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

Nu de eerste herfststorm wat uitgeraasd is, 

mogen wij even terugblikken op de voorbije aktivi

teiten in onze Heemkring. 

Zoals ieder jaar, werden er tijdens de maanden 

juli en augustus Schorretochten georganiseerd voor 

de geinteresseerde st ad sgenoten en toeristen. Zoals 

altijd werd er een deskundige uitleg verschaft. 

Aanvankelijk kwamen de ze tochten wat moeilijk op 

gang maar na een paar lovende artikels in de pers 

konden wij de stroom toeristen op sommige dagen met 

moeite aan. 

Tijdens dezelfde zomermaanden werderi opnieuw 

een reeks tentoonstellingen in de molen georganjseeri 

Wij kunnen alleen hopen dat onze kunstenaars tevrede1 

zijn over de opkomst van de bezoekers. 

Ook naar jaarlijkse traditie stond ue heemkring 

met een stand op de Avondmarkt van Stene-Dorp. Langs 

deze weg danken wij dan ook graag allen die meege

werkt hebben aan de avond. 

Evenzeer traditioneel is onze jaarlijkse barbe

cue in de maand septemler. Zoals altijd hebben de 

afwezigen ongelijk. 

Paul Vandewalle 

Voorzitter. 
_____-> 
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U 1 T N O O I G I N G E N . 

Graag willen wij onze leden uitnodigen op volgende 

aktiviteiten van de Heemkring . 

Eerst en vooral is er de Dubbeltentoonstelling 

ingericht door enerzijds De Heemkring en anderzijds 

Ciné Solar Productions VZW en M.O .T. V. VZW tijdens 

de Allerheiligendagen 1987 . 

De tentoonstelling grijpt op TWEE plaatsen plaats: 

- in de Ridderzaal van het Vossenhol, waar vooral 

foto's en kleine voorwerpen te vinden z ijn; 

- in de Provoosthallen waar vooral rollend mater ieel 

staat opgesteld . 

De gemeenschappe l ijk titel is: 

SPERRGEBIET , EEN LEEFGEMEENSCHAP IN DONKERE 

DAGEN . 
• 

Opening, eerst in de Provoosthallen om 19h30, daarna 

in het Vossenhol om 21h. 

Op DINSDAG 10 NOVEMBER , om 20h in het Vossenhol, 

ier onze jaarlijkse Zie ltjes avond met pannekoeken 

en koffie, deelname 100 er . I edereen i s van hart e 

we l kom 



r. 

DE MOLEN . 

Iedereen zal het zich misschien nog herinneren, 

maar in de tweede helft van juli hielden Albert Ha

gers en Redgy Van Troost hun tent oonstelling in de 

molen . Wat niemand had voorzien, maar toch gebeurde, 

was dat een ware zondvloed over de molen en omgeving 

neerviel, met als gevolg dat het water door de nieuw 

aangelegde plankenvloer de tentoonstellingsruimte 

binnendrupte. Voor de voorzitter alle redenen om 

alarm te slaan bij onze eigenaar en huisbaas, de 

Stad Oostende. Op ons schrijven kregen wij gelukkig 

een snel antwoord, waarin gesteld werd dat de stads

bestuurders aan de Gemeenteraad zouden vragen om de 

nodige fond s en ter beschikking te stellen om de mees1 

dringende hers tellingswe rken uit te voeren . Onder

tussen kende ~;e Gemeenteraad een bedrag toe voor het 

waterdicht maken van de molenwanden . De werken zijn 

begonnen die moeten beletten dat opstijgend vocht 

de muren van onder af zoud en aantasten en weldra 

begint men a~n de buitenmuren . 

Wij kunnen ons alleen maar verheugen over dit 

nieuws en hopen dat de werken in de beste omstandighE 
den kunnen worden uitgevoerd. 



P E R S C O F E R E N T I E . 

Voor de eerste maal in haar bestaan organiseer.de 

de ' Heemkring te~elegenheid van de Dubbeltentoon

stelling;--!~~~er reeds in dit nummer werd gemeld. 

Een tiental journalisten waren a3nwezig en er werden 

heel wat vragen gesteld over de tentoonstelling, 

over het thema en over de achtergronden. Die pers

conferentie werd gehouden door de voorzjtter van 

de Heemkring en door Marc Juncker die Ciné Solar 

Productions VZW en M.O.T.V. VZW vertegenwoordigde. 

Over de resultaten van deze persconferentie in de 

pers hopen wij in dit nummer of in volgend nummer 

verslag uit te brengen. 

75 JAAR KONTERDAHPAROCHIE 

Een verslag van de viering "75 jaar parochie 

- 50 jaar kerk" wordt U gebracht in het volgende 

Schorre - nummer. 

R. Defever 

.. 
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Heemkundige Kring 

l:!eemkring 'T Schorre Steene , i. z. ~i. 

p/a Fockedey Roger, Secretaris. 
Y.elkerijstraat 2 
é4CJ Oostende 

Oostenêe,28 mei 1987. 

Koning Eoudewijnstichting 
Brederodestraat 21 

1000 Brussel 

hetreft: verenic;insen zetten zich in voor l!IOnw:!cnten I9é7-IS.Së. 

Geachte teer, 

Grac5 hadden ~ij uw financiële steun ontvangen voor 
het herstel van èe molen ven Stene-dorp. 

J;e hee!!l---undite krinG t:erd c;esticht op 21 februari ·i97~ 
en è.e statuten versctJe:..en in i•.et :.elcische Stcg,tsblad van 16 

oktober 1 CJ<:,ü. (:i.ïjlar;c 1) 

:.e vereni[ing is ninès 1';;<;0 lid ven ë.e ï·:ulturele :ë:e.ad 
ve.n Oostcnè. e ( ,.. ijlace 2) ;on::e bij C:.rnGe ar.n een voorstellincs -
brochure var1 è.eze ":a:o.d cecft ee:n overzicht van onze ·i-:er):in;::. 
(;,,ijlare ;) 

i.ij zijn ook aancesloten bij het ·1.est Vlaa~s Verbond 
van ,:rinc;en van i-.eemkunè.e; bijcevoei;d een opso=int; van onze 
cl.:tiviteiten en publike.ties nlsc.ede het finencieel verslag van 
·1·,05 en de becroting ven 11:,é,6 be.etcmd voor C:e Dienst van Cultuur 
ven het Provinciebestuur ven \·:est vlaande:-en. ( J ijlai;e 4 a .. b) 

In zijn u:i.tcave ven c.ei 1';;75 prijkt èe "Gtcene's dor:;?
?:.olen" op het tL.elb.lacifmin Eolenecho's en wordt è.e a;ml:oop 
ce~eld van c!e ro:;,p van de::e colen door de i:;t<"d Oostenc!e.(LijlaLe 
.:> o. ~ b) 

i:et "al. nochfc-ns tot 6 juni 1<)é.O duren voer de al~e. 
verleè.en ::ordt en ë.e Gec;eenteraad tijèens èe Oï-enbe.re ::i tt!iic. ve.n 
-.:.7 juni 1 S:LO èe int:ebruil:ncmini; toestaat ncn de v .z.1·· . ''l Schorre. 
(iijla(e 6 a ~ b) 

::.:en verbintenis ·,:u$sen Stad en Eeeci:rir.i; \'1erd cnderte::cn·l 
(~ijlabe 7 au b) fevolgd op 15 lecember 1960 van een toestand-

... / ... 



Heemkundige Kring lo . 

... / ... .. 
bc~aling van het stadsGebou~.(Eijla6e 8) 

De C:ee;:il::rini; 1 1' Schorre Steens diende een verzoel: tot " 
klasserin11 ven de wind□olen in op 15 .februari 19e,:::. (I.ijla1=e '; a :.b) 

De hovinciale Cc::i.:;iissie va.i Kontwenten en L.:...,è.zc~ap;en bracht een 
cunsti~ advies uit ten aanzien ven deze beschermins. (Zijlace 1G 
van 5 septell'.ber 19<,2) l,a ~it ach.rijven hebben \-iij c;een venter 
nieuws oeer ontve.nce·n. 

vp ons a : nàringen schreet de Stad Ooste!lde,~ienst Open

bare \-.erken,een beperkte offertearnvraag tiit op "1 .::ia rt 1se2 

(l;::.•.19 van 1982) voor het afbrei-:en van oc.lic;[e!lde k!'otten rond 
de □olen ve.n Gtene i;.its vrij1-1arinG van het c.ebo\!1,tje □et veràiepi nt; 
tecen è.e colen a . nceboul!è.l:et 1:erl~ t:erd uiteinèelijl: toec:e;,eze.n 
s.an de :ieer 1-iartens van J!lbbel:e (:..ijlace 11) en uitc:cvoerd. 

Iie Steense ::cec:i::rir.{; 1·:as het lance ;:achten beu en bet:on 
zelf aan de d::-L,t:endste :.erstellinGz1·1erl:cn: 
-Le è.oorsij:;;:elc:-iè.e clnl:bede::l:inc 1::erd ver-,rar.é..en. 

-J:n de □olenc.e.ntel 11erden de bafrsten cedicbt en het afbrokkelende 
:;,leister1·:erk bijcewerkt. 

-De buitem:and 1·:erd c.et ec:n besc!lemende anticosla::. i; bes:cre;:en. 

-!i:uee ini;ec,raven oliestenen i:s::-den terugcevonèen en uitcegr:::.ven. 
J..l è.e::e · uerl:en von:!en èe nodiGe :;eei-kla.-ü: in èe P&rs. (!,ijlace 12 
ai., b ) 

Verdere 1·1cr::en door leden en op l:osten van èe ':ecJ!:l:ring 
uerèen ui tcevoerd üjçens 1 :_.::.): 

-A.lle re.ci:pjes ·. :er-.!cn vcr-,a.'lten. 
- ~-et vocrc;ebou1·1 1:erd voorzien van een nieuw pannenèaJ:,c;evel en 

inc:i.ncs;>oort. 
- .. et E;elijkvloers 1·:erd o~-c;ekuist en de binneill!:uren [e\;lit. 
(~ijlage 1j a ~ b) 

Op 1j cucustus 1 ~6) bad de eerste molententoonstelling 
ven schilder-,teken- en beeldhou\of\:lerken plaats.Deze tentoonstel
lincen :net Onze ::eer 1:ei:.elvaart,de zomer t:eekeinden en 15 aue,usti.:s 
zijn een ceveoticde traè.i tie ceiiorè.en • (Bijlai;:e 14) 

i,ei 1 <;:<;. 4 werd de 1:1olen in 't vit E;espoten in opdracht 
van de Stcd Oostende· • (Eijle.ce 15) 

• 



Heemkundige Kring 

... ; ... 
,lochthans E;aven al deze inspanning;en niet altijd het 

c;e\1em;te resul ta.:.t .Schade 1'erd ve=-oórze.a.l:t door het ~inncnc:.rinEend 

reccm:e.ter,het s _tijcend vocht en de hoi:;e c:;raed van humiditeit 

binnen in è.e colen/óonr het Gebrek aan verluchting.Een zekere 

moeC:eloosheid ontstond bij alle lileè.e·,:erl:ers en een vraag naer 

betere tecr..nische b~celeidins. 
Een raming van de opl'..ne.ppincsuerken van de ir;olen werd 

E;eda: n door de stedelijke dien.sten in 6UQ1.Stus 1985. Fas in oei 

1%7 ~: , s. ë.e i:eemk:-ing in't bezit van dit doku.lilent. (3 ijlai:::;e 16 

a _i.:: b )Co=icc van deze posten ~;o:-den nu ui tcevoerd door on~ e 

kr:.nl : ;:,lwil:cnvloe..:- 1 ste vcr-:licpinE, luik 1 ste v: rdiepinz en 

binnentrap.Ane.ere posten zijn voorbijcestreef&:buitentrap,doorkijl:
ruicten pleY.iclas. 

Volcenee poeten w;;r<!.en 1-:eerhouden: 

A 1 " i.;eliwerk 

2 • ~estrijken oetselwerk 

B 1 "Droot:;Gaken ouren 

(Bijl.'.lr;e 17 a) 

C 1 ~ Afbreken keernuur dak 

2 "t-:etselwerk 
D 1 • \.aterdichte laar; 

(:.ijlacen17 b) 

E 1 • Dakisolatie b~jhuis 

2 • Ee?.leding dak bijhuis 

F 1 • Eeinicen binnennl!ren 
2 ,. Schilderen 11 

(:,ijle.go 17 c) 

B.î.~. ";,, '~ .G1é:: aan 17 r' ,J 

17 . ;.i2e ~an 19 ,. ,, 

'..Lotaal 

i:'. ac.ing 

:Otad 

Stad 

55.000 

3.1::;5 

2.275 
16-+.618 

4.642 
I.9;0 

?.eeü.r~g 
5.~0;i 

.::5,6.946 

40.755 

... ; ... 



Heemkundige Kring Il, 

... / ... 
I:eru::iaal de molen droog zou èe binnenruimte O? het 

celij,:vloers en eerste ver~Uepini; 1..ul!;en inGericht worden cJls: 
_ ,,;us eW!l 

-be::-.:ing archief. 

- lok~al van de ~eemlr.ring. 

-vercadèrruiata voer andere verenigincen. 

-tentoonstellincsruimte 

-verder he::-stel ·1an de bovenv~rdiepincen zou ~'1Ilen bet:inrien. 

Lah!l •.-:ij besluiten Iüe~ ti1ee blad::.ij:len van het film

co .. .t!er-tear ve.n c:e C:.ol:ur:entair n Stene n cemo.akt C:oor è.e 1:inee.st 
Jan Si.=::::.oi.t, (~ijl.;.i:;e ·i 8 a L. b) 

.: op;,në.e op een QJ.:)StiG c. ntwoord 1 tei:enen . t.a i j r.ct è.c 

_ oc::ccley _;,ocer 

~t:-c:-etaris Voorzitter 



De Raden van Bestuur van de heemkundige kring 't Schorre, Ciné 
Solar Productions en Militaire Oldtimervereniging, hebben de eer 
U en Uw echtgeno(o)t(e) uit te nodigen op de officiële opening 
van de dubbeltentoonstelling• Sperrgebiet, een leefgemeenschap 
in donkere dagen• op vrijdag 30 oktober 1987 om 19u30 in de 
Provoosthallen ( Steensedijk) en o& 21u in de Ridderzaal van 
6asthof Vossenhol te Stene-dorp. 
Deze dubbeltentoonstelling blijft geopend op zaterdag 31 oktober, 
zondag 1 november en maandag 2 november, telkens van 10u tot 20u. 
U bent er van harte welkom! 



1. Ooel ~an die tentooin:i1tellïrtgr. 

De expositie •sperr,eblet, een leef1e■een1chap In donkere daaen• 
ts een Initiatief van de Heemkrinl •t Schorre Steene VZW, de vzw 
Clné Solar Productions en de VZW H.O.T.V., met als doel te poeen 
de Impact van de twee Wereldoorloaen op 1ocaa1 vlak weer te 
11even. 

Dit ial verweienllJkt worden door een didactisch verantwoorde 
selectie van foto's, documenten, uniformen en eebru1ksvoorwerpen . 
Door de aanweziehe1d van authentieke voertu1een uit de Tweede 
Wereldoorlo1 krlJit deze tentoonstel 11na een extra tint. 

weeens het karakter van de tentoonstel 11ne IS 1n brede kr1neen 
contact eenomen met verentalneen met soorteeliJke 
interesses, stadsbesturen, 
u1teever1Jen. Het inr1chtend 
deze tentoonste111ne wars 1s 
expositie zal dan ook in deze 

musea, oudstrlJdersverenla1ngen en 
bestuur wenst te benadrukken dat 

van al Ie pol ltleke ldeo1011e en de 
aeest ultaebouwd worden. 

l.. IPllatartt~ en tiijjdl:i1lü1p. 

TIJDSTIP : 
Van vr1Jdaeavond 30 oktober tot maandae 2 november 1967. 

PLAATS: 
De voertu11ententoonstell1n1 zal plaatsvinden In 

de Provoost Hallen, Steense DIJk 166 te Oostende (B-61100) 
tel. 059/50 69 00 

De fotoêxposit1e zal dooreaan 1n de Ridderzaal van 
het Gasthof •vossenhol", Stenedorpstaat 29 te Oostende. 

tel. 059/70 01 99 

0PEHIHGSUREH : 
Van 10 tot te uur voor de voertuieen en tot 21 uur voor de 

fototentoonstelling . Het t1Jdst1p der off1c1ele openlne 
iat afzonderl1Jk op de u1tnodia1ne vermeld staan . 



3. 13eltlaindle~dle 01ndlerwerpe11 . 

De ru11e1raat van de tentoonstellinl wordt gevormd door 
authentiek fotomateriaal en een unieke concentratie aan 
voertuleen. Deze basis wordt aaneevuld met de expositie van 
eebruiksvoorwerpen, diorama's en 1eun1formeerde poppen . 

A) Tentoonstelllne van foto's. 

Vo11ende onderwerpen worden behandeld 

Wereldoor101 1 : 
> De Duitse invasie aueustus-oktober 1914 
> De evacuatie van Oostende oktober 1914 
> De Duitse kustbatterlJen langs de middenkust 191&- 1 16 
> Het teven 1n Oostende tlJdens de be1ett1ne 
> De operatie met de V1nd1ctlve 
> De bevriJd1ne in 1916 

Vereldoorloc Z : 
> De meidagen en het bombardement van 27-28 mei 1940 
> Beelden van Oostende 1941-'42 
> Engelse storingsaanvallen en crashes van vliegtuigen 
> De Atlant1kwall 
> De bevr1Jd1ne door de Han1toba Draeoons 

Het aantal foto's bedraaet oneeveer 450 en 11Jn afkomst1e u1t het 
Imperial War Museum, de Universiteit van Keele, het Bundesarchiv 
en een aantal pr1vécollect1es . De superv1s1e van het gebruikte 
materiaal berust bij de VZW Ciné Solar Product1ons . 

6) t,positle van voertuieen . 

Als spec1allst in mll1ta1re voertuleen bezit de vzw H. O.T.V . de 
moeellJkhe1d om een volledig eamma gerestaureerde Geallieerde 
militaire voertuigen voor te stellen . Bovendien werken autonome 
aeenten aan de opbouw van een Du1ts1er1chte col lect1e. Het aantal 
voertuieen 1al minimum 12 ziJn. 

C) <>ndersteunend e,posltiefflateri~al. 

Voleende items werden voorzien om de basistentoonstel t 1ne aan te 
vullen : 
> Unifor■poppen en ultruatincsstukken 

Dit behelst uniformen van het Bet11sche, Eneetse en Duitse 
leeer. Bovendien zullen uniformen van de luchtbeschermingsdienst, 
de eendarmerie, de TODT en de zwarte br1eade de tentoonstelline 
vervolledi1en. 

> Vlleetuiconderdelen 
Een eroot aantal Geallieerde v11eetu11en werden door de waakzame 
FLAJ: rond Oostende neereehaald. In deze optiek worden vl teetui1-
onderdelen afkomstil uit de wrakken tentooneesteld. 





>· DJ or aaa ' • : 
Er wordt voori1en om een diorama van het vlieeveld van Stene op 
te zetten. Dlt Yordt no1 meer onderstreept door het feit dat de 
tentoonstell1ng op de voormalige luchthaven van Stene 
plaatsfrlJpt. Bovendien zal een model van de Duitse batterij 
"Wolft• en het Stützpunkt •(olber1• tentoon1esteld worden. 
Tenslotte zullen houten vt1e1tul1modellen bewonderd kunnen 
worden. Z1J z1Jn exacte replica van alle machines die in die 
dagen op het v11e1veld van Stene te z1en waren. 

> TentoonsteJIJn1 van onderscheJdln1en en teaens 
Deze boeiende expos1t1e toont de onderscheidingstekens en 
decoraties d1e door de str1Jdende part1Jen 1edracen werden; 
caande van IJ1erfrontondersche1din1en over Du1t1e IJzeren kruisen 
tot allerhande kentekens van het Canadese lecer. 

> Gebrui~svoorw,rpen met een djdactische waarde: 
Deze attributen eeven de sfeer weer waarin de oorloesJaren 
doorgebracht werden en belichten zo de punten die niet tot uiting 
komen 1n de fotosectle, 

De organ i satie van de tentoonstelling in het Vossenhol berust b1J 
de heemkr1ng 't Schorre Steene VZW, terw1JI de operationele 
uitbating van de tentoonstell1ne 1n de Provoost Hallen 
waargenomen wordt door de VZW H.O.T . V, en de VZW C1né Solar 
Product1ons. 

41. ll3eoog,dle IPUllblliielk e111 

1pu1lblliiciilteii1t~1mog1elliijilklhedle11. 

Deze tentoonstelllni richt 11ch tot dr1e doeleroepen: 

> de Jongere generatie d1e door de logische op2et van de tentoon
ste111na een goed beeld kr1Jet van de be2ett1n1sper1ode. 

> de oudere eeneratie die door het uniek u1t1ekozen materiaal een 
golf van herinneringen door 11ch heen voelt vloeien. 

> de .special is ten en fans van oldt1mervoertui1en, mal 1taria en 
authentieke documenten. Door onze stren1e selectiecriteria komt 
ook deze groep ruimschoots aan 11Jn trekken. 

Om deze doel1roepen adequaat te kunnen informeren zal 1ntenslef 
gebruik aemaakt worden van de media, dit zowel blJ privé 
uitgeversmaatschappijen als biJ publieke omroepstations. 

Er wordt ook nadruk gelegd op een soepele en sterke band met het 
stadsbestuur van Oostende en zijn tulturele Raad. Bovendien 
zullen er ook contacten zijn met provinciale en hoeere besturen , 
musea en oudstrJJdersverenigtn~en. Er zal 1epoo1d worden onie 
relaties met Frankrijk, c ,- •,la, Duitsland, Het Veren1ed 
Kon1nkrJJk en last but not it ,1t ook Nederland ten volle te 
benutten . 

11 



5. lponsorïng en dleelnaime ~ailrl 

cornme1rciiële groeperii1n91e1n. 

De tentoonstel lint heeft 1een commercieel karakter. Om de lopende 
kosten te dekken zullen sponsors aan1etrokken worden . De 
deelnamevoorwaarden Julien blJ aanvraaa aan de betrokkenen 
toecestuurd worden. 

6. Eäg,ein pul)liicantiie. 

Ter ieleientae1<l van <Ie tentoonstel I ana zal er een proerammaboeliJt 
u1teeaeven worden. Naast algemene 1n11cht1neen over de tento~n
stcll1ne zal er ook een samenvatt1n1 over de m1<1denkust t1Jdens 
de bezett1n1 iepubl1ceerd worden. 

DEPOORTER Michel 
ALLE VERVOER • VERKOOP VAN ZAND EN TE ELT AARDE 

AFZETBAKKEN 

6 .V .BA. VERVOER DEPO OR TEf1 

Ontworpenstraat J · 8400 OOS TENOE 1S1rnel 

Tel 059170. 7 l ,110 
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IN 'T SCHORRE LEEFT DE NATUUR 

<Idee voor een lange wandeling> 

GISTEL - Wie in het Snaaskerkse Schonegebied een wande
ling maakt, staat er herhaald in verrukking voor dit wonder
mooie vlakke natuurgebied dat zich uitstrekt tot het grondge
bied van het vroegere Stene. Palend aan het dorpscentrom van 
Snaaskerke wordt het van de eigen gescheiden door het kanaal 
Plassendale-Nieuwpoort, in de :zeventiende eeuw door de 
Spanjaarden gegraven. Naast het vele natuurschoon vonnen 
ook nog de SteUehoeve, de Verloren Kost, de spoorwegbedding 
en de kerken aantrekkelijke bezienswaardigheden. 
"Schone" is een Hollands 
woord en betekent een stuk land 
dat bij hoog tij, of vloed, onder 
water komt en bij laag tij, of 
ebbe, weer droog valt. Thans is 
het een uitgestrekte vlakte met 
hier en daar een boerderij. 

Ontstaan 
Een eerste versie over het ont
staan van het Schonegebied 
veiwijst naar het beleg van 
Oostende door Albrecht en Isa
bella tegen de Hollanders. Deze 
laatsten doorboorden de dijken 
van Oostende om overstromin
gen te veroorzaken. Het gedeel
te dat een moerassige poel werd 
noemde men ,,'t Schorre". 
Langzamerhand werd die moe
rassige poel veel verbeterd door 
het aanleggen van beken waar• 
langs men het overtollige water 
kon afvoeren. Door de bouw 
van een sluis werd het Schorre
gebied, ongeveer 519 hectaren, 
drooggelegd en gebruikt voor de 
landbouw. 
Een rweede versie over het ont
staan van het Schorregebied 
verwijst naar een citaat uit "Ré
glement pour l'administration et 
l'entretien du Polder de Snaas
kerke". Het zou gaan om het 
gedeelte dat in 1720--1722 werd 
overstroomd om aan de verzan
de vaargeul van de Oostendse 
haven een grotere diepte te ge
ven. 

Rond 1802 werd besloten om in 
de stroming een sluis te bouwen, 
met het doel de spoeling der 
achterwateren, die telkens voor 
overstromingen van de Snaas
kerkse Polders zorgden, op te 
vangen, hetgeen zou leiden tot 
de drooglegging ervan. De op
brengst van de verkoop der 
gronden zou dienen om de kost
prijs van de bouw van de sluis te 
betalen. 
Jaren geleden werd in het 
Schorregebied een geheimzinni
ge onderaardse gang ontdekt. 
De inbeitelingen op de muren 
bleven een raadsel. Diep in de 
gang werd ook nog een houten 
balk ontdekt die dienst deed al! 
schut. Naar verluidt zou die 
gang minstens dateren uit de 
periode van Albrecht en Isabel
la, ongeveer rond de eeuwwisse
ling van de zestiende en de ze
ventiende eeuw. 

Bezienswaardigheden 
De "Verloren kost", midden in 
het Schorregebied, is één van de 
bezienswaardigheden die men 
er ontmoet. Het is een van de 
oudste gehuchten van Snaasker
ke, gedeeltelijk vervallen. De 
lage huisjes zijn er-zo typisch dat 
vele kunstschilders dit plaatsje 
hebben vereeuwigd. 
Tussen het Schorrelandschap en 
het dorpcentrum van Snaasker
ke, iets van het wegdek afgele-



.. 

De Sulklweve JMI bijhorende stallingen, Ik outhte hoel'e uit het Schomgcbied. 

gen, bemerkt men er een ver
zorgd huisje. Het wordt "De 
Frulle" genoemd en is het ate
lier van kunstschilder Theo Van 
Rintel. De landelijke bevolking 
en het polderlandschap zijn 
voor hem onuitputtelijke inspi
ratiebronnen. 
Iets meer naar het grondgebied 
Stene gelegen bevindt zich een 
zeer oude boerderij, de Stelle
hoeve genoemd. Het betekent: 
een hoeve op een opgeworpen 
hoogte of natuurlijke heuvel op 
schorregrond. 
De SteUehoeve was al in 1600 
bekend als een toevluchtsoord •· 
voor koeien en schapen die het 
opkomende water ontvluchtten. 
De nu nog bestaande koe- en 
varkensstal zou dateren van 

1625. Ook gedurende het onder
water zetten van Snaaskerke in 
1943 en 1944 bleef de Stellehoe
ve van overstroming gespaard 
en deed in die periode haar 
naam dus alle eer aan. 

senhove-Cobbaert bemerken 
wij onmiddellijk één van dere 
geleden, namelijk de Zoute 
Kreek. Even verder de Sluis
kreek. 
De Z.Oute Kreek is op sommige 

led plaatsen 80 meter breed en 3,5 
Kreken en ge en meter diep. De Sluiskrr.ek is 
Kreken, afkomstig van natuur- smaller, maar zoals de Zoute 
lijke oorsprong, en geleden, • Kreek toch ongeveer 700-meter 
door de mens aangelegd, zijn lang. Langs beide kreléen tref1 
heel belangrijk voor het Schor- men brede rietgordels aan, die 
regebied. De:ze zorgen niet al- natuurlijk een uitvei koren 
leen voor de afwatering van de woonplaats vormen voor allerlei 
landerijen tijdens grote ·neerslag soorten watervogels. 
maar ook voor de toevoer van Een namiddag vrij, het drukke 
grondwater gedurende droge stadscentrum ontvluchten. Een 
perioden. Schorrewandeling, langs .goede 
In 't Schorre stromen twee voor- wegen, een trip waaraan. men 
name kreken en tientallen gele- goede herinneringen zal bewa
den. Voorbij de hoeve Vanmas- ren. M.G. 

<Het Volk/Regionaal - 24 juli 1987) 



Wordt Steense molen 
gerestaureerd ? 

In hel centrum van Stene.dorp, 
zowat naast hd stemmige rom11nse 
Sint•Annakerkje, stut nog een gave 
molenromp. Reeds jaren zei de 
Heemkundige Kring 't Schorre
Steenr zkh in om de molen In zijn 
vroegere luister te laten herstellen. 
Ze voerden daartoe reeds z.eff enkele 
werken uit. Mur voor de grotere 
zaken dienen zJj te wachten op hulp · 
v111 bo.-eoaf. Na jarmJug undria
gen lijkt er elft$kUJk lilCbot In de zaak 
te komen. 

Op woensdag 13 augustus kwa• 
men zowel het stadsbestuur van 
Oostende als de Koning Boudewijn
stichting een kijkje nemen naar de 
toestand van de Steense molen . Bei
den liet zich nogal positief uit in ver
band met herstellingwerken en even
tuele volledige restauratie van de 
molen. 

Hl1tortach moment 

De stenen molen werd opgericht 
in 1853 in opdracht van Frans Van
den Bussche. smid en bakker. Hij 
was ingericht als korenwindmolen 
met twee maalstoclen op de tweede 
verdieping en als oliemolen op de 

·benedenverdieping. Tot in 1925 
maalde de molen met windkracht . 
Tijdens een zware storm van dat jaar 
werden de wieken echter afgerukt en 
teruggevonden tussen de grafzeken 
van het nabijgelegen kerkhof. Na
derhand werd dan in een aanbouw 
een mazoutmotor in gebruik geno
men om de maalstenen aan te drij
ven. Doch reeds enkele jaren nadien 
werd de molen opgegeven. Ze kon 
immers niet meer op~onkurreren te
gen de industriële maalderijen. 
In 1975 tenslolle besluit hel Stadsbe
stuur van Oostende de romp van de 
Steense molen mei bijhorende grond 
aan te kopen voor de som van 
320.000 fr . met de bedoeling het te 
herstellen in zijn vroegere staat. 

HNmkrlng ml zlctl In 

Op 6 juni 1980 besluit de Oost
endse ge111eenteraad tijden~ de open
ba rc zitting dat de molen m gebruik 
genomen mag worden door v.z.w, 
Heemkring ' t Schorre. dit voor cc~ , 
symbolisch bedrag. Op 15 rcbruan 
1982 diende de heemkring een ver-

; zoek tot klassering en bescherming 
van de windmolen in . De Provincia
le Commissie van Monumenten en 
Landsch,apsz.org bracht een gu~sllg 
advies uit. maar na dit scllr1Jven 
wordt geen verder nieuws sneer ont
vangen. Intussen breekt· de stad 
Oostende de krotten rond de Steense 
molen ar. De herstellingswerken aan 
de molen zelf lieten echter op zich 
wachten. Dit lange wachten beu. be
gon de heemkring tijdens de zomer
maanden van 1982 zelr aan de drin
~endste hcrst.ellingswcrkcn. Ook in 
83 wordt er verder gewertt zodat 

op 13 augustus van dat jaar,de eerste 
molententoonsteUing van $C-hilder-. 
teken- en beeldhouwwerken plaats 
kon hebben. Intussen is het ten tra
ditie geworden dat tijdens de maan
den juli en augustus weekend-ten
toonstellingen van Steense , kun
stenaars in de Slceos,c molell ,rhou
den worden. 

Al de geleverde inspanningen ga
ven echter nog niet de gcwet\ste re
sultaten. Enorm veel schade wordt 
immers vcroonaakt door het bin• 
ncndringcnd regenwater. Betere 
technische begeleiding is noodzake
lijk. Daarom wordt een beroep ge
daan op de stad Oostende. In augus
tus 1985 maken de stedelijke dien
sten een raming van de opknap
pingswcrken die noodzakelijk zijn. 
doch laten daa~ niets meer van 
zich horen. · 

u. 



Elndelljk hoop 

Dit jaar organizcert de Koning 
Boudewijnstichting een wedstrijd 
waarbij verenigingen die zich inzet
ten voor het behoud van monumen
ten . gesubsidieerd kunnen worden 
101 een maximumbedrag van 
400.000 fr. De Steense Heemkring 
stelde een dossier op i.v.m . de re
stauratie van de molen en vroeg 
voor J00.973 fr . steun aan. waarmee 
ze vooral willen zorgen dal het water 
geen schade meer aan de molen kan 
veroorzaken. Eenmaal dat bereikt 
wil de Heemkring de molen dan in
richten al& museum. bergplaats voor 
hun arctticf. vergaderruimte voor de 
Steense verenigingen. tentoonstel
lingsruimte en ~ men cvc~ 
willen starten met net verder hersteJ1 
van de bovenverdiepingen . 

Woensdagnamiddag 13 august.us 
kwam Marie Verlinden van de Ko
ning Boudewijnstichting eens pols~ 
hoogte nemen van de toestand. Zij 
gaf de aanwezige leden bij haar ver
trek uit Stene' alleszins hec:I wal hoop 
op cm positief resultaat. Zij stelt bo-

vendien dat er weinig aanvragen ge· 
beurt zijn vanuit de provincie West
Vlaanderen en dat er tevens al heel 
wat werk is gebeurt vanuit privé-ini
tiatief. wat zeker ten gunste werkt 
Het dehnitieve antwoord van de Ko
ning ~udewijnslichling mag ver
wacht worden tegen eind oktober. 

Toevallig (of niet ?) kwam diezelf
de woensdagmorgen ook de stad 
Oostende een kijkje nemen naar de 
Steense molen om er de toestand op 
te: nemen. Reeds de volgende don
derdagmorgen stond er een aanne
mer die kwam kijken hoe de muren 
bemetseld en beschilderd kornJen 
worden. zodat althans van die zijde 
al geen waterinsïjpcling meer te vre
zen valt . 

De restauratie van de molen lijkl 
er eindelijk. althans gedeeltelijk 
toch. Ie zullen komen. De dossiers 
zitten alvast in een stroomversnel
ling. Wellicht wordt de dorpsmolen 
een nieuw prachtstuk voor Stene 
binnenkort. 

(Johan Vergaerde) 

De Zeewacht - 20/8/87 

Dinsdag 10 november 1987 om 20u 

ZIELTJESAVONO 

Traditioneel festijn van 

pannekoeken en koffie 

in Gasthof 'l Vossenhol 

Deelname: lOOf /persoon 

Iedereen is van harte welkom! 
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LID WORDEN VAN DE HE:i:::i-1KRIUG 'T SCHORRE 

slechts 250 fr/jaar 

Informatie: Gasthof Vossenhol 
of bij de bestuursleden. 


