni 1986 houdt René 
een eigen tentoonstelling. in de molen van Stene -
dorp. U bent er van harte welkom. 

R. D. 





FIETSROUTE: STENE-DORP - STADSCENTRUM 

Fietsroutes zijn routes waarlangs de belangrijkste 
relaties voor fietsers, van en naar winkelgebied, 
station, scholen,' en kantoren, worden ontwikkeld. 

Hierbij worden volgende eisen gesteld: 
- direkte verbinding: zo weinig mogelijk afwijking 

vertonen t.o.v. de hoofdorilntatie - rechte. 
- Komfort, zo weinig mogelijk onderbrekingen 
- Aantrekkelijke omgeving. 
- Vlak- en duidelijk gemarkeerd en herkenbaar als 

zodanig. 
- Veilig. 

Omwille van de belangrijke stromen van fietsverkeer 
die zich hier voordoen ( verbinding van scholen, 
en andere nutsvoorzieningen ••• ), werd de fietsroute 
tussen Stene-dorp en het stadscentrum als piloot
project gekozen. Het netwerk bestaat uit volgende 
straten: 
- Stene-centrum - Steense dijk - Leeuwerikkenstraat 

- St Janskerk - Gerststraa». 
- Tarwewtraat - Vlaams plein - Prinsenlaan - Lef-

fingestraat - Koninginnelaan 
- Kairostraat 
- Gen. Jungbluthlaan - Ooievaarslaan 
- Parklaan - Boogschuttersstraat - Spoorwegstraat-

Stockholmstraat 



Naarmate de route het centrum nadert, ontstaat er 
een verfijning van het netwerk en zijn er aan
sluitingen met andere fietsroutes. Onder andere 
fietsroutes verstaat men niet het zomaar aan
leggen van fietspaden of stroken, maar een geheel 
van maatregelen om het fietsverkeer te beveiligen. 

- het beveiligen van oversteekbewegingen door 
middel van van het verkleinen van de kruispunt
oppervlakte. 

- het verlagen van de snelheid van het autoverkeeI 
- het verlagen van de intensiteit van het auto-

verkeer op de fietsroute door een andere route
keuze ten opzichte van het autoverkeer of door 
het beperken van de toegankelijkheid voor niet
bestemmingsverkeer. 

- het weren van (auto) sluipverkeer. 
- Het aanbrengen van langsmarkeringen voor fietse1 

Struktuurplan Stad Oostende 
2° synthesenota '84--85 

Thema: verkeer 
Deelrapport 4 

Bron: mededelingen Kulturele Raad 13 - jrg. nr. 

Robert Decrop 



Heemkring 't Schorre vzw 
Lid van de Kulturele Raad van Oostende 
en van het Westvlaams verbond van Heemkringen. 

KANTKLOSKURSUS 

't Steense Klosje herbegint zijn kantkloskur
sus in september. De lessen zullen weerom door~ 
gaan in Gasthot 't Vossenhol, Stenedorpstraat 
29. Naast de groepen voor gevorderden gaat men 
opnieuw van start met een reeks voor beginners. 

Indien U belangstelling hebt voor deze heemkundige 
vrijetijdsbesteding, dan kunt U kontakt opnemen 
met: 

Mevr. Greta Stove 
Dennenlaan 16 

~00 Oostende Tel: 800191 
of: 

Robert Decrop 
Oud Vliegveld 29 
~00 Oostende 

+ ZATERDAG 9 AUGUSTUS TE 

Tel: 702136 

STENE - DORP 

GEZELLIGE AVONDNARKT 

Ook de heemkring zal er zijnl 
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VAN LENZEN EN MICROSCOPEN (vervolg) 

Nog feller was hij wat betreft de spontane 
generatie. Deze oude leer, die inhield dat uit 
levenloze materie vanzelf nieuw leven kon 
ontstaan (bijv. maden van vliegen uit rottend 
vlees), wees hij met kracht van de hand. Daar hij 
met behulp van zijn microscopen tot bij de 
allerkleinste diertjes geslachtsorganen en eieren 
vond, was het hem onmogelijk om niet aan te 
nemen dat 11de voorzigtige Natuer, in alle de 
maaksels zeer na op een en dezelve wijze werkt": 
alle leven ontstaat dus uit leven. 
Van Leeuwenhoek is een typisch voorbeeld van 
een beoefenaar van de wetenschap, die zich niet 
tevreden stelt met gevestigde opvattingen of het 
laten voortbestaan van onkunde, maar die 
telk.ens opnieuw vragen stelt. Nieuwsgierigheid 
naar de oorzaak. van het heet zijn van peper 
bracht hem ertoe peperkorrels enkele dagen in 
water te weken en daarna te onderzoeken; hij 
ontdekte er talloze zeer kleine bewegende 

. .. Dierkens" in, later baneriën genoemd. Toen 
hij eens in zij.n tuin erg veel last had van 
bladluizen op kersebomen en aalbessestruiken, 
ging hij deze diertjes nader bestuderen; zo 
ontdekte hij dat zij zich zonder voorafgaande 
paring konden voortplanten en dat de jongen 
volgroeid ter wereld kwamen (parthenogenese). 
Waarneming en interpretatie hield hij in zijn 
brieven streng gescheiden. Daarnaast is van 
groot belang geweest dat hij vrijwel alles wat hij 
waarnam, gemeten en geteld heeft; door deze 
kwantificering kunnen wij nu vaststellen dat hij 
uiterst nauwkeurig te werk. is gegaan. 
De grote verdienste van Van Leeuwenhoek is 
eigenlijk dat hij datgene wat hij waarnam, 
wereldkundig heeft gemaakt. Hiertoe heeft hij 
zeker enige schroom moeten overwinnen: als 
"ongeletterde" beheerste hij behalve het 



Ho!Ïands geen enkele taal, zelfs niet het Latijn. 
Dit he~ft h~m anderzijds behoed voor 
beïnvloeding van buitenaf, zodat hij al wat hij 
zag met een vrije geest, als een nuchtere 
Hollander kon interpreteren. Antoni van 
Leeuwenhoek, die zijn hele leven in Delft is 
blijven wonen, stierf ruim 90 jaar oud op 
26 augustus 1723. 

Voor dit vouwblad werd onder meer gebruik. gemaakt 
van : 
C. Dobell • Antony van Leeuwenhoek. and his "Little 

Animals" (Amsterdam 1932). 
A. Schierbeek. • Antoni van Leeuwenhoek. (2 dln., 

Lochem 1950/1951). 
N.B. Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek. 

worden uitgegeven door de Koninklijke 
Nederlandse Academie van Wetenschappen; tot nog 
toe zijn 9 delen verschenen (1939-1976). 

Zilveren microscoop van Van Lceuwmhocl 

(voorkant) (achterkant) 
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28. Zes bommen op de stad, 1 in de Amsterdamstraat 
29 . Zes bommen op de stad, volgende plaatsen wer

den ge t roffen: Volksbond, Valcke, Carbon , Mietje 

en Meyers. 

mei. 

1. Bommen op de Coöperatieven van de vuurtoren. 

Bij het begin van de maand nemen Jeanne en ik 

dienst in het stadhuis. 
9. Men hoort zwaar kanonvuur. 

26. Er vallen bommen op de Amsterdamstraat, de 
Kerkstraat en de Wittenonnenstraat. 

juni. 
Bombardementen op 2, 3, 6, 14 en 21 juni. 

1. Een zeppelin werd te Gent neergehaald, er 
waren verscheidene slachtoffers. 

juli. 
8. Dikke Bertha vertrekt uit Leffinge en wordt 

vervangen door Lange Max. 

21 , Nationale Feestdag, niemand mag tekens dragen 

augustus . 

10. Een zeppelin werd boven zee neergeschoten, 
hij wordt door sleepboten naar de haven getro~ 

ken. Geallieerde vliegtuigen bombarderen en 



EEN OUDE KANTSCHOOL -------------------
In de jaren 184-0 werd Vlaanderen getroffen door 
een zware crisis in de lijnwaad.nijverheid. Het 
vlas, grondstof voor de linnennijverheid, was heel 
duur, terwijl het lijnwaad ddor de Engelse con
currentie slechts tegen matige prijzen kon worden 
verkocht. 
In veel weversgezinnen ontstond daardoor een echte 
noodsituatie. Alle initiatieven werden genomen om 
de grootste nood te lenigen. Een van de maatre~ 
gelen bestond in het inrichten van kantscholen 
waar de meisjes uit arme gezinnen wat geld konden 
verdienen met hun kantwerk. Terwijl de maan.en in 
grote getale als seizoenarbeider afwezig waren, 
werd het kantklossen een bron van inkomsten voor 
de vrouwen en de meisjes. Het werkrooster van de 
kantschool zag er als volgt uit: 

06.00u -08.00u 
08.00u -08. 30u 
08.30u -11 .45u 
11 .45u -13.00u 
13.00u -16.00u 

. . 
f 

: 

werken 
ontspanning 
werken 
middagpauze 
werken 

16.00u -16.30u : ontspanning 
16.30u -20.00u werken 
Dit kwam erop neer dat er bijna 12 uur per dag 
werd gespellewerkt. (wordt vervolgd) 

Greta Stove 
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HOMO NOVUS 

Een nieuwe generatie 
van gestuurde genen 

Tussen aarde en maan 
je eigen l1chaam 

als een stuurkabine 
loodsen 

naar een punt 

ergens in de ruimte 
waar alleen maar ruimte is 
en niets dan lege ruimte 

Een nieuwe generatie 

van gestoorde genen 
grijpen 

in ijle sferen 
naar Utopia 

genetisch spel 

van onvoltooide kansen; 
een ordeloze orde 

van geniaal geschapen zelfvernietiging 

R. Fockedey 


