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Woord Vooraf: 

Beste leden, 

Met het nieuwe jaar in zicht verschijnt ons laatste periodiekje van 2000 met nieuws 
over de al1iviteiten van de Heemkring te Stene. 

Sedert de zomer hebben we een drukke agenda afgewerkt. Het vernieuwen van het 
lidgeld 2001 of buren en vrienden als nieuw lid laten aansluit~n , kunnen wij alleen 
maar in dank afnemen. 
Het bestuur van de Heemkundige Kring houdt eraan om al haar leden en hllll familie en 
vrienden een Zalig Kerstfeest en een gezond en Gelukking Nieuwjaar te wensen. 

Hopelijk kunnen we voor en m Stene weer een jaar met boeiende aktiviteiten 
naar voor brengen. 

Aline V anslembrouck 

i.o.v. Voorzitter P.Vandewalle 
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VERSLAG over . de ZOMERKUNSTEXPO: 

Provincieraadslid Emilienne Vercruysse - Hagbebaert plaatste twee rasechte Stenenaars 
in de kijker door op de opening van onze jaarlijkse zomerexpo een woordje uitlegt~ geven 
omtrent hun werk en hun gedrevenheid. \ 
De twee besproken jonge kunstenaars zijn tevens lid van het bestuur van de Heemkring , 
en daarom mogen zij ook door ons eens extra in het zonnetje gezet worden. 

Wij moedigen hen aan om de toekomst 1nm talenten verder te blijven uitwerken. 

Mevrouw Gigi Decrop-Praet en De heer Roger Fockedey werden voorgesteld als 
diegene die de kunst dichter bij de mensen wil brengen en waar kan dat gezelliger dan in 
onze eigen Steense molen. 

Gigi heeft reeds 5 jaar kunstacademie in Oostende achter de rug en I jaar Brugge, waar 
ze vooral de voorbije jaren de thema's "water" op doek zette. Daarbij l1eeft ze oog voor 
details en deze heeft ze ook willen uitvergroten en dik in de verf gezet. 
Haar veelzijdig talent komt tot zijn recht in de naakttekeningen zowel met inkt als met 
het potlood. Abstrakt is nieuw dit jaar en hier speelt de kleur een enonn grote rol. 

Roger beeft naarst zijn dichtkunst zijn schilderstalent ontdekt . 
Hij bezoekt nu al het 3de jaar de akademie van Bredene. Stilaan heeft hij zijn keuze 
gelegd op de zee, het dorp en de \iTOuw. De verscheidenheid die de leraars aanbieden 
heeft hij in een eigen vomgeving en kleur gegoten. 
Werken in acryl en pastel gebruikt hij vooral om de vrouw liefelijk op het doek te plaat-
sen. 

Tot slot eindigde Mevrouw Vercruysse met de woorden: 

''Ik hoop dat ik met deze onvolledige woorden, U toch een beetje heb kunnen weergeven 
1-felke boodschap achter deze werken steekt. En zoals bij Gigi denk ik ook hier, dat het 
qelangrijk is dat de toeschouwer begrijpt wat de kunstenaar aan ons wil meegeven. 11 

i 

Wellicht tot volgend jaar .. , .. 
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Rustig gelegen aan het Ste-Anno-kerkje te Stene-dorp ... 

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

Aongenoom verpozen in een rustiek kader 
Speciale dronken - Uitgebreîde keuken 
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Grill 

Hztize Gezelle 
Specialiteit ; Vleesbrochett.e 

JUBILEUM 197 4-1 999 

Open op maandag. donderdag en vrijdag vanaf 18 uur 
Weekend vanaf 11.30 uur 

Geslolen op dinsdag en woensdag 

STENEDORPSTRAAT 27 STENE-DORP TEL. 059 /80 71 28 



De R~NOV ATI~ van de tnolen te .5!tenedotp: 
---------------------------------------------------------------------------------------

Momenteel is de derde faze van de renovatie van de molen te Stenedorp voltooid en naar h 
idee van Dries Degryse uitgewerkt. Ook de Zeewacht heeft daaromtrent een artikel uitgebracht. . 
Zo wordt op de derde verdieping een gedeelte in een oude boerenkeuken gerekonstrueer~ 
het andere gedeelte is een schoenlappersmuseum geworden. , 
Op de tweede verdieping draait alles rond de molen zèlf, van het graan tot bloem en bakkerij .... 

Ç)ostende resultaat zie, maakt alles goed. aanzetten tot enkele stratte ver
.,Ik ben een bee~je het·brein ach- . halen. Want·bet i°s~inderdäàd de, 

:Me( heel . v'èe1 engeleqgeduJd -i ter deze restauratie, maar zonder bedoeling dat, in sa~e·nwèr.king 
hebben Dries De Gryse èn·LoÛis . Louis zou -ik het zeker· niet ge-_ met de gidse::nkringJ,ange N"elle, 
Picquet van de heemk'llndige kilnd hebben. Louis was destijds veel bezoekers de trappen naar de 
kr,ing ' t Scl1orre·-Steene delaatste timmennan in de houten schepen . verdiepingen beklimmen . .. ··: ·. ', ,', · 
fase . van'· ·de· restauratie" van dê· · en dus de geknipte man voor dit Dries De Gryse is nog altjjd __ op .. 
Steense Molerio~ëindigd. karwejtje. Overal beo ik beetje zoek naar authen-tiikevoo~er-

Die -restauratié was hoÖgstno- •·· g8aJ\ loeren hoe men _zulke din- _ pen. Men kan hèro ber~iken_op 
dig, ,;, want .éfe · molen die in ' gen inricht en nu lomnen wij het teJ. ,05?,(~0.17.32_-9.~ de ka~. t<\ 
186'.3'gëbouwcl werd,' stonèi'' er resultaat pre~êórere~:we:kregen spekken; worden ·tiJdens :het 
binnenin zeer gainrnel bij. Na de- veel materiaal van de héemkun-· weekend reprodûcties over pet 
resta.u,ra,tie __v~ d_e gelijkvloerse ~i~~ ,kripg, De Ploat~, van 

I 
dr ta~./ oud~.Oos_t~~de .verkocht aan -r~s-. 

verd1ep10g, ·d1e·, · ·onder andere m11ie '·Schói.tteeten en de Zand~"\. pecuevehJlë '300 · en 500 frank. ' 
jaarlijks ,gebruikt 'wordt voor de vöordse zadelmaker' : ·chailes·- Een pakket van tien· kost 3.500 
tentoonstelling van de schilders Ghysel." · : ' '· ·-:_ frànk. ' · · 
van : de -Steense groep'> pakten • ' . ,' C • , . ' ••• ' " I, ,r -N.Z, 
zij mi de volgende twee vêtdie~ ,· Ambact1te11 , . ·_·_,;_:- '... .' . ', 'J\ ,z., · ."' ,, .,, ·, .. , 
pingeo aàn'. . ... . . ,{ '-. ·,, 1 

• Op' de eerste -verdieping heeft De gerèstaureerde· molen wordt 
"Hetneeft bloed, zweet e~ tra- Dries.De Gryse gepoogd enkele morgen zaterdag· en zondag 

nen '\g!!kost", beweert Picquet. ambachteç te reconstrueren zoals • voor het publiek opengesteld van 
Hijjs'•zelf'.'geen' ''Stenènaar,'maru-

1
, dè~molèna~, ~e zad~hnaker en '10 töf1·2_u(J'r en vä.ri" 14 tot 18 O,u.r/ 

WE:rct.9oor men'~ê:n v~n d.e heem-' de landb~mwer. Ons -bekoorde ' . - . .. -~~~ ' "'. ' ~~- ; 
knngnaar de molen geldk.1:. ,,Ze vooral de reconstructie van een Dries De Gry:=,i;t· (rechts),,.,en -
hebbèn .-er ~el çnmiddellijk bij boerenkeuken. op de derde ·ver- ' L~ui~ :'P.19quer~r( de , ~eê.QJ-; : 

·gezegdd~t het vtijwiJJigerswerk dieping. Vooral enkele details, ,kund1g_e ~ 11k!ing ~.1e••Scl:l~~;re ,.-;. 
w~," .. zegt hij e(pij; .,maar betple- zoals de • sjiéke' in de spuugb.alè., j Steene ·renove~rsJen de ~o,l_en 
zierd~twe gemaakt.hebben ~n'de en- het lege jeneverglas _·op de_:· ~ v~~ Ste_~e. . ~" . .. ·:1":.. 

Q 

trots ~ .eik Dl! _vo~l nu}!chet e!n~~ k'' ~f~(?2_fSteeQ, fUller d.~ J,.~zoel\ers.~'li. .~._,,.;....,, ;,,,._s ~~;...; ; • •. ~-\ 
... ,, • ... .-,., ·. ·, .,. •· ,,.. .. .. ,: ... , . .,_,~~· ·~, .c:,.,:u I We kregen ongeveer 220 bezoekers wat wij als een succes ervarer 

,.., .. .,...,.,..,r- vt . :;• "' ----- ....... -_....,...,.....--.,__........,...,.,_,-:;.; ... 
-= t --,.. ~ .. - ~.-. .,~::,r.i.i.-.~~-~!~::--. •. 
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In Stene Dorp wordt vanav 
, in de bijna 150 jaar·oude ste 
, ~olw dee?'P,01{0~~.:irz de (a 

geopez:i"ê!. :Pe expo•~ _opgezet 
door de'heemkundtge'kring 
't Schorre Steene naar aanl 
"dirig váide volt'oóimgva 
· molenFêstauratieiwaarb 
Driès'Dé'Gcyse hêt:Ieeuw 
aàildeêï yoor zijn rekeiiin 
nam. 'Sainen inet Louis Pin 
en René.Helsmoorfel stak 
IJ}aandenlang de handen ui 

· · mouwîtnóm'het mét yerkto 
bedreigde stulrje industrie 
erfgo<~<h!~eropte~àpp · 

' ~~ ,,\ .. ~ >t..;. ' 

~De restauratie kwam er 
. nanóiëlè.steun ,,van· het· Koru 
' Boudewîjnfonds en-hèt stads 
stuur; want wij hebben seen g 
om al!ietnodige.matenaà1.ty 
talen.~ gqed dat,we;bijn3:, · 
ielf gedaan heböe11.en onbez 
èligd.'Wè zijn dai:i' 09lc bijzónpe 
fier op onze rea]i_satie,1, vertelt 

' Dries De·GfYse: ., . ·· _ 
•'.'i·"~ I' :• ,;, 

' Klompen,. ' .~,:" ; , .,;,. · •,· 
' D'e inóle~' dai'eert tiit 1853 en 
werd -gebouwd in opdracht van 
Frans Vanden Bussche, de plaat
selijke smid en bakker. In 1927 
,werden, -de wiekén•, afgyrukt,, ~ 

waàn,:ia~ de'' laatst~·•. molenaar' Louis Plncket'en DriesDè Gryse In dé óude moieitFoio Maenh~'(;,aj; ' ' ,, 
Geo~ge Tu~ote he~ voor_~eke-:,~ . ~ .. , ., · · = ~ . , ~ '*- . ,._ ,· ,•..,;; .. :• . .. , , , "~ •~, .. 
k_en !4el~. Z1Jn klom.pçn ZlJD he,L DnesDeQryse~en~_n~entieke .• o~~r de ~~_chi~~ems.~ de VIJf 
sieraad m het museum op de: boe),"erik:eûken , geevoceerd, · wtJken die·eerttJds de gemeente 
~~~d,i ·v.~i:di~p~g::'paW, ..y9;çl~~)na,as,i he~~t~~èrvan, eiir~fhoen- ',, ,S~~né y,opnçi~n», ~e~luiJ,bez!g~.,' 
van gr3:~ tot t>loem get~ond ~~e : ~ mak~r-~~d~~ake_r. ~e: eerste "_i b1J))e G~e. Het grot~.pubhek · 
het vakm elkaar zat_~n 1s de lirik ·. verdieping JSmgencpfä:ls heem-: ·~kr1Jgt zaterdag en· zond,ag, tel
gel~gd_t;1aar de ba~erij. ,. · , .. 'lnmde-lokaal. «Het,s de pedoe- ,kens van,10tot12envanJ4 tot18 

. ,, ·, /,. _: · ,··,~,< . ._,.. lingdatj~hierstraks;rnpäehand \ uur,dekanseenkijkjeie_nemen 
.,BO,fj're..11,,keuken , ~ ~t~ :':

1
1;,, ·i~ ~ 'y_;van oude foto•~ è1;1 vèrgêelde do-t,' in de prachtig. ger~sta'uree!,"de 

.Op de"'derde 'veî:di_éJJing ~e~ft. ·"' 'cumenté~: oo~ · eë~ ,1a~·e ;krijgt 1 mol~~- (LRO) . • .. 1,:.;4'~,/ ~":' ·. 

Om dit allemaal te kunnen veIWezenlijken hebben de twee mensen op de foto zich met veel ambitie 
dagenlang vrijgemaakt om onze molen " IN de KIJKER" · te zetten. Bedankt Roger voor de Leuvens, 
stoof ! Ze staat er prachtig. Bedankt Oscar voor de uren vertelplezier die je de mensen gaf en 
waar ze niet over konden zwijgen. r-~~~--~~---~~----t-G· · 'EKI ·-. ,. • ,::.-, ·. .. 

'"t;, 

Je~ns 
Dà-à "à' ' f .. ... .. ~ . e 'i ~- ~ 

· ·vair•de.\5teênse m'blen, ' .._,t, ' ' . ~ • 
1lfge.werkt. Op de äe.rde 
ping :is nu een oude boe 
keuken. !n het · anèlere w 
een': sêlioeo.maker-znaelm' 
ten(oongesteÏd .. Op· de tw 
vérdieping draait alles ro 
molen '.?elf, -v~ }t~t graan 
de bloem · naar éle bakk · 
re~tie ·l~g fa handen ' 
Louis)in'cketen Dries 
Grysè. De opening: van de ge~ 
reno_v_eerde molen grijpt plaats . 
_op v:njàagavond .10 noyember . . 
Dè molen· is_ vbor"bet E'ublielç..,_·, 

Onze hartelijke dank gaat uit naar Dries en Louis in het bijzonder . Zonder werkende handen· 
was dit niet mogelijk geweest ! ! 
Maar iedereen die meegeholpen heeft, krijgt bij deze een grote MERCI ! ! 



Taverne-Tapasbar 

"Casa Domecq" 

W.-ckdagen: vanaf 12.00 ll lOF 2-1.00 u 
Z.11-, ~011- enfees1dage11: vanaf 10.00 11101 ... 

s/11i1i11gsdag: dondudag 

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

Restaurant - Taverne - Grill 

't Pomptje 
De specialist ,·nn Cote il I" 0$ 

"Ribbetjes en Bro1.:hetten - Scampis 
gegri Id op lavnst?nen. 

ktkr~ 1fo,; op~n vJnaf 1 S uur 11,t 2f uur 
Z,1~r,fa~. w m.b:; ~n fr~Sllfag~n do11rlc>ç~mJ CJp~n ,·an 11 .~0 uur 101 23 uur. 

Oud.mijdersph:in 2 
8-W0 STE:-.:E-DORP 

Oos1e1uk 

\':inaf lï.00 u. Tel. 059/5 1 19 -16 
F;:ix 059/3 ! 36 ï l 

Pri,•é 059/3 1 33 50 
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PROGRAMMA 2001" 

* 12/1 Driekoningen 

* 9/2 bestuursetentje 

* 22/ 4 de 7 de dag : drie sprekers vertellen 

*juli-aug. kunstexpo in de molen 

* 29/7 heemkring DAGuitstap 

* 7/9 BBQ 

* 11/11 Tentoonstelling rond thema 

* 16/11 Zieltjesavond 
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Restaurant - Herberg - Tea-Room - Feestzaal 

de Vlasschaard 
B~ M.Therèse 

dagschotel steaks • paliq;; • snacks 
ruime keuze aan de kaart • 80 soorten speciale bieren 

zonneterras • bonker.:oal 60 personen . 

. 

rou"maaltijdeo en vergaderingen (ook op maandag en dinsdag) 

1 

. -
Nieuw "Moandmenu" 

lek!<er - fijn - democratis:;h 

Gesloten maandag en dinsdag 

OUDSTRIJDERSPLEIN 5 STENE-DORP TEL 059/80 38 01 

INVOERDER VAN DE FIJNSTE KAAPSE WIJNEN 

l<aapse Wijnen 
.-.-.:.---..=• .. 

GROOT en KLEINHANDEL 
iedere zaterdag gratis proeven 

nieinv adres vanaf 1 mei '99 

Karperstraat 2 
Industriezone 
8400 Oostende Tel: 059/70.50.44 

Fax: 059/70.35. 15 
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Geachte heer, 

Betreft : onderzoek naar obiits. 

JACQUES BARON LE ROY GENOOTSCHAP 
Vereniging zonder winstoogmerk 

Jozef De Voghtstraat 11 
2520 RANST (Broechem) 

HK 1t Schorre Steene.. 
P/a Dhr. Paul Vandewalle 

AJbatrosstraat 15 
8400 Oostende 

Broechem (Ranst). december 2000, 

Graag verzoeken w ij uw welwillende aandacht en . medewerking voor informatie over 
mogelijk aanwezige_ rouwblazoenen in Oostende en omstreken. Mogelijk zijn er nog een 
aantal aan te treffen in de kerk, kasteel, museum of in particulier bezit. Dit onderzoek kadert 
in onze studie en onderzoek naar de rouwgebruiken van de adel. 

Geachte heer, wij zouden U biezonder erkentelijk zijn indien U ons hierover nadere' 
inlichtingen zou kunnen verschaffen via het ingesloten enquete-formulier met mogelijke 
publicatie waarin deze rouwblazoenen eventueel beschreven zijn. Voor nadere informatie zijn 
wij graag bereid. 

t nze dank bij voorbaat, tekenen wij met de meeste hoogachting. 

Doel Vlltl de vereniging 

De studie en de historische evocatie omtr1a11t de figuur van Jacques Ie Roy, historiograaf; ( 1633-1719), haron van Broechem-Oelegem, 
familie m tijdgenoten, bekend te maken, De vereniging is êen studîekringen en heeft oog voor de vrijwaring van het locale rulturcle erfgoed 
in de meest ruime zin. Het bevorderen van de-locale geschiedenis op fundamallele en wetenschappelijke basis. Het verstrekken van adviezen 
aan locale en andere in~tanties, org11nisaties of groq,eringm in verband met de doelstellingen in een ruime context. 1let org/llliseren, 
înrichten en promoten van tentoonstellingen, voordrachten, oolloquin en publicaties . Mede-oprichter van Ranstse Gemeentelijke 
Document.atieraad. 

Het Jacques baron 1e Roy Genootschap v.z.w. heeft tot doel d e studie en de historische evocatie omtrent de figuur van Jacques Ie Roy, 
historiograaf, (1633-1719), baron van Broechem-Oelegem, familie en tijdgenoten, bekend te maken. De vereniging heeft oog voor de 
vrijwaring van het locale culturele erfgoed in de meest ruime zin. Het. bevorderm van de locale gesàiiedenis up fundammtele en 
wetenschappelijke basis. Hd ver:.trekken van adviezen aan locale en andere instanties, org11Disaties of groeperingen in verband met de 
doelstellingm in een ruime conle~ Hä organiseren, inriditen en promoten van tentoonstellingen, voordrachten. colloquia en publicaties . 

Naar aanleiding van 350 jaar Vrede van Mt'.\ob1er Philippe Ie Roy beervan Broechem-Oelegem werd naast het houden van een documentaire 
1.entoonSlelling, een herinnering.~pennîng en een gelîjknamige publicatie uitgegeven In J 999 bij de herdenking van A,,toon van Dyck werd 
door de Wallaoe Oollection, Londen een tentoonstelling opgez.à ,cAntony van Dyclc - Philippe Ie Roy». Aan begeleidende kunstcatalogus 
werd door het Genoot.sdiap actief medegewerkt. Momenteel onda-zoeken wij derouwgebruiken bij de adel. 

Tel 03/485.64.42 
E-mail scrick@tijd.com 

PCR 000 - 1657630 - 94 
Identificatienr.: BS 8587/95 
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Molen,aarshzlis Carpe Die1n 

Uitgebreide kaart • Mogelijkheid tot organiseren von feestjes 
Troiteurdienst aan matige prijzen .. 

PRACHTIG ZONNETERRAS MET ZICHT OP l 7E EEUWSE MOLEN ! 

Wij z'jn e!ke dog open ven 11 u30 tot slvitlngsu1.;r. 
• t Keuker.;;e is open ven l 2u tot l 4u30 en ven 18u îot 23u 

Zondogovcnc tot 22u. Gesloten op moondog en cinsdcg. 
·s NornidCcgs T-:-::;-Room met verse pcnr,e~oeksn en heerlij\<.e de~erts 

STEl'JEDORPSTRAAT 4 srENE-DORP TEL 059/80 57 84 

P. OENECKER 
Bou wonderneming 

Vloeren, faiencen en verbouwingen 

Gsm : 096/ 80.89.54 
Tel : 059/50.75.47 

Btw : Be 766.216.559 
Zitverlaan 23 Oostende 



Oude gebruiksvoorwerpen: 36 

Hollandse zaaiviool 

Beschrijving: 
lengte:+/- 60 cm 
Er zijn twee verschillende versies: 
één met een linnen zak en één met een metalen zaadbak 
allebei uitgevoerd met een draaischijf in metaal en een houten of metalen strijkstok 

Gebruik en werking: 

Bij het zoeken om ook het zaaien met de hand te vervangen door een efficiënte machine, werd kort voor 
de Eerste wereldoorlog in Noord-Holland een vernuftig apparaat uitgevonden. 

Het bestaat uit een zaadbak, in metaal of lijnwaad, die met een 
riem over de schouder vasthangt. Door een regelbare opening wordt 
het lijnzaad op een verdeelschijf neergelaten, die door een soort 
strijkstok met een riem rond de as, aan ' t draaien wordt gebracht. 

Bij iedere beweging wordt het lijnzaad breedwerpig voor de voeten 
van de in regelmaat stappende zaaier uitgespreid. 

De beweging met arm en strijkstok heeft het tuig de naam zaaiviool 
gegeven. 

Enkele Vlaamse vlassers die het zaaituig in Groningen of Friesland 
hadden gezien, brachten na de Eerste Wereldoorlog enkele 
exemplaren ervan mee en wilden deze hier ook in gebruik breng~n. 

De Hollands,• .:aai~·im)L hie, 111a! li11111m =al 
(J•/·1~/ in V/<1w1de1r11 sl~c/11, ,.,,~·ele 1111,·n g€"· 
hrriikt. 

De Vlaamse boeren die het toch maar eens waagden, grepen 
vlug weer naar de oude methode met de han4, zodat de 
Hollándse zaaiviool hier slechts een vijftal jaren, tot 1925, 
experimenteel in gebruik is geweest. 

'~ .. ~~ .. ~ ·, 

Het voorwerp is te bezicbtigen in het Gastbof Vossenho.1 te 
Stene-Dorp. 

Hugo 

Bron: 20 eeuwen vlas in Vlaanderen (Bert Dewilde) 

~ .. . ' .. " 
·~ 
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Doelstelling en werking monumenten en landschappen, in vraag gesteld? 

Met grote ontsteltenis moesten we vaststellen dat "ons" oud gemeentehuis met de vlakte werd 
gelijkgemaakt, nog groter was onze verbazing toen er op dezelfde plaats een moderne; 
vreemd aan ons dorp; constructie werd opgetrokken!! 

" -- • t ,o;i:.!-, - - (- .. 

hi1~~:~; ~· .. · ~-- ·- c~. 

Voor Na 

Was "ons" dorp niet beschermd als dorpsgezicht ?, of was dit maar een vage droom? NEEN 
dat was het zeker niet daarom deze actie en reactie, want dit is toch onze taak, als 
heemkundige kring Stene en .. . dachten wij ook niet van monument en landscbap_pen? 

Voorbeelden genoeg op ons dorp, waar bewoners, bij veraoderings- en of verbeteringswerken 
strikte regels moeten naleven, worden hier volledig met de voeten getreden!! Iedereen gelijk 
voor de wet?? 

Wij juichen de initiatieven en plannen voor bescherming, ingesteld door monumenten en 
landschappen, toe maar eenmaal beschermd wat met de opvolging ervan? 
Indien ieder huis in het dorp zo drastisch wordt veranderd, wat blijft er dan nog over van een 
ooit zo pittoresk en gezellig dorpje als Stene. 

Wordt vervolgd .. .. 

Hugo Devos 
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Vergeet niet uw lideeld te vernieuwen. Voor slechts 250frank wordt mèn lid 
~ . 

voor het jaar 2001 ·.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 tentoonste11ingen 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 \vat de leden zou lï.UU1en interesseren, aarzel dan niet om één 
van de onderstaande personen op de hoogte te brengen. 

Steeds bedankt voor uw medewerking. 

ADRESSENLIJST BESTUURSLEDEN : zone (059) 

Paul Vandewalle 
voorzitter 

Raoul Decrop 
penningmeester 

Katrijn Dhooghe-Compernolle 
secretaris 

Dirk Coghe 
Lucina Colpaert 
Roland Defever 
Dries Degryse 
Hilde Derdeyn 
Hugo Devos 
Roger Fockedey 
René Helsmoortel 
Oscar Nuyts 
Aline V anslembrouck 

(redaktie) 

Albatrosstraat 15 

Stee nsedijk 146 

Roerdompstrnat 57 

Drnivenlaan 16 
Schorredijk 7 
Gistelsestwg.228 
Perzikenlaan 28 
Steensedijk 136 
Stenedorpstra:lt 29-3 1 
lVIelkerijstraat 2 
Sint-Lodewijkstr.11 
Gistelsest\vg.369 
Schorremolenstraat 1 

80.21.83 
0476/31.81. 73 

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 
80.89.91 
0475/55. 74.22 
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WIST JE DAT ...... ???? 

* Jantje van STEENE, het beeldje aan de wandelweg, misschien verplaatst zal wprden 
.... wordt vervolgd. 

* de sponsoring van de lokale middenstand door ons in grote dank wordt afgenomen en 
wij hen een ketentje zouden willen bezorgen om ons boekje van de Heemkring in hun 
drankgelegenheid aan de bezoekers ter inzage te leggen. 

* de avondmarkt deze zomer onze bar heel goed heeft doen draaien. Door het warme 
weer en de goede samenwerking met het organiserend feestcomité hadden we moeite 
om de drankjes op tijd fris te krijgen. 
Proficiat aan het feestcomité voor de vlotte organisatie en dank aan onze vrijwilligers 
die aan de bar hielpen bedienen. 

* iemand het leuk zou vinden om een inventaris van alle schenkers die de attributen 
in de molen rijk is, op te maken. Is dat geen goed idee? 

* wij nog 7 delen van de kroniek van het leven van een dorpspastoor klaar hebben 
om aan jullie in de komende boekjes te laten lezen. 



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-_ 22 jaar · 

heeft tot doel de geschiedenis 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 ! 

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 er de Nieuwe Koerswijk. 

Een vereniging is 111aar ster!< 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 250frank op het rekeningnummer 
001-0688371 -38 of door het rechtstreeks betalen van dit bedrag aan één van onze 
bestuursleden. 
iedereen is welkom. 

1 
f 
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