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Uw tijdschrift digitaalUw tijdschrift digitaalUw tijdschrift digitaalUw tijdschrift digitaal    !!!!    
    
 
Wenst u naar de toekomst ons contactblad digitaal te ontvangen ?  
Voordelen:  
� is in kleur 
� sneller iets opzoeken 
� je spaart ruimte  
� je vermindert de papierberg 
 
Stuur ons een mailtje met je voorkeur 
 

o Enkel nog digitaal 
o Enkel hardcopy 

 
heemkringschorre.steene@telenet.be 
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HERNIEUWEN LIDGELD 2018 – SPONSERING 2018 
 
 

Ledenbijdrage  
 
Beste leden 2018 staat voor de deur. De vereniging kan niet overleven zonder de 
financiële steun van haar leden, waarvoor dan ook dank om ons verder te blijven 
steunen.  
 
Het lidgeld voor 2018201820182018 bedraagt onveranderlijk € 10€ 10€ 10€ 10 

Wil uw lidgeld storten op naam van Heemkring ’t Schorre Steene  
op het rekeningnummer  

 
 
001-0688371-38 
 

IBAN: BE24 0010 6883 7138 
BIC: GEBABEBB 
 
 
 

 
Sponsoring: 
 
 
U kan altijd ons tijdschrift sponseren en uw logo laten opnemen: minimum 
bijdrage van 25 euro 
 
Gelieve uw bijdrage te willen storten op het hierondervermeld rekeningnr. op 
naam van Heemkring ’t Schorre Steene en ons uw logo digitaal door te 
mailen heemkringschorre.steene@telenet.be 

 
Op eenvoudige vraag bezorgen wij u een attest van de storting 

 
 
001-0688371-38 
 

IBAN: BE24 0010 6883 7138 
BIC: GEBABEBB 
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IN MEMORIAM FERNAND BOURGOIS (1929 - 1917) 
 
Lionel Dewulf 
 
 

 
 

    
    
    
    

    
    

Geboren te Stene op 15 juni 1929 
 

Overleden te Oostende 5 juni 1917    

    
 
Op 5 juni 2017 overleed volksvriend en ereschepen Fernand Bourgois .  Beroepshalve 
ambtenaar bij het Ministerie van Financiën, was hij geen man die zich terugtrok in een 
oninneembare bureaucratische burcht. Hij was eerder een menselijke “bemiddelaar” dan een 
onwrikbare “tollenaar”. 
 
 
TROUWTROUWTROUWTROUW    AAN ZIJN ROOTS AAN ZIJN ROOTS AAN ZIJN ROOTS AAN ZIJN ROOTS     
 
De geboren Konterdammenaar , en dus Stenenaar, zou zijn roots nooit vergeten. Na de fusie 
van Stene met Oostende per 1 januari 1971 behoorde Fernand Bourgois tot diegenen die het  
cultureel  en materieel erfgoed van de vroegere gemeente Stene - en nog dorp tussen polder 
en stad - wilden bewaren. Zo werd  in 1973 de werkgroep Stene-Dorp opgericht.  
De UNO had  1975  uitgeroepen als het jaar van de monumenten. In april van dat jaar besliste 
de Oostendse gemeenteraad de oude molen van Stene-Dorp en de site aan te kopen voor een 
bedrag van 320.000 frank. Het was tevens de 350ste verjaardag van de Sint-Annakerk. Ook 
een gelegenheid om de banden met de “paster van ten lande”  E.H. Joseph Gesquière aan te 
halen met het oog op een feestelijk evenement. Met als resultaat de jaarlijkse 
Paardenzegening op de eerste zondag van juni.  
 
ONVERWACHT IN DE POLITIEK  ONVERWACHT IN DE POLITIEK  ONVERWACHT IN DE POLITIEK  ONVERWACHT IN DE POLITIEK      
 
Precies omwille van zijn communicatieve en relationele gaven, werd Fernand Bourgois door 
Minister-staatssecretaris Jan Piers gevraagd om van 1966 tot 1968 deel uit te maken van zijn 
kabinet te Brussel in de regering Vanden Boeynants. 
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Later, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 zocht Burgemeester Jan Piers een 
“stemmentrekker” uit het vroegere Stene en Fernand stond  halverwege  op de CVP lijst. Op 
deze onzichtbare plaats tussen 32 andere kandidaten op één lijst, werd Fernand , iedereen 
verrassend, direct  verkozen. Van 26 januari 1979 tot eind 1994 was  hij schepen van o.a. 
Openbare Werken, Burgerlijke Stand en Sociale Zaken. Onder deze laatste bevoegdheid  
bewerkstelligde hij  met steun van de provincie, de oprichting van het eerste ontmoetings- en 
dienstencentrum De Schelpe in de Elisabethlaan.  
 
JAAR VAN HET DORPJAAR VAN HET DORPJAAR VAN HET DORPJAAR VAN HET DORP    
 
In 1978 werd Fernand  voorzitter van het Comité Jaar van het Dorp. Er werd beslist de molen in 
zijn (bijna)  vroegere eer en roem  te herstellen, weliswaar zonder wieken. Francis Verkempinck 
was de grote voortrekker die letterlijk de handen uit de mouwen stak. Nog in 1978, het jaar 
van het Dorp, werd de heemkundige kring  ’t Schorre Steene opgericht met pioniers als Francis 
Verkempinck, Oscar Nuyts, Hugo Devos, René Helsmoortel, Raoul Decrop, Dries Degryse , 
Roger Fockedey, Paul Vandewalle, Roland Defever e.a. De eerste jaren aanvaardde Fernand 
Bourgois het ere-voorzitterschap van deze vereniging die volgend jaar 40 jaar bestaat ! De 
Steense molen zou trouwens het ankerpunt worden van de kring. 
 
Stilaan kreeg Stene-Dorp,  dank zij het toenmalig Feest – en Dorpscomité , mede  onder de 
bezielende leiding van wijlen Willy Vanbiervliet, een resem weerkerende activiteiten zoals de 
jaarlijkse driekoningenstoet, de karnavalstoet met de reus Jantje van Stene (en later met zijn 
gezinsleden), de Pinksterkermis met schuttersfeest, de schorretochten, avondmarkten,  de 
novembertentoonstelling in de Ridderzaal van het Vossenhol, Sint-Elooivieringen, de 
middernachtsmis met levende kerststal en schapen op het kerkplein, enzovoort , enzovoort… 
 
Schepen Fernand Bourgois droomde ervan om  officiële contacten te leggen tussen 
Stene(Oostende) en de plaatsnaamgenoot Steene in Frans-Vlaanderen nabij Sint-
Winnoksbergen (Bergues). Dit kon niet doorgaan: Oostende is verbroederd met Monaco en 
heeft destijds de verbintenis aangegaan om met geen enkele andere stad of gemeente te 
jumeleren. 
 
 

 
 

 
 

 

Fernand Bourgois gezeten op de bok bij een van de 
schorretochten 

Fernand Bourgois op de paardenzegening van mei 1981 
© Filip Menu 
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KONTERDAMNAAR IN HART EN NIEREN KONTERDAMNAAR IN HART EN NIEREN KONTERDAMNAAR IN HART EN NIEREN KONTERDAMNAAR IN HART EN NIEREN     
 
Maar ook de Konterdam, waar hij de lessen volgde aan de Sint-Lodewijkschool en in deze 
volkse wijk opgroeide en woonde, bleef zijn aandacht trekken. Hij volgde het verenigingsleven 
op de voet. En wanneer de feestzaal “Hangarado” in de Guido Gezellestraat op advies van de 
Brandweer voor het publiek niet meer toegankelijk was en de Sint-Katharinakring op straat 
stond, zorgde hij ervoor  dat  deze toneelgroep kon repeteren en optreden in de feestzaal van 
de E. Van Glabbekeschool op de Meiboom. 
Fernand Bourgois werd ook lid van de kerkfabriek Sint-Katharina van  de parochie Konterdam -  
Meiboom. Hij hielp mee aan de plannen en realisatie van het parochiecentrum De Kreeke.  Hij 
legde de nodige contacten en met vrijwilligers, sponsors en steun van het bisdom kon  de 
feestzaal in 1978 officieel ingehuldigd worden. De Bisschop van Brugge , Monseigneur 
Desmedt ,  kwam speciaal naar de Konterdam het lokaal inzegenen en voor zijn verdiensten 
kreeg een ontroerde Fernand de diocesane medaille van Sint- Donaas opgespeld. 
 
 

  
 
Schepen Bourgois in de molen samen met Paul Vandewalle 
voorzitter van de heemkring en kunstschilder Stefano. © 
Johan Vergaerde 

 
Fernand Bourgois knipt het lint door bij de opening van een 
kunsttentoonstelling in Stene. Links van hem in wit kostuum 
de kunstschilder Albert Hagers samen met enkele leden van 
het Feestcomité. © Johan Vergaerde 

 
 
Tenslotte was Fernand Bourgois ook de sport genegen. Hij was jarenlang ondervoorzitter van 
Hermes Voetbal Oostende, en steunend of erelid van sportclubs. 
Eens op pensioen bleef Fernand tussen de mensen. Zo kwam hij, zolang het  kon, zijn 
wekelijks pintje nuttigen met Konterdamse schoolkameraden en vrienden, iedere zondag in 
zijn geboortewijk. 
Er werd kerkelijk afscheid van hem genomen op zaterdag  10 juni 2017  in een volle  Sint-
Annakerk te Stene. Wij zijn Fernand Bourgois en zijn familie dankbaar voor zijn vriendschap , 
verwezenlijkingen en  verdiensten . 
 
Lionel DEWULF Lionel DEWULF Lionel DEWULF Lionel DEWULF     
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Archeologisch onderzoek 
 
 
 
In de week van 10 juli startte een archeologisch onderzoek op de site gelegen Zilverlaan, 
tussen Oudstrijdersplein en de Heidebloemstraat. 
Bij het graven van verschillende proefsleuven werden twee lijken blootgelegd. De lokale politie 
werd ingelicht en proces-verbaal werd opgesteld. 
Volgens een voorlopig onderzoek zouden de menselijke resten al meer dan 300 jaar onder de 
grond liggen. Ze zouden dateren van vóór de 18de eeuw. 
 
 
Verder stootten de onderzoekers ook op de resten van loopgrachten uit de Twee Wereldoorlog. 
Het tracé kon trouwens in het korte en droog gras goed gevolgd worden. De loopgraven 
maakten deel uit van het kleine weerstandskern “WOLF” – Wn Wolf – in Stene. De loopgraven 
zijn opgebouwd uit gemetselde bakstenen. Een deel ervan is overwelfd. 
 

 
 
 

 

 
 

Kopie Duits plan van de Duitse verdediging WN Wolf. © 
Fernand Jaecques 

12 juli 2017. Loopgracht richting Melkerijstraat. Het tracé is 
zichtbaar in het gras © D.Deschacht 
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Huttenbewoners in Stene anno 1665 
 

 
In het tijdschrift voor familiegeschiedenis “De Vlaamse Stam” publiceerde Geert Tavernier een 
artikel over de huttenbewoners in het Brugse Vrije.  
 
Op 5 december 1665 gaf het bestuur van het Brugse Vrije aan de berijders (= soort politieofficier) 
van de verschillende parochies de opdracht om binnen een tijdsbestek van 14 dagen gegevens 
over te maken van de hutten die buiten de dorpskernen voorkwamen. 
De opdracht luidde als volgt: 
 
 
“ Lieve ende beminde, 
Desen dient om u te ordonneren, lasten ende bevelen, ten fyne ghy binnen 14 daghen an ons 
sult hebben over te brynghen specificatie van alle hutten, die in elcke prochiessyn buytten den 
dorpe (met dorpe bedoelde men buiten de dorpskern gelegen), hoe langhe elck van diere eldaer 
ghestelt, ende by wien bewoont, midsgadershoe veel landt sy ghebruucken, ende wat 
neerynghe sy doen, sonder dies te blyven in ghebreke…” 
 
 
Blijkbaar verontrustte de aanwezigheid van deze hutten het bestuur van de kasselrij. 
Wat men met hutten bedoelde is niet uit de documenten af te leiden. 
In de omgeving van Houthulst werden voor de constructie van hutten enkele boomstammen in 
de grond geplant, wat het onderste geraamte vormde. De wanden werden verder opgebouwd 
uit hout en dichtgestreken met leem. De onderkant werd verstevigd of dichtgemaakt met 
graszoden. Bovenop kwam een strodak met ver overhangende randen als afdak. In die 
contreien noemde men dit een woning van plak en stak. (plak: dichtgemaakt met leem, stak: met 

staken vervaardigd) 

 
In het Rijksarchief Brugge is het resultaat van deze bevraging te vinden in de verzameling 
Schifting van Zuylen. 
 
Binnen het Camerlyncx-ambacht noteerde de plaatse berijder voor SteneSteneSteneStene als huttenbewoners 
 

• Jan D’OogheD’OogheD’OogheD’Ooghe, werkman, woont in een hut die in 1665 gemaakt is; hij gebruikt ongeveer 3 
gemeten land en oefent geen ambacht uit. 

• Cornelis MasureMasureMasureMasure, werkman, woont in een hut die gemaakt is in 1661; hij gebruikt ongeveer 
4 gemeten land 

• Pieter VerbequeVerbequeVerbequeVerbeque, werkman woont in een hut die gemaakt is in 1665; hij gebruikt ongeveer 
4 gemeten land en oefent geen ambacht uit 

 

 
Voor het Camerlyncx-ambacht werden ook de huttenbewoners genoteerd van de parochies, 
Westende, Mannekensvere, Slijpe, Leffinge, Snaaskerke, Wilskerke en Middelkerke. 
 
 
Bron: Geert Tavernier. Huttenbewoners in het Brugse Vrije anno 1665. In het tijdschrift voor familiegeschiedenis 
“Vlaamse Stam” 53 ste jaargang – nr.2 blz. 155-165 
Met dank aan ons lid Rudy Bauwens. 
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Buren bij kunstenaars 
 
 
In het kader van Buren bij Kunstenaars stelt tentoon in de molen van Stene op 
vrijdag 20 vrijdag 20 vrijdag 20 vrijdag 20 ––––    zaterdag 21 en zondag 22 oktober 2017zaterdag 21 en zondag 22 oktober 2017zaterdag 21 en zondag 22 oktober 2017zaterdag 21 en zondag 22 oktober 2017  
 
 

GIGI PRAET 

 

 

 
 

 

Gigi kreeg de uitzonderlijke kans om na de opleiding aan de Kunstacademie in 

Oostende, in Brugge te belanden bij de bijna legendarische geworden docent Johan 

Janssen. Zij is een rasechte coloriste. Zij hanteert deconstructivisme, een 

werkmethode met in volgorde: constructie, deconstructie, creatie. Deze 

opeenvolgende fasen vormen het bindweefsel van haar werken. 

 

 

TOEGANG GRATIS

TENTODNSTELLI~. G 

CODEC 
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Jaarlijkse tentoonstelling 
 
 

STENE IN DE KUNST. 
 
 

Een unieke tentoonstelling met schilderijen, etsen, tekeningen, aquarellen, 
cartoons, …. over Stene.  
Geschilderd, getekend, op doek of op papier gebracht door bekende, minder 
bekende en onbekende kunstenaars in de 19de- 20ste eeuw. 
 
Alle leden zijn welkom op de  
 

- Vooropening op vrijdag 3 november 2017 om 19.00 

 
 

De tentoonstelling is OPEN voor het publiek op  
 

- zaterdag 4 en zondag 5 november 2017 telkens van 
14.00 tot 18.00 uur 

 
 
 
De ingang is zoals steeds gratis 
 
 

 
SCHENKING 

 
Kunstenares YasminYasminYasminYasmina Defloora Defloora Defloora Defloor    ----    VVVVanananan    HHHHoveoveoveove uit Oostende schonk de heemkring voor 
de tentoonstelling een aquarel.  
Het werkje stelt het hoevetje voor gelegen ten noorden van de Schorredijk en het 
provinciegeleed tussen de Stenedorpstraat en de hoeve van Soetaert. 
 
De heemkring dankt mevr. Yasmina Defloor - Van Hove 
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Vliegtuig crash te Stene  
16 november 1937 

 

 

 

De OO-AUB voor het ongeval 

 

Tachtig jaar geleden kwam Stene in het 
wereldnieuws. Spijtig genoeg gebeurde 
dit als gevolg van een vliegtuigdrama. 
Op dinsdag 16 november 1937, om 
12.53 uur, steeg een Junkers Ju-52/3m  
passagiersvliegtuig met registratie 
nummer  OO-AUB van SABENA  op te 
Frankfurt met tussenlanding te Brussel 
en bestemming Londen. Er waren vier 
bemanningsleden aan boord en acht 
passagiers. Op de passagierslijst 
pronkten onder andere de namen van 
de Duitse adellijke families von Hesse 
en Riedesel zu Eisenbach. Door de 
dikke mist mocht het vliegtuig in 
Brussel niet landen en werden 

instructies aan de ervaren piloot gegeven om een tussenlanding te maken op het vliegveld van 
Stene om er nog twee passagiers op te pikken. Geen van de acht passagiers had ooit van 
Stene gehoord. Toen het vliegtuig in de omgeving van Oostende kwam, was de ook hier de 
zichtbaarheid door de opgekomen mist problematisch geworden. Na heel wat over en weer 
berichten, besloot de piloot om toch te landen. Het noodlot sloeg toe. De zichtbaarheid was zo 
slecht dat de piloot tijdens de nadering de 50 m hoge schoorsteen van de steenbakkerij 
"Briqueteries NationalesBriqueteries NationalesBriqueteries NationalesBriqueteries Nationales ", het enige hoge bouwwerk rondom het vliegveld, op ongeveer 40m 
boven de grond raakte. De rechtervleugel knakte af en bleef steken in één van de loodsen van 
de steenbakkerij, gelegen naast het spoorwegstation. 
De passagierscabine, de linkervleugel en de rompneus met de middenmoter kwam in twee 
delen een 50-tal meter verder, midden de steenbakkerij terecht. Iets later stond het wrak in 
lichterlaaie. Het was toen 14.47 uur. Alle inzittenden stierven. Gezien het statuut van de 
meeste passagiers werd het ongeval wereldnieuws. 
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Nog meerNog meerNog meerNog meer    tragisch nieuwstragisch nieuwstragisch nieuwstragisch nieuws    
    

  
Het nieuws werd echter nog meer tragisch wanneer er 
tussen de verwrongen wrakstukken het lichaampje 
gevonden wordt van een niet-geregistreerde boorling. De 
vrouw van de Groot Hertog Georg von Hessen, de 
voormalige Prinses Cécile van Griekenland en 
Denemarken was namelijk hoog zwanger van een vierde 
kind toen ze in Frankfurt op het vliegtuig stapte. Er werd 
verondersteld dat Cécile aan het bevallen was en de 
piloot daardoor gedwongen was te landen in de slechte 
weercondities. Een andere meer lugubere stelling is dat 
de geboorte het gevolg was van de schade veroorzaakt 
door de crash. 
 

 
De slachtoffersDe slachtoffersDe slachtoffersDe slachtoffers    
    
Twaalf slachtoffers (8 + 1 passagiers en 3 bemanningsleden) werden geborgen.  
 
De bemanning bestond uit: 

o Antoine Lambotte, ervaren Sabena piloot (37 jaar) 
o Radiotelegrafist/marconist Maurice Courtois (38 jaar) 
o Mecanicien Yvan Lansman (32 jaar) 

 
De passagiers waren: 

o Vliegtuig ingenieur Arthur Martens 
o Groot-Hertog Georges-Donatus von Hessen und bei Rhein (31 jaar) 
o Zijn echtgenote Prinses Cécile von Schleswig-Holstein -Sonderburg-Glückburg (26 jaar) 
o Haar kinderen Ludwig ( 6 jaar), Alexander (4 jaar) en de boorling 
o Lina Hahn, gezelschapsdame en  kinder juf 
o De moeder van de Groot-Hertog, Prinses Eleonora von Solms-Hohensolms-Lich (66 jaar) 
o Een vriend van de familie Baron Joachim Riedesel Freiherr zu Eisenbach (27 jaar) 
De adellijke familie was op weg naar de trouw van de jongere broer van de Groot Hertog, 
Louis. Baron Riedesel was zijn getuige.  
 

De juwelenDe juwelenDe juwelenDe juwelen    
    
Om het huwelijk van Ludwig von Hessen bij te wonen had de adellijke familie de prinselijke 
familiejuwelen en kronen uit Duitsland meegebracht. Men schatte toen de waarde van de 
teruggevonden juwelen op zowat 2,5 miljoen frank. Het ganse terrein werd toen onder toezicht 
van de rechtelijke politie omgespit en de aarde gezeefd. Een gedeelte van de juwelen werd 
echter nooit terug gevonden. Sommige sieraden werden gesmolten door de hitte van het vuur. 
Van de parels bleef er niets over dan as. Maar volgens de uit Duitsland gestuurde inventaris 
bleek dat er nog heel wat juwelen ontbraken. Hoe langer hoe meer echter geraakte men er bij 
de rechtelijke diensten van overtuigd dat helpers een hoeveelheid van de juwelen spoorloos 
had laten verdwijnen. 
Allen werden door de politie verhoord en er werden zelfs huiszoekingen verricht, maar nooit 
heeft men bij hen iets teruggevonden. 
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Pathé filmPathé filmPathé filmPathé film::::    
    
Volgende link met YouTube toont een oude Pathé film over de crash. 
https://www.youtube.com/watch?v=FvkkvbrqOBU 
    
    
Bronnen:Bronnen:Bronnen:Bronnen:    
    
� Informatieverslag  van de het ministerie van verkeerswezen 
� Verslag van Walter Major in de 9de jaargang van het tijdschrift "Cahier voor 

Luchtvaartgeschiedenis" 
� Foto archief van Frans Van Humbeek. 
 
 
Patrick DelmouzéePatrick DelmouzéePatrick DelmouzéePatrick Delmouzée    

....e 
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ACTIVITEITEN 2018 
 
 
 
Voor 2018 zijn volgende activiteiten gepland in de molen van Stene. Wil alvast deze data 
noteren in uw agenda. 

 
 
Vrijdag 23 maart  De Heemkring ’t Schorre Steene bestaat 40 jaar. Er wordt 

een jubileum bijeenkomst gepland 
 

Zaterdag 28 & zondag 29 april  
 
 

Fotoclub Ter Streep Oostende, stelt tentoon in de molen 
 

Zondag 6 mei om 10.30 uur 
 
 

Algemene ledenvergadering in de molen 
 

Zondag 6 mei om 11.00 uur 
 
 

Zevende Dag 
 

Vrijdag 1, zaterdag 2, zondag 3 
juni 

Kunstroute ST(ene)ART georganiseerd door vzw Stene 
Leeft 
 

Vrijdag 15 juni Begin van de Zomerexpo’s in de molen. De 
tentoonstellingen lopen tot donderdag 6 september  
 

Vrijdag 7 september om 19.00 
 
 

BBQ voor de leden 
 

Vrijdag 2 november om 19.00 Vooropening jaarlijkse tentoonstelling “Tekstaffiches 
Stene 1914-1918” 
 

Zaterdag 3 en zondag 4 november Tentoonstelling “Tekstaffiches Stene 1914-1918” open 
voor het publiek – ingang gratis 
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Elk momentElk momentElk momentElk moment    

    

    

Als deAls deAls deAls de    windwindwindwind    

rimpelsrimpelsrimpelsrimpels    

in het water fluistert,in het water fluistert,in het water fluistert,in het water fluistert,    

de eeuwigheid zich kluistertde eeuwigheid zich kluistertde eeuwigheid zich kluistertde eeuwigheid zich kluistert    

aan de vleugels van de tijd;aan de vleugels van de tijd;aan de vleugels van de tijd;aan de vleugels van de tijd;    

het lichthet lichthet lichthet licht    

van duizend lichtenvan duizend lichtenvan duizend lichtenvan duizend lichten    

de schaduw van de nade schaduw van de nade schaduw van de nade schaduw van de nacht verteert;cht verteert;cht verteert;cht verteert;    

dan voel ik mij,dan voel ik mij,dan voel ik mij,dan voel ik mij,    

gespiegeldgespiegeldgespiegeldgespiegeld    

in een uitstalraamin een uitstalraamin een uitstalraamin een uitstalraam    

van een nog lege stadvan een nog lege stadvan een nog lege stadvan een nog lege stad    

een ledepopeen ledepopeen ledepopeen ledepop    

met eindemet eindemet eindemet einde    

noch beginnoch beginnoch beginnoch begin    

op elk moment.op elk moment.op elk moment.op elk moment.    

    

    

Uit ‘AMBROZIJN’ dichtbundelUit ‘AMBROZIJN’ dichtbundelUit ‘AMBROZIJN’ dichtbundelUit ‘AMBROZIJN’ dichtbundel    

R.G.FOCKEDEYR.G.FOCKEDEYR.G.FOCKEDEYR.G.FOCKEDEY    
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                  Oude gebruiksvoorwerpen 74Oude gebruiksvoorwerpen 74Oude gebruiksvoorwerpen 74Oude gebruiksvoorwerpen 74    

 

Snijroller (groenteSnijroller (groenteSnijroller (groenteSnijroller (groente----)  )  )  )      

BeschrijvBeschrijvBeschrijvBeschrijving:ing:ing:ing:        

Voorwerp uit metaal vervaardigd met houten handvat,  
met twee reeksen van 9 wieltjes 
Lengte=10cm  
Breedte=7cm  
Hoogte=9cm  
Gewicht=150gr 
Diameter wieltjes 3cm  
 

 

 

                                                                          

                                                                                                     

    

    

    

    

Gebruik en werking:Gebruik en werking:Gebruik en werking:Gebruik en werking: 

Keukengereedschap met snijwieltjes waarmee men peterselie, munt, uien, enz. op een 
snijplank fijn kan snijden (zie ook snijmolentje). Het model bestaat uit één of twee reeksen 
metalen snijwieltjes (ca. 3-4 cm doorsnede) en een recht handvat bovenaan. 

Bij sommige van deze laatste modellen kan de roller vervangen worden door een andere met 
breed getande snijwieltjes. Wanneer men daarmee over een lapje vlees rolt, worden zelfs de 
fijnste vezels doorgesneden (zie ook vleesvermalser (hand)). [MOT] 

Het voorwerp is te bezichtigen in het Gasthof Vossenhol 

Devos H & R    (bron:MOT-Grimbergen) 

o Ulom 

ILll_■_ ■_IILJ 
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MET PAARD EN KOETS DOOR DE SCHORRE 
    
 

 

 

    

 

Met de huifkar door de Schorre. Er zijn verschillende 
route mogelijkheden: krekenroute; kidsroute; 

molenroute; permekeroute. 
 

De huifwagen is ook toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers (tot 4 per rit)    

    
Info bij:Info bij:Info bij:Info bij:    

Peter Pollentier  

0486/10.55.34 

www.tripelzwart.be 

info@tripelzwart.be 
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Stenedorpstraat 27 
8400 Oostende 
Tel: 059.80.08.82  
Gsm: 0478.97.88.70  
Gesloten: Maandagavond, Woensdag 
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Brouwerij StrubbeBrouwerij StrubbeBrouwerij StrubbeBrouwerij Strubbe    
Markt 1 
8480 Ichtegem 
Tel: 051 58 81 16 
Fax: 051 58 24 46 
info@brouwerij-strubbe.be 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

Praatcafé 

’t Steentje 

 

Steensedijk 92 

8400 Oostende 

℡ 0472 348543 

 
Gesloten op dinsdag 

Ap-ot:heek Scharley 
s tulverstraa t 404 

B-400 10.ostend ·. 

Tel Oif#J/,50. 64 47 

1 ~r,m&:te ~lrnbb 

R4..1 111,.,.· 111 1 1ii'U im RA -·· 

ÎL"\1 rttr~ lljf' j 1 "I " 1 
IL Il 11 11111 j . 

: ~ij' J ;3Ji) 007 
~sm: 0474 t 2ÓS 600 
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KENT U DE HEEMKUNDIGE KRINGKENT U DE HEEMKUNDIGE KRINGKENT U DE HEEMKUNDIGE KRINGKENT U DE HEEMKUNDIGE KRING    ’T SCHORRE STEENE ?’T SCHORRE STEENE ?’T SCHORRE STEENE ?’T SCHORRE STEENE ?    
    

Wij stellen ons graag even voor : 
 

Heemkundige kring “ ’t Schorre Steene” 
 

- gesticht op 28 februari 1978 in het jaar van het dorp 
 

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

- komt samen in de molen van Stene-Dorp 
 

- richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van Stene (Dorp, Konterdam, 
Hoge Barriere, Nieuwe Koers, Stene-Statie) 

 

- geeft aan de plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid om hun werken tentoon te 
stellen in de molen gedurende de zomermaanden 

 

- geeft voordrachten, organiseert een “Zevende dag”, een BBQ, en diverse activiteiten 
 

- geeft driemaal per jaar een tijdschrift uit voor de leden 
 

- e-mail: heemkringschorre.steene@telenet.be 
 
 
 

U kan altijd ons tijdschrift sponserensponserensponserensponseren en uw logo laten opnemen: minimum 
bijdrage van 25252525    euroeuroeuroeuro 
    
    

Gelieve uw bijdrage te willen storten op het hieronder vermeld rekeningnr. op 
naam van Heemkring ’t Schorre Steene en ons uw logo digitaal door te mailen. 
    
    

BE24 001BE24 001BE24 001BE24 0010000    6883688368836883    7171717138383838    
    
    
BIC:BIC:BIC:BIC:    GEBABEBBGEBABEBBGEBABEBBGEBABEBB    

    
 
 


