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Woord Vooraf: 

1 
1 

p.1 

November, maand van de vallende bladeren maar niet van een tanende Heemkring. 
Inderdaad voor de Heemkring " 't Schorre Steene " is de maand november traditioneel een 
drukke maand. 

Eerst is er de traditionele grote tentoonstelling in het Vossenhol. Dit jaar gaan we de 
retro-tour op: wij hernemen de zeer succesvolle tentoonstelling "Stene van toen" maar nu 
20 Jaar later. Opnieuw brengen wij allerhande fotomateriaal bijeen waardoor wij een beeld 
kmmen schetsen van de Stene zoals het vroeger was. 

Even traditioneel is onze "Zieltjesavond" waarbij wij voor 120BF pannenkoeken 
en koffie serveren en dit "à volonté" . Deze avond gaat door op 14 november vanaf 18.30 u 
in de verwarmde Molen. 

De laatste aktiviteit gebeurt op zondag 22 november 1998. Het is onze Steense 
Zevende Dag . Vanaf 11.00u ondervragen wij achtereenvolgens Martine Meire , Dienst
hoofd Cultuur van de stad Oostende, Louis Pincket , scheepstimmerman op n1st en Her
man Verscheiden , algemeen directeur van Theater Malpertuis (aan zee). 
De aanwezigen worden vergast op een traktatie door de Heernkring. 

Wij zijn er zeker van U allen zeer talrijk op deze manifestaties te mogen ontmoeten. 

Paul V andewalle 
Voorzitter. 



''HEEMKUNDIGE KRING'' ,, 
't Schorre'' 

Vrijdag 18 september 1998 

M on urnen ten dag in het St.-Annakerkje 

r
-
~:ew~~.~~~~~:vE:~:~7 Vlaamse land 
Open Momumentedag georganiseerd. Omdat 
het om de tiende uitgave ging, werd deze dag 
over zowel zaterdag als zondag verspreid. 
Daarbij was het Steense St.-Annakerkje één 
van de 738 monumenten in Vlaanderen die op
gesteld werd voor het grote publiek. 

Dit laatgotische driebeukig kerkje uit het begin van de l 7e 
eeuw is reeds een bezoek op zichzelf waard. Omwille van de 
bijzondere sfeer en omgeving vinden er in deze kerk trou
wens veel huwelijksinzegeningen plaats. Vandaar dat de 
heemkundige kring van Stene op het idee kwam om achter
aan in de kerk een beperkte tentoonstelling op te stellen in 
verband met feesten in de kerk. Daarbij werden heel wat ou
de foto' s van in de kerk voltrokken huwelijken, doopsels en 
andere parochiale feestelijkheden aan het publiek voorge
steld. Het was vooral heemkundige Dries Degryse (66) die 
zich met de samenstelling hiervan had beziggehouden. 

oe en naar priesterinhuldigingen 
"Sinds zes jaar ben ik op pe_nsioen als werkopzichter op de 

Oosten_~se luchthaven, ~l heb 1k nu nog minder tijd dan vroe
ger. M1Jn grote hobby 1s turnen bij de senioren van turnclub 
!'1oordzee, doch !!lijn obse_ssie is heem.kunde. Al prie jaar ben 
i-!<- aangesloten blJ heemkring 't Schorre, al ben ik reeds jaren 
bd van de hee~ngen De Ploate en Ter Cellle. Eigenlijk 
w~s het voormalig pastoor Jozef <;ih~squière die, mij met de 
rrucrobe heefl aangestoken. Toen 1k m 1968 in Stene kwam 
wonen, kwam hij zich voorstellen en vertelde hij met veel 
yuur ov~~ de geschiedenis van Stene. Vanaf dat moment ben 
1k me bhJven verdiepen in de Steense geschiedenis die trou
wens teruggaat tol in 1172. J-Iet landel~jke en ge~oedelijke 
van Stene, ':1lsook de authentieke oudheid en het volkse blij
ven me boeien. 1k heb dan ook al een uitgebreid archief kun
nen aanlegg~n. Wa~ ik ~~ter blijf naar zoeken zijn foto's 
o".'er proces_s1e~ of mh_uld1gmgen van priesters in het dorp. 
~1erov~r wist 1k tot_ hiertoe nog maar heel weinig terug te 
vinden. lanceert Dnes een oproep tot al wie eventueel over 
oude documenten zou beschikken. Iedereen kan contact op
nemen met hem op ~ 80.17.32. (Johan) 

Dries Degryse bij _de tentoonstelling die hij naar aanleiding 
van monumentendag in het St. -Annakerkje had samenge
steld. (foto Johan) 

--------------------------------------------------
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De tentoonstelling biedt U volgende thema's: 

- iedere wijk van het vroegere Stene komt aan bod : Konterdam ,Stene Statie , Stene 
dorp, Hoge Barrière en de Nieuwe koerswijk . Dit via foto's en teksten. 

- het oude Stene met heel wat oude documenten uit het Rijksarchief te Brugge. 

- Stene als landbouwgemeente met zijn hard labeur 

- Stene en de molen , de molen en de Kunst. 

- Stene en de fusie in 1970 

- de burgemeester en het wapenschild van Stene 

- oude scherven ooit opgegraven nabij de Clarahoeve (afkomstig van het Clarafort) 

- scholen op Stene en prentbriefkaarten 

- de Kerk en de Pastorie 

Wij hopen U talrijk te mogen begroeten 
in de Ridderzaal van het Vossenhol te Stenedorp. 



De Heemkring bestaat 20 jaar : 1978 - 1998 

In 1998 is het twintig jaar geleden dat te Stene-dorp in het Vossenhol de . 
Heemkundige Kring '"t SCHORRE STEENE" werd opgericht. 

Dit gebeurde in 1978 in het kader van "Het jaar van het DORP";. Een 
van de eerste aktiviteiten van de Heemkring was het opzetten van een tentoonstelling over 
"Steene van toen". 

Het werd een mooie fototentoonstelling die heel wat kijklustigen deed 
meegenieten van prachtige dorpsplaatjes en landelijke taferelen. 

Door dit grote succes van welleer willen wij deze GRATIS tentoonstelling 
overdoen vanaf vrijdagavond 30 oktober , 1 en 2 november in de Ridderzaal van het 
VOSSEHOL in Stene-dorp telkens vanaf 10.00u tot 12.00u en 14.00u tot 18.00u .. 

Mocht U thuis nog bruikbaar of boeiend materiaal bewaren die U ter 
gelegenheid van ons feestelijk jaar aan ons Stenenaars wilt tonen, aarzel niet en kontak
teer onze verantwoordlijke Dries Degryse , Perzi.kenlaan 28 . 

Het spreekt voor zich dat alle materiaal met de grootste zorg wordt behan
deld en nadien terugbezorgd. 

Alvast bedankt en hopelijk mogen we U begroeten op deze dagen. 

De molen van s·tene-Dorp.met draaiende 
houten kop ... 
De meeste molens In Groot-Oostende, waren draaiende 
houten bokken, en men zou zo zeggen dot ze niet konden 
stan'dhouden tegen onze stormwinden. Ze iiJn immers alle 
verdwenen, maar de molen van Frons Vonden Bussche (1853) 
bestond uit dikke stenen muren met een draaiende kop. 
Het draaien gebeurde op een terras rondom de molens . . . - -



Overwelving Dode Kreek 
----------------------

2 . Technische gegevens van de huidige uitvoering 

2.1. Algemeen 

Vak tussen de autosnelweg A 10 en de monding van het Catharinageleed 

Bouwheer: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement Leefmilieu en Infrastructuur 
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer 
Afdeling Water 

De werken worden volledig betaald door de Afdeling Water 

Ontwerper: Studiebureau ir G. Verschave B.V . B.A., Sint-Michiels-Brugge 

Aanbesteed in twee fasen 

1e fase ; Vak tussen de autosnelweg A 10 tot net voorbij de Gistelsesteenweg 
Lengte : 210 m 

2e fase 

Aanbesteding: 28 juni 1996 
Aannemer: N.V. Soetaert, Westendé 
Aanbestedingsbedrag: 33.710.624,- fr . (inclusief 21 % B. T.W.) 
Uitvoeringstermijn: 125 werkdagen 
Aanvang: 6 januari 1997 
Voorlopige oplevering: 2 maart 1998 
Opmerkingen : In het ontwerp was enkel -voorzien om de Gistelsesteenweg 

ter hoogte van de Dode Kreek te herstellen in zijn oor
spronkelijke breedte met een verbreding aan de oostzijde 
voor het fietspad. Tijdens de uitvoering werd er in op
dracht van de Stad Oostende een ontwerp gemaakt om de 
Gistelsesteènweg aan te passen tot aan de Elisabethlaan. 
Dit ontwerp werd door de onderhoudsaannemer van de Stad 
Oostende uitgevoerd. 

Vak tussen de Gistelsesteenweg en de monding van het Catharinageleed 
Lengte : 520 m 
Aanbesteding: 13 november 1996 
Aannemer : N.V. Soetaert, Westende 
Aanbestedingsbedrag: 80.997 . 654,- fr . {inclusief 21 % B.T.W.} 
Uitvoeringstermijn: 180 werkdagen 



2.2. Ont werp 

De overwelving van de Dode Kreek bestaat uit twee kokers van elk 3,70 rn breed en 
2,25 m hoog. Bij een waterhoogte van 1,20 m kan er dan 7,5 m3 /s afgevoerd worden. 
Dit is nodig gezien er reeds 3,5 m3 /s van de riooloverstorten van de stad Oostende 
komt via het Catharinageleed (rioolgemalen Blauwe Kasteelstraat en Frère Oban
straat}. Het bodempeil van de kokers ligt op ongeveer+ 0.00. Dit is het gemiddeld 
laag-laag waterpeil van de zee in Oostende. 

Gezien de zeer onstabiele ondergrond werd er gekozen voor een ter plaatse gebeton
neerde dubbele koker met voegen om de 12 m. Op de grondboringen is namelijk te 
zien dat er ongeveer 1 à 1,50 m veen (turf} onder de ontworpen bodemplaat van de 
kokers zit. Deze slechte grond dient vooraf uitgegraven en vervangen te warden 
door goed verdicht zand. Bij uitvoering bleek er echter 2 à 2,50 m slechte grond 
onder de bodemplaat te zitten. 



In de brug onder de autosnelweg A 10 is er een tussenwand gemaakt zodat de 
volledige inkokering vanaf Stene Dorp tot aan de Gouwelozestraat uit twee kokers 
bestaat. 

Op twee plaatsen, namelijk tegen de autosnelweg A 10 en aan de monding van het 
Catharinageleed, is er een toegang voorzien voor het onderhoud van de kokers . Op 
deze plaatsen is er ook een afsluitbare verbinding tussen de twee kokers. 

2.3. Uitvoering 

Voor de uitvoering van deze werken heeft de aannemer een speciale bekist:rng laten 
maken die hydraulisch bediend wordt. Dit moet de aannemer toelaten om 1 moot van 
12 rn dubbele koker te betonneren in 1 week tijd bij gunstige weersomstanáigheden. 
De bodemplaat wordt vooraf gebetonneerd. 

Een uitvoering met damplanken wordt voorgeschreven in het bestek. 
gebruikt damplanken vah het type AZ 18 (breedte 1, 26 m, overmeten 
gewicht 150 kg/m) met een lengte van 10 à 12 m. De damwanden dienen 
worden, vooral tijdens de diepere uitgraving van de slechte grond . 

De aannemer 
dikte 38 cm, 
geschoord te 

In het bestek wordt een retourbemaling voorgeschreven om de grondwaterverlaging 
buiten de bouwput te beperken. Door de waterdichtheid van de diepere grondlagen en 
van de damwanden, dient de aannemer geen bemaling toe te passen die bui ten de 
bouwput grondwaterverlaging tot gevolg heeft. Een open bemaling volstaat om de 
bouwput droog te houden . 
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ê n.v. LABORATORIA 
E. VAn VOOREn 
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Verslag nr. l/Pl263 
Blad nr. 6 

~--•------------·-----------------=============L-

II. Grondboringen . 
++++++++++++++ 

a) Opmerkingen. 
=========== 

De grondboringen werden uitgevoerd op droge wijze met aanwending 
van voerbuizen met een diameter van 15 cm. Om de 0 . 50 m of · bij 
verandering van grondsoort werden geroerde monsters ontnomen. Aan 
de hand van deze geroerde monsters werden de bijgevoegde boorstaten 
opgemaakt met aanduiding van: 

- hoofdbestanddeel 
- nevenbestanddeel 
- kleur 
- consistentie 
- grondwaterdiepte 
- maaiveldpeil 

b) Plaatsaanduiding en hoogtemeting 

De plaatsen waar de boringen werden uitgevoerd zijn aangeduid op de 
bijgevoegde tekening. 

Tevens werd er een hoogtemeting uitgevoerd van de boorplaatsen 
t.o.v . de Tweede Algemene Waterpassing: 

Punt 

Bl 
B2 
B3 

Peil t.o . v. T.A.W . 

+ 4 . 48 
+ 3 . 70 ;zle,..LJ!:.,o~ ........ 
+ 3.86 

c) Diepte van het grondwater 
=====~=================~ 

In de boorgaten werd tijdens het boren de diepte van het freatisch 
oppervlak opgemeten. 

Boring 1 
Boring 2 
Boring 3 

watertafel op 2.90 m diepte (+ 1.58 TAW) 
watertafel op 2.70 m diepte (+ 1 . 00 TAW) 
watertafel op 5 .70 m diepte ( - 1.84 TAW) 

De Directeur, 

E. Van Vooren 
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centrum;' ma.a.r.metêen hogei:e den
s!te!t, Ik ·wee~: dà.t:·vele die in Zand
voorde· wonen· ei;: :zeer. ,gelu.kkis' ztJn 
·en;·.n1et:h.oiJdeli.,w1Uen, ruilen. .: Men 
moet 'echter,bègrtjpen dat ;vele. kan
·dide.ten''.·voor soc!Alé 'womngen ,ver• 
•kiezen \ 'dichter .-~·bij' !.het.! Staclscen• 
.trum:te, komen., ;,• . .' .. ·.-:,-.. ,,--:·.:. 



de -.woning met een kleine tuin .. ZIJ 
mo~n ·. echter. ook begrijpen dat -
a.nderen· n1et dezel!de wensen heb
•ben·. en Zich ·heel -gelukkig kunnen 
,voelen· in .een-appartementsgebouw. 
Ik ~~eet• wel ~at in de sociale áp
partements~uw. veel overdrijvingen 
,z!Jn geweest, te veel woonlagen; met 
.O~".o\d~de op_enbaar· groen en 
• ~el • slechte bouwkwa1\teit . • Ik 
•wil echter onmiddellijk wijzen de.t 
.dlt ' in· de ·Nleuwe Stad. niet. zo ''zal 
_:zijn. , HQt,'openba.a.r,' 'groim' .eri. -de ·· 

..... ~fa..P~~~~ oD.llliddëuJ.ik;, 
• wotaen aangelegd. Ook op de bouw-• 
.kw~te.lt wer<t na.uw gelet. De thans· 

· nçg·l zichtbare : grijze .: beton ·wordt 
:bekl,eè(i .mèt-rwttte·. pla.~n .. e·n _ook:i:!e 
.leunlngtn,_.ve;n-:de. balkons -worden 
, wit.;·.liet · glas is isolerend· · dubbel 
·spiegelglas··en- alle •schelding,swe.n.
.den- aLsmede.de-vloeren;.ztJn geïso
·Ieerd '.met ,7; à -10 cm. -isolatiemate• 
ria..al·'01ll• al~ gelulds- en tempera• 

, tuuroYergang ·te"verhinderen. Ver• 
'dleplngsgangen·.'ziJn er · nlet · : -vler 
:ap~ten· komen telkens Ult' 
opf:een··-nllme-·hall va.n 6 x 3 m. 
Ten slótte moet nog opgemerkt wr,r-

. deli dat ·de nuttige' ruimte· per .wo.__ 

. ?iln1fT85 -,:m2 is, -wa.a.r , de normale 
· norm;"'"Noor ·'. sociale · . woningbouw 
· vroeger-65 m2 was en nu 70 tn2•. · 

.. NIEUW PLAN KIEST 
. ·voo'R·NIEUWE FORMULE 
<: •. :::; .. , _ . 1 i ,; 1 '· ·, : · f 

.:._ Reken.lng houdend met de ·ver
pµchtln,g · bouwgrond .. te sparen, 
rekening houdend ook met de·h'ul
dlge· tendens 1n · de Stedebouw om 
een grotere-variëteit In het woon-
.ensemble na.te streven en cie hoog
bouw',te• beperken· is er een a.nderè 
fol'J?lule.~•gezocht dle . het . ml\fden 
houdt' :tussen de -. villawijk vim : het 
ge.w,oneimQdel _en ,de .s.P,pa.r~ments-_ 
DQUW, ·, .. : . " • '· . · · · 
-,Het-,·1s• d:ie formUle . die---verkozen 

werd-voor- het· pla.n dat ,vandaag 
wordt; voorgelegd.. . · • 

Dat. betekent.-een hogere densi~ 
télt· ~fan <ln een gewone .villa.wijk; 
¼8 "l'lOiûngen per ha·. tegen 13 In een 
villaw$; ;maa.r· toch · bel~gr!jk la· 
ge?'..'.dl!,Xl'•ln .-een Stadscentrum waa.r 
de..;dell.§lteit; al· naar gelang· de .\ig; 
gin-g;1,100: .tot .2O0-:Won!ngen •per . na.; 
kah~zl.lDJ.-~ ~ , , . · · ,. · · · i 
· .<iEr.;lifveel; openbaar groen nl. 13 
m2 :pe;~woner: en -1 · m2 speelplein 
per .=tnwoner~ De ,oppervlakte van de 
speélplelnen·. ·werd' echter , beperkt 
omdat ;het/Spórtpark in de. onmid
dellllk.e ·omgeving ligt en· werd om-
· geut'ih, opertba.e.r groen. · 
:· Ook:~1x1:'-:deze. wijk werd gerorgd 
voor. de"'&eheldl.ng'. tussen het gemo• 
'tortseerd.vervoer-en de voetgangers-
wegen:":,,.-,1-·· · ··..... . •· · · · 
· 'In' die··gèmengde ·oplossing, wordt 
ein-: groot- ~e~lte' behouden voor 
•eerisgei:lriswonlnlien · en· de . a.ppar
tement6gebouwen- worden zo ge
bouwd:-t1àt"' de ·· bezonntng ideaal 1s 
niet:ruinie 'afstanden tussen de dl• 
·versè woonblokken. Bovendien werd 
·1n" dat 'plan · overg-egaan naar een 
nieuwe-:formule, van appa.rtements
gelX>uw::ni: terre.sbouw wat de mo
gel~kheld..} geett· àm ·. voor·. led.ere 
woning-: een··tUlntje te tnalten boven 
hêt 'da.k 'van: de Jager gelegen wo. 
nlng, : ., .• <"- ; .... -·, : · · · 
· · · De ~:hoo~:- werd beperkt · op· '1 
niveaus ·voór···een' gebouw aan · de 
Stulverstrii'àt'' en op 6 niveaus voor 
de andere iappartementsgebouwen. 
'In cijfers. omgezet betekent dit dat 
een, appa.t;iementsgeb9uw va.n _6 ,nJ. 

veaus ·e·en ' hoogte· va.n 17 m:· :za1 
hebben waa.r ·een Villá. 'met .t&deld'alt 
gemakkelijk ..:dé 12 m.·~:kan• :bèr.ét
ken: " • .. , , , ~ :. · , · _..:. · : ,. • :·' · ·: .. 

-· .. .... ~- ., ., . . -· ~~•:;:, ~: -~-.. , __ 

·NOG VOORLEGGEN :. r, , , · 
AAN DE WIJKRAAD .... ' . · ' .. 

··~· :..-. : , . + • • •• : •1 • ·· ~- ; .- ~ ,• ·: : ..... • •• #.:· 
<Dit pls.n·werd,grolidigvoorbereld. 

Er.- werden 4 à, 5 verstes"gemaa.kt 
dte: b.erhaalèlelljk, ·In· de: 'Urba:üs:a
tiekomm.Jssle ·en• de;Wljkraed·:wer~ 
den)>esprokèn . ..lk·:ben ·-~ .• ':toor 
fusp~lt"'~~iv~,:.:è{è•~plaiilffl\• 
van · aanleg. Het. 1s · d&ar0m. , da,t ,.ik 
met elk· pJan: van 'l!.allle1f ne;ar<de· 
Wljkra.a.d ga,., Ik· heb dan .ook niet 
geaarzeld om dit plan'' ooic.ite: be. 
spreker{ met, . de. 1nwonérs.: vax,: éit 
nabijgèlegen villawijk:. ,1'k ,heb -dá.ar 
géZegd• öat- b.et'e·ptan <dat· 11Jt<1ooen 
voórlegde een··voorontwerp:· wil.s -en 
ik graag alle•opi:nerkingèn' ooû 'aa.n!. 
horen en; ermede, rekening• houden 
a.lB· dat· mogelijk · wa.s. •Ik heb·• daar 
vastgesteld dat 'de grootste· bezwa
ren we.ren· : de afstand tussen·· dè 
bestaande vUia's. ,!en de·.:·appa.rte
mentsgebouwen en ;dè ihoóg'te"va.n 
deze gebouwen. - . .' •. -. · ·· .. • · .: 

-De a.rchitekt-urbanlst, heert dan 
op· mijn vrae.g ondenoehf'·of· met 
deze bezwaren. -kon :'re'kèrilhi' ·Wor:. 
den gehouden zonder: ~ -~fpro
jekt ln gevaar te : brengen/ Dit' 18 
ge~_eurd : de ii.fstanif, t~·.'/!e be• 
staande wijk en· de· a.ppartement&
gebouwen werd verdubbeld':en voor 
dlt terrein werd !aagbouw'vöartien. 
D1(hoogte van 9 niveiius'• vrerci; Öp 
6 _gebra.cht · met"'Ultzonderfug _van 
het verste gelegen·, gebouw, d l!,t 7 

niveaus )trljgt . . : ·· : ·· ,; ·.: .. . _- --_-·· .-, .. 
De eerste versie. "!'!UI . · zeker-.. ur

banistisch' volledig verantwoord, '. en 
1k heb het de.n ook verd~ .. • .· 1 

Ik sta. eo}lteT . . open .voor iedtte 
eerlijke· cllskussle.- Ik .kon' dan ~ook 

. begrijpen dat er bezwa.ren bl!!vell _en 
heb gevrp.agd daars.an·tn.de-Iileuwe 
versie tegemoet te komen. '1tet·. voor• , 
deel· van ,de tnspruk· u;.- da.t'ult .eén 
soms-·scherpe, diskussie , oplossingen 
komen ·dJe' 'beter , zijn• '(Sf-~gestelde 
bezwaren · kunnen : wegnemen.' · 

Ik ben èrvan overtutgd :i:iàt ·. dank' 
itl de· insprá.ak· die "mi~ . _dê·iinwo~; 
ners van ,dé wijk, tot. sta.nd.,ltwam; 
dank zij· het begrip van · de -~lt.-

. le bouwma&t&OhapplJ,,een,_op~ 
ls · gevonden die -i~i:~ .i'.9W.el .de 
vele ka.ndlda~ -v~'. ~uwen ,of'llU
ren, van een sociale ~~'alS,de 
bew~ni"vatî 'de' nlbljgelegen; wtJk 

· moet· ·bevredlgen •· •· · ( •••.,:;,., ; , .. ,:,, 
. --oe. nieuw: geplande 1\\1lk·:· wet:d 
niet ·alleen •op: plan getek.end ,ni.a&r 
Is· ook-. In -een-makette. ·vastgelegd. 

-Ik ben bereld· deu.·ookvoor~teJeg•. 
gen aan· alle bele.ngstellend~,'..OQk 
e.a:n ·de·pers. ,· ·:-·· .: ':, .:.:,:· ·,: ... ,. 

Ik ben er persoonllJk va.n-ov~rtulgd 
de.t deze nieuwe· wijk,· als ook ·de 
archltektuur goed bestudeerd wordt, 
een model . sociale wijk : kan wor
den die volledig• met de:·?mg~VinlJ 
harmonieert. • · : : .-· , ·' 



ï.s 0.nu. ook-la,a.gbouw voorzien. · 
. ,·. ·. , 1 •• • • •• : ' .· • • , _ -: ' · : 

: ·=:v ANOEMÈULEBROUCKE"
0Mn . ' ' • f 

.Mak:va.,n,wa.a,r dán.nog_al die ·reak• 
tie, ·i!Jll . tf -~ a.l~hele vold~ninl 

'ga.f? ' ' . . ' . ' ' . . 
: ,1 ;,.. : : .. ,:· ~:. • .. , :. • • - .' • 

\èhepen .. Fell~ heeft.in··t'!Ik· ~e~af 
niet geantwoord op het bezwaar dat 

-de·Nieuwe Stad (14 hoog!) gebouwd· 
:werd 1n het .verlengde·van de.5ta.rt
ljaa.n-váii de luchthaven. • · · ' · - · 
·::·. :-,:---:·: : ;, : ~-,. ,-. . 
. . t>eze , .. _ 1undamentele verglssine 

werd ·gema.a.kf ;ondanks · de voor
zieningen.in. verband met de lucht
ha.ven, : Een , onomkeerbare· vergis
sing l:lus wa.a.rvoor men het· stads
_bestuur . .zeker niet moet gelukwen-
·sen. •,. :_-.. ·. . · 

~ 



*ZIELTJESAVOND : 
zaterdag 14 november vanaf 18.30u 1n de molen. 

Naar jaarlijkse traditie houden wij een zieltjesavond ter herdenking voor alle 
overleden kinderen. De avond gaat door in onze eigen MOLEN en tegen een demqcrati-· 
sche prijs zijn er pannenkoeken en chocomelk of koffie naar believen. Wij hopen U 
talrijk te mogen begroeten en maken er een gezellige avond van voor het ganse gezin. 
Nadien kunnen wij aan de bar nog bijpraten. 

* ZEVENDE DAG : 
programma met 3 mensen op de praatstoel 
zondag 22 november om 11. 00u 

Het is een traditie om een Zevende Dag van de Heemkring te organiseren. 
Vroeger deden wij dit op 1 november , maar door het feit dat de herfstvakantie door velen 
wordt aangegrepen om er even op uit te trekken, hebben wij besloten deze datum te verleg
gen. 

Wij beginnen om 11.00u en na de eerste sprekers wordt een korte pauze gehou
den. 

Tijdens die pauze wordt een drankje aangeboden en na afloop blijft de bar 
natuurlijk open voor een aanvullend natje en droogje . 

Zo kmmen wij onze Heemkas wat bijspijzen. Breng gerust uw vrienden mee 
want onze sprekers kunnen aangenaam uw zondagmorgen vullen. 



OUDE GEBRUIKSVOORWERPEN : 

,, NIET JEST ANG Il 

- meer dan 100 jaar oud 
- uniek exemplaar dat tot nu toe nog nergens gezien ~f beschreven is. 

* Beschrijving : volledig uit hard staal vervaardigd. 
- af meting : totale lengte 17 cm 

breedte 2 .5cm 
diameter gaatjes 1mm 

- inscriptie op tang: The Pin Stapling Tool 
Pat. July 14 th I 896 
MFGD Newyork Carhon 
& Transfer paperCo USA 

* Gebruik : bestaat uit twee handelingen 

A. S1lijde11 en plooien van de ijzerdr.aad : 
Tang vasthouden , ijzerdraad laten geleiden door beide gaatjes . 
Om het knijpen te vergemakkelijken wordt de draad niet gelijktij 
dig doorgeknipt d.m.v. twee assymetrische snijvlakken. Door 
druk uit te oefenen op de tang wordt de ijzerdraad op de juiste 
lengte doorgeknipt en geplooid tot een nietje. 

B. Nieten: 
Het nietje zit nu klaar en door terug druk uit te oefenen op de tang 
wordt het tussen de tang zittende papier samen geniet. 

Dit VOORWERP is te bezichtigen in "Gasthof Vossenhol" te Stene. 





Allerhei1igen is voor ons een gelegenheid om familieleden te vennelden die ons 
afgelopen jaar verlaten hebben. 

l~~\GE 
DEEl~EmlnG 

t 
Ht·rinnennt: a:in Je dug 

w:1:1mp we uf,«:heii.J ge1111n1~n hebbén l'an 

.\kn,,uw 

Joséphine DUMAREY 
\\'~!lul\'.: l':!n <.I.: he~r Octaaf FOCKEDEY. 

\\'elluwé \'an dé heer Ri.:hard '.\IVLLE. 

Gehnren re Leflin~e •'P 15 januari 1909 
én 1werkd.:n 1e Oostendé op .io md 191JS. 
g6terkr dnor het ,arr:imenr ,·an de zieken. 

M:1urice l 71 en '.\!arc.:-11:i. 
i\ 1:ircd en S,~IJngt. 

Rnger <!n J:i,.:iueline. 

D:rnny en B.:ryl. 
Kun en ViYi:lné. 

Oli1·er. knnifrr en Emely, 
Gianni (n Giann:i. 

1.bnkt'n ll \'oor uw meJdt:,:~n. 
11w m11),;1~nJë w111m.kn. uw gd>L'll . 

ik misse 11. o ik misse II zo, 
ik misse 11 11ejfe11s mij! 

Guido Ce::.e!fe 

Dankbaar en met liefde denken we- terug aan 

De Heer 

Gaston Jozef COMPERNOLLE 

echtgenoot van Mevrouw Lucrèce Danneels 

geboren te Gits op l9juli 1922 
en overleden te Roeselare op 2-4 juli 1998 
gesterkt door het sacrament van de zieken 

t-k\'rouw Lucrèce D:tnneels 

Chris en Christine Cornpemolle-Vyncke. 
Frederieke, Thomas en Stijn 

Koenr:t:id en Katleen Compemolle-Debacker en Edward 

Glenn en Katrijn Dhooghe-Compernolk. Peter. Barbara en Matthin 

De familks Compernolk-Van i\loen 
Danneels-Depauw 

Ik d1111k j<- I//Hl/1(/ 

je y<!f° ,,,, ... . ALLES 

fh•~• • 1·,,·rn U \ · .\~. <\ P1l'1.::r"1..,11 ·" , ~ 1, :-i.:1 • t, ),,-1Vbk 
T\•I lj11i•1r"l1 lh -~ 

c~,~IÎ-..'ll ll,·Jnjl Lu11n1.11nr 

('rrl.Q. m et, 



fJnni9E. 

~E.E.fnEmin:3 

Naar aanleiding van ons 20-jarig bestaan herdenken we speciaal tijdens deze 
novemberdagen de leden die van ons heengegaan zijn. 

Speciaal een bloemetje voor wijlen Robert Decrop "de stuwende kracht achter de 
molen" en medestichter van de Heemkring in 1978. 

Alsook een bloemetje voor Mevr.Alice Tanghe, weduwe van Georges Termote beter 
bekend als "me etje van de molen". 

Î 
Dankbare hennner1ng aan 

DE HEER 
Henri PRAET 

Ga maar- en geel maa~ 
raar maar les 
en zweel maar weg 
van dez.e aarde 
naar een nieuwe ~11d, 
Vier :r.aar en vlieg maar. 
v~lig ,n dt? warme armt?n 
van de eeuw1gl'!e1d 

(Ja" Ten Haopen) 

weduwnaar van mevrouw Margaretha OPSTAELE 
geboren te Stene op 29 oktober 1904 
en over:ecen te Oostende op 16 juli 1998 

Oud, mogen worden : een geschenk van het leven. Zo ovd 
mcçen worden: een bijzondere gunst 

O,t heb :e :en volle bese·it, Je was fier op alles wat :e nog 
deed op10uw leef11Jd, Hel wekte bewonoermg. Daarom was 
Jiet voet ;ou oo~ zo moeiljk. dil laa1s:e jaar te aarwaa1den · 
alles wat ,e n,eI •meer kon. 

Noo,t heb 1e ,n je rijk gevuIoe leven een rnspanning oriiIen, 
Alles pak:e Ie aan. Je was er leer op dal :e met e,gen !landen 
en samen met BonnIe uil n,ets met l'\ar:l wer~en. ~oveel hebt 
opget>Ouwd. 

Je was graag onder de :nensen en 1e kon .:o sapo,g vertellen 
over "a,e I1jo" ; paard en kar, de taxi, de markt, . Sommige 
herinneringen. meer dan zeventig Iaar oud. bleven tot Ie 
Iaa1ste dag d,ep In je geheugen gegr;n, orndal ze Ie leven 
warer1 

Toen Bonn1e overleed was je 1e sleunp1laar kw,j!. 
Jeh,elé je kloek. maar het was 't 2eI:ce mei meer Toen cc• 
1e duiven. Cie ie al d,e jaren met zoveel lietce r.aC ve~~r9c 
1e teveel we;cen, was het duidelijk. 1e had ge"oeg_ ge,ee1::. 
t>eI werd !:id om Margrie< Ie1ug te z,en. Hoe :l•k'.•i:Jls neb .e 
de laatste weken haar naam niet oo je l,ocen çerac 

Wii drogen onze tranen, kinderen. klein• en acme1xle,~
lorideren en zeggen met een warm har.. vel :i,ece ~ank!:laar• 
heid · ··oank je we), lieve sc-tlat van een men.s c1e ,e ·,vas"' 

Anorè en Noele SIMOEN · PRAET 

Raout en George::e DECROP · PRAET 

wk en Hilde VAN CANNEYT . SIMOEN. 
T,m. Runen. Jonas (t) en Jar,a 

Johan en Myriam StMOEN • MOLL:.T. 
Michael en Jul,e 

Ch·is11aan en E!s VAN DYCK · DECROP. 
Valentijn 

Ruben en Veerle DECROP , BERTENS. 
Helena en 9enJamrn 

De !am1ties PRAET. OPSfAE~E. 0EC'ECKE"E 
en GERPONPRÊ 

c!anku U oprsc'1t voor de t:l1jken ven mece!even ,n • .,,_ ,., 
en geced Zi1 canken tevens de d,recne e·, '1e1 oe·so~e~ 
van het woon• er, iorgcentrvm S,r.t,Jo:.si! ,cor n~n :cê• 
gewijde zorgen 

U11va31tver-: org:,"9 vertiuzçr., Oostence • Te< (i::s,s, :'t! .:s 5.V 

Orul. Cl,t/Ja..i :;ytJ..1 O~tero!! -i"t 05,g1 ""Q 35 5.U 

t 
Tror,t\'OI aandtnken aan 

DE HEER 

Gilbert COPPIN 
S1îch1er PLACORA - Oostende 

Gewezen \'OOrzilter K.V.C. De Zeemeeuw Oos1ende 

Ech1gen1,m l'an mevrouw 
Jacqueline VA:'-11 DER EECKEN 

G~boren Ie Leffinge op :?9 juni 193 l en vroom 
overleden Ie Oos1encte. in het algemeen 

ziekenhuis H.Harl. op 17 mei 199S, 
gesterkt door het ziekensucrumeni. 

Luc en Sabrina COPPIN - VALCKJ 

FF 11. e.-cl 



WIST JE -DAT ...... ??? 

- de Heemkring alle nieuwe leden van harte welkom heet en wil 
bedanken voor hun lidmaatschap. 

- in november een tentoonstelling in de molen is voorzien over 
"Stene van toen en nu'' naar aanleiding van ons 20-jarig bestaan. 

- sponsors uit de ~oreca of kleine KMO in ons tijdschrift welkom zijn 
tegen een aantrekkelijke prijs nl. 500ft voor 1/4 bladzijde per jaar. 
Wij verschijnen viermaandelijks. U kunt kontakt opnemen met één 
van de bestuursleden. 

Samen z.ijn wij .geroepen om de .gemeenschap van Jezus Christus 
op re bouwen tot welzijn van allen ... 

In die.gem van 011derlin.9e verbondenheid heeft l\-1,gr. Ro8er Van,gheluw, 

de federatie Assebroek op,gericht fll de pastorale zora voor de parochies Maria Assumpta, 
0 .L .V. Onbevlekt Ot1tva1VJen1 St.-Lut.gardis, Sr.-]ou f en St.-Christoffe~ 

St.- Kacharina, Sreenbru,gg, Heilig Hart en Heilige Filip 
toevmrouwd aan Johan Goemnere, Johan Alle.9aert, Luc De Graeve, Rudi De Smedt, 

Erik-Go4fiied Feys osb, Arthur Fincioen, GeertRoseeuw enArrhur Verscheure. 

Johan Goemam wordr moderator van defederaric 
en wordt eveneens roe deken aan.9esceld van Bru,g,.ge Oosr. 

Johan Goemacre. Rudi De Smedt en Luc De Graeve vomien eenfratemiteic. 

Na de vicrin.9 is iedereen welkom op de receptie i11 zaal Rustenhove, Wantesrraat 151. 

- wij bericht kregen van de plechtige aanstelling die plaatsvond op 5 september 1998. 
Wij feliciteren hierbij de medestichter van de Heemkring in het jaar 1978. 

- de zoon van ons bestuurslid Roland Defever , Gistelsestwg 228 , in het huwelijksboot 
je is gestapt op 17 oktober Iaatsleden. De heemkring feliciteert de ganse familie en 
wenst het jonge koppel veel geluk. 


