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Woord Vooraf : 

Bij het verschijnen van het eerste periodiekje van de Heemkring " 't Schorre 
Steene", hou ik eraan U allen, uit mijn eigen naam en uit naam van alle bestuursleden , een 
vreugdevol 1999 toe te wensen. 

Ook dit jaar willen wij ons opnieuw inzetten voor het behoud van de cultuur 
en de folklore op Stene , niet alleen op het Dorp maar ook op de andere wijken van de vroege
re gemeente. 

Ondanks het feit dat wij niet over zeer veel oudheidkundige tradities kunnen 
beschikken, moeten wij vaststellen dat heel langzaam , maar zeker een aantal zaken van het 
oude Stene verdwijnen. Wij kunnen deze evolutie niet omkeren, wat wij wel kunnen doen is 
erover waken dat deze zaken niet onopgemerkt verdwijnen. 

Daarom doen wij dan ook beroep op U allen om ons attent te maken op 
dergelijke zaken, door ons een getuigenis over het leven vroeger te laten geworden, een foto 
af te geven, een artikel te schrijven, enzoverder ... 

Wat wij dit jaar verder ondernemen vindt U verder in dit nummer terug. 

Paul Vandewalle 

Voorzitter. 
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Rustig gel~gen aan het Ste-Anna-kerkje te Stene-dorp .. . 

Stenedorpstraat 29 - 8400 OOSTENDE (Stene-dorp)• Tel.(059) 70 01 99 

Aangenaam verpozen in een rustiek kader 
Speciale dronken - Uitgebreide keuken 

oude gebruiksvoonverpen 

P. DENECKER 
Bouwonderneming 

JUBILEUM 1974-1999 

Vloerent faiencen en verbouwingen 

Gsm : 096180.89.54 
Tel : 059/50.75.47 

Btw : Be 766.216.559 
Zilverlaan 23 Oostende 





TENTOONSTELLING 20 jtzar STEENE in novembermaand 

Stene toont zijn grootsheid 
De meeste Oostendenaars zullen het we!licht niet (meer) weten rnaar Stene was voor de fusîi;s veel 
groter in oppervlakte dan Oostende zelf. Voor 1970 telde het meer dan 10.000 inwoners verspreid over 
de Conterdam, Statie, Dorp, Hoge Barrière en Nieuwe Koerswijk. De heemkundige kring 't Schorre 
Steene (honderd leden, waarvan twaalf van het eerste uu,, onder voorzitterschap van Paul Vandewalle) 
houdt die geschiedenis levendig. Dé club bestaat twintig jaar en dat wordt gevierd met een e.~po in 
't Vossenhol in Stene Dorp. De tentoonstelling.is vandaag nog gratis te bezichtigen tussen 10 en l 2 uur 

en van 14 tot 18 uur. (GVO) 

JubileunJex . o 'Stene, 20 ·aar later' 
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Gedurende hel voorbije Aller• 
heiligenweekend órganiseerde 
de heemkundige kring 't 
Schorre Steene de tentoon• 
stelling 'Stene, 20 jaar later'. 
Aan de hand van heel wat to• 
tomateriaa/ werd een öeeld 
geschetst van het Stene zoals 
het vroeger was. Op de foto 
herkennen we de aanwezige 
bestuursleden : Renê He/s
moortet, Roland Defever, 
Dries Degrijse, Oscar Nuyts, 
Katrijn Compemolle, Lucina 
Co/paert, Hugo Devos. Samen 
met hen vinden We ook ere• 
schepen Fernand Bourgois en 
schepen Staf Cattoor terug op 
de foto. /Foto Johan) 
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KRANTEKNIPSELS NOVEMBERTENTOONSTELLING 

Expo geeft beeld van 
Stene, twintig jaar later 

STENE 
Vó~r de fusie van 1970 met Oostende telde Stene, meteen grond
geb1ed dat groter was dan Oostende, tienduizend inwoners ver
spreid over meerdere wijken: Conterdam,Statie, Dorp Hoge 
Barrière en Nieuwe. Koerswijk. Hoe de gemeente onde;tussen 
evolueerde, krijgje te zien o~ de tentoonstelling <<Stene, 20 jaar la
ter». De expo wordt georganiseerd door de heemkrino-«'tSchorre 
Steene1> naar aanleiding van het twintigjarig bestaan :an dekrina, 
Een ee_rste fototentoonstelling die de kring in 1980 organiseerde 
kreeg in één weekend 1.500 bezoekers over de vloer. Ook nu 
wordt weer heel wat belangstelling verwacht, ook al omdat naast 
expo-materiaal uit de eigen verzamelingvan de heemkrino ook 
kon geput worden uit het Rijksarchief in Bru:izae. Detentoo~stel
~ng vindt pla~_ts in het Gast hof Vossenhol in Stene-dorp en is gra
tis toegankebJk op zaterdag 31 oktober, zondag 1 en maandag 2 
november, telkens van 10 tot 12 en van l4tot 18uur. -1-,,fHQ 
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20 jaar Heemkring 't Schorre Steene .J é J ~ ~<~ '1? 

Stene, 20 jaar later 
Gedurende het Allerheiligenweekend vlért de 
heeml<ring 't Schorre Steene haar twintigjarig 
bestaan met een jubileumtentoonstelling op 
zaterdag 31 oktober, zondag 1 en maandag 2 
november in de Ridderzaal van Gasthof' Vos
senhol. 

De heemkundige kring ' t 
Schorre Steene werd gesticht 
op 2 l februrui 1978. Van mee
taf aan wou ze de belangstel-

• ling voor de heemkundige be
vorderen en alles wat heem
kundige wa:irde heeft bescher
men. Het is vooral de geschie-

-denis van onze gemeente die 
de heemkring levendig wil 
houden. De vereniging is ge
huisvest in de molen, een mo
nument die ze volledig wist te 
restaureren tot een unieke ver~ 
gader- en tentoonstellings
ruimte. Gedurende de zomer
maanden krijgen p!a:melijke 
kunsten!lllis de kans om hun 

werken in deze molen tentoon 
te stellen. Verder or!laniseert 
de heemkring zelf ook ten
toonstellingen, worden et 
voordrachten gehouden en 
vindt de jaarlijkse ldnderrom
melmarkt met molenworp er 
plaats. Verder staat er ook elk 
jaar een 'Zevende dag'. een 
barbecue en een zieltiesavond 
op het programma. Tenslotte 
wordt drie keer per jaar een 
tijdschrijft uitgegeven, 

Fototentoonstelling 
Naar aanleiding van dit ju

bileum, wordt tijdens de ten
toonstelling een blik gewoi:pen 

in het verleden. Met behulp 
van foto's, maar ook kranien• 
knipsels en documenten uit hec 
rijksarchief van Brugge wor
den alle wijken die vroeger tot 
Stene behoorden, belicht. De 
expo toont in de eerste plaats 
het ontstaan en vooral de ver
dere ontplooiing van deze wij
ken, met o.a. foto's van de eer
ste burgemeesters, het gewel
dige fusie-verweer in ' 70, 
beelden van het eerste monu• 
mentenweekend in '75, de ge
schiedenis van het Clarafort. 
de landbouw, ... Da:irnaast is er 
eveneens een standje die spe
cin:il de activiteiten van de 
beemkring belicht. 

Deze tentoonstelling in de 
Riddetzanl van Gasthof Vos
senhol blijft open op zaterdag 
31 oktober, zondag 1 en maan
dag 2 november,- dit telkens 
van 10 u. tot 12 u. en v:m 
14 u. tot 18 u. De toegang is 
gratis. (Johan) 

'Stene, 
20 jaar later' 
Oostende 

De heem.kring t Schorre 
Steene viert dit jaar haar 20-
jarig bestaan met eenjubileurn
e.xpo over Stene, 20 jaar later. 
De heemkring ontstond in 
1978 uit de werkgroepinitiatie
ven, zoals de Monumentendag 
en het Jaar van het Dorp. dit 
alles onder leidin2 van eresche
pen Fernand Bourgois. De 
heemkring telt zo'n 100 leden, 
met als voorzitter dr. bist. Paul 
Vandewalle. ,.Op de eerste 
foto-tentoonstelling in 1980 
kwamen al meer dan 1.500 be
zoekers af. Het werd onderrus
sen een mooie traditie om na 
een bezoek aan het kerkhof 
even te vertoeven op de heem
kringexpo, die telken~ hele
maal de sfeer van 'Sreene van 
toen' uitademt". vertelt be
sruurslid Roland Defeyer. 
"Voor de jubileumexpo wordt 
teruggegrepen naar de.thema.'s 
die toen belangstelling kregen. 
We zien bet onlstaan en de ver
dere ontplooiing van de nieuwe 
wijken, het dorp mee her typi
sche kerkje, de pastorie, de ver
dwenen dorpsschool en de 
molen. De expo brengt ook 
kaarten, foto's en teksten en vi
deobeelden ." -N.Z. 

De jubileumexpo Stene, 20 
jaar later is gratis te bezichti
gen in de Ridderzaal van Gast• 
hof 't Vossenhol, Stene-Dorp, 
vandaag zaterdag, morgen 
zondag en maandag 2 nove~• 
ber, telkens van 10 tot 12 en 
van 14 tot 18 uur. 4 



Taverne-Tapasbar 

"Casa Domecq" 

\V~ekdagen: ,·anaf Il.DO II tor 1.J.00 u 
:Z,11-, ~on- en feesrdagen: l'anaf JO.DO 11 101 ••• 

s/11ir/11gsdag: donderdag 

Steense dijk 60 
8400 Oostende Tel.: (059) 80 43 41 

Restaurant - Ta,erne - Grill 

't Pomptje 
De specialist ,·an Cotè: à ros 

·•Ribbetjes en Brm:hetten - Scampis 
gegrild op larnstenen. 

lctler<! da;; op~n vanaf IS u~rtn1 ~3 uur 
Za1~rJa~. zomfa~ t n fr.:,1tlug!n c!onrlop~nJ op~n rnn 11 .• •0 uur IOI :!~ uur. 

Slui1in:;,Ja:;: wo~n,Jag. 

Ouds1rijderspkin ::! 
s➔oo STE:--.E-DORP 

OostenJe 

Vwaf 17.00 u. Td. 059/51 19-16 
F:.1x 059/31 36 7 l 

Pri\·é 059/J 1 33 50 
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Wij willen onze oprechte blijken van deelneming aanbieden voor het overlijden op 16 
november laatstleden van de echtgenote van de Heer Norbert Christiaen die onze RMT~ 
tentoonstelling heeft helpen realiseren op de novembertentoonstelling van de Heemkring m 
1997. 

Alice en Robert herdacht 

"' . { . 
Naar aanleiding van het twintîgjarig bestaan van de heemkundi
g~ kring 

1t Schorre Steene werden ook de leden die gestorven 
Zijn, herdacht. Speciaal werd e~n bloemetjes-gezet aan de gra
ven van Robert Decrop en Alice Tanghe, twee bestuursleden 
van het eerste uur. Alice was de goedlachse echtgenoten v0n 
Georges_Te~mote, de l~atste molenaar van Stene, terwijl Robert 
als atch,var1s en bezieler van het molendossier een echte 
steunpilaar voor de heemkring betekende. (Foto lysiane) 

Heemkundigen van het eerste uur zijn nog niet vergeten -
STENE - <<rleemkring ' t 
Schorre Steene» organiseerde 
ooknoweereennovemberten
toonstelling. Bet is zowat een 
traditie geworden bij velen om 
n:i een bezoek aan de geliefden 
op het kerkhof even na te pra• 
ten bij een boeiende expo in 
Stene. Dit jaar stond de ten
toonstelling in het teken van 
i,Stene, 20 jaar later;.. De expo 
toonde een keuze uit het rijke 
archief van de 20-jadge heem
kring. Het was meteen een goe
de gelegenheid om twee be
stuursleden van het eerste uur 
te herdenken, die in de scha
duw van het typische dorps
kerkje hun laatste rustp[aats 
vonden. Een afvaardiging van 
het bestuur bracht een stille 
hulde bij het graf van Alice 
Tanghe, de goedlachse echtge
note van de laatste molenaar 
van Stene-dorp, en bij dit van 
Robert Decrop die als archiva
ris en bezieler van het molen
dossier een echte steunpilaar 
voorde beemkringwas. 

MHO. FotoMaenJzo11dt 
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JAARPLANNING HEEMKRING 1999 

* 5 maart : Algemene Vergadering 

Gelegenheidstentoonstelling i.v.m. 3 items uit onze geschiedenis door Paul 
V andewalle. 

* 16 mei : Zevende Dag om 10.30u 

Vroeger steeds in novembermaand geweest maar nu verschoven naar het 
VOOIJaar. 

* 1 augustus : Dagtrip voor leden en sympathisanten m FLANDERS 
FIELDS. 

Vertrek om 14.00u voor bezoek aan Museum Ieper 
Vredestoren in Mesen 
Last Post aan de Menenpoort 

Aansluitend gaan we bijpraten met een natje en een droogje in de plaatse
lijke omgeving. 

* 1 november : jaarlijkse Tentoonstelling rond een bepaald thema 

Noteer alvast deze data, zodat wij kunnen rekenen op 
uw talrijke aanwezigheid . . .. . . want hoemeer zielen , hoemeer \Teugd! 

Tot ziens, 

Het bestuur. 
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Restaurant- Herberg - Tea-Room - Feestzaal 

de Vlasschaard 
B~ M.Therèse 

dagschotel' steaks ' pcUr.g ' snacks 
ruime keuze aan de kaart • 80 soorten speciale bieren 

zonneterras • banketzaal 60 pers::inen -

roumnaaltijden en vergaderingen (ook op maandag en dinsdag) 

Nieuw "Moondmenu" 
le'.é:<er - fl)n - democratisch 

Gesloten maandag en dfnsdag 

OUDSTRIJDERSPLEIN 5 STENE-DORP TEL. 059/80 38 01 

INVOERDER VAN DE FIJNSTE KAAPSE WIJNEN 

l<aaps~ _Wijnen 
GROOT en KLEINHANDEL 

iedere zaterdag gratis proeven 

nieuw adres vanaf 1 mei '99 · 

Karperstraat 2 
Industriezone 
8400 Oostende Tel: 059/70.50.44 

Fax: 059/70.35. 15 



LIDMAATSCHAP 1999 

Vergeet niet uw lidgeld te vernieuwen. Voor slechts 250fraok wordt men lid 
voor het jaar 1999. Deze som kan aan één van de bestuursleden overgemaakt worden of 
gestort op Heemkringrekening 001-06883 71-38. Dank bij voorbaat. 

Nieuwe leden zijn altijd welkom zodat onze kas aangroeit om in de toekomst met 
nieuwe initiatieven en interessante tentoonstellingen en sprekers naar voor te komen. 
De aangesloten leden krijgen dan een exemplaar van ons periodiekje in de bus zodat ze op de 
hoogte blijven van het wel en wee in en om Stene. 

Hebt U thuis iets wat de leden zou k'l.UU1en interesseren, aarzel dan niet om één 
van de onderstaande personen op de hoogte te brengen. 

Steeds bedankt voor uw medewerking. 

ADRESSENLIJST BESTUURSLEDEN : 

Paul Vandewalle 
voorzitter 

Raoul Decrop 
penningmeester 

Katrijn Dhooghe-Compernolle 
secretaris 

Dirk Cocrohe 00 

Lucina Colpaert 
Roland Defever 
Dries Degryse 
Hilde Derdeyn 
Hugo Devos 
Roger Fockedey 
René Helsmoortel 
Oscar Nuyts 
Aline Verkouille-Vanslembrouck 

Albatrosstraat 15 

Steensedijk 146 

Roerdompstraat 57 

Dmivenlaan 16 
Schorredijk 7 
Gistelsestwg.228 
Perzikenlaan 28 
Steensedijk 136 
Stenedorpstraat 29-31 
Nlelkerijstraat 2 
Sint-Lodewijkstr.11 
Gistelsest\vg.369 
B lauwvoetstrant 15 

80.21.83 

80.08.47 

50.83.27 

70.09.64 
70.44.43 
50.51.50 
80.17.32 
50.78.11 
70.01.99 
50.14.86 
70.51.34 
50.00.63 
50.04.29 
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11la Bellt tp"que11 

wa, etn lragmtnl. 
De q,ole Oo,l"g odk. 
De 1weetle ook. 
Van loen 
lol nu 
is· tJok maa, een /1a9menl. 
klal koml 
kan eeuwig iijn 
ol niels , 
ol o~k maa, een lragmenl. 

R.tockedev 
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Alle dagen vers brood : open van 7 .30u tot l 8.30u 

Specialiteit: - boerebrood 
- zes granen 

Gesloten op woensdag 

*BAKKERIJ STENE* 

----~ ---------------
O)ol€f1tlt11'{5hUi5 
•·cal{pf Oit:m·• 

Molen,aarshztis Carpe Die1n 
Ultgebreide kaart " Mogelijkheid tot organiseren van feestjes 

Traiteurdienst aan matige prijzen .. 
PRACHTIG ZONNETERRAS MET ZICHT OP 7 7E EEUWSE MOLEN ! 

Wij z'jn elk.e dcg open van 11u30 tot sluitingsuur. 
• t Kei.iker.t;e is open van 12u tot 14u30 en ven 1 Su tot 23u 

2ondogovcnd tot 22u. Gesloten op maandag en dlnsdcg. 
's Nomiddogs Tee-Room rnet verse pcnr,ekoeksn en heerlijke desserts 

STENED0RPSTRAAT 4 Sl'ENE-DORP TEL 059/80 57 84 
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KINDEREN VROEGER, 
KREATIEVER DAN NU? 

Zelfgemaakt kinderspeelgoed 
vroeger en nu 

Je mag komen waar je wil, de wereld afreizen, overal zul je mensen en kinderen zien die aan 
het spelen zijn. Het spelen is bij de mensen,. en zeker bij de kinderen als van nature uit aan
geboren. Kinderen moeten kurinen spelen. Als ze niet spelen, zegt men: ''ze zijn ziek". 
Nu krijgen de kinderen van jongsaf al computerspelletjes en duur gesofisticeerd speelgoed 
om zich "kostelijk te amuseren", maar waar ze meestal reeds na enkele uren op uitgekeken 

zijn. Vroeger werd men niet overstelpt met massa's 11.ucueu
ze folders, waarbij de ouders veelal maar moeten zorgen 
over een goedgevulde geldbeugel te beschikken. Als de 
kinderen met al dm fraais gelukkig zijn, is een andere zaak. 
Door de armoede en gebrek -aan mogelijkheden waren de 
kinderen vroeger verplicht om hun speelgoed meestal zelf 

f;,. 
4 

ineen te knutselen. En hoe primitief of eenvoudig het ook 
was, het feit d:1t er soms uren werk aan vooraf gingen 
bracht met zich mee dm ze heel trots waren over het be
haalde resultaat. Er zat een ziel in -want ze hadden door 
hun kreati\,ireir er als 't ware een stuk van zichzelf in
gestopt. 

\·,maf 1974 rrok Roger Hessel langs Vlaamse "·egen op 
zoek naar oude liederen. instrumenten en.... speelgoed. 

Het merendeel hoorde hij ujt de mond ,,rn bejaarden tijdens zijn muziek-archeologische 
zwerftochten. Meestal kreeg hij her onversneden te 
horen: "We makten u•ieder dat aalemaole zelve·: 
Wat hier is samengebracht is het resultaar van ja
renlang zoeken en zanten van de auteur. Niet 
minder dan zestig soorten. waarbij nog talrijke va
rianten, zelfgemaakt kinderspeelgoed geïllusrreerd 
met meer dart 200 zeer overzichtelijke en fraaie 
tekeningen geven ons een mooi beeld over het 
speelgoed van destijds. 

In dit boek wordt voor de eerste maal op zo'n hel
dere en volledige wijze het maken en gebruik van 
oud zelfgemaakt kinderspeelgoed uit vervlogen tijd 
beschreven. Het boek is niet alleen een ''sfeerbeeld 
u ic de tijd van toen'', maar tevens voor de ouders 
en kinderen van nu een aansporing om zelf hun 
handvaardigheid eens uit te testen om tal van 
creaties in elkaar te steken. Het ganse huisgezin zal 
er zeer veel deugd aan beleven, en het is daarbij 
nog spotgoedkoop. 
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INHOUD 
Voorwoord 

Zelfgemaakt speelgoed, ooit een noodzaak 

Insecten als kinderspeelgoed 
Meikever 
Kniptor 
Vlinder 
Leliekevertje 

Daar kwam een varken met een lange snuit ... 
De Rommelpot 

Seizoengebonden speelgoed 
Grasspriet 
Lindeblad 
Biezen vlechten 
Kersepitten 
Het Fluitje en de Pieper 
Zeepbellen blazen ••I 
Haverbellen J~ 
Z\\·evers 'f'l, 
Spelen met Paardebst:mjes . ;~ · \.: 1 \ 
lrnirntiepijp • / 11 -l ,\ 
\,'alnoten dienen als telefoon 6: ·. · 

1
' 

En maar scheepje ,·aren '!J v ·. ~ · 
Eikeltop ii: ,·· 1 . ,~i 
Beuke.noo9es worde~ .sieraclen ~Jl/ ó 1_·1 : 
Ook de winter had ZLJi'I- charme .'. , . ' ; l 
De lampion : ~ , 
Sint-~l:1:1rtensa,·ond zingen 1 

.
1 

Sneeu"·pret alom 

Speelgoed het h e le jaar door 

Lucifersdoosjes d,mkbaar materiaal ,·oor lettk 
speelgoed 

De Re,·olver 
De Schroef 
Schroef met ~•,alnoot 
De Trein 
De i\l:tndoline 
De Boomezel of Tri bol 
Het I\okspel 

De Schroef 

Papier, bron van inspiratie 
Klappers 
Hoed - Zoutvat - Schip 
Van Vllegtuig tot Kattekop 
De Kattekop 
De Vlieger 
Speelkaarten 
De Spiraal of Slang 

Zakdoeken met dubbele functie 
Een Bustehouder 
Een Muis 

Conservenblikken en andere edele metalen 

De Donderbus 
De Mandoline 
Kalle smijten 
Schreef of K:1 smijten 
De Kntniende Kip, 
Stelten 

Hout, de materie bij uitstek 
Stelten 
De IJscop 
De Katapult 
De Kn~1lbus 
FILlitjes 
Het Koewachtersfluitje 
Het Vangnet 
Andero·:.it 
De Zoemer 

r. 

~ , 
( .. _ ~ ,- 7,,_.;-. ., 
\· - "':. - ·~ - - -.. - :. -, 

Alles was nuttig als attribuut voor 
zelfgemaakt speelgoed 

De Kn~tller. 
De Knzoe 
Mondt1uiije 

Geraadpleegde werken 

De Zoemer 
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UIT SYMPATHIE : 

LEEF VERSTANDIG 

FIETS GEZOND 

KOOP UW FIETS 

BIJ DE VAKHANDEL !! 
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Grill 

Huize Gezelle 
Specialiteit : Vleesbrochett_e 

Open op maandag, donderdag en vrijdag vanaf 18 uur 
Weekend vonaf 1 J .30 uur 

Gesloten op dinsdag en woensdag 

STENEDORPSTRAAT 27 STENE-DORP TEL. 059/80 71 28 
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Betreft : PUBLICITEIT in hel kontaktblad van de Heemkring 'I SCHORRE 

Voor wie en waarom : 

- alle zelfstandigen in en rondom Stene kunnen bijdragen voor reklame of uit sympathie 

- 3x per jaar verschijnt ons vernieuwde kontaktblad onder bijna l 00 leden 

- de BIJDRAGE is slechts S00f per jaar voor een 1/2 blz. in ons periodiekje 

- telkens een exemplaar verschijnt , ontvangt U er één 

- contante betaling bij de overeenkomst aan bestuurslid en ondertekening voor ontvangst 

BEWIJS van BETALlNG : 

Betaling te Oostende , de ., / .. / .. de som van vijfhonderd frank (S00fr) 

Bestuurslid De Heemkring 't SCHORRE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEWIJS van ONTVANGST : 

Ontvangen te Oostende , de .. / .. / ,. de som van vijfhonderd frank (500fr) 

Sponsor van Kontaktblad 't SCHORRE 
& Bestuurslid van de Heemkring 
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----------------------------------
w1s1· JE DAT ...... ??? 

- de Heemkring alle nieuwe SPONSORS bedankt voor lmn bijdrage . 
Uiteraard ontvangen ze telkens een exemplaar van ons boekje. 

- het driekoningenfeest dit jaar in de VVF plaats vond en eigenlük 
zonder taart met de bijhorende boon moest doorgaan . 
J anuner voor de aanwezigen ... 

- sponsors uit de horeca of kleine KMO in ons tijdschrift welkom zijn 
voor slechts 500fr per 1/4 bladzijde, dit 3.x per jaar. 

- iedereen die tips en vrije tijd heeft om een huifkar van de Hcernkring op 
te knappen , zich mag aanmelden bij een van de bestuursleden ! 



Wij stellen ons graag even voor : 

Kent u de heemkundige kring 
" 't Schorre Steene " ? 

De heemkundige kring " 't Schorre Steene" : 

werd gesticht op 28 februari 1978. Wij bestaan dus 20 jaar! 

heeft tot doel de geschieqenis van onze vroegere gemeente Stene levendig te houden via 
tekst en beeld. 

is gehuisvest in de molen van Stene-dorp : meer dan een bezoek waard 1 

richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van het dorp. 

geeft aan plaatselijke kunstenaars de kans hun werken tentoon te stellen in de molen 
gedurende de maanden juli, augustus en september. 

denkt ook aan de kinderen : wij houden een jaarlijkse kinderrommelmarkt met "molenworp". 

geeft voordrachten, organiseert een "Zevende dag", een barbecue, een "zieltjesavond". 

geeft drie maal per jaar een tijdschrift uit voor de leden met daarin heel wat nuttige 
informatie. 

wil aandacht hebben voor Stene-dorp, maar evengoed voor de Konterdam, de Meiboom, 
Stene-Statie, de Hoge Barriere en de Nieuwe Koerswijk. 

Een vereniging is maar sterk door haar leden. Daarom doen we een oproep aan alle 
sympathisanten en geïnteresseerden : Steun ons en sluit u aan bij onze heemkring. 
U kan lid worden door het storten van 250 frank op het rekeningnummer 
001-0688371-38 of door het rechtstreeks betalen van dit bedrag aan één van onze 
bestuursleden. 
Iedereen is welkom. 
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