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BESTUURSLEDEN HEEMKRING ' t SCHORRE STEENE 

Daniel Deschacht Lotuslaan 19 0498 927511 
8400 Oostende daniel.deschacht2@telenet.be 

Roland Defever Gistelsesteenweg 228 059 505150 
Penningmeester 8400 Oostende roland.defever@telenet.be 

Katrijn Dhooghe-Compernolle Roerdompstraat 57 059 508327 of 0475 367232 
Secretaris 8400 Oostende katrijn.compernolle@skynet.be 

Robert Lisabeth Heidebloemstraat 24 059 503109 of 0497 848449 
Redactie tijdschrift 8400 Oostende lisabeth.robert@gmail.com 

Raoul Decrop Steensedijk 146 059 800847 
8400 Oostende raoul.decrop@telenet.be 

Roger Fockedey Melkerijstraat 2 059 501486 
8400 Oostende 

Hugo Devos Stenedorpstraat 29-31 059 700199 
8400 Oostende Zi lvervosl@telenet.be 

Dirk Coghe Druivenlaan 16 059 700964 
8400 Oostende dirk.coghe@telenet.be 

Aline Vanslembrouck Schorremolenstraat 1 alinevanslembrouck@hotmail.com 
8470 Snaaskerke 

Patrick Delmouzee Kraanvogelstraat 36 059/ 509806 
webmaster 8400 Oostende delmouzee.patrick@skynet.be 

Philippe Menu Waterlelielaan 11 0475557422 
Coördinator Zomerexpo's 8400 Oostende 

e-mai 1: heem kringschorre.steene@telenet.be 

Heem kri ngSchorreSteene 
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• Lidgeld 2020 / website Heemkring 

• Uitnodiging Algemene vergadering 

• Boek "tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog van Stene" 

• Jaarlijkse thematentoonstelling in de molen: "Oude gebruiksvoorwerpen" 
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• Uitgave fotoboek door Georges Hiltrop 

• Sponsors 

Uw tijdschrift digitaall 

Wenst u naar de toekomst ons contactblad digitaa l te ontvangen? 
Voordelen: 

• is in kleur 
• sneller iets opzoeken 
• je spaart ruimte 
• je vermindert de papierberg 

Stuur een mailtje met je voorkeur naar heemkringschorre.steene@telenet.be 

o Enkel nog digitaa l 
o Enkel hardcopy 
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Lidgeld 2020 

Het lidgeld voor 2020 bedraagt 15,00 € en kan betaald worden op rekening 
BE24 0010 6883 7138 van Heemkring Schorre Steene 

U kan altijd ons tijdschrift sponseren en uw logo laten opnemen: minimum 
bijdrage van 30,00 € 

Gelieve uw bijdrage te wi llen storten op het hieronder vermeld rekeningnummer 
op naam van Heemkring 't Schorre Steene en ons uw logo digitaa l door te mailen. 

BE24 0010 6883 7138 

BIC: GEBABEBB 

WEBSITE 

Neem ook eens een kijkje op onze website. 

https:ljwww.steneheemkring.be/ 

of 

Heem kri ngSchorreSteene 
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Algemene ledenvergadering 

Uitnodiging 
 
 
 
Alle leden worden hierbij vriendelijk uitgenodigd voor de 2de Algemene ledenvergadering  
 
In de molen van Stene, Stenedorpstraat  
 
Op dinsdag 22 oktober 2019 om 18.30 uur 
 
 
Agendapunten zijn o.a. 
 
• Wijzigingen aan de statuten van de vereniging 
 
• Samenstelling van het bestuur 
 
• ….. 
 
 
 
 
Het bestuur 



Tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog van Stene 

Boek te koop 

Met de jaarlijkse tentoonstelling 2018 werd ook een boek uitgegeven "Tekstaffiches uit de Eerste 
Wereldoorlog van Stene. 

Het geschiedkundig belang van de oorlogsaffiches is zonder twijfel zeer groot. De affiches en de 
geschreven berichten waren het belangrijkste en enige communicat iemiddel t ussen de diverse 
overheden en de bevolking in het door de Duitse t roepen bezette gebied. 
Alle aspecten van het dagelijks leven kwamen op de affiches aan bod. 
Het ging om de voedselvoorziening in brede zin, regeling van de markt, opeisingen allerhande, 
afschrikwekkende affiches over terdoodveroordelingen, mededelingen betreffende mil itaire 
verricht ingen, maatregelen tegen besmettelijke ziekten, samenscholingsverbod, hondsdolheid, enz ... 

Het boek samengesteld door Daniel Deschacht en in eigen beheer uitgegeven door de Heem kring 't 
Schorre Steene op een beperkte oplage is nog beschikbaar 

Technische informatie 

Formaat : A4. 
In kleur - garengenaaid gebonden - 128 
bladzijden. 

Kostprijs : 24,00 €. 
Leden aangesloten bij de heemkring krijgen een 
korting en beta len slechts 22,00 €. 
Verzendingskosten zij n niet inbegrepen. 

Geïnteresseerd ? Stort dan het verschuldigde 
bedrag op het rekeningnummer van de heemkring 

BE24 0010 6883 7138 - GEBABEBB 
Gelieve duidelijk te vermelden "Boek 
Tekstaffiches" en uw adres. 

Of neem contact met één van de bestuursleden 

E-mail: heem kringschorre.steene@telenet.be 
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Jaarlijkse tentoonstelling in de molen 
 

Van vrijdag 1 november tot en met zondag 3 november in de molen van Stene, 
Stenedorpstraat onze jaarlijkse thematentoonstelling: 

 

“ Oude gebruiksvoorwerpen” 

 

 
 
 
 



40ste jaargang – nr. 3 blz. 8 

 
 

Ons bestuurslid Hugo Devos, gewezen uitbater van het bekende Gasthof Vossenhol in 
Stene dorp,  is een gepassioneerd verzamelaar van oude gebruiksvoorwerpen. 

Uit zijn rijke verzameling toont hij ons een 150 tal objecten. 

Nostalgische voorwerpen… 

Tijden veranderen. Onder andere door nieuwe technologische vondsten, komt het 
geregeld voor dat we bepaalde zaken anders gaan doen en bepaalde voorwerpen niet 
meer gebruiken. Het zijn artikelen die voor hele uiteenlopende, maar soms ook de meeste 
simpele doeleinden gebruikt werden. 

De tentoongestelde voorwerpen worden netjes opgelijst en beschreven in een door Hugo 
Devos samengestelde brochure.  
De brochure wordt uitgegeven door de Heemkring ’t Schorre Steene. 

 

Het boekje op A5 formaat telt 160 blz. . Omslag in kleur, binnenwerk zwart/wit. 

Openingsuren 

De tentoonstelling is open op vrijdag 1 november en zaterdag 2 november van 
13.00 tot 18.00 uur.  

Zondag 3 november van 11.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur. 

 

De leden van de heemkring ’t Schorre Steene worden uitgenodigd op de vooropening 
van de tentoonstelling op donderdag 31 oktober om 19.00 uur in de molen van Stene. 

 

Zoals steeds is iedereen welkom en de toegang tot de tentoonstelling is GRATIS. 
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ZOMEREXPO’S 2020 IN DE MOLEN 
 

 

 
 
Het reglement voor de zomertentoonstellingen in 2020 zal vanaf 1 november 2019 
beschikbaar zijn. Er zijn enkele aanpassingen in vergelijking met de tekst van 2019. Deze 
worden in de marge aangeduid. 
Het reglement kan per e-mail aangevraagd worden bij de coördinator op 
fimenaco2@gmail.com.  
Eventueel kan het reglement ook per post aangevraagd worden bij Filip Menu, 
Waterlelielaan 11, 8400 Oostende. 
 
Alle gegevens die de leden aan de heemkring hebben medegedeeld ter gelegenheid 
van hun aanvraag voor deelname aan de zomertentoonstelling van 2019 en de 
bijkomende gegevens die de geselecteerden hebben opgestuurd, werden gewist in 
overeenstemming met de voorschriften van de GDPR. 
Iedereen die wenst deel te nemen in 2020 zal bijgevolg een volledige aanvraag moeten 
invullen en alle nodige bijlagen verschaffen. 
 
Voor de heemkring was 2019 een transitiejaar op het vlak van de zomertentoonstellingen 
omdat het reglement grondig gewijzigd werd en een nieuwe coördinator zijn intrede 
deed.  Daardoor werden afwijkingen aan de bepalingen van het reglement met 
soepelheid behandeld.  
 
Het bestuur staat erop dat in 2020 het reglement nauwgezet gevolgd wordt. Enkel zo kan 
de heemkring aan alle kandidaten en exposanten een zelfde behandeling garanderen.. 
 
 
 
Filip Menu 
tentoonstellingscoördinator 2020 
 
 

.L 



DE ZEVENDE DAG 

5 mei 2019 

Zondag 5 mei zaten opnieuw drie gastsprekers op de praatstoel in de molen van Stene. Mevr. Sabine 

CAMPANA, dhr. Lionel DEWULF en mevr. Nadia STUBBE. 

Moderator van dienst mevr. Katrijn Compernolle 

De gastsprekers samen met het bestuur van de heemkring. Vlnr. Daniel Deschacht, Roger Fockedey, Katrijn 

Compernolle, Raoul Decrop, Sabine CAMPANA, Patrick Delmouzee, Nadia STUBBE, Hugo Devos, Lionel 

DEWULF, Dirk Coghe, Roland Defever. 

Sabine CAMPANA 
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Mevrouw Sabine Campana geboren te 

Oostende, gehuwd, en moeder van 

t wee zonen Benoit en Bruno en 

grootmoeder van Roosje en van een 

nieuwe spruit in juni. 

Studeerde aan het Koninklijk 

Atheneum Oostende en zette haar 

studies verder met vooral een 

interesse voor talen. Studeerde af in 

Moderne Talen aan het RIHO Brugge. 
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Sedert 1986 werkzaam bij, toenmalige, Kredietbank, heden KBC en dit jaar dus 33 jaar en steeds in 

Oostendse kantoren. Heeft veel zien veranderen in het bankwezen en dan voora l digitaal. Klanten zo 

weinig mogelijk naar bank toe laten komen . 

Heeft veel interesses. Wat nog licht is uitgedrukt. Speelt tennis sinds haar 8 jaar, nu nog steeds in 

competit ie. Veel wandelen, citytrips maken, muziek, fi lm, theater maar na het overlijden van haar 

echtgenoot wat een enorme impact op haar leven heeft gegeven, besliste zij om meer vrijwilligerswerk te 

doen. 

Tot eind 2017 in het Zorghuis Oostende. Zij helpt al 10 jaar bij de administratie van een blinde psycholoog. 

Zij houdt al 4 jaar boekbezoek bij allochtone kleuters en is al 3 jaar buddy van een Syrische dame om haar 

zo het Nederlands bij te brengen. Vorige zomer vertrokken net voor de Pyreneeën en 800 km alleen de 

pelgrimsroute naar Compostella gestapt. Dat gaf haar t ijd voor zichzelf . Hoofd leegmaken maar vooral om 

geld in te zamelen voor een ander project VILLA VIP. Dit is een kleinschalige w oning waar steeds t ien 

volwassenen met een verstandelijke beperking samen verblijven met een inwonend zorgkoppel. Te 

Bredene gelegen in de Fritz Vinckelaan. Sinds 2016 en tot op heden acht soortgelijke woningen in 

Vlaanderen. En mocht het bedrag van 2500 Euro opgehaald nog niet voldoende zijn werkt Sabine nog af en 

toe mee met de activiteiten van de bewoners van VILLA VIP. 

Dit is nog niet alles, vorig jaar lid geworden van de Leesclub van De Grote Post en ook daar nog vrijwillig. 

Een bezige bij met een groot hart ! 

LIONEL DEWULF 

Lionel Dew ulf, ere-advocaat en ere-magistraat, 

geboren te Oostende 18 mei 1948, groeide op in de 

wijk Konterdam-Meiboom. Lager onderwijs in de 

Sint-Lodewijkschool Konterdam, middelbaar 

onderwijs in het Onze Lievevrouwcollege te 

Oostende om de universitaire studies te beëindigen 

in het K.U. Leuven als Doctor in de Rechten. 

In 2012 op pensioen na een loopbaan als subsituut-arbeidsauditeur (openbaar ministerie) te Brugge en 

Oostende, rechter in de arbeidsrechtbank te Brugge en Oostende, raadsheer in het arbeidshof te Gent, 

tenslotte Kamervoorzitter arbeidshof. 

Was al t ijdens de rechtenstudies bijzonder geïnteresseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid. Politieke 

geschiedenis van België, Oostends erfgoed en heemkunde. Maar wat hem ook nauw aan het hart lag was 

het werk geschreven over het sociaal statuut van de zeevisser. Er was toen geen arbeidsovereenkomst, w el 

gebruiksrecht. Met de Wet in 1928, onder gouverneur Baels, kwam daar verandering in. 

Vele werken gepubliceerd ondermeer in De Plate. Hieronder een kleine bloemlezing : 

• 100 jaar Vo lksbond Oostende 1896-1996 

• 200 jaar rechtbank van koophandel Brugge-Oostende 

• 2017: Een bijzonder herdenkingsjaar voor de stad Oostende: 750 jaar stadsrechten 

• De gemeenteraadsverkiezingen in het na-oorlogse Stene 
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• De staking van de oostendse spelbedienden in 1957 : een voetnoot in de sociale geschiedenis van 

ons land ! 

• De zeewijding te Oostende, vroeger en nu : aflevering 1/ 2/ 3 

• Het verdwenen museum voor moderne religieuze kunst te Oostende 

• Oostende, stad in Nieuw-Zeeland 

• Over het onstaan van de Christelijke mutualiteit en de Volksbond te Oostende 

Sociale en politieke interesses ten top ! 

Nadia Stubbe 

Nadia Stubbe geboren te Oostende, woonde tot 

haar huwelijk op het Hazegras, verhuisde daarna 

naar de wijk Konterdam-Stene waar ze nog steeds 

woont. Na kleuter en lager onderwijs in de Alfons 

Pietersschool op het Hazegras, zette zij haar 

opleiding verder in het Koninklijk Lyceum richting 

Economische Wetenschappen. 

Na een jaar stagiaire bij de Radio Maritieme Diensten, startte zij in 1980 als bibliotheekbediende in de 

Stadsbibliotheek Oostende, waar zij nu nog alt ijd werkt. Zag ook in haar branche veel zaken veranderen 

ten goede en ten kwade ? Bibliotheken niet meer zo een stoffig gedoe. Automatisch ontlenen, 

digitalisatie, nevenactiviteiten die niets met boeken te maken hebben, verwachtingen van de leden, jong, 

oud, en bezoekers van een bibliotheek. Het verder inspelen van de digitalisatie, e-reader als een 

voorbeeld, wordt belangrijk in toekomst. Maar Nadia is niet alleen gepassioneerd door boeken en lezen. 

Naast het handwerken, puzzelen en koken, heeft zij een andere passie " Heemkunde" . 

Is lid van De Plate sinds 1984, 2001 toegetreden tot het bestuur en sedert 2003 secretaris van de 

vereniging. Het Stadsmuseum Oostende is een heemkundig en geschiedkundig museum te Oostende. 

Gevestigd in Huize Louise Marie, Langestraat. De Koninklijke Heem-en Geschiedkundige Kring 'De Plate' is 

er gehuisvest en doet er heemkundig onderzoek, beheert de collectie van het museum. Spijtig dat veel, 

niet alles kan tentoongesteld worden wegens plaatsgebrek. 

Verspreidt maandelijks het magazine 'De Plate' onder zijn leden met heemkundige bijdragen over 

Oostende en zijn inwoners. 

Samenwerking met stadsbestuur loopt niet altijd van een leien dak. Identiteit 'De Plate' verdwijnt" 

Baliewerkers weinig affiniteit met heemkunde. 

Heemkundige kringen gaan er wel op een of andere manier op vooruit maar vernieuwing is moeilijk. 

Engagement is moeilijk. Samenwerking tussen de heemkringen wordt nodig ! 

Maar Nadia heeft zich altijd gesteund gevoeld door Georges ! 
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Cohousingproject Boldershof - vondsten 

Het Cohousingsproject Boldershof in de Stenedorpstraat begint vorm te krijgen. De 
nieuwbouw is al gevorderd en er wordt ook gewerkt aan de restauratie van de oude 
hoeve. Twee e lementen trokken onze aandacht. 

1) ESTAMINET 

Bij het verwijderen van een bouwsel gelegen tegen de noordelijke zijgevel van de 
hoeve kwam het opschrift "Estaminet" tevoorschijn. Meteen een duidelijk bewijs dat in 
de hoeve ook herberg werd gehouden. Het bestaan van de herberg was geen 
onbekend gegeven. In 1906 werd de herberg "Het Boldershof" opengehouden door 
Leopold Delanghe en zijn echtgenote Rosalie Dejonghe 1• De naam van de hoeve 
duidt mogelijks aan dat er een bolbaan verbonden was aan het café. 

2) BRANDPLAATJE. 

Boven de ingangsdeur van de hoeve, iets onder de dakrand hangt een beschadigd 
p laatje volled ig in het wit overschilderd net als de gevel. Net door de overschildering 
trok het weinig de aandacht. Het betreft een metalen schildje van co 2 bij 2 1 /2 
decimeter. Dit brandplaatje kan al ongeveer zo'n honderd jaar oud zijn. Deze 
brandbestendige l 9e eeuwse schildjes zijn in feite slechts kentekenen van verzekering, 
maar in zekere zin kunnen ze ook als rec lame-object hebben d ienst gedaan. Destijds 
werden ze op aanwijzing van verzekeringsmaatschappijen met spijkers bevestigd aan 
gevels of muren van huizen in de stad en ook aan talrijke boerenhofsteden, meesta l 
op een hoogte van 3 tot 5 meter boven de begane grond. Al werden panden geheel 
of gedeeltelijk door brand verwoest, de schildjes zouden het zonder twijfel overleven 
en zij zouden het mogelijk maken, vast te stellen welke maatschappij onder welke 
voorwaarden de schade zou vergoeden. De schildjes in kwestie worden heel 
karakteristiek "brandverzekeringsplaatjes" genoemd o f kortweg "brandplaatjes". 
Die brandplaatjes zijn te vergelijken met onze brandpolis en werden tegen de gevel 

1 Daniel Deschacht. Cafés van vroeger en nu op Steene-dorp, d'Hooge Bai1·ière, Steene-Statie, de Conterdain en de 
Nieuwe Koers. Uitgegeven door de heemkring 't Schon-e Steene. blz.15 
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gespijkerd a ls bewijs dat de eigenaar zijn huis tegen brand verzekerd had. Er wordt 
verteld dat in het geval van brand de b lussers bij zo'n huis extra hun best deden om 
een premie van de verzekeringsmaatsc happij op te kunnen strijken als ze de sc hade 
wisten te beperken. 

Opschrift en voorstemng 

LA BELGIQUE 
{Koningskroon) in zoverre beschilderd: letters in goud, kroon rood en goud - tegen 
lichtblauwe achtergrond. 
La Belgique S.A. 
Compagnie d' Assurances, Brussel, 1855 

Het brandplaatje aan het Boldershof 

Een origineel exemplaar 

Hoeve Theebus 

Ook aan de voorgevel van de hoeve Theebus, Schorredijk in het midden onder de 
dakrand, is een brandplaatje bevestigd. 
Het is ovaal van vorm. Door de opeenvolgende overschilderingen is het logo 
onleesbaar geworden. 

Danie l DESCHACHT 
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Edgard Adolphe "Eddie" Van Haverbeke in memoriam 

Op 20 april 2019 overleed Eddie Van Haverbeke op 86 jarige leeftijd te Oostende in het Az 
Damiaan. Hij werd te Gent geboren op 2 oktober 1932. 
Hij was voora l gekend als voorzitter van het West-Vlaams documentatiecentrum voor 
Familiegeschiedenis FV-Oostende. Hij was tevens ere secretaris-generaal en stichter van 
de Vlaamse Verenig ing voor Familiekunde vzw (Familiekunde Vlaanderen}. Drager van 
verschillende eretekens 
Onze oprechte deelneming aan zijn echtgenote en familie. 

SCHENKING 

Mevr. Jasmine Dumollin schonk de heemkring een aanta l foto's van haar vader Etienne 
(Stephaan) Dumollin. Etienne was vishandelaar en woonde op de Konterdam. Hij was een 
getalenteerd voetballer en speelde in de vijftiger jaren bij het "Véégeetje op den 
Armenonville"(KVGO}. 

Foto: De p loeg van KVGO in 1952. Bovenaan vierde van links Etienne Dumollin. Kent u de 
andere spelers nog ? 
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Oude gebruiksvoorwerpen: 77 

OSSENJUK 

Beschrijving: 

• Volledig in hout vervaardigd 
• Totale lengte 164 cm 
• Breedte boom 7 cm 
• Hoogte 14 cm 
• Breedte uitholl ing 25 cm 

Gebruik en werking : 

Het ossenjuk werd gebruikt tussen de jaren 1701-1950. 
Het juk werd om de nek van 2 ossen (runderen) gelegd om een kar te trekken of om de akkers 
te bewerken. 

Het voorwerp is te bezichtigen in het Gasthof Vossenhol Stene. 

Hugo Devos 
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Uitgave van een Fotoboek 

Recent verscheen een fotoboekje met mooie afbeeldingen van de wijk "Conterdam" op 
Stene en van Oostende getiteld: 

"Massenhove, Alphonse Joseph Robert. Fotograaf te Oostende, Stene-Conterdam". 

Alphonse Massenhove was niet alleen fotograaf, hij baatte samen met zijn echtgenote op 
de Konterdam de Boek- en Papierhandel "Sneeuwwitje" uit, Zandvoordestraat 40 (nu 58}. 

Dit werkje in zwart-w it telt 60 b ladzijden en is samengesteld door Georges Hiltrop. De foto 's 
komen allen uit het private archief van Alphonse Massenhove. 

Meer info bij Georges Hiltrop, Kwartelstraat 15, 8400 Oostende 
Georgeshiltrop l 5@gmail.com 

GEBOORTE · HUWELIJK · JUBILEUM - FEEST 

dumon)C 
Pilll'D 
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Torhoutsesteenweg 482 1 8400 Oostende 
059 804 918 1 oostende@dumonprint.be 
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Elektriciteitswerken Lestaeghe cvba 
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t ( M rf Tel. 059 80 02 84 info@lestaeghe.be lr M rJ 
BTW BE0872.ll83.12B www.lestaeghe.be 
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1 ~ ~roufuerij ~trubbe 

Brouwerij Strubbe 
Markt 1 
8480 Ichtegem 
Tel: 051 58 8116 

- --

Fax: 051 58 24 46 
info@brouwerij-strubbe.be 
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Rouwcentrum Jim RAES 

Uitvaartzorg voor mensen ... 
door mensen ... 

Slaclnersstraat 23 - Oostende 

tel: 059 / 330 007 
gsm: 0474 / 205 600 

Praat café 

't Steentje 

Steensedijk 
92 

8400 
Oostende 
~ 0472 
348543 

gesloten op dinsdag 
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