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WOORD VOORAF. 

Het werd hoog tijd dat wij aan een nieuw " 
Periodiekje " begonnen. Door omstandigheden kon 
dit niet eerder gebeuren . Sedert het laatste ver
sch ijnen van dit medelingsblad is op Stene toch niet 
zoveel gebeurd. De opwinding rond de bescherming 
van het dorpsgezicht schijnt weggeëbd te zijn . 

Alhoewel de Heemkring achter deze be
scherming staat, op voorwaarde dat Stene voor ie
dereen leefbaar blijft, heeft de Heemkring deze be
scherming niet aangevraagd en heeft het bestuur 
geen enkel document dienaangaande ondertekend, 
wat er ook beweerd wordt. 

Het grote nieuws is wel dat de pastorij, in 
feite de oude pastorij, openbaar verkocht werd . Op 
dit ogenblik kennen wij de kopers niet, wij zouden 
hen op het hart willen drukken dit oude gebouw, 
het oudste van Stene na de kerk, zorgvuldig te wil
len bewaren en restaureren zodat het unieke karak
te r van dit 18-de eeuwse bouwwerk bewaard blijft. 

Ook de St-Annakerk krijgt een restauratie
beurt, wij hopen daar verder op in te gaan . 

Paul Vandewalle 

Voorzitter 



DE ZOMER 
TENTOONSTELLINGEN. 

Sedert enkele jaren houden een aantal kun
stenaars van Stene of sympathiserend met Stene 
een tentoonstelling van hun nieuwste werken. Ook 
dit jaar mochten wij ons verheugen in het enthou
siasme van de betrokken kunstenaars en mochten 
wij weer goede kwaliteit vaststellen. Volgende kun
stenaars kwamen aan bod: 

In juli: René Devriendt en Yves Mechele 

Adolf Dewulf en Albert Hagers 

Trees Boudry 

in augustus: 

Stefano 

G roepsten toonstellin g 

Monique Colman 

Franky Maes 

in september: 

Ivo Provoost 

Pierre Keters 

Luc Blomme 

Wij zijn uiteraard blij met de belangstelling 



die onze kunstenaars verdiend kregen ondanks het 
feit dat de weergoden hen niet altijd gunstig gezind 
waren . 

NOVEMBER 
,_fENTOONSTELLING 

MERKWAARDIGE 
FIETSEN. 

Naar jaarlijkse traditie organiseert onze 
Heemkring een grote tentoonstelling in de Ridder
zaal van het Vossenhol. 

Dit jaar kwam een onderwerp aan bod dat 
op eerste zicht niet zo uniek was: fietsen. Maar 
eenieder die deze tentoonstelling heeft bezocht en 
dit waren er ongeveer 500, moet toegeven dat de 
initiatiefnemer, de heer Delanghe een nooit geziene 
reeks van prachtige, oude en merkwaardige fietsen 
heeft samengebracht. Het was mogelijk de geschie
denis van de fiets vanaf het ontstaan tot op heden 
te volgen. Meer nog, ook niet alledaagse fietsen 
werden er tentoongesteld , waaronder fietsen met 
hand- en voetaandrijving. Daarbij kwam nog dat de 
organisator van de expositie aan alle belangstellen-



den zeer deskundige uitleg gaf. Daarbij komt nog 
dat op de opening van de tentoonstelling leden van 
de Zeemeeuw en even degelijke inleiding verzorg
den. De receptie werd trouwens tl nat tl gemaakt 
dank zij de welwillende steun van de brouwerij "'t 
Steedje " van Oudenburg. 

Het was een mooie en leerrijke tentoonstel
ling waarop wij met veel plezier terugkijken . 

1 NOVEMBER: 
DE ZEVENDE DAG. 

De traditie wil het nu eenmaal dat wij op de 
hoogdag van Allerheiligen een Zevende Dag orga
niseren waarbij wij helemaal niet willen concurreren 
met BRTN. 

Dit jaar opnieuw mochten wij drie personen 
op de praatstoel vragen. Eerst kwam Tine Wyns 
aan de beurt. Zij vertegenwoordigt Agalev in het 
OCMW en wordt bij de volgende gemeenteraads
verkiezingen lijsttrekker bij deze partij. Uiteraard 
kwamen Oostendse politieke situaties aan bod 
waarbij de ondervraagde dame met veel brio ant
woord wist te geven. Wij onthouden uit het gesprek 
haar geëngageerd zijn en haar sociaal gevoel. 

De politiek werd eventjes verlaten om met 
Jos Boels van de zalmrokerij tl La Couronne " over , 
wat dacht je, .. . zalm te spreken. Wij kregen een 
uitvoerige uiteenzetting over de verschillende soor-
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ten zalm, op een eind wisten wij niet meer hoe te 
kiezen. Want keuze werd toch geboden, de heer 
Boels onderlijnde wellicht het best de kwaliteit door 
zijn bedrijf nagestreefd en geboden- door het aan
bieden van een hapje zalm en heilbot. 

Na de pauze, waarin steeds even traditioneel 
door de Heemkring een drink werd aangeboden, 
konden wij Peter Labens aan de tand voelen. Peter 
Labens is voorzitter van de regionale Tv-zender Fo
cus en uiteraard werd gesproken over de verschil
lende juridische en technische aspecten van deze 
onderneming. Uiteraard werden hem vragen ge
steld waarbij delicate aspecten niet uit de weg wer
den · gegaan zoals waarom een Oostends bedrijf uit 
de boot viel. 

Na deze boeiende voormiddag, waarbij onze 
molen met een 60-tal aanwezigen goed gevuld 
raakte, konden wij bij een stevige pint nog even 
nagenieten en plannen maken voor volgend jaar. 

ZIEL T JESAVOND. 

Al even traditioneel greep onze Zieltjesavond 
plaats waarbij voor een minimale prijs zoveel pan
nekoeken konden verorberd worden als men wilde. 
Dit jaar maakten een 40-tal mensen van deze gele
genheid gebruik. 



DRIEKONINGEN. 

Sedert enkele jaren wordt door de Heem
kundige kringen van Oostende en Bredene en door 
de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde een ou
de traditie terug opgenomen. 

Het was vroeger de gewoonte dat aan de 
burgerlijke en militaire overheden van de stad ter 
gelegenheid van Driekoningen een taart werd aan
geboden. In één van de stukken taart zat een boon 
. Wie de boon trof werd de koning van · de avond e 
mocht zich dan ook een koningin kiezen . Dit jaar 
viel de eer te beurt aan Jacques Priem, penning
meester van de VVF, die Liliane Blanckaert tot ko
ningin koos. 

Deze gemoedelijke bijeenkomst greep plaats 
in de molen, die dank zij de vloerverwarming die 
wij een jaar geleden installeerden, goed verwarmd 
kon worden, wat zeker in de wintertijd meer dan 
nodig is. 

Het is trouwens de bedoeling meer activitei
ten in de molen te organiseren. 
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Oude Gebruiksvoorwerpen 

ljsspoor 

Beschrijving: 

Volledig in ijzer vervaardigd met scherpe 
punten in twee delen, verbonden door een 
scharnierstuk. 

Gebruik: 

Hulpmiddel voor de mens, bij het te voet 
verplaatsen op een glad wegdek. 
Bij sneeuw · of ijzel wordt onder beide 
schoenzolen een ijsspoor vast gebonden 
d.m.v. riempjes of koordjes. Er is geen 
verschil tussen het linkse en rechtse 
voorwerp. 
Vroeger werd dit gebruikt bij de uitrusting 
van de werknemers bij de openbare 
diensten met buitendienst, zoals postbode, 
douane, politie, ... 

Te bezichtigen in Gasthof 't Vossenhol. 

Hugo 



KANTOOR VAN NOTARIS Luc DEHOUCK 
VINDICTIVELAAN 8 * 8400 OOSTENDE n 0S9n0.91.27 

KANTOOR VAN NOTARIS ldes Henri VAN DER HEVDE 
PRINSES CLEMENTINAPLEIN 64 * 8400 OOSTENDE " 059/50.09.69 

Vrljwllllge openbare verkoping van 

een te restaureren landelijke VILLA 
Oude Pastorie 

te OOstende (Stene-dorp), Stenedorpstraat 51 
Een perceel grond met eropstaande gebouwen van een pas
torie, kad. bek. 9de afd., sectie A, nr. 420 B, groot 19a 60ca. 
Omvattende gr. gar., wachtk., bureau, liv. , kk., naaik., 5 slaapk. en 
badk., berg- en waspl. Grote tuin. Vrij van gebruik. Ste
debouwkundig attest verleend door de Stad Oostende op 20 ja
nuari 1994. Geen bouwwerk, zowel verbouwing als nieuwbouw, 
mag worden uitgevoerd zonder bouwvergunning. Bestaande 
gevels van het gebouw dienen behouden en gevrijwaard te 
worden. Enkel aanpassingswerken binnenin en her
stellingswerken mogen worden uitgevoerd. Volgens advies van de 
Gemachtigde Ambtenaar (Stedebouw) is handelsfunctie niet aan
gewezen. Opgenomen in ontwerplijst van voor bescherming vat
bare monumenten, stads- en dorpsgezichten. 
Bezoek: woe en zat tss 14 en 16u. 
Verdere inlichtingen en stedebouwkundige gegevens ten kantore 
van de notarissen. 

ENIGE ZITDAG: DONDERDAG 10 FEBRUARI 1994 
Te 16.30u in de Conferentiezaal van het Stadhuis te Oostende. 
Echtgenoten moeten beiden aanwezig zijn, in het bezit van hun 
trouwboekje en huwelijkscontract of voorzien te zijn van een vol 
macht van de niet-aanwezige echtgenoot. 291n21NC04-06 



DE GRIFFIOEn 

Stenedo r pst raat, 69 

Korte historiek van het 
nieuwe parochiaal centrum 
van Stene-dorp. 

In het jaar 1991 werd het nieuwste gedeelte van de 
gebouwen van de oude school van Stene-dorp, door 
de parochiale werken van de Sint Anna-parochie 
opgekocht. 

Op 28 februari 1991 werd een V.Z.W. opgericht met 
als naam V.Z.W. Parochiaal Centrum, St. Anna, 
Druivenlaan, 6, Oostende, om het bestaande gebouw 
om te bouwen tot een parochiaal centrum. 

In mei 1992 vingen de werken aan. Deze duurden 
een jaar. Het nieuw gebouw omvat een grote zaal en 
een ingerichte keuken, die tevens kan dienst doen 
als kleine zaal. Daarnaast beschikt het centrum over 
een bureel, een sanitair blok en een ruime berging. 

De naam van het centrum wordt 'De Griffioen'. Een 
griffioen is een fabeldier met kop en klauwen van een 
adelaar en lichaam en staart van een leeuw. In de 
Westerse kerkelijke kunst komt de griffioen veel voor 
als symbool voor Christus. Het drukt de goddelijkheid 
en de menselijkheid van Christus uit. De griffioen 
komt in verschillende stadswapens voor en is voor 
het eerst te zien in het wapenschild van de Italiaanse 
stad Perugia. Deze merkwaardige naam staat in het 
oude wapenschild van Stene. 



De bedoeling van het centrum is een infrastructuur te 
hebben voor de verdere uitbouw en ontwikkeling van 
het parochiaal leven van de St. Annaparochie . Wij 
denken aan de K.A.V. , de Missiekring, de kern voor 
Ziekenzorg, het organiseren van bezinningen, de 
catechese voor vormelingen, de werkgroep van 
Broederlijk delen, het Sint Annakoor. Er wordt ook 
gedacht aan het opstarten van een seniorenklub. 

De zaal staat eveneens open voor andere 
verenigingen. De toneelkring 'De troubadoers' voelt 
zich reeds thuis. 

Op zaterdag 12 maart om 16.00 heeft de officiele 
inwijding plaats. Mgr. R. Vangheluwe, Bisschop van 
Brugge, zal voorgaan in een korte gebedsdienst, de 
lokalen en kruisbeelden wijden, alsook de 
gedenksteen onthullen. Het St. Annakoor zal deze 
viering verzorgen en de drumband van Chirojeugd 
Vagadam zal zorgen voor de nodige sfeer. 

Voor de reservatie van de zaal kan je terecht bij 
Mevrouw C. Manhaeve. Iedere zaterdagvoormiddag 
van 10.30 tot 11.30 is zij in het centrum aanwezig. 
Het kan ook per telefoon: 059/70.35.64 

E.H. W. Bonte, 
Pastoor St. Anna, Stene-dorp 



ZIJ DIE ONS VERLIETEN 
Lucien Verbanck 

Gedurende de drukke ein
dejaarsperiode moesten wij 
afscheid nemen van Lucien 
Verbanck . Op 29 december 
·93 overleed Lucien in het 
Heilig-Hartziekenhuis en hij 
werd op 5 januari '94 na een 
plechtige uitvaartmis in zijn 
parochiekerk St. -Katharina 
bijgeplaatst in de familie
grafkelder op de begraaf
plaats van Stene-dorp. Toch 
willen we het niet nalaten 
nog een laatste eerbetuiging 
te brengen aan deze bijzon
der aktieve parochiaan . 

Lucien Verbanck werd ge
boren op de Konterdam op 
9 december 1903. Als één 
van de eerste leerlingen van de Sint-Lodewijksschool ging hij er 
vanaf 1906 naar de kleuterklas en daarna naar de lagere 
school. Na zijn studies aan het Oostendse kollege werd hij 
klerkschrijver bij de 3poorwegen. dit tot 1964. In '33 huwde hij 
met Paula Naert. Toen zij na vier jaar overleed. hertrouwde hij 
latei met Marie-Louise Verhellc. Uit z'n eerste huwelijk hield 
hij twee kinderen over, uit z'n tweede huwelijk drie kinderen . 

In 1912 arriveerde de eerste pastoor op de Konterdam en als 
8-jarige knaap werd hij onmiddellijk misdienaar bij pastoor 
Devos, evenals kerkzangertje . Sedertdien is hij altijd aklief ge
weest in de kerk. Twaalf pastoors en vele medepastoors heeft 
hij zien komen en gaan . Toen er vanaf '74 geen koster meer 
was in de kerk, nam hij deze taak zowat over. Elke morgen om 
zeven uur opende hij de kerkdeuren. Bij alle huwelijken . begra
fenissen, ... was hij aanwezig. Daarenboven was hij tot op he
den lid van de Kerkfabriek. Uit erkentelijkheid voor z'n werk. 
werd hij op 25 april '74 door bisschop De Smedt vereerd met 
het Gulden ereteken van Sint-Donatianus. 

Lucien was in '34 mede-oprichter van het Gregoriuskoor, 
was oprich ter van de werkgroep Broederlijk Delen in 1961. was 
medewerker bij de bouw van het parochiaal centrum De 
Kreeke, was tot op heden bestuurslid bij ziekenzorg CM aktie 
vriendschap, de kaartersvereniging en bij KWB. Hij was ook 
medewerker bij de Vrienden van Lourdes. De parochie verliest 
met Lucien een trouwe dienaar. (Johan) 

De Zeewacht - 14.01 .94 
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Lidmaatschap 1994 

Hceemkring 't Schorre Stccnc 

U 1vortlt opnieuw lid van onze 
heemkring door betaling van 
250.frank 

- vill overschrijving op rekening 
nr. 001-0688371-38 

- in Gastho_l 't Vossenhol. 

- aan een bestuurslid 

Stel niet uit tot... (U weet wel!) 

Dank hij voorbaat 



Bijeenkomst van de Steense Groep. 

De kunstenaars, lid van de Steense Groep, 
worden vriendelijk uitgenodigd op de 
Jaarlijkse bijeenkomst op dinsdag 15 maart 
om 20 u. in Gasthof 1t Vossenhol te Stene
dorp , dit ter voorbereiding van het 
zomerexpo-programma. 

Algemene statutaire vergadering 

De algemene statutaire vergadering van de 
heemkring 't Schorre Steene gaat door op 
Vrijdag 18 maart 1994 om 20u.in de molen 
van Stene-dorp. Aansluitend op het statutair 
gedeelte volgt een korte voordracht over 
Jeugd amateur-archeologie in Oostende en 
omgeving, door Dhr. J. Molleman en Dhr. T. 
Termote. Alle leden zijn van harte welkom. 
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DAG STENE DAG 

Ontwaken 
met een geur van koffie 
en gebakken eieren; 
met zon 
die langs de spleten komt 
van de gordijnen. 
Geboren worden. 
Opstaan uit het niet; 
verrijzen als een God. 
Van hoofd-
tot voeteinde 
u rekken 
tot de botten kraken. 
Drinken aan het licht 
van een herboren dag. 
De nacht 
met beide knuisten 
uit de ogen wrijven 
en door uw wimpers heen 
de felgekleurde ringen tellen 
die wijken naar de zoldering 
als duizend regenbogen. 
Dag, 
dag Stene dag, 
bedankt 
dat ik 
je weer eens mag beleven. 



Een oase van rust 
en gezelligheid 
aan de rand van 
de stad Oostende 

STENE-DORP 


