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JAARLIJKSE NOVEMBERTENTOONSTELLING 
 
 
De jaarlijkse novembertentoonstelling van de Heemkring ’t Schorre Steene staat in het teken 
van “Mensen van de Konterdam”.  
 
De tentoonstelling is een aanvulling op de tentoonstelling die gehouden werd in de Kreeke, 
Guido Gezellestraat op de Konterdam naar aanleiding van de jubileumviering van het 100 jarig 
bestaan van de parochie Konterdam – Meiboom en het 75 jarig bestaan van de Katharinakerk 
op de Konterdam. 
 
Deze  fototentoonstelling gaat door in de molen van Stene, Stenedorpstraat en is open voor het 
publiek op 2, 3 en 4 november 2012 telkens van 11.30 tot 17.30 uur. 
 
Iedereen is van harte welkom en de toegang is zoals steeds gratis. 
 
Namens de Heemkring ’t Schorre Steene 
Daniel Deschacht, Voorzitter 
 
 
 
 

Heraanleg padje van de molen naar het toilethuisje 
 
 

 

Begin juli werd het padje van de molen naar 
het toilethuisje door de firma Vansteenkiste uit 
Gistel in opdracht van het Stadsbestuur 
heraangelegd. 
Gedaan met schotsenscheef liggende dallen. 
 
Bijna tegelijkertijd werd ook de beplanting 
aangepakt, onkruid verwijderd en nieuw gras 
ingezaaid. 
Het oogt allemaal zoveel netter. 
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Een “Blue Corner” op de hoek van het Oudstrijdersplein en de 
Steensedijk 
 
 
Op het kruispunt van de Steensedijk en het Oudstrijdersplein installeerde de stad Oostende 
begin juli 2012 samen met Eandis laadpalen die kunnen gebruikt worden door elektrische 
tweewielers.  
Dit kadert in het EVA-project (Elektrische Voertuigen in Actie) opgestart om de gemeenten te 
ondersteunen in hun milieuambities. Eén van de doelstellingen van het EVA-project is om 
binnen een straal van 20 km of binnen 20 minuten een oplaadpunt binnen bereik te hebben. 
Door deze infrastructuur ter beschikking te stellen, willen het stadsbestuur van Oostende en 
Eandis elektrische mobiliteit stimuleren en inspelen op de Europese 20-20-20-richtlijn (20 % 
minder broeikasgassen, 20 % minder energie en 20 % duurzame energie tegen 2020) en de 
klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid om tot een reductie van de CO2-uitstoot te 
komen. 
Elektrische fietsen en scooters kunnen met 6 tegelijk opladen. Afhankelijk van de toestand van 
de batterij zullen ze 30 minuten tot 4 uur nodig hebben om de batterij volledig op te laden. 
 
Gratis WIFEE 
 
Mocht u het nog niet gemerkt hebben in ieder oplaadpunt werd een Telenet Hotspot 
geïntegreerd. Zo kan je, terwijl je zit te genieten van een aperitiefje op één van de sympathieke 
terrasjes die Stenedorp rijk is, via WIFI je mails beantwoorden, Facebook checken of de krant 
online lezen tijdens het opladen. Via een vaste internetlijn voorziet Telenet immers 
connectiviteit tussen de oplaadpaal en zijn achterliggend beheersystemen. 
 

 
 

De Blue Corner op de hoek van het Oudstrijdersplein en de Steensedijk. Foto D.Deschacht 
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KUNST IN DE MOLEN, EEN TERUGBLIK 
 

 

Een terugblik op de voorbije jaarlijkse zomerexpo’s  
in de molen, kan je vinden op de website van Rogier 
Verhaeghe bij de " CATEGORIEËN " onder  "kunst 
in de molen".  
 
23 kunstenaars (jong en oud) hebben ons deze 
zomer laten kennis maken met hun soms 
verrassende creaties. Het aanbod was zeer 
gevarieerd: schilderkunst, beeldhouwkunst, 
keramiek, fotografie, textiel…. 
 
http://stenedorpalbum.skynetblogs.be/kunst-en-
tentoonstellingen/ 

 
Het fotoalbum van Stenedorp en Groot Stene 
 
Oude en nieuwe foto's van het dorp en de bewoners van Stene, de achtertuin van Oostende, 
maar ook van de Konterdam - Meiboom, ooit ook een deel van Stene.  
Neem eens een kijkje op de website van Fotograaf Roy (Rogier Verhaeghe). Honderden foto’s 
van Stene en wat er leeft. Alle evenementen van Stene zijn er geïnventariseerd in de vorm van 
prachtige foto’s en mooie verhalen. 
 
http://stenedorpalbum.skynetblogs.be 
 
 
 

NIEUWE STRAATNAMEN te Stene 
 
Het stratenplan voor de nieuwe verkaveling ' t Baanhof is getekend. 
In de verkaveling begrensd door de Stuiverstraat, de Gistelsesteenweg en de Rietmusstraat 
werden de nieuwe straatnamen toegekend. Met uitzondering van de noord-zuid lopende 
centrale as koos het bestuur voor vogelnamen. 
Centraal kronkelt de Baanhofstraat door het gebied van de Rietmusstraat naar het zuidelijk 
gedeelte van de Stuiverstraat. De naam is een verwijzing naar de hoeve ' t Baanhof gelegen op 
de kruising van de Stuiverstraat met de Gistelsesteenweg. Ze werd uitgebaat door Oscar 
Vermote (+) en zijn echtgenote Monique Decherf. De hoeve is wel nog bewoond maar niet 
meer in uitbating. 
Op deze centrale as sluiten vervolgens 5 straten aan: de Gaaistraat, de Watersnipstraat, de 
Kuifeendstraat, de Houtsnipstraat, de Velduilstraat en de Steenuilstraat. 
De Kraaistraat, De Kolgansstraat, de Rietgansstraat en de Talingstraat sluiten aan op de 
Gaaistraat. De Zilverreigerstraat en de Ijsvogelstraat sluiten aan op de Bergeendstraat die 
verbinding vormt met de Watersnipstraat. 
De Kauwstraat sluit aan op de Kuifeendstraat en ligt in het verlengde van de Blauwborststraat 
die aansluit op de Houtsnipstraat. De Putterstraat loopt tussen de Kuifeendstraat en de 
Blauwborststraat. De Wulpstraat sluit aan op de Kauwstraat. 
 
Zie plannetje hierna 

:Z.Otvl EREX PO,$ 

20l-2. 
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STUIVERSTRAAT 470 | 8400 OOSTENDE 
059 25 16 16 
 
U KUNT BIJ ONS TERECHT VÓÓR, TIJDENS EN NA EEN OVERLIJDEN. 
 
FUNERARIUM, AULA VOOR UITVAARTPLECHTIGHEDEN, 
VOORAFREGELINGEN  
EN UITVAARTVERZEKERINGEN, ADMINISTRATIEVE BIJSTAND. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

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

 
 

• 
uitvaarttelltrum Lucas .,, 
llitv: 'rtc lllfUm Ma rote 

• 
uitva.1r1ccn1:rom Raes 

• 
uit11a.artcu rum Rom melaere 

open: vrijdag vanaf 18u 

zat. -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 

Elektriclt:e11tswerken 
LESTAEGHE bvba 

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

Winkel: Tomouts.esteenweg 516 
Burelen: Wage"ma ersstraat 7 

!MQOOosl nd 

Br# BE ,0872.483. '1128 

BROOD & BANKETBAKKERIJ 

Stuiverstraat 204 
Stuiverstraat 414 

© 059/70 42 01 
© 059/50 .73 52 

OOSTENDE 
• 

Woensdag gesloten 

- -----

~e J!..i;~ 
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FOTOTENTOONSTELLING 100 /75   KONTERDAM – MEIBOOM 
 
 
Naar aanleiding van de viering van het 100-jarig bestaan van de parochie Konterdam - 
Meiboom en 75 jaar Sint-Catharinakerk, organiseerde de heemkundige kring ’t Schorre Steene 
op 17 en 18 maart 2012 in de parochiezaal De Kreeke ,in samenwerking met de 
jubileumwerkgroep, een bijzondere fototentoonstelling.  
Deze expo toonde in ongeveer 100 sfeerbeelden de geschiedenis van een eeuw parochie. De 
tentoonstelling kwam tot stand onder impuls van Roland Defever, Daniel Deschacht en Lionel 
Dewulf.  Diverse thema’s kwamen aan bod, zoals het ontstaan en de evolutie van de 
bebouwing, de bewoning op de wijk, de parochie en haar priesters, de kerk ,de scholen, de 
mandatarissen, handel en nijverheid, zorginstellingen, de vele verenigingen, markante 
gebeurtenissen, feestelijkheden, enz… 
De expo werd op 17 maart officieel geopend  door burgemeester Jean Vandecasteele, eerste 
schepen Hilde Veulemans , schepen Tom Germonpré, pastoor E.H. Luc Vantyghem, in 
aanwezigheid van de initiatiefnemers en tal van genodigden. 
De belangstelling voor deze tweedaagse expo was bijzonder groot en ook de jeugd tekende 
present. 
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KONTERDAM – MEIBOOM -  GROEPKUNSTEXPO 
 
 

 

In het kader van de jubileumviering van het 100 jarig 
bestaan van de Parochie Konterdam - Meiboom en het 75 
jaar bestaan van de Sint-Katharinakerk op de Konterdam 
organiseerde de Jubileumwerkgroep 100K/75P in 
samenwerking met de Heemkring ‘t Schorre Steene een 
Groepkunstexpo. Dit evenement werd gesteund door Wijk in 
Beweging.  
Vijfentwintig kunstenaars namen deel en mochten elk drie 
werken tentoon stellen. Het aanbod van de tentoongestelde 
kunstwerken was dan ook zeer gevarieerd: schilderijen, 
keramiek, fotografie, aquarellen, enz. 
Dit tweedaags gebeuren vond plaats in de zaal De Kreeke, 
Guido Gezellestraat 13 op de Konterdam op zaterdag 1 
september en op zondag 2 september  

 

  
 
 
Roland Defever 
Expo-coördinator KM100/75 
 
 
 
DE ZEVENDE DAG IN DE MOLEN – 15 APRIL 2012 
 
Rechtzetting 
 
In ons verslag over de Zevende dag sloop er een vergissing in het neerschrijven van het verhaal 
van Mevr. Lieve Vergauwe-Dewitte, waarvoor onze verontschuldiging. (Tijdschrift 35 jg – n°2 
blz. 13). 
Mevr. Lieve Vergauwe werkte bij de Sociale Dienst in het Sint-Janshospitaal te Brugge, zij was 
er dus geen vrijwilligster. Daarentegen was zij wel vrijwilligster bij het CMBV – het huidige 
MARKANT. 
 

100/75 

2012 
KONTERDAM 

MEIBOOM 
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DE MARIASCHOOL OP DE MEIBOOM VIERT HAAR 75 JARIG 
BESTAAN  
 

 

 
Het Mariaschooltje, gelegen 
Gistelsesteenweg 22 behoort tot 
de Sint-Lodewijkschool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto D. Deschacht 

 
Voor de zusters van Rumbeke was het de derde keer dat zij Stene en de Konterdam 
bijsprongen. De  eerste maal was de bouw van een school met drie klaslokalen en een woning 
voor de zusters in Stene-dorp, in 1881. Hun tweede tussenkomst was de bouw van een 
klooster en een school op de Konterdam in 1906.  
Op verzoek van de Oostendse Deken Desmet, in opdracht van Monseigneur Lamiroy, bouwden 
de zusters op de Meiboom (parochie Konterdam) en toen reeds behorende tot Oostende, een 
school bestaande uit twee klaslokalen. De werken namen aanvang op 6 augustus 1937 en 
waren voltooid de laatste dag van dezelfde maand.  
 
 
 

 
 

 

 
 

Artikel in De Zeewacht van 07/08/1937 Signatuur van de bouwheer 
 
Het schooltje werd gebouwd door de architect Theo De Lee  (° Doel 1910 – + Oostende 1967). 
Deze uit Doel afkomstige architect realiseerde in Oostende in de jaren 1930 verschillende 
scholen o.a. Cirkelstraat meisjesschool Sint-Vincentius; Ooststraat Sint-Pietersschool; Sint-
Petrus- en Paulusplein; “El Mar”, voorheen Paster Pypeschool (samen met architect Vierin); …   
Op 1 september liepen de klassen vol. De zusters Faustina en Bernardine droegen de 
verantwoordelijkheid. Het gebouw werd op 4 september gewijd door deken Desmet en 
toegewijd aan de Heilige maagd, vandaar de naam "Maria-school". 
Het aantal leerlingen werd te groot en de school te klein. Dus bijbouwen. 
In 1945 liet Moeder Fabiana de twee bestaande lokalen optrekken. Er zijn nu twee lagere 
klassen en een bewaarklas. De zusters hadden nog geen woonhuis op de Conterdam. De 
zusters Seraphine en Hubertine dienden dus dagelijks het traject klooster Conterdam-Meiboom 
en terug te voet af te leggen. 

Nte:uwe v1•JJe, Schalen 
Nieuwe Vrl,le Scholen worlt.en &àUit

legd op de )tetboom en in bet ou<J. !Of 
kalll Ostend-Ston11" -OO.t1tr11a:t. 
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Bij de inwijding van het gebouw werd in een muur een gedenksteen ingewerkt, met volgende 
vermelding: 
 

 

 
 
 

Ten jare onzes Heere 
1937 

Toen zyn excellentie 
Mgr. LAMIROY 

Bisschop van Brugge was 
Werd deze school den 

1 van septembermaand 
door 

Z.E.H JOZEF DESMET 
Pastor-deken 

Aan de H. Maagd toegewyd 
 

 
De gedenkplaat werd ingewerkt in de buitenmuur, kant speelplaats, rechts van de toegangsdeur tot de 

klaslokalen. Na 75 jaar beginnen de letters te vervagen. Foto D. Deschacht 
 
Het klooster van Rumbeke sprong Stene verschillende keren bij en ook Stene toonde zijn 
dankbaarheid. Vanaf 1887 telde het klooster van Rumbeke onder de postulanten die zich 
kwamen aanmelden niet minder dan 18 inboorlingen van Stene. 
 
Zuster Faustina = Mathilde Verbrugghe geboren te Rumbeke 5/2/1883 
Overleden in het klooster van Stene op 13/12/1950 
Zuster Bernardine = Emmerence Danneels geboren Te Dudzele 8/4/1908 
Moederoverste Fabiana = geboren als Stefanie Berteloot 
Zuster Seraphine = Louise Ameloot. Werd te Stene geboren op 21/10/1906. Dochter van 
August Ameloot en Leonie Faict. Werd later kloosteroverste van Beitem. 
Zuster Hubertine = geboren te Kortemark op 22/3/1905 als Gabrielle Vanackere 
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De bevolkingsaangroei en groot aantal jonge 
moeders was voor Kinderwelzijn reden om een 
bijkomend lokaal ter beschikking te stellen 
voor raadplegingen.  
In oktober 1938 konden de nieuwe mama’s 
met hun pasgeborenen terecht in de 
Marieschool voor de raadplegingen bij 
“Moeder- en Kinderwelzijn”. 
 
 
 
 
 
Artikel uit De Zeewacht van 22/10/1938  
 

 
 
Bronnen: 
 J. Delbaere. Het klooster der zusters van Liefde van de H.Vincentius à Paulo te Rumbeke. 
1995. blz. 213 
De Zeewacht van 1937 – 1938 
Norber Hostyn. Architecten en Architectuur tijdens het Interbellum. In De Plate – December 
1989 blz. 280 
 
 

GOED. NltUWS VOO& D.8 
MOEDERS VAN DE MEIBOOM. , . . • l 

lu sevolge VlUl de toenemende uu
breldlng van het kwMtier Con·terdt1m" 
MeJböom, -ein het groot · getal moeder. 
d.\e !li de ra,adple&11ng voor zul:geUngen· 
b:un vertrouwen stellen, z1Jn wij wer:.• • 
ltelljk mt QM lokaat ·-van de Clont.u'•' ·~ 
dam iregroel~. 1 

Daarom heeft • Moeder- en. Klnder
welzjjn · ;i,, besloten oog een. hieuw 
l'D.1\dPieglngslolcnal ter beschikking t1 ' 
stellen vno~ de kind jes -van de Met" 
boom. · 

De mtuwe raadpleging- -zal dool'ga:áll 
Lil. de M'i.ri.scltool, Glllte!aeh IJleeli,.i 
we.r, ledtt Donder.,,,- te· 1 aé. : . . 

Het kasteloos geneeslt.Ulldfa toealcht · 
Hl walll'renomen w~.- dool' .Doitèr" 
.MAERTENe. · De verpleepter-beue'lr.:..• 
ster Jufft. Depauw ml de:ti or "btlätaa:ti 
en de kindjes ten hutz.- bezoeli:e)I.· , '- · • 

· · _, De 'rnll.tfplêg.m !t · van •' de Ormter4am, 
' - Guido Gezettestrut. raai dooi- 'ge:Ujk 

ge«•oonte, led1P' Z.atcrda.g naUlladar:;~ · 
Moeders , van Oonte1•d11,m m Met.:.: ,,_ 

llooni, crn de goede gezondheid -van· -.: 
uwe klndJe.s, bezoe!C regelmatlg d1 · 
rea.dplegJngen voor zuigelingen c:Oo 
voor u zijn · inger.l()h,t, OuJdo oer.ene.~, 
stt~a:t en Oisk!lsche Steeuwe~ 

1 ' < 
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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 

D lA '' 1-:1.A R 
·,ui- - 1t '· 1 - FH.T7~ \ I. 

N 

roufuerij rt bbc 

DmOtbeltladn 
Tomi.~&~~ 

SI~◄ ~79,f- ~H2M 

AlliM lm'll'lda I ~ l h . BE ffl a50\!it 

~11ff'f'!~M~ 



35ste  jaargang – n° 3  blz. 15 

KENT U DE HEEMKUNDIGE KRING ’T SCHORRE STEENE ? 
 
Wij stellen ons graag even voor : 
 
Heemkundige kring “ ’t Schorre Steene” 
 

- gesticht 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 ten toon 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 
 
 

Een vereniging is maar sterk door haar leden. 
 
 

Daarom doen wij een warme oproep aan alle sympathisanten in en rond Stene. 
Sluit u aan bij onze heemkring voor slechts 9 euro door storting op ons rekeningnummer 
001-0688371-38 van Heemkring ’t Schorre.  
Welkom en dank bij voorbaat. 
 
 

 
 


