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Zoals reeds aangekondigd in het vori
ge nurrmerJ staat het werkingsjaar 1990 vol
ledig in het teken van de molen van Stene. 
Maar daarover zullen wij het verder hebben. 

onze belangrijkste activiteit in het 
voorjaar is het houden van de Algemene Sta
tutaire Vergadering van onze HeemkringJ een 
manifestatie die door de wet verplicht 
wordtJ maar waaraan wij steeds een aangena
mer gedeelte willen koppelen. Ook dit jaar 
is dit gebeurdJ maar ook daarover verder 
meer. 

Zoals het reeds een jarenlange tradi
tie is houden wij ter gelegenheid van de 
Paardenzegening op Stene-Dorp een Rorrmel
markt die openstaat voor inwoners van Oos
tende die met niet conmerciële bedoelingen 
allerhande rorrmel en kleinigheden te koop 
aanbieden. Daarnaast moeten wij nog de we
kelijkse tentoonste 11 ingen door onze kun
stenaars aankondigenJ deze tentoons te 11 in
gen gaan door in de molen van Stene. 

Paul Vandewolle 
Voorzitter. 
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Ter gelegenheid van de Statutaire 
Vergadering van onze Heemkundige Kring zoe
ken wiJ steeds naar een aanvullende activi
teit. Dit Jaar was Jon Surmont bereid om 
ziJn film over Stene voor de aanwezigen te 
vertonen. De film bestond uit twee delen: 
een documentair gedeelte en een verslag van 
de dorpsocti vi tel ten van 1982. Het eerste 
gedeeltel de documentoirel was ronduit 
klossel indien ik ergens ver weg zou wonenl 
en ik zog die film1 dan kwam ik onmiddel
lijk naar Stene wonen. De beeldenl de kleu
ren en de opzet waren gewoon meesterlijk. 
Het spreekt voor zich dat het tweede deel 
moei 1 ijk te vergelijken volt met het eer
ste: het gaat hier om een verslag van een 
jaar dorpsleven maar met dezelfde kwalitei
ten als de documentaire. Alles bij elkaar 
was het voor ons een zeer boeiende avond en 
willen wij graag langs deze weg Jan bedan
ken en feliciteren met zijn werk. 

Paul Vande\valle 
Voorzitter 

4 



_..., sy,M• Ml 
...... ;.,-'IA, ~, ........... ' 

oo~~tLNe& .... : ... -. ...... 

5. 



8 februari: contactvergadering met de kun
stenaars; 

24 februari: statutaire vergadering met 
videofilm van Robert Vandenbussche en 
Roland Defever "Stene en ziJn dorps
school anno 1989 "; 

28 april: voordracht door Jan Dreesen: " De 
oorsprong van Stene en Oostende"; 

4 juni: Rormielmarkt op Stene-Dorp; 
Juli-augustus: 8 weekend-tentoonstellingen 

in de molen; 
12 augustus: avondmarkt in Stene-Dorp; 
12 augustus: groepstentoonstelling in de 

molen; 
2 september: barbecue voor de kunstenaars; 
10 september: Nationale Open Monumentendagl 

openstelling van de molen; 
29 september: barbecue voor de leden; 
31 oktober: tijdens het Allerheiligen

weekend tentoonstelling: " Oude 
kaarten en Plans van Oostende en Om
geving"; 

31 oktober: Zieltjesavond; 
1 november: de Zevende Dag met Julien Van 

Remoorterel Fernand Bourgois en Ru-

6 





dolf Van Moerkerke; 
jaar 1989: Leergangen Kantklossen onder 

ausp1c1en van de Heemkring: 105 les
sen van 2 1/2 uur. 

5 januari: Driekoningenavond voor de bestu
ren van de Heemkundige kringen; 

9 mqart: Statutaire Vergadering van de 
Heemkring met film over Stene door 
Jan Surmont; 

13 maart: vergadering met de kunstenaars; 
12 mei: opening van de Molen; 
10 juni: Rolll11elmarkt; 
juli-augustus: huifkartochten en weekend

tentoonstellingen; 
11 augustus: stand op de avondmarkt; 

groepstentoonstelling in de molen 
door onze kunstenaars; 

15 september: barbecue leden; 
31 oktober: tentoonstelling" Stene en ziJn 

kerk ", open OP 1 en 2 november; 
2 november: Zieltjesavond; 
december: voordracht. 

8 
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Wij kunnen er alleen maar fier over 
zijn: 12 111tü was voor de Heemkring en voor 
Stene een r,euglijke dug. Op die avond im
mers konden wij de gedeeltelijk gerestau
reerde molen van Stene inwijden. Een 70-tal 
vrienden, leden en genodigden waren aanwe
zig. Tijdens een korte toespraak herinnerde 
de voorzitter eraan hoe alles verlopen was, 
moor het meest hield hij er aan de vele 
mensen te danken die op een of andere ma
nier aan de restauratie van de molen hadden 
meegewerkt. Vooral Louis Pincket en René 
Hel::,moortel werden gei.>rezen om hun niet 
aflatende ijver. 

De Heèmkring vond het passend dot het 
tekstplaatje, opgesteld door de Koning Bou
dewijnstichting, Lou ingehuldigd worden 
door Jo, de weduwe van ons betreurd lid 
Robert Decrop. Zo werd een postume hulde 
yeoracht aan de inzet van Robert voor riet 
behoud en de restauratie van de Molen . 

Nud i èn bood de Heemk ring de oanwez i -
LJen een receptie 0011, en zoals gewoonlijk 
weru er nog wat nu,jekaurt uver de verdere 
1Jlur11lè11 er1 11101:.1elijkt1eue11 rontJ tJe molen. 

.9 
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Samenstelling: dit voorwerp bestaat uit 
kobalt blauw glos, maar het kan even
goed bruin glas zijn, of zelfs helder 
glas. Tegenwoordig gebruikt men Plas
tiek. 

Afmetingen: de totale hoogte bedraagt 6 cm~ 
de doorsnede van de voet is 4 cm. Het 
ovale badje zelf meet 2 op 3 cm ter
wij 1 de diepte van het kuipje 2 cm 
bedraagt. 

Gebruik: dit voorwerp wordt gevuld met een 
vloeistof die toelaat een oogbad te 
nemen. 

Werking: het oogbadje wordt gevuld met lauw 
of koud water waarin ook een genees
middel kan gevoegd worden volgens 
voorschrift van de behandelende arts. 
Men drukt het badje stevig in de oog
hol te en men opent een paar maal de 
ogen zodat de vloeistof goed in de 
oogholte kan dringen. 

NB: Dit voorwerp is te bezichtigen in het 
Gasthof Vossenhol. 

Hugo Devos. 
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Gerestaureerde molen 
wordt ingehuldigd 

Z.O zag de molen er een vijftal jaren geleden 1108 uit. Toen werden 
de restauratiewerken nog door enkele vrijwillgiers volbracht. Za
terdagavond kan men de volledige metamorfose na de restauratie
werken bewonderen. (foto Johan) 

Sedert vele jarea 1.d de lrieea- rende grond aankocht en daarbij 
kundige krtag 't SdMlrre Steae besliste de molen in zijn vroegere 
zich la voor llroet behoud en de ra- luister te laten herstellen. Toch 
tauntle vu de Steeme aolea. moest de molen nog heel wat ja
Momeateel lijkt daarllij eea eer- · ren wachten op nieuw leven. Het 
ste bljZOINler belangrijke stap af- was vooral, dank zij de aanhou
gewerkt te zija. Op zaterdag 12 dendc ijver van wijlen Robert De
mei wordt buien de volledJI ge- erop voor hel behoud van de 
rf.StaUnerde acllea van ·Stene- Steense molen dat in 1988 ineens 
dorp lngdauldigd ea wordt dur- het stadsbestuur en de Koning 
bij eveaeem eea gedeakplaat Boudcwijnstichting gelijktijdig 
'Robert Decrop' la de molea... met geld over de brug kwamen 
gebncbt. Dit aolellfeat grijpt om de molen te restaureren. Ro
pluts om 20 uur. hert, archivaris van de heem-

Reeds sedert 1978, het jaar dat kring, ijverde jaar in, jaar uit 
in België uitgeroepen werd tot voor dit unieke gebouw. Vele ma
' Het jaar van het dorp' , :zet de len heeft hij in dit verband een 
Steense heemkring zich in voor dossier opgemaakt en overge
hct behoud en herstel van de mo- maakt aan de bevoegde diensten. 
ten. Het was trouwens ook in dat Jammergenoeg heeft hij de volle
jaar dat het Oostendse stadsbc- dige restauratie, zijn levens
stuur de molenromp met bijho- droom, niet meer verwc:zenlijkt 

De Zeewacht 11.05.90 

mogen zien , want op 2 oktober 
1988 overleed hij. Toch zijn dele
den van de heemkring hem nog 
steeds niet vergeten. Ter nage
dachtenis van Robert en uit post
ume dankbaarheid wil de heem
kring dan ook een gedenkplaat, 
die zij mochten ontvangen van de 
Koning Boudewijnstichting, in de 
molen aanbrengen gedurende het 
inhuldigingsfeest van de gerestau
reerde molen. 

De volledige restauratie houdt 
in dat momenteel alle vier de ver
diepingen van de molen toegan
kelijk zijn. Reeds enkele jaren is 
het gelijkvloers uitgebouwd tot 
een tentoonstellingsruimte, maar 
ook in de rotonde van de eerste 
verdieping is nu tentoonstellings
mogelijkheid voorzien. Eventueel 
kan zelfs de tweede verdieping 
daartoe dienstig zijn. Verder wer
den eveneens de derde verdieping 
en de dakverdieping afgewerkt. 
Daarnaast werd het eigenlijke 
molenhuis ingericht als zomer
vergaderruimte. Gans de molen 
kreeg daarbij houten vloer- en 
plafondbcdellingen en er werden 
houten trappen als verbinding 
tussen de etages geplaatst. 

Gedurende de inhuldiging van 
de gerestaureerde molen op vrij
dagavond 12 mei zal er over de 
ganse molen een tentoonstelling 
georganizccrd worden rond het 
tema 'molens' met op het gelijk
vloers o.a. kunstwerken die in dit 
kader passen. 

Deze expositie is slechts gedu
rende deze ene avond te bezichti
gen. Iedereen is dan ook van har
te welkom op de:ze inhuldigingsa
vond. 

(Johan) 
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Het moet een Jaar of drie geleden 
z1Jn, toen tijdens de opening van een vun 
de weekend-tentoonstellingen in de molen, 
een paar donderslagen er aan herinnerden 
dat er nog onweer bestond in onze streken. 
Geen vijf minuten later gutste de regen met 
bakken tegelijk naar beneden, en tijdens de 
openingsplechtigheid zelf moesten wij gere
geld wat opzij schuifelen om de waterdrup
pels te ontwijken die langs alle konten en 
in steeds groter ritme het gelijkvloers van 
de molen bevochtigden. Het waren druppels 
die letterlijk de emmer deden overlopen, en 
ook voor de aanwezige schepen van cultuur 
was de maat vol: het kon zo niet verder, er 
moest iets aan de molen gedaan worden. de 
koppen werden bij el kaar ges token, en rne t 
een verbluffende snelheid volgden de doden: 
dé 111olen werd gezandstraald - en daarbij 
werd de helft van Stene-Dorp onder het zond 
gezet-, de molen werd van een waterwerende 
luog voorzien, de onderkant var, de molen 
werd teyen oi.istijgend voct1t bescher111d en op 

tiet <Juk werd een dikke laag bitumen gego
t en . De 1110 l en w u s we r k e l i j k w o te r d i c h t , en . 



sedertdien is dit zo gebleven. Wij zijn dan 
ook het Stadsbestuur van Oostende dankbaar 
voor de geleverde bijdrage. 

Ondertussen was Robert DecropJ ons 
betreurd bestuurslid en grote promotor van 
de restauratie van de molenJ niet blijven 
stil zitten. In een of andere publikatie of 
mededeling had hij ontdekt dat de Koning 
Boudewijnstichting kleinschalige projecten 
ter restauratie ondersteunde onder bepaalde 
voorwoorden. Een van de voorwoorden was dat 
het restauratiewerk door vrijwilligers werd 
ondernomen. Wij kregen een flinke som van 
de Koning Boudewijnstichting waarmee hout 
en ander materiaal werd aangekochtJ daarmee 
konden René Helsmoortel en Louis Pincket 
aan de slag. WiJ mogen echter niet vergeten 
dat een aantal bestuursleden in de voor
gaande jaren een aantal beschermings- en 
bevei 1 igingswerken hadden uitgevoerd. Twee 
seizoenen lang hebben Louis en René aller
hande werken uitgevoerd: verdieping na ver
dieping werden de plankenvloeren ui tgebro
ken ( voor zover er nog iets uit te breken 
viel ) werden de draagbalken nagezien en 
zonodig verstevigd en vervangen en werd 
uiteindelijk een nieuwe Plankenvloer ge
legd. 



Tussen iedere verdieping werd een 
trap gemaakt zodat op een gemakkelijke ma
nier een hogere etage kan bereikt worden. 
Beneden werd een klein podium gebouwd, werd 
een schenktafel gemaakt en werden in de 
hoeken opbergruimten gemaakt. Kortom, onze 
vrijwilligers hebben prachtig werk geleverd 
en wij zijn hen zeer dankbaar. 

Omdat Robert Decrop zich tijdens zijn 
leven zo had ingezet voor de molen, vinden 
wij het dan ooi< passend dat het gedenk
Plaatj e, dat door de Koning Boudewijnstich
ting werd gemaakt, de naam van onze be
treurde vriend Robert draagt. 

Actie voor 100 jaar oude geval 

Paul Vandewalle 
Voorzitter 

STENE - Het wordt meer en meer waarschijnlijk dat het 100 jaar oude schoolgebouw in het 
cenhllm van Stene-Dorp met de grond zal gelijk gemaakt worden om plaats te maken VOPC voor 

1 nieuwbouw. De Heemkundige Kring 't Schorre Steene reageert dan ook heftig en heeft al her
haaldelijk aangedfoogen bij het stadsbestuur om de unieke gevel te la&eo klaucren z.odat het spe

l cifieke karakter van het gezellige Stene niet geschonden wordt. 
In juni 88 werd reeds een aanvraag gedaan tot beacberming van het schoolgebouw bij de Pro

vinciale Dienst voor Landschappen en Monumenten. Het wek gebouw dat dateert uit vorige • 
1 eeuw werd gebouwd door de heer Piers de Raveoscboot en geschonken aan de Zusters van de H. 
! Vincentius a Paulo te Rumbeke. ·Het gebouw en aanpeleode gronden werden enkele jaren terug 

doorgeschonken aan bet Sint-Andrcaslyceum en te koop gesteld. De Heemkundige Kring hoopt 
dat de nodige stappeo zullen ondernomen worden om de •veitaachting" van Steoc-Dorp legen te 
. •~· ~ -~.r.~ !9!' toch moeten~. ~ _.':lfordeo: .. -~ . 

Het Laatste Nieuws 24.03.90 



Louis Pincket en René Helsmoortel die het pionierswerk van wijlen Robert Decrop 
afwerkten: de Steense Molen voor het nageslacht bewaren. (Foto VEO) 
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Steense Molen gerestaureerd, 
·: gedenkplaat voor Robert Decrop 

STENE - Precies twaalf Archivaris Decrop vocht met 
jaar nadat de heemkundige alle middelen voor het behoud 
kring 't Schorre Steene zich van de Steense molen en door 

.ontfermde .over het behoud zijn toedoen kwam de Koning 
en het hersîêl van de Steen- Boudewijnstichth'ig md mbsi
sc molen, wijdde-rnen.zater- dies over de brug. 
dagavon'H de volMit géres- i "We ~steedden .. _de 
taureerde molen in. Pionier · 200 -<?00 fr. die -de heem.kring 

· ·1 R be De d ontving, goed. De houten be-
~J er:i_ ~ rt erop wer vloering werd volledig ver-
hierb1J ruet vergeten. ~ nieuwd . De tweede en derde 
de gevel v~ de molen pnJkt verdieping kunnen voortaan 
voortaan z1Jn gedenkplaat. ook bezocht en gebruikt wor-

Door toedoen van vele vrij- den voor exposities allerhande. 
willige handen, in het biezon- Het werk van Robert Decrop en 
der die van Louis Pincket en Louis Pincket die later steun 
René Helsmoortel, werd zopas kregen van René Helsmoortel", 
een eerste punt gezet achter de zegt Paul Vandewalle, voorzit
restauratiewerken van de ter van de heemkring. · 
Steense molen. Onder leiding "Met de steun van het stads
van dit duo rondde men het bestuur, dat de muren water
werk van Robert Decrop, over- dicht maakte, zit de molen vol
leden in oktober 1988, af. ledig in het droge en kan men 

zonder watergevaar tentoon
stellingen op het getouw zet
ten." 

Httmkring (t Schorre Steene 
blijft evenwel.• ~ij . 4, ,pak
km zitten . .,Er liggen nog plan -
nen c,p tafd. lieri 'fÎCkensys
teem moet CDJ iOelJU!l'l met 
windenergie de molen met 
grondverwanning uit te bou
wen. Niet eenvoudig, maar met 
de spankracht en werklust van 
onze leden moet dat kunnen." 

Ondertussen loopt op de eer
ste verdieping een permanente 
tentoonstelling met allerlei at
tributen afkomstig van de mo
len. De Steense Groep fleurde 
de inwijding van de gerestau
reerde hagelwitte molen op 
met werk van onder andere 
Redgy Van Troost, Adolf De
wulf en Alben Hagers. (GKM) 

l 



Het Laatste Nieuws 

Het Nieuwsblad 23.03.90 

Parochiaal centrum in Stene 
STENE - Bij zijn aanstelling tot pastoor in Stene kreeg 

Willy Bonte van het bisdom de opdracht mee een parochiaal 
centrum uit te bouwen. Pastoor Bonte bleef niet bij de 
pakken zitten. De Oostendse dekenij pleegt druk overleg om 
de leegstaande gebouwen van het Sint-Andreasinstituut 
volledig of gedeeltelijk aan te kopen. Volgens de pastoor valt 
de beslissing binnen de maand. ,.Een parochiaal centrum 
komt er: Alleen is nog niet uitgemaakt of dat in de lokalen 
van de gewezen school is of in een nieuwbouw", zegt pastoor 
Willy Bonte. 

Eric Bruneel, direkteur van het Sint-Andreasinstituut 
zegt: ,,De gebouwen staan al ruim twee jaar te koop. Er zijn 
meerdere gegadigden. Door de aanstelling van een nieuwe 
pastoor staat de parochiezaal plots weer in de belangstelling. 
We gaven de dekenij ons woord dat zij de eerste kans krijgt 
om de gebouwen al dan niet volledig aan te kopen. Een 
beslissing hierover volgt spoedig. Als de dekenij niet geïnte
resseerd is, krijgen de gebouwen een andere bestemming. 
En dat kan alle kanten uit." (GKM) 

i.o. 
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De 'J)Utorie van Stene-dorp ia; ~ 
een oorspronkelijke burcht van· 
Karel de Grote en werd voor de 
laatste teer herbouwd in 1764 
door EH Jom Vandeputte. Se-
dertdien werden er vele verande
ringen ~bracht, maar de kuip, 
van het hws is altijd deleHde ge
bleven. Het is dan oot een prach
tig gebouw, trouwens omgeven 
door heel wat prachtig fflZOl'ld 
groen. Samen met het pittoreske 
kerkje, de molen en nog een paar 
gebouwen, vormt dele de trotl 
van heel wat dorpsbewoners in de 
Sleen,e straten. ...,_, _,,.,,_, 

Toen de geruchten van afbraak 
de top opstaken, ontstond er dan 
oot een spontane goH van ver-· 
ontw~ng in het dorp. Met 
de plaatseltjke heemkundige kring 
voorop, die trouwens onmiddel
lijk de nodige stappen ondernam 
om deze 18c eeuwse pastorie als , 
beschermd monument' te laten 
klasseren, werd er hevig geprotcs-

teenl. ,.We .jdcMn.best datêr 
aanpassingswerken nodig zij■ om 
de pastorie bewOQPbaar te maken 
naar de noden .van de moderne 
tiJ4, maar dat daanoor za mil
joen aan werba moctea .aa,itp
voerd . worden, lijkt , mij ~ 
veel. Pas twee jaar pleden oog 
wad bel.dak VIII de putorie llc
lemaal .Yffllienrcl. Meer . als 24 
jaar woonde ome vorige pastoor, 
FJf Gesqärc die beain dit . 
op rust .... in dez.c -~ 
DC dan oot niet in . wauom Oll 
ineeQs VOOI' zo'n enorme IOIJl aan 

. rataurat.icwate z.ouden moeten 
uitpocrd worden," aldus Hugo 
Devos, c.xploitant van Gastbof 
Voucnbol en bestuunlid van de 
beemtrina- ' ' ' , , . 

Intussen woont '. de nieuwe 
. Steense peSIOGr EH Willy Bonte, 
ilJ afwacbtiag van .de ratauntie
werten, in een huis ietwat voorf>ij 
·~-~de~j 

<,O. -~ hadden we van hem 
een reakuc scmgen, maar oog 
tQt 1.atcrdag 23 juni .is hij op ~ 
Ook schepen Fernand Bourgois. 
wel eens , de Steense burFmees
ter' _,enocmd en als verantwoor
delijk schepen voor ercdienstal 
bevoegd in dit dossier. kregen " 
~ zijn drukte werkomstan
digheden niet aan het woord. We 
hopen van beiden volgende week 
een rcattic te kunoco publicema. 

. Intuacn blijven de Stencnaars 
met hun oogcoocgcn zitten cp 
blijven ze zitten met de vrees dat 
de ~orie wel eens met de~ 
gehjk gemaakt worden. Na hun 
tevcraccfsc inz.et om de gevel van 
het plaatselijke schooltje van af
braak te redden, zouden ze dcz.t 
tweede aantasting van het Steense 
rustieke straatbeeld beschouwen 
als een onherroepelijke aanslag 
op hun dorp. 

(Johan) 

De Zeewacht 22.06.90 



21. 
ConU!fd!!n 

Ema is er ( eindelijk) weer ... ! 
Dat een buurtwinkeltje een bel~ngrijke rol in onze moderne sa

menleving SJ)CClt, hebben de Conferdammers nu aan de lijve on
dervonden. Oelc:erde sociologen hebben er al reuzenlange disserta
ties over geschreven, maar als je het allemaal :zelf niet meemaakt, 
raakt het nu eerupaal je touwe kleren niet. Mevrouw Erna Vanhee 
(iedereen :zegt : "Bij Erna .. . ) runt al sinds geruime tijd een buurt
winkeltje ~ de hook van de Zilverlaan en de Gistelsesteenweg. 
Vorige week echter moest Erna voor enkele dagen in het zieken
huis 0pFftOfflOO worden (niets ernstigs overigens) en het winkeltje 
ging dicht. Menig Cooterdammer heeft in die periode (veel) te l&Jt 
beseft dal de laaute sigaret opgerookt was of mocht (moest . .. !) 
,.droge" boterhammen mee naar het wert nemen. Zelfs de dage
lijkse roddel was er niet meer besteed en gcluttig is het nu allemaal 
W>Orbij. Erna is gezond en wel opnieuw ter plekke, maar moet nog 
entde weetjes rusten. Geen nood! De alom bekende ex-VOO. 
speler Rollert Linstens, Erna's liefdevolle ~htgenoot maar soms 
een beetje wintdschuw, zal nu tijn best doen om alle klanten 
W>Oruit te helpen. Modlt hot toch niet altijd lullen dan zal doch
lef Petra CII schoonwon Bart wel een oogje in het :zeil houden ... 
tot heil aller Conterdammcrs ! Maar bewek zal Erna overigens 
=n 

1
ootvaa,,cn ... en wie kent er nog de werken van barm- .(:r.. . ~eewsicJJ--

,_,1'", ,,.··-•"•·---r-..,.....,.......,,..__.....,.,....._~__,<..,wv_o..,>.., ü). :,~:io 
1 •. ........__...:.·-· .......... -.._ ,. ~- - ~" - · • ~-· - . • C 

Zomertentoonstellingen 
in de Steense Molen -1990 

29 juni - 5 juli: RENE DEVRIENDT 

7 juli - 11 juli: FRANKY MAES 

13 juli - 19 juli : JAN FELIX 

20 juli - 26 ju 1 i : ADOLF DEWULF 

28 juli - 2 aug. FERNAND ANECA 

3 aug. - 9 aug. TREES BOUDRY 

11 aug. - 12 aug.: GROEPSTENTOONSTELLING 

17 aug. - 23 aug.: RUDY RAES en 
ISABELLE VANWYNGHENE 

25 aug. - 30 aug.: JOSIEN OLDERS 
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Konterdam-kerm1sprogramma 

22 juni: 

23 juni: 

24 juni: 

26 juni: 
27 juni: 
28 juni: 

29 juni: 

30 juni: 

1 juli: 
2 juli: 

Playback- en soundmixshow 
in cafe De Staminee 
Balavond in cafe Sportwereld 
Vogelpik in cafe New Stuif In 
Voetbaltornooi Stuif In 
Balavond in cafe Pelikaan 
Balavond in cafe De Staminee 
Missverkiezing in cafe Sportwereld 
G.P. La Couronne voor nieuwelingen 
Missverkiezing in cafe De Staminee 
Balavond in cafe Pelikaan 
Dansavond in pub 't Hermelijntje 
Valiezenkoers voor cafe-uitbaters 
Prijskaarting in cafe Pelikaan 
G.P. Oscar Naert voor Int. ~iefh. 
Akkordeonfestival in De Staminee 
Spaghetti-avond in 't Hermelijntje 
Schietlapschieten in De Sportwereld 
Aanstelling ereburger in Pelikaan 
Vogelpikwedstrijd in Sportwereld 
Mannenmissverkiezing in De Staminee 
Verlichte avondmarkt 
Voetbaltornooi Stuif In 
Balavonden in De Staminee, Pelikaan 
en 't Hermelijntje. 
Vogelpikwedstrijd in cafe De Staminee 
Prijskaarting in cafe De Staminee. 



LIDMAATSCHAP 1990 

U wordt opn1euw 11d van onze 
Heemkr1ng 1n 1989 door hetal1ng 
van 250 fr: 

- v1a het b1Jgevoegd overschr1Jv1ngs 
formul1er op rek. nr. 001-0688371-38. 

- 1n Gasth1of 't Vossenhol. 

- aan een bestuursl1d. 

Stel n1et u1t tot ... ( U weet wel ! ) 

Dank b1j voorbaat . 

DEPOORTER Michel 
""' .,....,.. ... .... """ , .. .., ............ .... ..,n,.,..., .. 
1 VIA wtltVOI• INf'nUIIIIN 
... • ........ J .... 00,,, .... .s-, 
... ft9',. " .. 
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SCHORRETOCHTEN 

. 'l . (, . 
7: ~ 

~ ~ 
. ~ 

SCHORRETOCHTEN ingericht door de Heemkring 't Schorre Steene 

Tijdens de maanden juli en augustus. Tochten met paard en 
huifkar doorheen het Schorre-natuurgebied. Vetrek: elke 
zaterdag om 14.30 uur aan de kerk van Stene-dorp. 
Duur van de tocht: 2 uur. Enkel voor groepen (ong. 16 pers.). 
GroepspriJs: 3500 fr. Reservatie (eventueel ook op andere 
dagen) vooraf is noodzakelijk. Voor inlichtingen en 
Reservatie: Gasthof Vossenhol - Stene-dorp - Tel. 059/70 01 99 
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Vrijdag 11 mei 1990 

Muzi~oo~.m~k~~ 
Op mjdlp,_ Il 11d wwdt la llet piUorake Steense Sûat

AwbnJe - c:±lrlNspvt• ........... _fflll!:I~ D Dirk Oom ea Dirk U..W. tweete......,...,..-oeldejoD&erea. vertolkea 
er-~k ep plllllle • 'floal nrw vu aader udere 
~Mozart.~Lllá.Wla•Leafy. 

Dirt Ooma werd v OoltCNC acborcn op 16 januari 'S7. Hij 
vatlC zijn muziet&tudin au het l&Cddijt konscrv~torium te Oost
c:ndc aao. ~ hij dca\'Cldcr zette aan het koninklijk konscr
vatorium te Gent. Dur bcbuklc lllj een eerste prijs notenleer, een 
ecr"lle prijs harmonie CD tewu ceo eerste prijs piano in de klas van 
Oaudc Coppens. Momca• i$ f>irk Ooms leraar piano en bcp
lddcr aan het Sk:dcli~ 'lmzickkonservatorium van Oost.ende. 
· ~ ~cns wcnfte NÏllOW sct,orcn op 17 mei '69 en vatte 

cveneem zijn muziekstudies aan bct steddiJ"k konservatorium van 
Oostc:ndc un om 1lC daarna verder al te maken aan het koninklijk 
konservatopum te Gent. Da:ar \)cbaalde hij een eerste prijs noten
leer CD een eerste~ viool in de klas van Rudolf Wcrthen. Mo-
menteel studeert bij••· m~ ~ Keulen in de klas 
:...- Johannes Prdfc. ' 1 • 1 • • 

l,owcl Dut Ooms als Dbt Uèv~ zijn opgegroeid in Stcnc
dorp . .Na ~un jeugd giD.g elk z'e1 cip weg, alhoewel voor beiden 
het ~jk ~aterium van ()cpt lonkte. Door bun leet
ûjdsYencbil w-5 er zclfi ocq momcot waarop D. Ooms, die al 
vollcdi& '1FSI•~ -.vq, O. Ucvcm in het Oostendse konscrva
~ bcpiddc ()2 iüa vioolexamcm Maar oot nadien was er 
1101 ~-- {A. VOÄIM "98 toat Uc~ lijn ccrstc prijs 
~ bchaaklc. 
· Zo groeide ~ pideli~ aan het idee om $alllCn een , 
kOQ0Clt te orpnizereo. De ~ was mei gevonden. Wat wu 
inuPm bcaer" plukt dan het ~ van S., het dorp waar 
... buQ jQlld doorbnchlal. 
-Het pilDo- en viooilkon=t ··pt plaats in de Sint-Annakerk 

VIQ SCcae op vrijda& 11 mei om f:J u.3Ö. Kaarten op voorhand zijn 
te~- bij Dut Licvaul, Oud Vliegveld 23 te Oostende, tel. 
(~) 10:'lf.l6en bij Dirt ~. ~t 6S te Oostende, 
tel, (059) S0.66.58. 

(Johan) 

De Zeewacht 


