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WOORD VOORAF : 
juli 2004 

Beste leden en Stenenaars , 

zomertijd biedt ons mogelijkheden om samen .met fam.ilie en vrienden te genieten van vrije 

tijd! De grote vakantie wordt traditioneel ingezet met de tentoonstelling in de molen waar 

ook 2 leden van onze heem.kring aktie± aan deelnemen : 

met name Gigi Praet-Decrop en Roger Fockedey (van lOjuti tem ~2juti} 
Met een zomergedicht van Patrick Vanhaelem.eersch nodig ik jullie uit een bezoekje te: 

brengen aa.n onze molen ..... U zult zien dat Stene leeft ! 

"BUtq '101J 2omtRAV0tt1'" 
'De luin 

Redak'tie: Aline V anslembrouck 

teil hel aan 
mei 1chemerin1. 

1e" 1t1eden t1an heden 
6euatl een tlag 
uan de maan. 

Beuallig 
legl miin tielsle 
haat liil1preulz 
in miin hand. 

3k neem haat ulug 
in mii op , haatuherp. 
Als iii hel 6ederll , 
spet ilz haar leuensgro,I lerug. 

U·t "d · k 1 · · t d" 1 e crr e 1S me ron 

P. Vanhaelemeersch 
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INHOUD: 

* Wootd vootaf + gedicht P.Vanhaglgmee~ch A.Vanglernbrouek 

* VootbijB Bn komende aktivit€!ihm : 
- Zevende Dag i!: ve1pl1111t~t naat zondag goktobet 2004 
- De bu!:uit!:ht~ vootzien o~ 1 augudu!: : tichting ? 
- De BBQ voot alle leden gaat door- o~ vtijdag g !:e~t. 
- tond 11 nov. de tentoon!:telling omtr-ent 50i reedeomité ~tene 

- Zieltje!:avond vootzien o~ 19 nov. 

* Progtarnma ZOMtRTtNTOONS!TtLLING in de molen 

* 110or-log~kt0nîek van Ben dotp!:pa!:toor" (11de & laatgte deel) 

* Oude gBbtui)cgvoorwetpBn : dB 1-fakploeg 

• Wis:t (B dat •.• ? 

• KBnt U de J-leernkring 't S!chotre? 

Pa!:toor H.Let0Bye 

dteBkkr-ant info 

J-1 ugo & R. Devog 
"Voggenhol" 



Stene, 

een áorp in Oostende 

Steene-dorp - mmo 1918 

Veranlwoorder/ijke ui/gever: heemkring '/ Schorre S/eene 

.. . -·• -
I(unstexpo's - zomer 2004· 



:Het poûferdorp Steene, seáert 1971 een áee[gemeente 
van Oostenáe, is 6i.fna áui.zená jaar ouá. 

'Miááe1i li.et weiáse Scfwrre-Ca.ná6ouwge6ieá en 
geCegen aan áe zuiáwestraná van Oostenáe, op onge'veer 
3 fûn van liet staáscentnun, TJormt áe Steense áo1pskjrn 

een natuudi:fk..§ oase van rust. 

(J)e traái.üone{e J9e eeuwse 6e6ouwing1 geconcentreerd 
rond liet pas gerestaureeráe en tevens fiistorisclie 

Sint-}l nnaks,rli.je dat áateert uit 1625, 

áe ouáe pastorie, áe moCen en liet áorp zelf met z ijn 
'r;e[e geze(fige terrasjes, vormen een ecfite verpozing 

voor áe ve[e ivanáe[encle of fietsende 6ezoek§rs 

'Iîjáens cle zome1perioáe Rjlnt u in áe moCen genieten 
van áe /ifeine en áe grote k,unst, u aange6oáen áoor 
fokçle k,1pistenaars, a[[en [iá van áe Steense Çroep. 

(J)e toegang is steeás gratis. 
Van liarte we[k91n in Stene-áorp I 

Heemkring 't Schorre Steene 

Kunstexpo's in de molen - zomer 2004 
(open: van 14u tot 20u) 

2 juli - 8 juli 
FRANKY MAES 

9 juli - 22 juli 
GIGI PRAET 

en ROGER FOCKEDEY 

23 juli - 29 juii 
TREES BOUDRY 

30 juli - 5 augustus 

AGNES DUPONT 

6 äugustus - 12 augustus 
EDDY ENEMAN 

13 augustus - 19 augustus 
SONJA HELMONT 

20 augustus - 26 augustus 
AGNES BOGART 

en WILFRIED LAFORCE 

27 augustus - 2 september 
DANNY JANSSENS 

11,12, 18, 19, 25 en 26 september 
K8 



Beste Kunstenaars Gigi en Roger, 
Dames en Heren, 

Het openenen van een tentoonstelling brengt voor een liefhebber van het mooie steeds terug 
verrassingen met zich mee. Aangename verrassingen weliswaar. Dankzij de - voor 
mij onverwachte, maar zeer leuke - vraag van Gigi PRABT en Roger FOCKEDEY om hun 
tentoonstelling hier in de Molen van Stene te openen, kreeg ik kennis van hun boeiend en 
fascinerend oeuvre. Eigenlijk een beetje tot mijn scha en schande moet ik erkennen dat ik 
onvoldoende bekend was met het werk van deze beide kunstenaars en dit ondanks het feit dat 
ze hier reeds voor de zesde maal, in een niet te verre afstand van mijn eigen woonst, 
exposeren. 

Maar misschien lag het gebrek aan herkenning ook aan de evolutie die bvb. hierboven op de 
eerste verdieping zeer merkbaar is in het werk van Roger FOCKEDEY. Nog voor hij leerling 
werd aan de academie van eerst Bredene en daarna Oostende, was Roger artistiek bezig. Ik 
vraag U bijzondere aandacht voor de werkjes in houtskool en pastel, nog daterend van bijna 
tien jaar geleden, waarmee Roger zeer levendige eerder naturalistische tafereeltjes maakte. 
Dit beginwerk toont de kwaliteit en het talent welke in Roger schuilt, kwaliteiten die hij aan 
de academie, waarmee hij toch eerder een haat-liefde verhouding ontwikkelde, verder kon 
uitbouwen. Daar leerde hij om zeer figuratief te werken, wat resulteerde in enkele figuratieve 
werkjes, onder andere ook van deze eigenste locatie en haar omgeving. 

Het meest recente werk van Roger toont echter een evolutie die evenzeer een revolutie 
inhield. Net aan de trap hangt een gedicht van Roger waarin hij illustreert waarom hij in zijn 
nieuwste werken overstapte naar een abstract realisme. Het is het terugkeren naar de essentie, 
naar lîjnen, vlakken en basiskleuren. Het was voor Roger een herontdekken van het beeld, 
van het zicht, waaruit vervolgens langzaam aan woorden kunnen ontstaan, woorden die 
terugkeren in zijn werken, niet als loutere taal, maar als een realistische weergave van de 
boodschap die het ganse werk poogt uit te ademenen. Zijn woordspel, in combinatie van 
eenvoudige strakken lijnen en vlakken, toont een betrokkenheid van de kunstenaar aan die 
onrecht en mistoesta11den, gaande van de werelddominantie door de V.S tot aan de tragedies 
veroorzaakt door AIDS, op het doek wil overbrengen. Terwijl hij anderzijds met zijn reeks 
Olympische Disciplines de pure schoon.beid van sport weergeeft in de eenvoud van enkele 
pennentrekken. 

Rogers jongste werk moet. in relatie met zijn eerder werk gezien worden, net zoals men andere 
minimalisten pas kan appreciëren wanneer men inziet dat het resultaat, wat eerder basic oogt, 
het gevolg is van een lange, vruchtbare en boeiende evolutie. 
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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 



Met Roger deelt Gigi haar Uefde voor dit dorp en haar omgeving. De Molen van Stene wordt 
op een totaal andere, eigen wijze weergegeven. Zelf spreekt ze van een overgang van een 
figuratief werk naar een abstract doek en ze verontschuldigt zich bijna voor haar werkwijze. 
Bij het bekijken ter voorbereiding van de opening herhaalde ze wel vijfmaal dat ze eerst 
steeds figuratief begint om vervolgens met dikke, grote grove borstelbewegingen haar werk te 
abstraheren. Die verontschuldigende houding is nergens voor nodig. De naakten, duidelijk • 
werk van de Brugse academie, tonen aan hoezeer Gigi de kunst en de kracht van het beeld kan'. 
overzetten op papier. Of het nu olies, aquarellen, potloodtekeneningen of zelfs - haar jongste 
werk - beelden zijn, steeds opnieuw blijkt dat Gigi alle talenten in zich kreeg. De contouren 
van een lichaam, de rondingen van een hand, borst of buik ze worden allen minutieus 
overgezet. Niet steriel fotografisch., maar warm gevoelig, emotioneel zoals mensen zijn, niet 
alleen vlees en bloed, maar ook karakter, inhoud, kennis, jawel, cultuur. 

En net datzelfde gevoel, diezelfde passie komt tot uiting in haar eerder grotere abstracte 
doeken. Ze tonen geen gebouwen, ze tonen emoties rond plaatsen. Ze laten •een stationsplein 
zien zonder mensen, maar waarbij je wel de haast van de passagiers kunt zien. Ze tonen een 
zee zonder boten, maar wel met vuur, met leven, als bron van leven. Het postgebouw, 
toepasselijk het post-postgebouw genoemd herken je aan de schi tterende groene bronskleur 
vaiihet prachtige beeld van Cantre dat er bovenopstaat en dadelijk voel je de liefde van Gigi 
voor haar stad, voor haar Oostende. 

Ik nodig U uit om aan de ingang extra oog te hebben voor haar vier werken omtrent de 
geschiedenis van de Oostendse Casino. Vier werken, waaruit telkens opnieuw de 
afbeeldingen van déze vroegere gebouwen in voorkomen, maat die tezelfdertijd aantonen 
hoezeer dat gebouw een stad kan doen leven, een ziel kan geven, het hart kan doen bonzen. 

Hetzelfde bonzende hart, dezelfde ziel vindt je terug in de portretten van mensen die, vanuit 
het figuratieve dus, abstracter worden. De koele identiteit verdween en werd weggemaakt, 
maar de ware mens, de ziel achter het lijf wordt in verf en kleur tot uiting gebracht. 

Dames en Heren, 

Gigi en Roger zetten bier vandaag een mooi project .neer. Ze tonen aan dat kunstenaars 
weliswaar kunnen, mogen en moeten evolueren, maar ze tonen vooral aan dat kunstenaar zijn 
niet iets is van loutere techniek, maar vooral van innerlijk talent. Het is dan ook met plezier 
dat ik deze tentoonstelling open. 

Geert LAMBERT 
Oostende 10.7.2004 
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Uitgebreide kaart • Mogelijkheid tot organiseren van feestjes 
Traiteurdienst aan matige p rijzen 

- . 
PRACHTIG ZONNETERRAS MET ZICHT OP l 7E EEUWSE MOLEN ! 

Wij zijn elke dog 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 Nomiddags Tea-Room met verse ponnekoeken en heerlijke desserts 

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

Restaurant - Bistro 

"Oud Steene" 
Zi lverlaan 5 

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

. Wu verzo"!:jen al IJW zakendiners, 
fa miliefee;;tje;;, uitvaart.,.fü:n5ten ~nz. ... 

donderdag gesloten, 
tijdens schoolvakant1es donder-da-3 et, vrUdagmiddag 
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REGLEMENT 

De STJH>-G ISTEL wil u op een aangename manier 
kennis laten maken met het groen, de landelijkheid en de 
bezienswaardigheden van onze stad en omgeving. 
De routebeschrijving van deze 11 juli-zoektocht en de vragen 
vindt u op de middenbladzijden. De afstand is beperkt tot 30 km 
en het parcours kan alleen per fiets of te voet volledig afge legd 
worden. 

Voor het oplossen van de vragen moeten geen private 
domeinen of wegen betreden worden . De deelname is 
gratis en gebeurt op eigen verantwoordelijkhe id. De zoek
tocht loopt vanaf 11 j ul i tot 11 september. U kunt dus op 
gelijk welk tijdstip en op uw eigen tempo deelnemen. 

De twaa lf fotovragen en de drie tekstvragen zijn met één of meer 
woorden, met een getal of met een naam te beantwoorden. 
De foto's en de tekstvragen komen op het vragen blad niet in de 

volgorde voor zoals de antwoorden langs de weg kunnen gevon
den worden. 

Schrijf de antwoorden klaar en duidel ijk op 
de antwoordstrook . Deze antwoordstrook moet ten laatste op 
11 september 2004 tegen 18 uur ingediend zijn bij: 

Erwin De Clercq, Koolaerdstraat 65, 8470 Gistel 

Wij hopen dat u door deel te nemen op een aangename 
manier kennis zal maken met de mooiste plekjes van Gistel en 
omgeving, maar bovendien zij n er een twintigtal waardevolle 
prijzen te winnen. De winnaars worden nadien verwittigd en 
uitgenodigd op de prijsuitreiking. 
Per gezin kan slechts één prijs gewonnen worden. 
Elke deelnemer mag s!echts met één antwoordformulier 
deelnemen. Verantwoordelijke organisatie: 
Erwin De Clercq, Koo laerdstraat 65, 8470 Gistel-· 059 27 83 35 

ANTWOORDSTROOK 11 JULI-ZOEKTOCHT 

1aam : Voornaam : _________________ _ 

Adres : 

Antwoord F1 Antwoord Fl 1 

Antwoord F2 Antwoord Fl 2 _________________ _ 

Antwoord F3 

Antwoord F4 Antwoord Tl _____ _____ _____ _ _ 

Antwoord FS Antwoord T2 _____ ___ ________ _ 

Antwoord F6 Antwoord T3 _________________ _ 

Antwoord F7 Sch ifti ngsvragen 

Antwoord F8 Antwoord schiftingsvraag 1 _________ __ _ 

Antwoord F9 Antwoord schiftingsvraag 2 ___________ _ 

Antwoord Fl 0 

~ 



Hoeveel kleine muurankers 
vind je op dit gebouw? 

Waarvoor wordt deze haan 
gebruikt? 

waarin dit zich bevindt? 
Welke naam 
hoort bij dit bloempje? 

'. ~-:cl' . 
. ~~* . 

. . , 

~. ~ . 
{ ::;:-: _;-

~ 
,,:, - - -~., 

FOT05 
W elk huisnummer past bij deze foto? 

Wie schreef de tekst 
die bij deze foto hoort? 

Hoe noemt het 
huis waar dit beeldje staat? 

• 
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FOTO9 

Geef de 
naam van 
het huis 
waar deze 
bel hangt. 

Waaraan hangt dit nestkastje en geef zijn datum? 

Welke afbee lding vind je in het huisnummer? 

TIJDENS DE 11 JULI-ZOEKTOCHT MOET JE LANGS HET PARCOURS OOK NOG 
3 TEKSTVRAGEN KUNNEN OPLOSSEN. 

FOTO12 

T1 Op ...... .... . ... ..... .... , in aa nwez igheid van MGR. Desmedt, Bisschop van Brugge werd de gemeente ... .... ....... .. ......... . . 

toegewiid aan het H. Hart. 

T2 Op zat rdag 11 s ptember 1993 reik te Vlaams minister ... .. ..... .... ....•... ...... . .. ........ voor de eerste maa l een prijs uit aan 

T3 Welke merkwaardigheid is er op het domein Ter Heyde? ...... : .... ............ . ..... ... .... ....... ..... ........ ...... ... ..... ............ . . 

OMDAT HET BEST MOG[LIJK IS DAT ER GELIJKE AANTALL EN JUISTE ANTWOORDEN BI 1NENGEBRACI-IT WORDEN 
STELLE WE OOK TWEE SCHIFTINGSVRAGEN. DEZE ZULLE DE VOLGORD E VA WINNAARS MET EE GELIJK AANTAL 
JUISTE ANTWOORDEN BEPALE . 

Schi ft ingsvraag 1: Hoeveel zal de som zijn van 6 winnende Lotto- nummers van 
de trekking van zaterdag 11 september 2004 ? _ ______ _____________ _ 

Schiftingsvraag 2: Welk is het reservenummer op dezelfde trekking 
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.., 
1. 

Zevekote 

Moere-blote 

1 

..i'. 

t .. 
.&. 

Zande 

Ichtegem 

Koekelare 
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~ De Mole 

Legende 

• Kerk 
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~··""c:1t11•'" ~ Kasteel 
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Blikvanger 

Open deur bij brou~eri.j Strubbe te Ichtegem 

Belegeringsbier "Keyte" 
gigantisch succes 

Om het tweede brouwsel van ''Keyte" te vieren, organiseren 
de Oostendse Bierjutters op zaterdag 22 mei een exclusieve 
brouwdag. Het is een dag w.aarop niet alleen effectief 
gebrouwen wordt, maar waarbij iedereen ook de werkende 
brouwerij-installaties -kan bewonderen. Het gaat om een 

_ _ . . uitzonderlijk initiatief, want brouwer Marc Strubbe laat voor 
Ter gelegenheid van het Oostends BelegJaar het de het t • ds d, • 'chtin' d b ·· · 1·830 

• • • .. • • 11 eers Slll e opn g van e rouwenJ m , yoor 
brer~turele vererugmg De Oo5ten~s~ Bi~tters een het eezst in zijn kookketels kijken. Iedereen is nu zaterdag 
speáaal bier bmuwen. Het overheerlijk~ blon~,e m~ eer tussen 8 en 15 uur welkom in de brouwerij op de Markt 1 te 
alcoholpercentage vanJ:, kreeg de naam 'Keyte . Het IS een Icht De toegan . as· b .. afgift dit aitik' . l 

h lijk egern. g 15 gra . en IJ e van e bier van hoge oi'-ting met smaakevolutie. Het over eer e kri' . as· "V yte" - bod 
o- . - Jg ie eengra "-e aange en. biertje viel bij velen in de smaak zodat de Ichtegemse - - -

bierbrouwer Marc Strubbe een nieuwe voorraad moest 

beginnen h:'ou~~ 

De ponte dl targone uitgevoerd door de leerlingen van het V1l 
werd op zijn vaste standplaats gezet aan de Venltiaanse gaan
derijen waar hij te pronken staat ivrn de tentoonstelling over 
het ~lèg van Oostende. (foto lysiane) 

OOSTENDE - - -

Beiaardier Jeàn-Pierre Haute
kiet en schepen Johan Verstre
ken stelden de gloednieuwe 'Be
leg van Oostende' -beiaard cd 
voor.(foto lys) 

Met een.hele resem activiteiten wordt dit jaar het Beleg van Stadsbestuur maakt 
promotie voor Belegiaar 

Oostende herdacht, de Europese veldslag die van 1601 tot 
1604 werd uitgevochten tussen het kamp van Filips II en de 
Sp~jaarden en het kamp van de Engelsen en de Neder-

landers. Om dit herdenkingsjaar extra in de verft~ zetten en • Word'o -bestand. Mail to: deoostendsebierjutters@zythos.be 
toeristen uit het binnenland te lokken zal deze zomer een 
etalage van Toerisme Vlaanderen nabij dé Grote Markt te 
Brussel in een origineel "Beleg" -kleedje ~orden gestopt. 
Geïnteresseerden zullen in het toerismekantoor informatie 
over het Oostendse Belegjaar kunnen opvragen. 



vosco 
KAAPSE WIJNEN 

Open: 
Iedere zaterdag van 10 tot 17 uur 

Andere dagen op afspraak 

Vosco Kaapse wijnen 
Kaperstraat 2 - 8400 Oostende 

Tel. 059 70 50 44 
Fax 059 70 35 15 

e-mail : vosco a itinera.be 

1 JUBILEUM 1974-1999 

Rustig gel~gen aan het Ste-Anno-kerkje te Stene-dorp .. . 

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

Aangenaam verpozen in een rustiek kader 
Speciale dronken - Uitgebreide keuken 

oude gebnûksvoorwerpen 
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Oude gebruiksvoorwerpen : 43 

Hakploeg 
( schoffelploeg,bineuse,stearage hoe,hackmachine) 

Beschriiving: 

Een éénwielig (vol rubber beslag) ijzeren raamstel met twee uitlopers naar boven met houten 
handgrepen. Onderaan een voetvormig doch gebogen mesblad die horizontaal aan een korte 
steel bevestigd is en waarvan de hoogte regelbaar is naargelang de persoon die het gebruikte. 

Afmetingen: totale lengte: 1,30 m 
Mes: 3 5 cm en 4 cm breed 
Wiel: diameter 23 cm 
Tussen de handvaten: 50 cm 

Gebruik en werking: 

Nu de gewassen op het land volop in 
groei zijn, hebben we een interessant 
landbouwgereedschap te bespreken. 

Dit voorwerp werd gebruikt voor het 
wieden voor onkruid tussen 
opschietende planten. 
Zo werd de grond ook verkruimeld. 

Er zijn ook modellen met meerdere 
messen. 

Ook paardebak genoemd. Die werd getrokken door paarden. Zo kon men verschillende rijen 
ineens wieden. 

Te bezichtigen in het Gasthof Vossenhol (Stene dorp) 
H & RDevos 
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Oorlogskroniek van een dorpspastoor : 
l:.ll1UGï.:1~::;ë · ". -! f e./ \ . -' -- - --·--•·---.! 

t1/ 
Enigszins onveiwacht zijn wij in het bezit gekomen van een uitgebreide tekst 

over de gebeurtenissen die zich tijdens de eerste wereldoorlog te Stene 

hebben afgespeeld. De tekst is geschreven door eerwaarde heer Hemicus 

Leroeye. Leroeye was de negenendertigste pastoor van de Sint~Ann~parochie 

te Stene. Hij volgde in 1910 eerwaarde heer Ludovicus Maselis op en bleef 

hier tot 1919. Dan werd hij pastoor in Moorsele. 

Het rel~as werd pas na de oorlog meestal chronologisch en als een soort 

memoires door hem opgetekend. Op het einde lezen we: 

"Bijna alles wat ik hierboven geschreven heb, moest ik uit het 
geheugen schrijven omdat al mijn aantekeningen en papieren 
gestolen werden ..... zekere data zijn mij ontvlogen en daarom 
heb ik mij dikwijls moeten verhelpen met te zeggen omtrent 
welken tijd het gebeurde.,, 

De leden van onze heemkring 'T Schorre kunnen van af dit nummer van ons 

kontaktblad in opeenvolgende afleveringen met de kroniek kennis maken. 

. 
1 



9pec:llle Uitgave· 30 JUlll 2004 

Oostendse Stadhoeveroute 
30 km. fietsen of 15 km. wandelen 

door het Oostendse platteland 
Ot'StJdshoewroute',ttninitiaUefvandelandbouwraadlseenllttstoute(3okm.) 
of een cklbbele wandelrow (15 km.) door het Oostendse plattelancf. Ot tocht woert 

niet alleen llngs een untal boerderijen, mw lut ook kennis maken met het zeld
zaam mooie Oostendse knbngebied. 
Het beschermde kerkje van het stemmige Stene-Dorp (1), wrtrek· en un
komstpunt van deze tocht, brengt de fietst, en de wandelaar ,1 meteen in de juiste 
stemming. 
Direct buiten de dorpskern zien we de Thffbulho.w (2). Iets verder in de wei• 
de ligt het ietwat intrigettncle ,-letlsch punt (3). Vbkblj bftlndt zich de sdil
clenchtige H- ' t Me...-nllof (4). 0t weg -,t als het wart lenig in de 
tijd bij het naderen van H- De ai.- Sluyze (s), een kleine struthoew die 
zo weg~t lijkt uit Bokrijk. 
Langsheen het prachtige KrebnttWecl (~ plSSffft men de Kaltuertllotft 
(7) en wat wrderop Howe ' t Kloidlof (8), ln \lffllogen tijden toneel van een 
gruwelijk geunsdtarn, ... 
Vn,it de KIJlchut (9) geniet men van Nn prachtig uitzicht ower de JC.ltnaert
knek (10). 
H-N.._.llhcwe (11) mag gelden alsvoorbeelclvaneendlemiendelijke llnd
bouw-bedri;fscuttuur. In de grote stJllen kunnen de clettn immen vr!J ronclopen, 
in pluts van vastgeketend te 11'jn in afzondtriljke 'slieten' of boxen. De iets verder
op gelegen Kauhoevw (11) is dan weer"" typisch polderbedrijf, waar men kan 
genieten van artisanaal bereid hoewei;s en zich ZUMlprodu<ten van eigen huis kan 
aanschaften. 
Vlakbij ligt de Groene eb, een provinciaal wandel- en fietspad dat ungelegd 
werd op de bedding van de wonnaiige spoorlijn naar Torllout. 
Ot tocht leidt verder naar de Noo,.._ (14) en ' t Hof ten Hullenhow,waar 
behalw un landbouw ook un hoffetoerismt gedaan wordt. 
Genietend van de nist en de kalmte In de Ouinenweg passeren we het DOMtln 
Rawnljcle (1~. van 19sc tot 1983 residentie van Prins-regent lwll van Vlaan
clenn. Het promciaal domein hefbergt drie bijzonder boeiende museumsites: 
het Memoriaal Prins Karel, de middeleeuwst archeologische site WalrMnljde en 
het l'IMtUffl van de Atlantikwall. 
Naast het pittoreske DuiMMa~ (17) Bgt de beroemde Oostendse lwnstsdil
der James Ensor (1860-1949) btgmen. Zi)I werken zi)I te bewondtren In de 
meest prestigieuze nMea ter wereld. 
Op de grens* dewoegn gemeente Marialcelb en Ltllinge bemclt zich de Pw
stNM- (18). &enfflderop nenwe de Hoew 't Krublaof(19),behalve een 
landbouwbedrijf ook "" bekend ~tel. 
Lttlltli,lt In de dorpskern van Stene-Dorp bewindt zich cle Hoew Suclen (20). 
Na ttn lutste bilt op de molearonip zoacler wWc.ecl (11) kan men nagenieten 
en uitnisten op '4n van de wit gez•ge terrasjes .. . 
We hopen, als stadsbestwr en als l,ndbouwmd, met het ultwtrbn van deze 
'St.adshoewroutt' een reautlef steentje te hebben bljgeclngen tot "" kennis
making met wat tt in het hinterland van de Stad un Zet nog un landbouw en na
twnchoon Mfbllj(t. 
Voor wie zich aangesproken votft Is van deze tocht een gelllusltffrdt brodue te 
wdtrijgen bij Toerisme Oostende vzw, Monacoplein 1 in 8400 Oostende, bij de 
Infobalie in de centrale hal van het stadhuis en bij de horecazaken van Sltfll-Dorp. 

4YA04'470 

• 
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ESTAMINET 

- L-_,__L..-L--- 1 .....L-...1..----

IEDERE AVOND VAN 18tot 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 

~ 

- ..r; 
J,,,,,. r, ' ' •(:: i' i WJW . I'•. • 

: : 

Restaurant"' Taverne.- Grill 

_ 't Pomptje-
De specialist van Cote à l'os 

"Ribbetjes en Brochetten - Scampis 
gegrild- op lavastenen. 

Iedere dag open vanaf 18 uur tol 23 'uur 
Zaterdag, zondag en feestdagen doorlopend open van 11.30 uur lot 2'3 uur. 

Sluitingsdag: woensdag. 

Oudstrijdersplein Z 
8400 STENE-DORP 

O0st,ende 

Vanaf 17.00,u. Tel. 059/51 19 46 
Fax 059/31 36 71 

Privé 059/31 33. 50 



_Wh:t Îl! d8t ..... '?'?'?'? 

Het Oostendse geboortebos op 
Stene werd opnieuw_ wát ,groter 
met ~e aanplanting van de .ge,. 
boortebomen voor ·alle . kindjes, 
_geboren in ~093,(foto lys) 

( t~; •;; •1?.ö,p!;f~@qg9.v'lntt~~':-=J';.. =_ =------ -- -- -- -- ---~ 

_8ostenèJse~müsèilm~ónd 
- ........ .,_- ~ ... ,,__ · ... _)~_Ài-: ... ~~ -~.~-r~~s-~-~~:;;~,:-.. :r.~~~c-, . 

).nrJ~li ~ .-augós~~ ·bîîji -;~~i[M,us~~§Î9 -$~êh~ e 
Kunstèn, het Ei:tsotliuis'<en':hët t1óstendi B1st6riBch M"use~ 
.De Plate:ópep op d~@ia~ v;ncf:-füssen. '18 '& 2Tu.ü/;~,-

... ... ' - : . .,,. 'l -;., <Fr.. <,. ~ ,.,..,-; .,.....,, 
kurit:~ na een dàgjè ·gem~~';; ~ ~~B'g-.~ëg p~.,s~fè 
cultuur meepikken.· àlv0rérÜi',de genoegêns •v-an- 'hêt 
avondlijke en nachtlijke Oostende te smaken. De toegang 
blijft betalend m.aaJ_ ~ed:r.aag! slechts~2 ,_euro• voor vol~ 
wassenen en 1 euró voor'rechthebbenden (perso~di-fu$en 
18 en 26 jaar, 60--pl~, groepen, ... ). Personen jonger dan 
18 komen er grn tis in. - _ 

D~ m~êum.avond 'van dono.er.dag 26 augustus wordt de 
apotheose. Dan zijn het Museum voor $chone Kunsten, het 
Oostends Historisch Museum De Plate en het Ens.orhuis 
volledi.$ gratis toegankelijk! Bov~cfi~ zijn er ~l< nog tal 
vai1 extraatjes: u krijgt een drankje, er is muzikale omlijsting 
en misschien gaat u zelfs naar huis met een van de prachtige 
catalogi die onder de bezoekers verloot worden. . . -

Info: 059/80 53 35. 

20 jàarVOSC 

1 - ,_-

Het 20-jarig "bestaan viµi 'VOSCO Zuid-Afrikaans~ wijnen' werd op uitbundige 
wij'ze gevierd. De horecaklanten kregen een· uitgebreide BBQ aangeboden en' ui
teraard kon men genieten van de heeilijke Kaapse wijnen. Een 20~tal genodigde 
eregasten uit Zuid-Áfrika (wijnboeren) verbroederden met onze Vl~e tl.oreca- -
uitbaters. Na een paar glaasjes wijn was de voertaal geen probleem ineer.- 1 
Willy en Monique Devos stelden hun Zuid-Afrikaanse eregasten aan de ta.J.rijk op-
gekomen restauranthou~ers voor. 1 , ~ -

Sportpark De Schorre 
is straks 11 -hectare ga:c,ter 

Het Oostendse· stadsbestuui investeert fors in ·haar 
sportinfrastructuur. Burgemeester Vandecasteele en 
sportschepen Bourgoignie hebben · de il,mbitie om h.et 
sportpark compleet te renoveren en zéJfs uit te breiden tot 
een volwaardig openluchtsportcomplex. Bei;in deze week 
zijn alvast werken gestart die het sportpark 11 hectare grotiq 
maken. Die uitbreidîngswerken-gebetiren in üe zone tus.5en1 
de Mister V Arena ~ pe kinderboe~erij. - -

Schepen'Nancy Bo11rgoignie en burgemeester Jean Vandecasteele met 
de pklnnen voor de uitbrèiding ~ het sportpark. . . 

De .t11tbreiding omvat dê aanleg van· vier voetbalveldet1 ~ 
een evenementenwei.cfe van-zo'n 8000 vierkante metei: die 
zal uitgerust 'zijn me· alle-nutsvoorzieningen ·en speciaal 
verharde· graszones ·voor de -organisatie van- grote 
~~~- - - . . . . 

Daa~naast komt et ook- een bU'fferbekken voor de 
beregening vari de voetbalvelden en-een grachtens_telseLdat 
de afwatenng·en drainage van de velden moet opvangen. 
Om~ goede 'ontsluiting en voldoende parkeergelegenheid 
te voorzien komt er'. ook ~ centrale toegangsweg ·en ~ 
parking voor 148 wagens. De voetbalvgldert zullen vanaf het 
seizoeI_l 2005--2006 kunnen worden bes~d. - 1 

De uitbreidjngspi;mnen .voorzien ook de realisatie. van een 
rvielerpiste van ;3.33 meter lengte met een hellingsgraad in de 
1boêhten van ,22 graden. De eerste wielerwedstrijdeyi worden 
er volgend voorjaar al gereden. -, · 
Het stadsbestuur benadrukt dat de werken gebeuren met 
voldoençie aánd,acht voor een kwaliteitsvolle landschappe
lijke inrichting en met respect voor de' omgeving van het 
sportpark. , -

,In een_volgende fase wordt het'parknóg uitgerust met een 
nieuw mountainbike- en joggingparcours. 



Leerlingen restaureren Fort 

\ 

stendse aannemersfamilie " 
opent -luxehotel" 

"Oud Huis De Peellaert" 
. in het harfie van ~rugge 

J 

De laatstejaars restauratietechnieken v~n het Vrij Technisch Instituut restaureren een 
buitenmuur van het Fort Napoleqn. 'We werken al 4 jaar spmen en telkens pakken de 
laatstejaars een ander deel van het fort aan," schets Michel Seeger van Fort Napole
on . "Dat ze een groot monument mogen restaurere'n.en hun kennis kunnen toèpasse-n, 

is beslist een meerwaarde," zegt ook leraar Gerard Herman.(efo/foto lysiane) ~_....___......._~_.._...,,..... ........ ~-...., 

GISTEL 

Johan "de leeuw" Museeuw 
priikt voortaan in het 

administratief centrum . 

In de inkomhal van het Gisfèlse administratief centrum in 
de Heyvaertlaan prijkt sinds kort het ktmstwerk "Gladiators 
Triumph - ~ion of _Flanders''. van Erwin De Bie. Het 
imposante werk is een blijvend aandenken aan wielrennE;f 
Johan Museeuw. Naast het werk komt er nog. een passend 
gedicht van Freddy Missotten, directeur van Topsport 
Vlaanderen. 

Ond,~ ,~s~~ belang
stelli!}g O opende -de 
Öostendse ·aannemers
familie_ "Vastgoed Di;!
~gr~ote" in J3rugge hun 
nieuwste aanwins( het 
viersterrenhotel "Oud 
Huis De Peellaert". Het 
)lotel is gelegen in de 

Hoogstraat er\ werd ingericht in twee beschermde panden 
uit de negentiende eeuw. Di familie Degroote heeft de beide 
panden schitterend gerestaureerd en gerenoveerd met als 
resultaat dat de panden in classicistische stijl .in al hun glorie 
herleven. Hoewel de officiële opening ·pas heel recent 
plaatsvond, opende het hotel al op 15 maart de deuren. Het 
hotel werd genoemd naar de eerste eigenaar, Baron de 

. Peellaert. De SÖ hotelkamers ademen de sfeer uit van een 
19de-eeuws herenhuis. 

De kamers bieden alle mogelijke comfort en het ontbijtbuffet 
wordt geserveerd in een ruime ontbijtzaal met uitzicht op 
een gezellige binnentuin. Het hotel beschikt eveneens over 
twee seminariezaleii met alle faciliteiten. ~ middeleeuwse 
kelders werden ingericht als welness-center met sauna en 
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IN DE KIJK~R 

OOSTENDE 

Ponte di Targone te kiik 
op terras Venetiaanse 

- _Gaanderiien 
Tijdens de zomertentoonsjelling 'De Val van het Nieuwe 
Troje' (nog tot en met 27 september) prijkt de replica van de 
Ponte di Targone op het terras van de Venetiaanse Gaan
derijen. Ponte d.i Targon_e is een ingenieuze aanvals
constructie, vervaardigl door de leerlingen van het vijfde 
jaar-houtbewerking van het Vrij Technisch Instituut 
Oostehde, naar een ontwerp van ,de befaamde Italiaanse 
·ingenieur Targone. 

Op de foto, genomen tijdens de opendeurdag van de school, prijkt het 
nanvalstuig. 

Aan de "hand van oude tekeningen en beiekeningen recon~ 
strueerden de leerlingen zo i:tatµurgelropw mogelijk deze 
aanvalsbrug d,ie tijdens de veldslagen in de zeventiende 
eeuw werd gebntikt. Eet was voor-de leerlingen van de 
afdeling houtbew~king ·van het VTI een unieke kans. om 
praktijk, technologie en cultuur te bundelen. · 

IN DE 

·' 
Theatermonoloog 

·1Het Beleg van Oostende' 
i~ domein Raversiide 

Niet alleen literatuur maar ,........ ________ _ 

ook theater mocht. niét Il 
ontbreken tijdens het her-.- '' ttet Beleî 
denkingsjaar rond het Beleg O O ( tXàn~ n 
van Oqstende. De Stad gaf J C U 'C 
daar9rn opdracht aan Bert î60\-200~ __ ..,.,..._ 
Populier óm een monol@g '' 

te schrijven óver d~ zwár- '---- -------'-'---" 
te bladzijde uit onze -geschledenis. Bert Populier verdiende 
reeds . eerder. zijn sporen met succesvolle monologen over 
James Ensor en Leon Spilliaert. · 

Een trommelaar uit het leger van Aartshertog Albrecht 
vormt het personage van de monoloog. Hij verloor zijn 
familie en zijn vrieden in deze oorlog rond godsdienstige en 
economische motievep.. De monoloog belicht vooral het 
menselijke en het etische aspect van de oorlog._ 
West-Vlaáms acteur Karel Deruwe -bekend van tal van 
televisiefeuilletons- speelt de trommelaar De regie van het 
stuk is in banden van Kristof Ameye. · 

De monoloog 'Het Be_leg van Oostende' vindt plaats_ elke 
donderdag, vrijdag en zaterdag van 17 juni tot en met 28 
augustus 2004 (uitgezonderd op 15, 16 en 17 juli 2004) om 
19.00 uur in Domein Raversijde, Nieuwpoortsesteenweg 
634. De toegangsprijs bedraagt 15 euro. _Het' aantal 
deelnemers is beperkt tot 50._ · 

De monoloog is bovendien ook als publicatie verschenen. 
De kostprijs bedraagt 20 euro en is verkrijgbaar bij de 
Cultuurdienst (op de tw_eede verdieping van het Stadbuis} 
of in Domein Raversijde. 'Het Beleg van Oostende'_is 
verschenen bij-Ditgeverij Pandora en bevat acht historische 
gravures. TnhCultuurd.ienst 059 /80 55 00. · 

in Oudcnburo het terrein an de vro oere chocoladefabriek Jacali archeologisch wordt onderzocht? 
De hele site ;ordt afgegraven en er d~en nu al een walmuur eu een toreninplanting van het Romeinse 

castellum op. . 
Wie als vrijwilliger een bandje wil toesteken, kan contact opnemen me~ El~ Patrouille (0477/41 96 _81) 
of Sofie V anhoutte (0485/52 71 35). Zij zorgen voor een vlotte inpassmg m het werkschema. Speciale 
vaardigheden zijn niet vereist. MaterjaaJ is er ter plaatse. Breng alleen laarzen mee, eventueel een lunch 
en wat drank. Echt het proberen waard! 

Molenwieken _worden gepolijst 
REGIO 

. Zondag 25 april is het Vlaamse 
Molenzondag. Tal van staakmo
lens, stenen molens, rosmolens en 
watermolens zijn dan gratis te be
zichtigen. 

In West-Vlaanderen staan meer 
dan vijftig gerestaureerde mo
lens, waarvan de meeste voor het 
pub Liek toegankelijk zijn. Het pro
vinciebestuur gaf de handige en 

, mooi geïllustreerde brochure 
Wenkende Wieken in West
Vlaanderen uit, met daarin acht-

en twintig van de mastodonten die 
te bezoekeri zijn, waarvan de res
tauratie goe1 ops~hiet · en ver
wacht wordt dat die binnenkort te 
bezoeken zullen zijn of die vanaf 
de openbare weg mooi kunnen 
bezichtigd worden. De brochure is 
te verkrijgen bij de West-Vlaamse 
gemeentebesturen, bibliotheken 
en toeósriscbe dtensten. 

Van enkele molens werden ook 
postkaarten gemaakt: van de 
Stéenal<kermolen in Langemark 
(Langemark.-Poelkapelle), Mar
keymolen in Pollinkhove (Lo-

Reninge), Wullepitmolen in Zar
·ren (Kortemark) en molen De
croos in Eggewaartskapelle 
(Veurne). Die kaarten zijn in de 
molens zelf re bekomen. (YNG) 

■ Zondag 25 april wordt de Vlaamse 
Molenzondag gehouden en staan 
de molens gratis op.en voor bezoe
kers. Nu al staan de rrreeste van hen 
in groot ornaat en zijn de_wiek~n be
vlagd ep gepolijst .. Me~r info over de 
West-Vlaamse molens op 
www.west-vlaanderen.be/molens 
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In en rond STENE verschillende hoeves als " beschermd II opgegeven werden . 
Zo ondermeer - De Lange Schuur (heden Kinderboerderij Stad Oostende) dateert uit 1820 

- De Theebus dateert uit 1805 (fam.Colpaert) 
- 't Meeuwenhof aan de geodetische paal dateert uit 1808 (fam. Verbeke) 

In een volgend nummer zullen we hier nog eens 
van dichtbij bekijken. 

op terugkomen en de situatie van vroeger en nu eens 

PANDEN BESCHERMD 
Minister Paul Van Grembergen, 
bevoegd voor monumenten en 
landschappen, heeft een procedu
re opgestart om maar liefst 150 
gebouwen in Oostende te be
schermen. Het gaat om de groot
s Le beschermingsgolf van de 
voorbije jaren. Het is nog niet ze
ker of ook a]le gebouwen defini
tief beschermd zullen worden. 
De gebouwen liggen ook in het 
villa-plan dat het stadsbestuur 

· eerder opmaal1e en waardevolle 
panden wil behoeden van af
braak. Op · de lijst bevinden zich 
straten roet unieke voorbeelden 

van Belle Epoque-architectuur en 
InterbeJiumarchitectuur zoals de 
Euphrosina Beemaertstraat, de 
Prinsenlaan, Frans Mµsinslraat en 
de Graaf de Smet de Naeyerlaan. 
Daarnaast worden ook winkel 
panden, residenties, openbare ge
bouwen, beelden en stadsmeubi
lair, funerair erfgoed en parken 
beschermd. 
Voor de eigenaars van de panden 
verandert er heel wat : zij worden 
alvast binnenkort uitgenodigd 
voor een ge:,prek over de gevol
gen van de waarschijnlijke be
scherming.(efo) 

Steve Desmedt wint nationale 
bakkerswedstriid en stoomt zich 

nu klaar voor het WK 

Prinsenlaan weldra besdtermd 
1, 

Met de officiële aanvraag tot bescherming va~ de meeste 
woningen in de Prinsel'llaan, worden in één kk1p 43 pon
den voorlopig beschermd. 

.à Historisch wadrdevo!le panden 

De· Prinsenlaan werd aangelegd 
in 1904 in het kader van de West
waartse stadsuitbreiding naar de 
ideeën van koning Leopold 2. 
De gronden werden in er 1927 
verkaveld. · 
In totaal worden 43 panden voor
lopig beschermd . 
"Wie jets wil veranderen aan de 

w0ofog, moel bi:onenkort een lan
ge prbcedure doorlopen. Voor de 
panden in de Ptinsenlaan in de 
bescherming gerechtvaatdigd, 
maar bij sommige andere panden 
op de lijst van 150, heb ik beden
kingen,'' zegt de Oostendse sche
pen Bart Branders. 

(efo/f(!tO lys) 

Een dergelijke wedstrijd winnen ligt niet voor de hand, want 
het oordeel van de jwy is zeer streng. Alles wordt beoordeeld, 

_ ,...,,..._.,. de hygiëne, de kruimstructuur, de korst, het gewicht en er 
wordt gekeken of de rusttijd van het deeg wordt gerespecteerd. 
Volgens Steve is één van de belangrijkste voorwaarden om 
goed en zeer smakelijk brood te verkrijgen dan ook het 

~2/!. respecteren van die rusttijden. Hoe langer het deeg rijst, hoe 
lekkerder het brood. De Oostendse bakker kneedde voor de 
finale 4 verschillende soorten b,ood. Twee daarvan kunnen nu 
dé specialiteiten van het huis worden genoemd, namelijk het 
spo:1brood ~at een 13-tal granen bevat en het bierbrood op 
basis ~an _Gnmbergen:. Steve Desmedt is terecht fier op zijn 
overwmnmg, maar bhJft met de beide voeten op de grond. 
"Mijn klanten elke dag het lekkerste ovenvers.e brood 

" 1//J · pre~enteren is mijn priorit~t", zegt hij zelf. Doordat hij de 
"._/;/v. nat1onale bak½erswedstr11d won, mag hi j volgend jaar 

"'""""""'"'-=----'"""'-..<:.-..--"-'--"' deelnemen aan het Wereldkampioenschap in Parijs. Wij duimen 

In Anderlecht vond onlangs de finale plaats van de nationale alvast! 
_ ___ bakkerswedstrijd. Eén van de finalisten was de Oostendse ___ ________ ____________ _ 

wanne bakker Steve Desmedt die de gelijknamige bakkerszaak' 
runt in de Stuiverstraat en ook voorzitter is van de bakkers-
bond. Hij won deze prestigieuze wedstrijd en mag zich nu 
Belgissh bakkerskampioen noemen. · · 
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Stripverhaal door Jef Nys over de H. Godelieve 

In de jaren vijftig tekende Jef Nys, door iedereen gekend als de 
vader van Jommeke, een stripverhaal over de H. 
Godelieve. Een werkgroep is bezig met de voorbereiding van 
een luxe-heruitgave ervan. Jef Nys verleent uiteraard zijn 
medewerking. In deze luxe-editie komt er naast het jlUthentie
ke beeldverhaal een interview met hem. In de 15de eeuw 
schilderde De Meester van de Godelievelegende al een voorlo
per van dit stripverhaal in kleur. Dit schilderij wor~.t bewaard 
in New-York. In onze uitgave ziet u een kleurfoto en worden 
de verschillende taferelen besproken. 

De uitgave is beperkt. Ieder boek is genummerd en draagt de 
handtekening van Jef Nys, zodat elk exemplaar uniek wordt. 
Eind november wordt het voorgesteld aan het publiek. 

Indien u het zeker wilt hebben (als bezit of om als geschenk 
te gebruiken) dan kunt u nu al uw naam en adres opgeven 
aan de cultuurdienst. 

Intekenen 

... JEF 
Ur'IGMRII HAUWU 

cultuurdienst, Sportstraat 1 - 059 27 98 71 
óf e-mail: cultuur@gistel.be 

_____ /{] r/q1 

Kunstproject 

•• ••• 

#Gistel en de kraaien 
van Godelieve" 

p 
• Pr--i. . rp 

• 

Kunstkring De Ka nneblomme is een vereniging van een tiental plas
tische kunstenaars uit verschillende disciplines: schilderen, kera
miek, metaal- en houtsculpturen, moza'iek en beeldhouwen. In 
januari werd gestart met een gezamenlijk en groots project: 
"Gistel en de kraaien van Godelieve". 

Dit project is gebaseerd op de legende van de H. Godelieve, die 
in de 11de eeuw in Giste l verbleef en gewurgd werd in 1070. Van 
de talrijke verhalen rond Godelieve is dat van de kraaien één van de meest 
volkse. Dit inspireerde De Kan neblomme om 120 kraaien te maken in papier
maché, hout, klei en metaal in verscheidene afmetingen en kleuren. Deze 
werkzaamheden gingen met steun van het stadsbestuur door op de zolder
ruimte van het Oud Stadhuis. De kraaien worden gedurende de maand juli bui
ten in het stadscentrum opgesteld in vier groepen op speciaal voor de gele
genheid gemonteerde knotwi lgen. Deze wilgen moesten verdwijnen voor de 
aanleg van een nieuwe straat en worden zo op een kunstzinnige manier geher
waardeerd. De milieudienst werkt mee aan het project. 

Tussen al die kraaien bevindt zich een grote "leeskraai", waarop gedichten 
gesch reven staan van Pablo Neruda , uit solidariteit voor zijn werk en omdat 
2004 het Jaa r van Neruda is. 

Periode 
10 juli t.e.m. 31 juli '04 

locatie 
Stadscentrum (openlucht) 

Info 
Viviane Decramer 
tel. 0476 36 41 37 

Gratis 



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

Wij stellen ons graag even voor. 

Heemkundige kring '"t Schorre Steene" : 

- gesticht 28/02/1978 in het jaar van het dorp. 

- heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene levendig 

te houden, via tekst en beeld 

- komt samen in de molen van Stene-dorp 

- richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van het dorp. 

- 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 

'Zieltjesavond', een busuitstap .... 

- geeft driemaal per jaar een periodiekje uit voor de leden met daarin de 

gebeurtenissen van in en rond ons dorp. 

Een vereniging is maar sterk door haar leden. 

Daarom doen we een warme oproep aan alle sympathisanten in en rond Stene. 
Sluit u aan bij onze heemkring voor slechts€ 7,5 ! 
Iedereen is welkom en dank bij voorbaat. 

··~ 
STEENE ,.:: 
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