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T SCHORRE 

De leden van de vereniging zonder winstoor;merk "Heemkring· 't Schorre~ 

samen in algemene vergadering op 28 maart 1980 te Oostende, hebben 
tot leden van de raad van beheer benoemd: 

1 . Mevr. COLPAEJ!'r Lucina, zonder beroep 

Schorredijk 7, Oostende . 

2 . CAilHEIN Lucien, schooldirecteur 

Resedalaan 13, Oostende, 

3,DJWHOP Haoul, leraar 

Steense dijk 146, Oostende, 

11 .• DECROP Robert, bediende 

Oud vliegveld 29, Oostende, 

5 , VEFEVEH Roland, leraar 

Guido Gezellestraat 63, Oostende . 

6. DEVOS Hugo, elektrieker 

Stenedorpstraat 29, Oostende , 

7, FOCKEDEY Roger , vertegenwoordi ger 

Melkerijstraat 2, Oostende. 

8 . LIEVENS William, opvoeder 

Oud vliegveld, 23 Oostende. 

9, NUYTS Oscar, gemeentebediende 

Gistelse steenweg 369, Oostende. 

10. VANDAMME Marcel, ambtenaar 

Eendrachtstraat 98, Oostende . 

11, VANDEWALLE Paul, leraar 

Albatrosstraat 15, Oostende . 

12. VEHKEMl>INCK Francis, zaakvoerder 

Koebrugstraat ~!9, Oostende. 



We stellen voor 1 

VERENIGING " 1 T SCHORRE STEENE II te Oostende 

Vereni~ing zonder winsto9gmerken. 

De leden van de raad van beheer van de verenigin~ zonder winst
oogmerk "Heemkring 't ,Schorre", samengekomen in bes tuurs vergadering 
op 14 april 19801 hebben benoemd in de hierna vermelde funkties : 

- Erevoorzitter De fleer BOURGOIS Fernand, schepen 
Resedalaan, 15 Oostende 

- Voor zitter De Heer VANDEWALLE Paul , leraar 
Albatrosstraat, 15 Oostende 

- 1e Ondervoorzitter De Heer VAN DAMME ~larcel, ambtenaar 
Eendrachtstraat 98 - Oostende 

- 2e Ondervoorzitter De Heer DECROP Robert, bediende 
Oud Vliegveld 29 Oostende 

- Secretaris De Heer FOCKEDEY iloe;er, vertegenwoordige r 
Melkerijstraat 2 Oostende 

- Penningmeester De Heer DEOHOP Haoul, l eraar 
&teense dijk 146 Oostende 

Voor e~ht verkl aard , 

De Secretaris De Voorzi tte:r> 



BES'rUUHSV.t<.;RGADEIUNü VAN '14 APRIL 1980. 

Deze ver(~adering stond voornameli jk in het teken van de samenstelling 
van de beheerr aad. 
Verd.er werd ook besloten de Heer Hobert Dec rop de taak van archi varia 
verder o-p te drac;en, een taak cl.ie hij gedurende het bestaan van de 
kring met de meeste nauwf!,ezetheid heert vervuld. 

De Heer Holand Defever zal instaan voor de publikaties, de pers en 
de public- relations . 

Naar r;elang de noodzaak zullen we rkgroepen worden opgericht 1 _die 
zullen instaan voor de uitvoerin_g van vooropgestelde projekten. 

GELEID Bt:Z0EK l:lEEMKUN0IG MUSEUM OOSTENDE. 

Op zaterda13 3 mei, om 10 uur, bezochten wij met onze, kring het 
heemkundig museum "De Plate" . 

De 25 aanwezigen werden op een eenvoudige en oordeelkundige wijze 
rondgeleid door secretaris Jan .Dreessen die in zijn welkomsti;roet 
de nóodzaa\c beklemtoonde van het bestaan van onze kring, ,temeer 
daar volgens spreker de bakermat van Oostende wel ergens in Stene 
zou kunnen gesitueerd worclen. 

l'/ij willen langs deze weg Jan d.anlcen voor de heldere ui teenzettinp; en 
de voor ons zo bemoedigende woorden. 

J)eze ke nnismakine-; me t het museum en met De Pla'te werd besloten met 
een hartelijk onderonsje in het meest Oostendse van alle Oostendse 
afspanningen, waarvoor wij ook de verantwoordelijken van het V.V.F. 
in onze dank willen betrekken. 

- BEZOEJ{ de tentoonstellinp.; "800 ,jaar stadsrechten te Damme" 1 
Een ~eleid bezoek onder leiding van lic. dhr .. M. Goetinck p;aa t door 
op zaterdag 31 mei 1980 . Veriameling op het marktpl ein voor het 

stadhuis om 11lU15 . 
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OUDE GEBRUIKSVOORWERPEN. 

OUDE Kl!UL'l'ANG VOOR PLATTE IIAAHKRULLJ~N. 

Samenstelling gesmeden tang met houten handvatten. 
de tangtoppen zijn r ond en conisch ; 

Gebruik 

~ tangtop : 3 cm 

totale lengte tang t 22 cm 

reeds tweehonderd jaar 

in 5ebruik. 

om platte haarkrullen mei; 
warmte vaat te leggen. 

Werking I De bekken van de tang werden verwar ml aan een 
brandende kachel. 

In het kapsalon was een toestel een de kachel gemon
teerd met een spe_ciaal i nlegeysteem. 

Wanneer de ·tangtoppen warm waren, werden de platte 
krullen tussen de tang geknepen ~edurende enkele 
seconden. 

Dan zag men eruit om gestolen te worden 1 

Dit toestel ie te bezichtigen in het "Gasthoi' Vossenhol". 

Devos Hugo. 



De Schorrevoettocht , in~ericht door de ouderverenir,inR en de sport 
raad van de Lodewijkschool (wijk Conterdam) i n samenwerkinR met de 
Heemkrinr: ' ·t Schorre werd een groot sukses . Ons bestuurslid Oscar 
Nuyts zorgde voor een be~eleidende tekst met heemkundiRe insla~ : 

- ~ 
_.:----··-..... --· :_.:. 

KEN UW S'l'IlEEK ••• 

De ~ndvoordes.c horredi jk we rd lani; voor de eers t e wereldoorlog bes t omd 
om ·ingesc hakeld t e worden in een "Ooulevarcl", die g.ins Oostende zou omsluiten. 
Deze. weg zou. be1,1inne n te 1,1a riakerke, de Steense dj jk. volgen oYer S t ene-dorp, 
dwnre door de ecnorre e n lan6 s de Zandvoo rde ~cnorred ijk en de KonLerdam ndar 
Ooe ten de .· · 
Deze !'Boul evar,d':• zou hoofdzdkel ijk gebruîkt worden door p.1a r dTi jdere en 
_k oe tseri, ,llet zou a ldus _mo6elijk zijn de orlldevin.,; van Oos tende te verkennen. 
Het plan _werd 'echt.er nooit ui t,sevoerd .1lhoewel Leopo l d II grote bolangstell i ng 
had voor het project 



De Polderdijk . Links ervan. de "Nieuwe Polder". Men omringde het 
land -met aarden wal l en (dijken) en liet het onderlopen me t zeewate r 
langs dé kreken. Op geregelde tijdstippen liet men het watex terug
vloeien naar zee door de haven van Oostende. 
De bedoeling wa9 _bot elib in de haven t erug te stuwen naar zee. 
(van 1864 tot 1700). Bet " Zoute" ia een overblijfsel van dergelijk 
spoeldok. 
lie t Springsas t e Bre dene is een kuns tmatig aangelegd epoel dol met 
dezelfde bedoeling . Men zie t ook een overblijfsel van het anti
t ankkanaal. Dit wae een verdedigingsgordel aangelegd door de 
Duitsers gedurende de tweede wereldoorlog. He t werd gevormd door 
na tuurl ijke ~aterlopen ·verbonden door gegrave n kanalen. Vanaf dit 
punt zie t men ook duideli jk liet profi el van verscheidene polderdi 1ke n, 
Op het einde van de Polderdijk staat een spoorwegbuisje van vroeger , · 
(aan he t geodet i sch punt) . Het staat op he t raakpunt van drie 
vroegere gemeenten Snaas ke rke , Za ndvoorde e n Oudenburg. De weg voor 
he t hui s maakt deel uit van de vreegere S teense dijk • Deze dijk 
lie p vanaf de Elisabatblaan ( vroegere hoeve Hamilton-Fort Albe rt) 
tot aan de vaart PlasHendal s -Nieuwpoort . De d ijk we rd aangel egd in 
1608 doo1· de Spanjaarden -omwille van stra tegische redenen- bij het 
beleg van Oostende . Let ook op het ni veauv.-.rschil rechte en de 
Snaaskerkepol der links. 
Klemskerkestraat. De wegen in het· scb!'rre zi jn kaarer echt . Dit ie 
uitzonderlijk . Vroeger vol gden de wegen de l anderijen en waren zeer 
bochtig. De wegen werden aangelegd bij de definitieve drooglegging 
van d~ polders . Rechts van ~-0 wag ie bot grondgobied Stene--Ooetende 
e n links Snaaskerke-Giatel. Op het grondgebied Stene l agen vroeger 
de kleiputten van de ateenbakkerij van Stene. Bij graaf we rke n stootte 
men herh'laldelijk op overblijfaelen van houten constructies (vermoe
delijk s t eigers ) en soms ~P wrakken van kl e ine boten . De vroegere 
binnenhdven van Sten" lag vermoedelijk op deze piaate. Do schepen 
konde n 6tene bereiken vdn uit v.ee langs de Sohaperi jkreek. Er was 
ook oen vaart van Stene naar Gistel , Tot na de tweede wereldoorl og 
kon wen de kleine binnenhaven van Oiet el zien . Bij het binnenri jde n 
van Giste l op he t einde van de Ois telses t eenweg . ll" t was de Heyvaert
vaart . Toen echte r het kanaal Plaseendale-Nieuwpoort iri gebruik 
werd genomen had de "3art aan de zijde van Stene geen nut meer en 
werd ge dempt . 
Einde van de Kl emskerkes traat . Let eens op de korte a fstand in 
vogelvlucht naar de duinen en de zee. Dit was vroeger een krekengebied . 
Da zee drong land inwaarts t ot aan Oietel . Mogel ijke had Stene ook 
een ver binding met de zee l ange daze kreken . Temeer daar Raversijde 
vroeger een bedrijvige pl aats was. 
De weg Korteatraat naar de wijk "Ve rloren Koet". Va naf deze weg 
vertrekt een onderaardee gang di e uitkomt ter hoogte van de St een
bakkerij te Stene . Ve rmoedelijk een overwelfde watetloop. Gedurende 
de tweede wereldoorl og gebruikten de omwonenden deze gang ale schuil-
plaa t s. · ·· 
De Keignaert ia ge l egen in de llieuwe Polder . De Ke ignae rt we rd 
genoemd naar een f amilie groo tgrondl1ezitters -uit No~rd- Frankr i jk e n 
hier ingeweken. 
Do Klokho fllt ede • Deze hoeve maakte het voorw<>rp ui t van een roman 
van A .Hans. Dit naar aanl,iliding van een moordpoging van de vroegere 
bewoner op zijn acbtg"noto . • . 



DE WILG 

Ontegensprekelijk een van de eerste struiken of bomen die 

het waagt om in het voorjaar zijn bloeipracht te vertonen is 
zeker de wilg. 
Sommige soorten bloeien reeds in zachte februarimaanden (zoals 
dit jaar bijvoorbeeld). ~ij zijn dan ook menigmaal de blik
vangers tijdens lentewandelingen doorheen onze streken. 

Een wilg kan verschillende groeiwijzen vertonen, alnaarge

lang het ingrijpen van de mens in zijn bestaan. 
Als een wilgeboom ongehinderd mag opgroeien, heet hij een 

schotwilg. Worden zij om de zes tot. tien jaar afgekapt ter 
hoogte van ongeveer twee meter, dan noemt men ze knotwilgen. 
1n de grienden (lage oevergedeelten bij grachten en rivieren) 
kapt men ze vlak bij de grond af; de onderste stukken heten 

dan stoelen of stoven. 

Dat de wilgen hun rol te vervullen hebben in ons landschap 
i~ overduidelijk. 
Ze worden veel aangeplant langs grachten en beekjes. Aldus 

vormen zij niet alleen een windscherm, maar zorgen ze er ook 
voor dat een deel van het overtollige water v.i..\ de gr ac hten 
verdwijnt door verdamping via de bladeren. Tevens maken zij 
met hun wortels de oevers steviger. 
De Kruipwilg bijvoorbeeld, is heel nuttig als vastlegger van 
stuifzand, en wordt dan ook in sommige duinaanplantingen 

veelvuldig gebruikt. 
Andere soorten worden veel aangeplant om hun bruikbare buigzame 
takken (voor bind- en vlechtwerk), of om hun hout dat heel 
geschikt is om klompen te maken. 

Indien we even die prachtige wilgekatjes van naderbij bekij
ken, dan zien we eigenlijk dat er twee vor,men bestaan, 
-Uiteraard, men kan heel gemakkelijk de vrouweli jke blo empjes 

van de mannelijke onderscheiden. Nu 1s het zo dat eenzelfde 
plant alleen vrouwelijke df mannelijke katjes heeft, 
Een wilgekatje ~etsaat uit talrijke aparte bloempj es . 



Wanneer we één zo'n bloempje van naderbiJbekijken, en verge
lijken met onderstaande figuurtjes, kunnen we algauw het onder-
scheid tussen beide maken. 

~ - -~d- ,,J;~ 

.,._kil .,,/J!i~ 
l .7-.~, / 

/~.,t. 

mannelijke vorm vrouwelijke vonn 

Om de naam van een plant met zekerheid te kunnen vaststellen, 
onderzoekt mGn deze katjes. Men moet bijgevolg de wilg 
aantre ffen in zijn bloeiende vorm, dus in het voorjaar. 
Raadpleeg hiervoor bijvoorbeeld de "Geillustreerde Flora van 
Nederland" door E. Heimans. 
Toch kunnen we aan de hand van de vorm der bladeren de meeste 
soorten van elkaar onderscheiden. 
Op de volgende bladzijde vindt U een foto van verschillende 
bladvormen, Jlun namen zijn: 

· e) Kraakwilg (Salix fragilis L.) 
f) Treurwilg (Salix babylonica L,) 

g) Katwilg (Salix viminalis L,) 
h) Schietwilg (Salix alba L,) 
i) Bittere Wilg (Salix prpurea L, ) 
j) Salix atrocinera Brot. = ondersoort van de zeldzame 

Grijze Wilg (Salix incana Schrank,) 
k) Salix caprea L. x s. aurita L. = kruisvorm tussen de 

Waterwilg en de Geoorde Wilg (S,aurita) 
1) Waterwilg (Salix caprea L,) 
m) Kruipwilg (Salix repens L. ) 

Meestal is het heel gemakkelijk de wilgen van andere planten 
te onderscheiden , Ook tussen de wilgesoorten onderling bestaan 

heel duidelijke verschillen, Toch komen er bastaardvormen voor 
die de determinatie soms moeilijker maken, 

Veel kijk- en zoekgenot! 

Marc Struye 
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