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W O O R D V O O R A F . 

Het laatste nummer van deze jaargang valt U wat 

later in de bus, waarvoor onze verontschuldigingen 

Als wij even achter ons mogen kijken dan moeten 

wij op drie geslaagde activiteiten terugkijken . 

Enerzijds was er de geslaagde Allerheiligenten

toonstelling, de vele honderden bezoekers waren 

meer dan benieuwd en verbaasd over zoveel vaar

digheid in een expositie die terecht de titel. 

"Vaardige Vingers" meekreeeg. 

Onze Zieltjesavond met pannekoeken kende eerder 

een matig sukses, wellicht hadden onze lezers 

de datum uit het oog verloren of was de zondag

avond niet de ideale avond voor het houden van 

dit pannekoekenfestijn. 

Wie niet aanwezig was op de voordracht door 

de heer H. Vermeire had zeker meer dan ongelijk, 

wij kregen er een boeiende en met voorbeelden 

doorspekte voordracht over de wondere wereld 

van de microscopen. 

Aan alle leden tens lotte wensen wij, het bestuur 

en de voor zitter van de Heernkring't Schorre Steene 

een voorspoedig en vredevol 1986 ! 

Paul Vandewalle 

Voorzitt er. 



TOESPRAAK door de voorzitter van het feestcomiteit Stene-dorp 
n.a.v. 20 jaar pastoor E.H. J. Gesquiere te Stene-St Anna. 

Mr. Pastoor, mag ik U iets voordragen ••• 

't Pastoorke kwam hieraan 
Hij had een nieuwe baan 
't is twintig jaar geleden 
en iedereen is tevreden 

Een herder zou hij zijn 
voor groot en klein 
arm of rijk 
als je maar van Stene zijt 

Hij vloog erin 
van in 't begin 
door schorre en klei 
en langs de Steense wei 

Met de fiets kwam hij gevlogen 
al zingend en opgetogen 
om 't jaarlijks bezoek te brengen 
en 't parochieblad te verlengen 

was je bij toeval ziek 
of lag je in de kliniek 
't Pastoorke kwam u bezoeken 
al had je hem niet geroepen 

Kritiek moet je hem niet geven 
Hij heeft een spreuke in zijn leven 
Toe, alè zeg het maar !!! 
Ait beter kunt doe't zelve ! 

Mag ik U in naam van het feestcomiteit een geschenk over
handigen, gemaakt door Steense handen ••• 

F. Zutterman 
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VANTROOST REDGIE 

Vuur baken 
Aan de 
Noordzee 
TRiomfeert 
OOSTende 

Het tekenen en schilderen zit hem i n het bloed . Grootvader was 
kunstenaar en dit heeft Redgie wel meegekregen toen hij op 1 
maart 1943 te Oostende werd geboren . Reeds in de lagere school 
hield hij zich bezig met aftekenen, zodat de plaatselijke l e
raars hem opmerkten de "tekensèhool" te volgen. Als 14- jarige 
is hij de Stedelijke Kunstakademie binnenges tapt en volgde de 
richting tekenen en schilderen. Er volgden vier jaar akademi
sche vorming onder leiding van de leraars Sorel, Servais en 
Vandenberghe. Driemaal werd hij laureaat. Intussen volgde hij 
dagschool in het Stedelijk Technisch Instituut en behaalde 
het diploma reklameschilder . Van 1961 tot 1972 oefende hij dit 
beroep uit. Maar zijn jeugdzonde kwam steeds naar boven: te
kenen en schilderen. Zijn eerste tentoonstelling dateert van 
1961. En dan vervolgde hij met collectieve tentoonstellingen 
op eigen bodem en in het buitenland. Vele genres durfde hij 
aan: portretten, landschappen, naakten, maar hetgeen waarin hi 
zich het meest in zij element voelde was: de zee. In het groot• 
ste deel van zijn oeuvre kan men dan ook Oostende en de Zee 
niet wegdenken, omdat hij ermee samen is opgegroeid. Dit na
tuurelement was zijn inspiratiebron in al zijn facetten. Vanaf 
1972 vinden opmerkelijke tentoonstellingen pl aats te Oostende 
en te Brugge. Vermeldingen en prijzen vallen hem te beurt, zo
wel in binnen- als in buitenland: Dallas (Amerika) . Reeds 25 
jaar brengt hij zijn werk naar voor langs olieverf, ecoline, 
pastel en pentekeningen, gekleurd via met water aangelengde 
Oostindische inkt. Meer en meer wordt hij opgemerkt en zo komt 
er werk van hem in musea en privi-verzamelingen. Ter gelegen
heid van hun 25 jaar huwelijk wordt een prachtig zeezicht, een 
Van Tr oost , aangeboden aan hun Koninklijke Hoogheden Prins 
Albert en Prinses Paola door de Stad Oostende en de Zeemacht. 

Als Brug tussen zee en polder r icht de kunstschilder zijn 
atelier en tentoonstellingszaal in,in het molenaarshuis te 
Stene-dorp. Zijn grote liefde voor de zee heeft hij nu gedeeld 
met dit landelijk dorpje en het omge vend polderlandschap. 
Iedereen is er van harte welkom! 

Fred. Dufait . 



Oostende tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. 

Van de heer R. T'Jonck, advokaat en Stafhouder 

aan de Balie te Brugge mochten wij een interessant 

dokument ontvangen. Het is een schematisch over

zicht van de gebeurtenissen te Oost'ende en om

geving vanaf augustus 1914. De tekst werd opge

maakt door Martha Temmerman, echtgenote Richard 

Huybrechts. Tijdens de oorlog woonde zij aanvan

kelijk in de Hofstraat, nr 18 en later in de 

Langestraat, nr 82. De zoon van deze dame, de 

heer Joseph Huybrechts, F. Lenoirstraat, 95, 

1090 Brussel, heeft de tekst aan de voornoemde 

heer î'Jonck overhandigd. De tekst is in het frans 

gesteld maar werd door ons vertaald. 

1914. 

augustus: 
8. Vertrek van het 3de Linieregiment. Schorslng 

van het telefoonverkeer voor het gewone publiek. 

Eerste helft van de maand: opeising van wagens, 

paarden, auto's, enz ... 
13.Luik valt in de handen van de Duitsers, daarna 

Namen, Hoei en Dinant. 

14.Gevechten te Tienen; het 3de Linie trek terug 

naar Leuven, later naar Mechelen. 

ZO.Brussel ~ordt door de vijand bezet. 
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25.Schermutselingen tussen gendarmes en Uhlanen 

bij de Snaaskerkebrug, 5 gendarmen gedood. 

Ieder dag komen van alle kanten vluchtelingen 

aan: het is maar een triestig zicht. 

september. 

12.Wij ontvangen nieuws van Arthur ( van wie WlJ 

zonder nieuws waren sedert 4 weken). Hij werd 

gekwetst aan de linker arm ( armbreuk) en 

wordt verzorgd in het Sint-Thomashospitaal te 

Leuven. 

He heer en mevrouw De Bacl:er uit Leuven ge

vlucht komen bij ons aan en vertrekken op 7 

oktober naar Engeland. 

22.Een "taube "(?) overvliegt de stad ( triestig 

voorteken). 

23 . Een zeppelin bombardeert de stad om 11 uur 

's avonds, stoffelijke schade. 

oktober. 

4. Hxndzame kondigt een zeppelin aan: de volledige 

stad wordt verduisterd maar hij komt niet over 

Oostende . 

Langs Gent rond bekomen wij nieuws over Arthur, 

hij is in Heverlee. Vader had een zwaar ongeval 

ik ben op bezoek geweest . 



8 . Aankomst van het 3de Li nie, op terugtocht uit 

Walem . 

10 . Het Belgisch Hoofdkwartier komt te Oostende 

aan. 

11 . De verbindingen worden verbroken, Richard kan 

niet naar Gent . 

12.Vertrek van het Belgisch Leger . 

13.Oom Adolphe komt uit Gent toe. Wij overwegen san 

en naar Gent te vertrekken over Holland. Het te 

slechte weer doet ons van het plan afzien. 

15 . De Duitsers trekken om 10 uur Oostende binnen, 

alles is kalm. Ernest komt ook bij ons aan. 

De Duitsers plaatsen kanonnen bij het Hotel 

du Phare. 

23 . Bombardement van de Majestic . 

26.Een eerste mijn ontploft . Verschrikkelijke 

ontploffingen en zware slagen tijdens de nacht. 

31. Wij verhui zen naar Marie . De kanonnen bulderen 

inde verte . 

november. 

Sedert einde october zien wij enkele krijgsge

vangenen voorbijkomen en dagelijks komen er 

gekwetsten aan, onderwie zeer veel Belgi sche 

soldaten. 

( wordt vervolgd) . 
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OOSTENDE. 

KRUISPUNT VAN EUROPA, EEN KONINKLIJKE STAD. 

Uitgeverij_Map~amundi Drukkerij_Goekint 

Een aantal (23) eminente Oostendekenners leveren een belang
rijke bijdrage over het historische en hedendaagse Oostende en 
Stene. 
ondermeer: 

- Facetten van een bewogen geschiedenis 
- Draaischijf in het Europees verkeer. 
- Stoere vissers, geprezen gastheren. 
- Koningin der badsteden. 
- Stene 
- Oostende als sportstad 
- Oostendse taal en talenten (kunstleven). 
- Investeren in de toekomst (bespreking van verschillende 

merkwaardige scholen van Oostende en bouwen voor morgen: 
een uitdaging voor het beleid). 

Het wordt een prachtig boek, zeer verzorgde lay-out, schit 
terend gëilustreerd en boeiend geschreven. 

Misschien een onvergetelijk geschenk ! 

Techn. gegevens: 

- een uitgave van Mappamundi, Knokke 
- gezet, gedrukt en ingebonden door pvba Goekint. 
- formaat: 25 X 33 cm (Mercatorfondsformaat). 
- gebonden in linnen kaft met goudstempel en ge-

plastifieerde stofwikkel. 
- papier van allerfijnste kwaliteit. 

Prijs: thans 1450 fr. Verschijnt op 16 december 1985 . 

liet boek kan worden bekomen door storting van het bedrag op 
bankrekening van Dhr. Cloeckaert Marc (Mappamundi) - Sport
laan 3 8420 De Haan. - BBL 384-0444264-88. Het boek wordt U 
dan persoonlijk thuisbezorgd. Ofwel na telefonsche afspraak 
met Dhr. Cloeckaert (tel: 059/234589) na 19 u. 
Gelieve duidelijk naam, adres en gewenst aantal te vermelden. 
Dank bij voorbaat. 



DE HEEMKUNDIGE KRING ' T SCHORRE STEENE NODIGT U VRIENDELIJK 

UIT TOT EEN VOORDRACHT OVER; 

HET VLIEGVELD TE STEENE 

aspecten van de burgerluchtvaart te Steene 

door de heer \falter Ma jor , auteur van verschillende publi
caties over dit onderwerp. 

OP VRIJDAG 7 FEBRUARI 1986 OM 20U30 

IN GASTHOF VOSSENHOL TE STENE - DORP. 

Iedereen is van harte welkom, Inkom gratis. 

» De jaarlijkse contactvergadering voor de kunstenaars van de 

STEENSE GROEP gaat door op donderdag 20 februari 198b om 20u 

in Gasthof 't Vossenhol. We zullen er van gedachten wisselen 

en afspraken maken voor de tentoonstellingen die dit jaar i n 

Stene - dorp en op de Konterdam worden georganiseerd. Alle 

leden - kunstenaars zijn van harte welkom, 

" De jaarlijkse ALGEMENE VE~GADERING van de heemkring 'tSchorre 

gaat door op VRIJDAG 14 MAART 1986 in Gasthof 't Vossenhol. 

Naast het officiële gedeelte is e r een diareportage voorzien 

over "REIZEN DOOR NOORD-AFRIKA" door Dhr. L. Bundervoet, Zo

als steeds is er ook weer een lekker hapje voorzien . 



Van le11zen e11 rr1içroscoper 

Antoni van Leeuwenhoek 1632 -1723 

Amoni van Leeuwenhoek werd geboren in Delft 
op 24 oktober 1632; zijn vader was manden
maker en zijn moeder de dochter van een 
brouwer. Nadat hij een tijd op school had 
gezeten in Warmond, kwam hij terecht in 
Amsterdam waar hij boekhouder werd bij een 
Schotse lakenhandelaar. In die lakenhandel 
werden regelmatig dradentellers gebruikt om 
de kwaliteit van het laken te controleren. 
Waarschijnlijk is Van Leeuwenhoek toen meer 
dan alleen draden gaan bekijken, en is zo zijn 
belangstelling gewekt voor het onderzoek naar 
het kleine in de natuur. 
Teruggekomen in Delft begon hij een manu
facturenhandel; in 1660 werd hij benoemd tot 
kamerbewaarder van de schepenen van de stad 

t 3 



Delft, een erebaan met een regelmatig inkomen I i..; 

en weinig werkzaamheden. Daarnaast legde hij 
zich toe op de kunst van het landmeten; in 1669 
deed hij examen om landmeter te kunnen 
worden. De wiskundige kennis die hij hierbij 
opdeed, is van groot belang geweest bij al zijn 
microscopische onderioekingen. Want hiermee 
heeft Van Leeuwenh6ek zich een groot deel van 
zijn leven beziggehouden (wanneer en hoe hij 
ermee begonnen is, is niet bekend). Hij 
ontwikkelde een enorme vaardigheid in het 
slijpen en hanteerbaar maken van lenzen. Deze 
hadden een oplossend vermogen (vermogen tot 
zichtbaar maken van afzonderlijke details) dat 
pai in het begin van de l 9e eeuw is overtrofîen. 
Zijn ma~ier v~ _slijpen heeft hij altijd angst• 

vallig'verzwegen, en het geheim ervan is door 
hem in zijn graf meegenomen. Gedurende zijn 
lange leven heeft hij vele honderden 
microscopen met eigengemaakte lenzen , 
vervaardigd, op de meeste waarvan zich 
permanent een preparaat bevond dat hij met 
verschillende soonen belichóng bestudeerde. 
Slechts een tiental microscopen is bewaard 
gebleven. · •-

Brieven 
Van Leeuwenhoek heeft nooit een boek 
geschreven. Datgene wat hij zag en w.uuv.m hij 
de buitenwereld in kennis wilde stellen, 
beschreef hij in brieven, in het Hollands 
geschreven, die hij links en rechts aan bekende 

personen stuurde. Hij heeft er vele honderden 
verstuurd, en een aantal ervan is al tijdens zijn 
leven gedrukt en gebundeld uitgegeven, ook in 
Latijnse vertaling. Van groot belang voor leven 
en werk van Van Leeuwenhoek is zijn 
introductie bij de Royal Soáety geweest. Op 
28 april 16 7 3 schreef zijn vriend, de Delftse ans 
Reinier de Graaf, aan de secretaris van dit 
Londense geleerde genootschap, dat de heer 
Leeuwenhoek onlangs microscopen had 



gemaakt die de door anderen vervaardigde 
~emplaren verre overrroffen. Dit eerste contact 
1s tot een levenslange relatie uitgegroeid: een 
~oot aantal van zijn brieven mee verslagen van 
ZIJD waarnemingen is in de "Philosophical 
Transactions"van de Royal Society gepubHceerd. 

Onderzoek 
Werkelijk van alles heeft Van Leeuwenhoek 
door zijn microscopen bestudeerd: draden wol, 
het embryo van de nootmuskaat, zoutk.rEta.llen, 
de eitjes van parasitaire sluipwespen, ' 
oorsmeer .. . Met een aantal onderzoekingen in 
het bijzonder heeft Van Leeuwenhoek terecht 
faam verworven. De rode bloedlichaampjes van 
de mens, die al in 166 1 door Marcello Malpighi 
waren beschreven maar waaraan weinigen 
aandacht hadden besteed, werden in 16 7 4 voor 
het eerst door Van Leèuwenhoek vermeld. 
Ondanks herhaalde ~aarnemingen meende hij 
tot aan zijn dood toe dat ze bolvormig waren. 
Toch is door zijn werk her bloedonderzoek op 
gang gebracht; hij ontdekte de ovale vorm van 



de bloedlichaampjes bij de lagere gewervelden Ab 
en hij zag de kern hierin. 
In 1688 ontdekte hij, met behulp van de "aal
kijker" waarmee hij de bloedvaten in de staart 
van een jonge paling bekeek, de capillaire haar
vaten. Hiermee had hij de laatste schakel 
gevonden in de theorie van William Harvey, die 
in 1628 door middel van een aantal 
experimenten had bewezen dat het bloed van 
het hart door de slagaders naar het lichaam 
stroomt en door de aders weer terugkeert. Tot 
dan toe was men van mening geweest dat er 
geen circulatie van het bloed plaatsvond, maar 
dat he~ in een klotsende beweging in aders en 
slagaders heen en weer bewoog. Het enige wat 
nog ontbrak aan het bewijs van de juistheid van 
Harveys theorie, was een waarneembare 
verbinding tussen slagaders en aders, waarvan 
het bestaan nu door Van Leeuwenhoek werd 
aangetoond. 
Beroemd werd hij ook door zijn ontdekking 
van mannelijke zaadcellen bij de mens en vele 
diersoorten. Hierdoor kreeg Van Leeuwenhoek 
te maken met twee problemen die de geleerde 
wereld al vanaf de Oudheid hadden bezig
gehouden: het conflict tussen epigenese en 
prefonnatie, en het al dan niet optreden van 
spontane generatie. 
De aanhangers van de leer der epigenese 
meenden dat bij de ontwikkeling van een nieuw 
organisme alle organen na elkaar opnieuw 
ontstaan, als het ware aan elkaar aangroeien . . 
De preformatieleer houdt in dat in de kiem 
- de bevruchte eicel - alle delen van het 
organisme reeds in het klein aanwezig zijn, 
omdat in de geslachtscellen van de ouders 
telkens een klein deeltje van elk orgaan 
aanwezig is. Binnen de groep van de 
aanhangers van deze leer waren er opnieuw 
twee scholen. Nam men aan dat het nieuwe 
leven voornamelijk in de eicel was voor
gevormd, dan behoorde men tot de ovisten 
(ovum = ei); dacht men dit van de zaadcel, dan 



ORIEKONINGENVIERING 1986 

Zat erdagmorgen, de 11° januari, had de Driekoningenviering 
plaats in het Feest- en Cultuurpaleis. 
In het kader van het prachtig museum van de organiserende 
Heemkring "De Plate" was het ons bestuurslid Roland Defever 
die de boon in zijn stuk taart vond. 
Hij werd dan ook koning (voor eén dag) gekroond in het bijzijn 
van vele vooraanstaanden uit de politieke, militaire, kerke.- · 
lijke en gerechtelijke kringen. 
Roland verzorgt de uitgave van ons periodiekje. Wij wensen 
hem veel geluk met deze zo verdiende eerbetoning. "Leve de 
koning!", 

DE STENELINGEN 

Voor de derde maal hopen wij U, begin april, een gezellige 
avond aan te bieden. Het wordt weer een mengeling van Kultuur, 
Kleinkunst en Humor. 
Mogen wij nu reeds Uw steun vragen door overschrijving op 
rekening: 738 - 5100387 - 52 van: 

GEDICHT 

De Stenelingen 
Oud Vliegveld 29 
8400 Oostende 

Jou metamorf bestaan 

van ondier 

tot sierraad 

heeft mij niet eens verbaasd 

omdat ikzelf 

als jij 

een vlinder 

onder heel veel vlinders ben. 
R. Fockedey 



Door zijn ontdekking van de 11zaaddiertjés" 
werd Van Leeuwenhoek een overtuigd 
aanhanger van de animalculistische opvatting, 
die hij met verve tegen zijn opponenten 
verdedigde. 

(wordt vervolgd) 

Dit artikel werd in ons kontaktblad opgenomen, naar aan

leiding van de voordracht over "Microscopen", gegeven door 

Dhr. 1-I. Vermei re in december ll. 

0 O 

d@~~:i: .. q ~ ! •,\\ • 1\ ~ W ,,_· '/ta'iil i& 
•71,1n§JS ··\\_DO~~ 

. .• 'Jl(jo . . . " . . . 
"' • •11 0 'I 

• ,: • "l 
0 -

~ ., 

MiC~E L DEPOORTER 
0NTWORPENSTRAAT, 3, 

8~00 OOSTENDE (5TE:t1E) 

VERVOER 

VERKOOP VAN ZAND EN TEElJMRPE 
VERHUU~ VAN AFZETeAKKEN 
~ ✓--. -- . . - ,,.- --

,,,J Y).-1 I ,J, · . 

1 

I ---



t1E.T VLEESWAREN 
P.V.B.A A. DEPUYDT GIBR. 
"A[f!j D AAfl DE KOP!'' 

ToRHOUT~ TEENWEC:t 1(:.16 1 1?'400 ·00$1'0'10E 

ALGEMENE VOEDiNG 
ALLE DAGEN VERSE GROENTEN/ 

FRUiT Ef1 VRUCHTEN 
CDNSERVEN° FljNE VLEE5WAREN . 
ZUiVELPRODUCTEN · SUiKERWAREN 

WijNEli • Li KEIJ RE. N Et1 lîU>®fOUCbRîOOOCJBi 

D. POLLET-VAriE>ESiEN 
Gi5TEL$TEENWEG,82,-TEL 70.9'. 09. 
B'IOO SîéNE - OO~TENDE 

ji . ~ ---' tU .--t_.:::;-..:..:-.•. .. ·.·.; _C---;- . . 
- ~ -··-:--·-: .,· . ::. . -L-.--

él, -~ ~>·fc:~i.~:~ 
J " 3 EN DIER 

coi.PAERT UJC. 
vAARJDlj~·NOORl>/.Zq 
g~~2 ttfbDlU<Iwt-lIJf 

-.! . ' \'. '· -.-
.,..__""---_, -~~~ -:-~~ ~, 



LUC VAN ACKER- DE SCHACHT 

T\.J 11E 

&UfHCXJWlRij-CHARCUTERiE 
VERS INLANDS RUN05-kALF5-

t" VARKEN5VLE[5 
KOtltlNEN EN GEVOGELTE 
ZAi10VOORDE~TRAAT 2Q 

I I 
Bff 00 CONTUMM "'._oo~rtttnE 

TEL. i'0-50.8~ 

•KOUD . EN WARM._BUFFET• 

J05 DEMlMtK 
- c.11toet1~All5ttlH& 

TutMÁAtti..É.E, I, Ottl>EftffOU> 
· . :.1, . 

1 --. ... . 
0 .. 

-

0 

. . : -
, ,,. 1)/.' 

1: --'J ... 

ARCHIMEDES5TRMT 63 
lttt>U6TRIE.PAR.I< • ~1"EJ1E. 1 1 

005 TEtiDE T~L. 059/fo.U .11 

CHARLES VAN HOOTTE 
VÀ1'1ÓV«;:t<~TRM11T, 91 
1'400 OO~l"Ettll-E.: 



i ,f. 

BLOEMLEZING uit het bezoekersboek van de tentoonstelling 

"Vaardige Vingers"; op 1, 2 en 3 november in de Ridderzaal 

van 't Gasthof Vossenhol. 

De regen getrotseerd, 't was de moeite. 

M. 
Huisarbeid uit de schaduw van het verborgene halen en in het 

licht plaatsen, maakt van ARBEID KUNST. 

E.B. 

Proficiat voor de moedige "19" 

M. 
Eén tip: ik zou bij elk werk het geschatte aantal uren ar

beid hangen: het zou bij het publiek de ogen openen. Proficiat 

E.B. 

Proficiat voor de wagenmaker. 

J. 

Ik was aan m'n "Kant Klossende echtgenote" een bezoek ver

plicht! 't Heeft me veel moois leren zien: uit vroegere da

gen wellicht, maar steeds weer en opnieuw méér aktueel: 

Verrijkend. 

J.G. 

Hopelijk beleven we nog zo'n weekend! Proficiat! Veel moois! 

F&W 

WORDT NU LID VAN DE HEEMKUNDIGE KRING 'T SCHORRE STEENE. 

Voor slechts 250 fr. 

Gebruik daarvoor bijgaand stortingsformulier. 

Hartelijk dank bij voorbaat voor Uw steun. 



JHEEMKRING 'T SCHORRE v.z.w.) 

Lid van de Kulturele Raad van Oostende en van he 

Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde. 

KANTKLOS 

Onze kursus kent een ongewoon sukses. Wij hopen binnen

ko rt een tweede reeks te Beginnen. Nog enkele plaatsen zijn 

vrij voor reeds gevorderde kantklossers. 

Indien voldoende belangstelling, dan zou er een nieuwe kur

sus gestart worden voor beginnelingen. 

Gelieve kontakt op te nemen met: 

Mevr. Greta Stave 

Dennenlaan 16 

8400 Oostende Tel: 800191 

Vriendschap is een geschenk 

Laat het nooit inpakken. 

DE TROEBADOERS 

Bond zonder naam. 

Zij bieden U een meeslepende thriller aan: 

WITTE KONIJNTJES MET RODE OOGJES van LODE ANSOMS 

in een regie van ROLAND STRUYS 

Opvoeringen in het zoldertheater van GASTHOF VOSSENHOL 

op 30 en 31 januari en op 1 en 2 februari ' 86 . 

Ingang: 140 fr . Reserveer bi j R. Struys (Tel: 502131) 



KLEINE LANDEIGENDON BOUWT SOCIALE WOONWIJK 
ROND HISTORISCHE CLARAHOEVE. 

23, 

In de loop van 1986 starten de werken rond de eeuwenoude 

Clarahoeve aan de Stuiverstraat bij Stene, voor de aanleg 

van een sociale woonwijk. De hoeve zelf wordt bewaard en 

krijgt na restauratie en herinrichting de funktie van bureel-
ruimte Onbelangrijke bijgebouwtjes van recentere datum 

worden wel afgebroken ••• Een resterend gedeelte krijgt mis

schien een sociokulturele semi - openbare funktie. 

(Uit de Zeewacht - 3.01.86) 
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