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INHOUD: 

* Woord vooraf 

* Voorbije aktiviteiten in Stene : 

* de Zevende Dag (verslag opgemaakt) 
* daguitstap voor de leden 3 aug. 

(verslag in volgend periodiekje) 

* Overzicht met kunstenaars in de molen deze zomer. 

Aline V anslembrouck 

Herman Moerman , 

* Tentoonstelling Oudenburg : "Over Eva's en Venussen" +de Vrouw i/d prehistorie 
(zie Info) 

* Jaarprogramma 2003 nog te volbrengen: 

* juli- aug : zomertentoonstelling in de molen (gestart vanaf 7 juli) 
* 14/8 : Hespenavond bestuursleden 
* sept. : BBQ voor alle leden in de molen (voorinschrijven gewenst) 
* rond l lnov. : tentoonstelling in molen 
* rond 15 nov. Zieltjes- namiddag met pannenkoeken à volonté 

*Gedicht" AURORA" door onze Roger Fockedey 

* "Oorlogskroniek van een dorpspastoor 11 (9de deel) Pastoor H.Leroeye 

* Oude gebruiksvoorwerpen : "De Hurde" Hugo Devos 'Vossehol" 

* "Steens Kerkje" in REPLIKA bovenop Japans hotel?? W- Vlaamse krant 

* Ieder kind z'n boom m Stene? 

* 65 jarig- jubJeum voor pastoor Jozef Gesquière ! Raoul Decrop 

* Geschiedenis van boter en kaas (kustuitstap in Zuivelmuseum) 

* Kent U de Heemkring? 



Rustig gelegen aan het Ste-Anna-kerkje te Stene-dorp ... . 

Stenedorpstraat 29 - 8400 OOSTENDE (Stene-dorp) - Tel.(059) 70 01 99 

Aangenaam verpozen in een rustiek kader 
Speciale dronken - Uitgebreide keuken 

oude gebruiksvoorwerpen 
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Grill 

Huize Gezelle 
Specialiteit : Vleesbrochette 

! JUBILEUM 1974-1999 
1 

Open op maandag, donderdag en vrijdag vanaf 18 uur 
Weekend vanaf l l .30 uur 

Gesloten op dinsdag en woensdag 

STENEDORPSTRAAT 27 STENE-DORP TEL. 059/80 71 28 
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WOORD VOORAF 

Beste leden en Stenenaars, 

aug.2003 

Met enige vertraging komt de 2de uitgave van ons Heemkring-periodiekje. 

De inhoud van ons boekje bevat de actuele en voorbije gebeurtenissen in en om de 

molen van Stene. Het vervolg van de oorlogskroniek zit er traditioneel bij. Nu al deel 9 ! 

Onze zomer-uitstap van 3 aug. die net achter de rug is , kon op een zonovergoten 

hemel rekenen. In Avelgem stond het Archeologisch museum op de agenda en het Stadhuis 

van Oudenaarde met bezienswaardigheden in de binnenstad kwamen ook aan bod. 

De tentoonstelling ·. in de molen is nog aan de gang tot eind september. 

De K8 sluit de tentoonstelling af en zullen met z'n achten voor de "final touch" zorgen. 

zomer. 

Breng gerust een bezoekje aan onze molen en geniet nog van deze prachtige 

Aline Vanslembrouck 

Redaktie 



HERMAN MOERMAN - JOURNALIST 

Parijsstraat 1116, 8400 Oostende ,e Tel. 059/80.15.4 1 @ GSM 0494/25. 85.32 * E-mail: h.moerman@pi.be 

DE ZEVENDE DAG 

Ex-Saben ien Jacques Van der Zee hield een boeiende uiteenzet
ting over Sabena. Hij mocht als bevoorrechte get uige de 'grootste 
faling die ons land ooit kende' meemaken . Van bij de start in 1923 
was Sabena grotendeels in handen van privé-investeerders, die 
niet het minste risico liepen . Hoofdzakelijk waren er verbindin
gen met onze toenmalige ko lonië l<ongo, Er werden tal van 
prestigeprojecten opgezet : een binnenlandse ve rbind ing naar 
l<nokke-Zoute, een onrendabele Heli-periode, een verb inding op 
Djakarta met niet eens 60 passagiers per vlucht. Steeds werden 
beslissingen genomen zonder de echte luchtvaartdeskundigen te 
raadplegen. 

Latere samenwerking met l<LM en British Airways mislukten, tot 
Swissair als reddende engel werd aangetrokken. Maar de 
Zwitsers, die als niet EEG-land geen toegang hadden tot de rest 
van Europa, waren alleen geïnteresseerd in Zaventem . Swissair 
kreeg het merendeel van de Sabena-aandelen voor de prijs van 
één v liegtuig . Men kocht 34 vliegtuigen die niet eens nodig 
waren. Het dramatische gevolg kent iedereen . 

-:- ❖ -:-

Siska Leten nam deel aan Bigh Brother, maar ze had het niet uit
sluitend over dit avontuur. Het theater is altijd haa r grote droom 
geweest, maar ze wil het zekere voor het onzekere nemen, dus 
eerst communiecatiewetenschappen studeren. Als jobstudente 
kwam ze terecht bij de 'Televisiefabriek' van Paul Jambers, en dat 
werd haar eerste kennismaking met het TV-wereldje. Voor Big 
Brother schreef ze zich zelf niet in, ze verwachtte niet door de 
selecties te gera ken, maar als dat toch lukte waagde ze het avon
tuur. "Misschien ben ik te veel flapuit, ik heb me enkele keren 
kwaad gemaa kt en zo vloog ik er na twee weken al uit " vertelde 
Siska met de glimlach. Nu vergen de stud ies pol itieke en sociale 
wetenschappen al haar aandacht. Misschien volgt dan later nog 
wel theater en/of televisi ewerk. 



Na een deugddoende pauze met een hapje en een drankje kregen we 
als derde en laatste spreker de heer Herman Moerman. 
Hij is -zoals zovelen in Oostende- een aangespoelden en hij geeft in die 
hoedanigheid "Het dagboek van een aangespoelden" uit, waarin hij 
weetjes over Oostende verzamelt, maar ook regelmatig het reilen en 
zeilen in onze stad op de korrel neemt. 
Professioneel heeft Herman Moerman eerst bij de drukkerij Unitas 
gewerkt en later werd hij journalist, eerst bij "Het Nieuwsblad van de 
Kust", later bij "Het Laatste Nieuws" en tenslotte bij de "Tips". 
Daarbuiten bleek Herman een bezige bij met een groot gevoel voor 
humor. Hij was voorzitter van de plaatselijke afdeling VTB-VAB en kon er 
zo voor zorgen dat Oostende een Spilliaert-monument kreeg. 
Zijn humor kon hij kwijt in de Oostendse Revue, waarvan hij de mede
initiatiefnemer was. Hij creëerde in 1971 de figuur van Tjeppen Krotte, 
die hijzelf vertolkt. 
Daarnaast heeft Herman ook een meer gevoelige kant. Hij publiceerde 
een bundel cursiefjes en hij was ook de auteur en de regisseur van het 
toneelstuk "De droom van Doortje Duunekeuntje", een theatershow voor 
mentaal gehandicapten van Duinhelm. Het was een werk dat enorm veel 
inspanning en toewijding vroeg, maar hij deed het graag, omdat de 
dankbaarheid er tegenover stond. Het is duidelijk dat dit één van de 
mooiste momenten van zijn leven was. 
Tot slot kan ik zeggen dat Herman Moerman een man is van een lach en 
een traan, maar vooral een boeiende verteller, die het de interviewer 
makkelijk maakte en het publiek kon boeien. 



Provincie WEST-VLAANDEREN 

STAD 

OUDENBURG 

Zeer geachte mevrouw 

Zeer geachte heer 

8460 OUDENBURG postdatum 
Weststraat 24 
Tel. (059) 26 60 27 - 26 71 71 
Postrekening : 000-0035114-97 
G.K. rek. 091-0002445-49 
Fax nr. (059) 26 54 06 

Aan de besturen van socio
culturele verenigingen 

Tijdens de komende zomermaanden (5 juli tot en met 28 september) 

loopt in het Stedelijk Archeologisch Museum van Oudenburg een 

uitzonderlijke tentoonstelling over de vrouw in de prehistorie, 

met als titel 'Over Eva's en Venussen'. De tentoonstelling, 

waarover u in bijlage meer informatie krijgt, is dagelijks open 

tussen 14 en 18 uur. 

Die tentoonstelling is uiterst geschikt voor socio-culturele 

verenigingen. Daarom kan de tentoonstelling voor groepen, mits 

afspraak en met een gids, ook op andere uren en tot einde oktober 

2003 worden bezocht. De toegangsprijs bedraagt per persoon 

in groepsverband 1,5 euro. Eén gidsbeurt (ongeveer 20 personen) 

kost 30 euro. 

We hopen u binnenkort in het Stedelijk Museum van Oudenburg 

te mogen verwelkomen. 

Voor meer inlichtingen kunt u steeds contact nemen met de heer 

Jean Luc Meulerneester, Diensthoofd Cultuur. 

Met vriendelijke groet 

Namens het 

( 

Ignace Dereeper 

burgemeester 

' 



Over Eva's en Venussen 
De vrouw in de prehistorie 

5 juli - 28 september 2003 
14 - 18 uur 

Stedelijk Museum (Abtsgebouw) Marktstraat 25 

MUSEUMNOCTURNE 
28 augustus 2003 

gidsbeurten vanaf 18.30 tot 20.30 uur 
Stedelijk Museum Oudenburg 
Abtsgebouw (Marktstraat 25) 

Inschrijven verplicht 

MOLENFEESTEN 
13 en 14 september 2003 

Opening 'Witte Molen' Rqksem 
gidsbeurten - oogstfeest - animatie 

hoek Zeeweg - Ossenweg in Roksem 



Kunstexpo's - zomer 2003 

in de molen van Stene - dorp 

27 juni - 3 juli 
FRANKY MAES 

4 juli - 10 juli 
SEBASTIEN MOMERENCY 

en JONATHAN POLLET 

11 juli - 24 juli 
GIGI PRAET 

en ROGER FOCKEDEY 

25 juli - 31 juli 
TREES BOUDRY 

1 augustus - 7 augustus 
SUZY MAKELBERGE 

8 augustus - 14 augustus 
EDDY ENEMAN 

15 augustus - 21 augustus 
SONJA HELMONT 

22 augustus - 28 augustus 
JEAN-CLAUDE VAN DEN BROECK 

29 augustüs - 4 september 
VIVIANE DEVRIESE 

13,14, 20, 21, 27 en 28 september 
KB 

Open: van 14u tot 20u 

Organisatie: heemkring 't Schorre Steene 

V.U.: P. Vandewalle - Albatrosstraat 16 8400 Oostende 



AURORA 

Diep 
inje schoot 
schuilt leven. 

De lente 
rijpt 
naar late zomer. 

Bij elke volle maan 
schuift de tijd 
voorbij. 

Morgen 
wacht ik 
op de zon. 

Ik zal je dan 
Aurora noemen. 
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ESTAMINET 

IEDERE AVOND VAN 18 tot 20 u. APERO met GRATIS TAPPAS 

Tel.: 059-27.34.30 
Mob. : 0477-62 23 23 

Restaurant - Bar 
Steensedijk 60 - Oostende Steene 

Fax.: 059-27.34.31 

Restaurant - Taverne - Grill 

't Pomptje· 
De specialist van Cote a l' os 

"Ribbetjes en Brochetten - Scampis 
gegrild op lavastenen. 

Iedere dag open vanaf 18 uur tot 23·uur 
Zaterdag, zondag en feestdagen doorlopend open van 11.30 uur tot 23 uur. 

Sluitingsdag: woensdag. 

Oudstrijdersplein 2 
8400 STENE-DORP 

Oostende 

Vanaf 17.00 u. Tel. 059/5 l 19 46 
Fax 059/31 3.6 71 

Privé 059/31 33 50 
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Oude gebruiksvoorwerpen : 41 

Horde 

ook sleepeg genoemd. 
Hordesleep=sleip,sleur,klothoot 
Plankensleep=sleipberd 

Beschriiving: 

Rechthoekig eiken sleepmat met meestal vijf stokken (4'5 cm) die door een vlechtwerk van 
"wissen" met elkaar verbonden zijn. 
breedte: +/- 1,5 m 
hoogte: 85 cm 
dikte van de wissen: 1,5 a 2cm - tussen de wissen+/- 5 cm 

Gebruik en werking: 

De hurde werd gebruikt 
voor het fijn verkruimelen 
en effenen van de 
geploegde of geëbde grond. 

Alsook om vooral fijn 
zaad(rapen,vlas) en zaad 
dat niette diep mag worden 

ingezaaid (bieten) met een fijne aardlaag te bedekken .Meestal stond de boer op de hurde -die 
hij van links naar rechts deed bewegen- om ze beter op de grond te drukken. 

Ze werd ook gebruikt vooraleer de aardappelen uitkwamen of bij de eerstopkomende 
scheuten, om het onkruid te verwijderen op het aaprdappelveld. 

De hurde werd meestal gevlochten in een put waarboven een plank lag met evenveel gaten als 
er stokken waren. De stokken werden doorheen de gaten in de put geplaatst zodanig dat de 
bovenhelf bovên de plank uitstak. 

Er zijn een viertal types: de rij sleep, de hordesleep, de plankensleep en de ringensleep. 
Bron: Landelijk en ambachtelijk leven en oud landbouwgereedschap 

Te bezichtigen in het GasthofVossenhol (Stene dorp) 
H&RDevos 



Restaurant - Herberg - Tea-Room - Feestzaal 

de Vlasschaard 
B~ M.Therèse 

dagschotel steoks * paling * snacks 
ruime keuze aan de kaart * 80 soorten speciale bieren 

zonneterras * banketzaal 60 personen 

rouwmaaltijden en vergaderingen ( ook op maandag en dinsdag) 

Kaap 

Nieu~ "Maandmenu" . 
lekker - fijn - democratisch 

Gesloten maandag en dinsdag 

OUDSTRIJDERSPLEIN 5 STENE-DORP TEL. 059/80 38 01 

--.. 1Jnen 
GROOT en KLEINHANDEL 

iedere zaterdag gratis proeven 

Karperstraat 2 
Industriezone 
8400 Oostende Tel: 059/70.50.44 

Fax: 059/70.35.15 



Japanse delegatie komt Sint-Annakerkje van Stenê bekijken 

Il Vor[g~. vveek . 
wapperde de Japan
se vlag voor het . 
kerkje van Stene-

. dorp . . Een delegatie 
;met Japanse bouw-

t 'ondernemers, archi-
, ·. . • • :: '1 ' . • ' -~ • .' 

;tecten en inge-
, nieurs kwam im- · 
rners het Sint-Anna
kerkje bekijken ·met 

: d,e bedoeling ,_het 
. na · te bouwen bo
venop de 20ste ver
dieping van het ·. 

· Monterey Hotel in 
·os'àka, de tweede 

' ' ' . '. . 

.: grootste stad van . 
·Japa~. 
·Met zekerheid_ is geweten 

dat het Steènse kerkje . 
dateert uit 1625, zoals te zien 
bovenaan de linkerzijbeuk van 
de kerk. In de loop der jaren 
diende het enkele herstellingen 

, te · ondergaan, .waardoor een 
mengeling van gotische < en 
herboren stijl ontstond. 

'• .. ,_ . , .,•· ... . , 

' · Trouwers -' 

Het Steense Sint-Annakerk
,je bezit de reputatie van een · 
gezellige · en . pittoreske · bid
plaats te zijn, goed voor 150 

· zitplaatsen. Het heeft ·. vooral 
·· een ·· grote aantrekkingskracht . 
• op jonge koppels die in het hu~ 
· welijk willen treden. ' -Van 
heinde en ·ver komen trouwers 
naar Stene om er het jawoo1:d 

· uit te spreken, Vorig jaar nog 
waren er 32 >-huwelijken en Vorige week donderdag was een delegati~ met Japanse archjtectE!l)i i.ngenieurs·en bouwonderne

. volgens koster-organist: Eddy . mers •tE! gast i_n Stene om het plaatselijke Sint-Anna.kerkje te '.bezo~ke_!l· lief Steense kerkje wordt 
Picavet gaat het ··ook dit.jaar immers ;tegen·· 2006 nagebouwd bovenop,_de20ste VE!r9iepi~g.yan~~t Monterey StoriesHotel .in 

· weer, naar dat èijfer toe. ' .ï • • _ het Japanse Osak~; De de!egati~ vinMn we hier in_ he,t _ge_~elsfh.~p:yan ~!'lr,.cel,_De~?odt e11v?orzit-
.: •Emge maanden terug . was -.ter Antoon Dekocinck, beiden lid van de Steense kerkfabriek, e,:1 van koster-orgamstEddy P1cavet; . 
een Japans architect op .vakan- (Foto Johan) '· , '.· , ·• . ': : •. ->. :_:;, . ,. ;·::;:\\{ ;·\):•·: .. :.-:}:,.•;:_.·;:;;:;,,~'.,j:. /\,' };; 
tie in Brugge. ,Bij toeval kwam · :/;. ., \:.: ; ,,,. :-;;_· _:, 
hij tiJdens zijn rondwervingen het Sint-Anna.kerkje zag, voel- ken door de ·gezellig~ bouw~'· bïqplaàts bovenop " de · 20ste 
ook ;n Stene tèrecht. Toen hij de hij zich meteen aangetrok- stijl, het ideale kerkje om als verdieping te plaatsen van het 

.· __ ; \ ;, 



Krant van West-Vlaanderen 
1 

Monterey Stories Hotel in 
Osaka, vond de architect. 

. . . 
Opmetingen en foto's . 

"We kregen vanuit Japan de 
vraag of we de plannen van 
het Steense kerkje wilden 

; doorsturen", vertelt Mar·cel 
. '.Despodt, . lid van de kerkfa
. ,:bliek. ,,Via onze architect en 
\ na afspraak met zowel het bis
, 'dom als de dienst Monumen
. ten en · Landschapszorg, wer
.· den die plannen · dan opge-

stuurd. We wisten tóen nog 
niet wat die Japanners ermeer 
wilden aanvangen. Enkele we
ken geleden kregen we het be
richt dat een delegatie va.n ar
chitect, ingenieurs en bouwon
dernemers, samen met de eige- , 
naar van de Monterey-hotelke
ten, naar Stene zou afzakken 
om het kerkje te komen bekij
ken. Vorige donderdag was 
het dan zover. Ze hadden een 
knuffel van een boek bij zich 
waarin de volledige studie van 

;,Het is duidelijk dat de Ja-;· 
panners niet· aan hun proefstuk 
toe zijn bij het , overbrengen' 
van een stukje Europa naar Ja-. 
pan", aldus . Mar;cel Despodti 
,,Ze weten duiqelijk de uitstra~ 
ling van onze cultuur via ge~, 
bouwen en kunstwerken .te ap~. 
preciëren. Zij · hebben op da~ 
vlak een heel andere traditie 
en weten onze cultuur te waar-.. · 
deren. Bovendien bezitten ze 
het geld om het over te bren~, 
gen. Het is de bedoeling het 
Steense Sint-Annakerkje iden_. 
tiek, op schaal tweed'erden, na 
te bouwen bovenop het cl.tie 
jaar jonge Monterey Hotel in 
Osaka. Tegen 2006 moet het 
er staan. Het zal er dienst doen 
voor ceremonies, vooral huwe~ 
lijk.en en doopvieringen. Ze 
waren · dan ook aangenaam 
verrasttoen we lieten verstaan 
dat het kerkje ook bij ons een 
enorme aantrekkingskracht 
uitoefent op jonge tr,ouwers." · · 

de plannen opgetekend stond. Nll de opmetingen trok de 
Gedurende meer dan een uur groep naar de typisch Steense 
hebben ze ter plaatse opmetin- herberg De Vlasschaard om er 

· gen venicht en detailfoto's ge- • het · middagmaal te nuttigen. 
' nom,en van zowel de buitenzij- .· De Japanners kozen . er alle~ 

d~ als hetintetieur. Binnen be- maal voor om een echt breug-
toonden ze heel wat interesse helmaal te proeven met . ver-, 

\ voor het Maltezerkruis en de .. schillende soorten vlees zoals 
> ffionstrans, · maar hun bewon- ·· paté, pensen, spek en .ook een 

dering ging vooral uit naar de , assortiment ·· kazen. Daar·bij 
twee . brandglazen boven het dronken ze allen een Vlaams 
altaär. Deze stellen de Heilige bier van hoge gisting, vooral 

· :Anna, moeder van Jezus, en de Duvel en Karmeliet. - · · 
· Heilige Apollonia, de ·tweede "Na het eten zijn de Japan
. patrones ·van ·· de parochie, · ners vertrokken. We hebben 
· voor." hen nog een farde met zes pen-: 

: Voor ceremonies 
tekeningen van het Sint-Anna~ 
kerkje meegegeven. Ze waren 

. . . .. gecharmeerd door de Vlaamse 
· Ook het intetieur dient zo- hartelijkheid en heel enthou

veel als mogelijk authentiek te siast over de ontvangst. Ze wa
·: zijn. Daartoe houden de Japan- ren blij dat we zo openstonden 

ners nauw contact met antiek- voor hun plannen. MisschieO: 
.. . zaal Tryptyck in Antwerpen worden we • bij de inwijding 
.. die hen helpt aan de kerkmeu- · van het kerkje in Osaka wel 
·· helen zoals het altaar, bidban- naar· Japan uitgenodigd om· het . 
. ken, biechtstoelen. Zaakvoer- resultaat te bekijken':/ droomt 
L ster Fabienne Lemmens verge- · een gekscherende · koster~orga- · 
: zelde hiervoor de Japanse de- · nist Eddy Pica vet. · · ' 
~&. ! ~~ 

1 
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HARTELIJK PROFICIAT 

Op 1 mei 2003 vierde erepa toor Joz f e quière zijn 6 jarig jubileum al prie ter. .H. Jozef 
Ge quière nu O jaar was gedurende 24 jaar pa toor an de int-Anna parochie te tene en 

a ook de 24ste en daarmee d laatste pa toor die zijn intr k nam in d oude pastorie. 
aar aanleiding van dez-e viering ver cheen in h t parochieblad erk en e en een artikel door 

de heer Wilfried Dejonghe die de pastoor ge end had al urveillant-1 raar in het Klein eminarie 
te Ro lar . am n tichrten zij er toen • ' t · · ereMest , een afdeling an de K. . 
(Katholieke tudentenactie). 
Wij ge en de lezer( e ) graag enkele lijn n ujt dh artikel. 

"Wel Jozef ik a er bij toen u in tene aankwam. Ik dacht dat heel Izegem meege om n · a . 
De tenenaar erden er til an en wi ten to n nog ni t welk een heerlijk fenomeen (ik heb 
geen beter oord) er as neergedaald. ij mijn vrou had ik er eel o er erteld) el. 

peelde op u piano de mooi te Vlaam liedje midden op het marktje en op tene-kermi . 
kende al u parochianen omdat u ze veel bezocht thuis en ooral in de ziekenhuizen. 

a de tichter en animator an e 1 parochiale ' dingen die de men en dichter bij elkaar 
bracht n. 

prijkt met u typi che op en nog meer typi che glimlach in de galerie van ' t o enhol. 
b nt ge end door u histori ch antwoord aan gr De met toen hij u vroeg~ ' Kun u dat nog 

aan daar in tene? zei: gr hoe oud i de pre ident van Amerika? Ouder dan mezelf en die 
regeert heel Amerika.' 

k Zie u nu op de foto in Kerk en Le en. Die op, die glimlach, dat eunend-geflankeerd zijn. 
Dat alle op 90 jaar! .... 

hef an on Mierennest • leef gezond verder. 
Zelf ou ik er mijn handen voor en zeg: "Doe het Heer.' 

D h mkring ' chorr t ne wil zich hier an harte bij aan lwten . 

. H. Jozef Ge qwère glunderend ond r teund 
door de echtgenote van dokter P. an alenbergh 
en een zu ter an de lari n. 
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Martel öejong e'veriame 

' vensyverk~êstaiié te gevén. 
hètZuivélmusèä m; é~I) :uni 

... UID vol gerè'edsèbappen~ h" 
machines, îoto'.s én doctime 
t~n die g'etüig~"ii\1~n: ~i~f: ee 
wen noeste arbeid in de mei 
winning. ' ' . ·.:. -'. ·~ \ •'. 
Een mooie é0Bect1e ·oude b 
terkarnen., .k?.aspersè'n, zev· 
afromers en melkflessen vo 
de bezoekers meè náar dè .f 
van de rondtrekkende·mèl 
boer en d~ dru~bezoclitê b 
termarkten. · 

· ' Hetmusèum bie te.ene uc 
tiefluik metuitleg ovèr ciè vé 

· bazende.voeäji:J.gsp~standd . 
Jen, de winning eri v.ètiyerkin 

· van!...melk en de derivaten .di 
erui.t ver Kregen worden: H 
bezo~n je afronden 'in d 

· melkbistro. ., ' ,~,.-.'"': 
. . .• - " . ~-~':.. :t· :,"": 

. Zui\iëlmtJseum, rugses e~-~wë 
inBlankeiibef ·e·ÓSO '41."1:8!75: 

1 ... '. ..; 

BEZOCHT 

Over melk, boter en kaas·-
verblijft ~ deie zomer een tijdje aan de kust?Dan kunt u op een mitid~r z9nnige · 
dag misschien eens een kijkje nemen in het Zuivelmuseum in Blankenbergé. ; ;· . l:t'. '-;-- -.,--.,.......-.... 

Liejhebbers van èen snuifje nostalgie kunnen. er kennismaken met de iner1iwaar-
dige collectie historische voorwérpen uit de zuivelsector van Marcel Dejonghe. . 

Hoe kreeg u deze verzameling 
bij elkaar? 
M. DEJ0NGHE: "Ik ben opgegroeid in de 
zuivelsector en heb er altijd in ge~ 
werkt. .Van jongs af had ik interesse 
voor dé manier waarop de mensen 
er vroeger bezig waren. Voor
werpen verzamelen die daarmee 
te maken hebben, werd een pas
sie. Ik stopte er al .mijn zakgeld 
in. In de loop van 45 jaar leer je 
veel mensen kennen en op de 

Daarin kon je alleen papiergeld : 
stoppen wat meteen de opbrengs 

verhoogde." 

· - :. Wat krijgen de bezoekers te zien? 
.-,;M_ DEJ0NGHE: "Dé verzameling is 

educatief opgesteld rond melke 
kamen en boter maken, het be
reiden van kaas en ten.slotte de 
distributie rriet het marktgebeu 
ren en de levering aan huis met 
hondenkarren. We hebben hier 
bijvoorbeeld een merkwaardige· 

use 
telkens op don . 
pl~ats vanaf. morgef! tot e 
met 18 december. Tijde 

aariäerr · · · 
enen·v 
est-Vla 
tde d 

r.Elk 
gelegentie1 een oe1en aan
bod met heel wat leuke ex
tra's: ron'dleidîngen, vertellin
gen, mµzieJ~ <Jf theater. Zo 
wordt elke '.Museumavond' 

euke ilitstapvoor het hile 
~- · . lwassenen betalen duur krijg je tips van overal. Ik 

werk veel samen met het kaasmuseum in 
Alkmaar en ook in Engeland heb ik goede 
contacten. Op een bepaald moment vraag je 
je af: wat zaJ ik met die hele collectie doen? 
Ik ben dan ook fier dat we twee jaar geleden ·. 
dit museum konden openen." · · ' :·.·' 

melkmachine uit 1875, een unieke 
collectie böterkamen, boterkneders, kaas- . 
pérs'enr mèlkflessen en allerlei specifieke 1 

gebruiksvoorwerpen van de middeleeuwen · 

,tàegang;jongere,r 
6 jaar 1 euro eft 

. tot 1935. De gids vertelt het yerhaal van 
alles wat er in het museum te zien is . Daar 
hebben bezoekers meer aan da;:i aan een vrij 

Elk voorwerp heeft wellicht zijn ver~aal? bezoek. Tijdens de grote--vakan?e. zijn er · -
M. DEJ0NGHE: "Ik vertel graag anekdoten bij altijd gidsen aanwezig." 
alles wat hier te zien is . Kent u het verhaal ·· , .. -
van de boterblokken? Onlangs nog heb ik Chris Van Hauwae 
een interessante op de kop getikt. Een boter- · _, . _ . ,,. 

1 
., ., ,,_._ •. 

blok is een offerblok waarin de rijken gdd Zuivelmuseum, Brugsesteeiiweg 68 te 
stopten als ze boter aten op dagen waarop 8370 Blankenbergl!,tel. 050 4}. 18. 75, 
het normaal gezien niet mocht van 'de kerk. www.zuivelmuseum.be. 
Je vond ze vooral in Frankrijk. Met het qo- In'juli en augustu~ dagelijxs _open.van ,· . 
tergeld dat de kerk zo verzamelde, w_erdeff · · ·10 tot ·l 7 uur: roégáng_ 2,.5 èuro,gi:atis • · 
~~ van kapellen gebouwd. En de/ ?ótertoren'. • .. tot 6 jaar,} ·eum;yóor ~; tot 18-ja_rigeri · 
b1J de kathedraal van Rouan. Er Z!Jn boter- • -.. · en 60-plusser?. ··-~ .· , .·.:. ·. ~- · • · 
blok½en _met een platte gleuf, maar óok met • .. : Iedere_bezQeker krijgt eeri !!ratis 
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Molenaars huis Carpe Diem . 
. Uitgebreide kaart * Mogelijkheid tot organiseren van feestjes ' 
' Traiteurdienst aan matige prijzen .. 
. PRACHTIG ZONNETERRAS MET ZICHT OP l 7E EEUWSE MOLEN ! 

Wij zijn elke dag open van 11 u30 tot sluitingsuur. 
·t Keukentje is open van l 2u tot l 4u30 en van l 8u tot 23u 

Zondagavond tot 22u. Gesloten op maandag en dinsdag. 
·s Namiddags Tea-Room met verse pannekoeken en heerlijke desserts. 

STENEDORPSTRAAT 4 STENE-DORP TEL. 059/80 57 84 

Restaurant - Bistro 

"Oud Steene" 
Zilverlaan 5 

' 8400 Oostende 
Tel: 059 43 09 75 
Fax: 059 43 06 28 
B1W NR: 529 981 076 

' Wij verzorgen al uw zakendiners, 
fa miliefeestjes, uitvaartdiensten enz .... 

donderdag gesloten, 
tijdens schoolvakanties donderdag en vr ijdagmiddag 



Wij stellen ons graag even voor : 

Kent u de heemkundige kring 
" 't Schorre Steene " ? 

De heemkundige kring " 't Schorre Steene" : 

werd gesticht op 28 februari 1978. Wij bestaan dus . 25 j : ! 
heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene levendig te houden via 
tekst en beeld. 

is gehuisvest in de molen van Stene-dorp : meer dan een bezoek waard ! . 

richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van het dorp. 

geeft aan plaatselijke kunstenaars de kans hun werken tentoon te stellen in de molen 
gedurende de maanden juli, augustus en september. 

denkt ook aan de kinderen : wij houden een jaarlijkse kinderrommelmarkt met "molenworp". 

geeft voordrachten, organiseert een "Zevende dag", een barbecue, een "zieltjesavond". 

geeft drie maal per jaar een tijdschrift uit voor de leden met daarin heel wat nuttige 
informatie. 

wil aandacht hebben voor Stene-dorp, maar evengoed voor de Konterdam, de Meiboom, 
Stene-Statie, de Hoge Barriere en de Nieuwe Koerswijk. 

Een vereniging is maar sterk door haar leden. Daarom doen we een oproep aan alle 
sympathisanten en geïnteresseerden : Steun ons en sluit u aan bij onze heemkring. 
U kan lid worden door het storten val) --;-. il;~ op het rekeningnummer 
001-0688371-38 of door het rechtstreeks bet"1an van dit bedrag aan één van onze 
bestuursleden. 
Iedereen is welkom. 
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