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Woord vooraf: 

Beste leden en Stenenaars, 
Feb.2004 

Met het eerste l>eriódiekje in 2004 sluiten wij het zilveren jubileumjaar af en beginnen 
we met yotle moed aan de volgende 25 jaren. Onze voorzitter, Vandewalle Paul, ontving op 
het stadhuis van Oostende een medaillon als aandenken aan die kwarteeuw heemkring 't 
Sêhorre. 

Wat wij de afgelopen maanden mochten beleven en nog zullen ondernemen vinden we 
verder in dit nummer: Zo was er onder andere de expo 'Luchtvaart te Stene en Oostende', die 
bracht met een 100-tal foto's een overzicht van de rijke luchtvaartgeschiedenis van bnze stad. 
Die begon reeds in 1908 en is dus bijna zo oud als de wereldwijde geschiedenis van de 
gemotoriseerde luchtvaart. 

De lidgelden kan men bijdragen via het overschrijvingsformulier of rechtstreeks aan 
de bestuursleden. De horecazaken d1e meewerken aan dit boekje worden hartelijk bedankt, net 
als de bestaande en toekomstige leden. 

Als u actief wenst deel te nemen aan de activiteiten van onze heemkring, aarzel dan 
niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden. 

Vanslembrouck Aline 
Redactie 
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* Woord vooraf 

*Lidgeld 2004 en lijst bestuursleden 

*Voorbije activiteiten in Stene: 

Aline Vanslembrouck 

- geslaagde BBQ in de molen voor alle leden, sept. 2003 
- Novembertentoonstelling, 100 jaar luchtvaartgeschiedenis Roland Defever 
- Zieltjesnamiddag 
- 3-koningen viering in Ter Cuere op 10 jan. 2004 

*Krantenknipsels over kwarteeuw heemkring. 

*Jaarprogramma 2004 te volbrengen: 
- 2/05 Zevende dag ; praatshow met drie sprekers 
- juli/augustus: zomertentoonstelling kunstenaars in de molen 
- 30/07 Hespenavond bestuursleden 
- 01/08 Jaarlijkse uitstap voor alle leden (Rijsel 2004?) 
- september: BBQ voor alle leden 
- Rond 11 november: tentoonstelling in de molen wellicht '50 jaar Feestcomité 
Stene' 
- Zieltjesnamiddag met pannenkoeken 

*Hemelse gedichten 

*Oude gebruiksvoorwerpen: 'De pillenteller' 

*'Oorlogskroniek van een dorpspastoor' deel 10 
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LIDMAATSCHAP 2004 : 

We zijn zo vrij U te herinneren aan de vernieuwing van uw lidgeld. 
Voor 7.50 Euro bent U opnieuw lid voor 2004 en ontvangt U normaal 3x per jaar 
ons Periodiekje met weetjes en nieuws ivm de heemkunde in uw dorp. 

• 
De overschrijving kan gebruikt worden met rek.m 001-0688371-38 van orize 

Heemkring of aan één van de bestuursleden kan ook vereffend worden. ' 

Hebt U thuis iets wat de heemkring zou interesseren of weet U een sterk 
verhaal .... laat het ons weten. 

Bedankt aan allen die ons steunen ! 

Hieronder vindt U de lijst van alle bestuursleden : ~=,-,,--.,= = 
Albatrosstraat 15 - Oostende 059/80 .21 .83 

::'J1:Ifl).,._, .,,,.,, . 
t~~i~tlff[j!t~f;!ftîl Steensedijk 146 - Oostende 

}:'_.}• :~:.\--:::'.{;:'-

059/80.08.47 

059/50.78.11 

:;j~il Roerdompstraat 57 - Oostende 059/50.83.27 

Schorremolenstraat 1 - Gistel 059/80.89.91 

Druivenlaan 16 - Oostende 059/70.09.64 

Schorredijk 7 - Oostende 059/70.44.43 

Gistelsesteenweg 228 - Oostende 059/50.51.50 

Heidebloemstraat 28 - Oostende 059/70.73.08 

Stenedorpstraat 29-31 - Oostende 059/70.01.99 

Melkerijstraat 2 - Oostende 059/50 .14 .86 

Sint- Lodewijkstraat 11 - Oostende 059/70.51.34 

Gistelsesteenweg 369 - Oostende 059/50.00.63 
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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 dranken ° Uitgebreide keuken . 

oude gebruiksvoorwerpen 





TENTOONSTELLING 'LUCHTVAART TE STENE EN OOSTENDE' 

8 en 9 november 2003 

Organisatie: heemkring 't Schorre Steene 

De expo brengt in een 100-tal beelden (vooral foto's, maar ook enkele historische 
documenten en oude vliegtuigmodellen) een overzicht van de rijke luchtvaartgeschiedenis 
van onze stad, met bijzondere aandacht voor het oud vliegveld van Steene (1921-1941). 

Deze geschiedenis begon reeds in 1908 en is dus bijna zo oud als de wereldwijde 
geschiedenis van de gemotoriseerde luchtvaart, die een eeuw geleden startte met een 
maiden-vlucht door de gebroeders Wright op 17 december 1903. De steeds aanwezige 
drang naar het verleggen van de grenzen van het menselijk kunnen, kende ook in Stene en 
Oostende enkele dramatische gebeurtenissen, waarbij, uit respect voor de nog steeds diep 
getroffen families, beelden uit de meest recente periode niet weerhouden werden. 

Voor de samenstelling van de tentoonstelling mochten we op heel wat medewerking 
rekenen. Het zwaartepunt van de expo ligt op de periode voor de eerste wereldoorlog, met 
een belangrijke inbreng van Walter Major, de Oostendse auteur van het boek ' Het vliegveld 
te Stene-Oostende'. Voor het beeldmateriaal (vooral vliegtuigen) uit de na-oorlogse periode 
konden we vooral steunen op het foto-archief van Oostendenaar Johan lngels. Ook de 
Sabena Modellers Club uit Zaventem stelt enkele voor Oostende belangrijke 
vliegtuigmodellen ter beschikking. De Steense dichter Roger Fockedey zorgt verder voor de 
afwerking met enkele vleugjes luchtvaartpoëzie. Dank ook voor de logistieke steun aan het 
stadsbestuur, de heemkundige kring De Plate, Grafisch Bedrijf Lammaing en Frans van 
Humbeek. 

Op bezoek aan onze kust in juni 1908, bewonderde Henri Farman het mooie vlakke 
Oostendse strand als een ideale start- en landingsplaats en op 17 december 1909 vloog 
leerling-piloot Brégi als eerste boven het strand, tussen het staketsel en het Palace hotel. 

De befaamde internationale piloot Jan Olieslagers vloog in september 1910 over het strand, 
net voor de 'Sacré Coeur', de huidige Oostendse campus van de Katholieke Hogeschool 
Brugge-Oostende. Op dezelfde campus volgen thans zo'n 150 bachelor- en masterstudenten 
een luchtvaartopleiding. Vóór de eerste wereldoorlog waren er in Oostende reeds enkele 
pioniers die met wisselend succes, dikwijls omwille van een tekort aan wetenschappelijke 
kennis, hun prototypes bouwden en testen. 

Tijdens de eerste wereldoorlog waren er enkele civiele (ondermeer postvluchten), maar 
vooral militaire activiteiten, waarbij naast het strand, ook de Wellington renbaan (1914), een 
weide in Oostende-Mariakerke (1915-16) en het Seeflugstation op de Spuikom (1917) in 
'gebruik' waren. 

In juli 1921 werd, met medewerking van de stad Oostende, het vliegveld (550m x 480m) 
gelegen te Stene, tussen de Stuiverstraat en de Steense Dijk, officieel geopend met een 
stervlucht van 41 vliegtuigen. Het vliegveld diende als een tussenstop op de commerciële 
route van Brussel naar Engeland (Lympe-Zuid-Londen). Een DH9 De Havilland verzorgde in 
mei 1923 de allereerste Sabena -vlucht ! Vanaf 1927 onderhield Sabena een 
seizoenslijnvlucht met tussenlanding in Stene-Oostende. Het vliegveld werd ook bezocht 
ondermeer de befaamde piloten Stampe en Vertongen, de bouwers van de bekende SV4, en 
instructeur Abeele verzorgde er zelfs een vliegopleiding. 
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Na 1930 kwamen steeds meer burgerpiloten naar Stene voor een toeristisch bezoek aan de 
koningin der basteden en werden er vliegmeetings georganiseerd. De vliegtuigen vlogen 
steeds sneller en nogal wat onervaren piloten eindigden toen hun landing in de aanpalende 
gracht. In november 1937 vloog, bij het naderen van het vliegveld, een Ju52-Junker met 11 
passagiers in de mist tegen de schoorsteen van een steenbakkerij in de Stationsstraat (wijk 
Conterdam). Onder de slachtoffers bevond zich bijna de hele Duitse hertogelijke familie Von 
Hesse. t 

i 
Tot mei 1940 deed het Steense vliegveld, buiten de seizoensperiode, ook dienst als militair. 
oefenterrein voor de schietopleiding . Alhoewel men nu zowel bij dag als bij nacht kon lande~
werd het kleine vliegveld te Stene hoofdzakelijk een technische landingsplaats en een 
noodvliegveld voor toestellen die over het Kanaal vlogen. 

Tijdens de tweede wereldoorlog werd het vliegveld van Stene door de Duitse bezetter wel 
wat uitgebreid, maar reeds in 1941 hadden zij het reeds in 1936 geplande nieuw vliegveld te 
Raversijde afgewerkt en stegen van daaruit jagers op om Engeland aan te vallen. Toen werd 
ook het vliegveld te Stene definitief gesloten. Vorig jaar is spijtig genoeg het oude 
luchthavengebouw, de nog de stille getuige van dit rijke verleden, afgebrand. 

Tijdens de oorlog waren er tot 1941 Duitse watervliegtuigen gestationeerd in de Spuikom. Na 
de oorlog herstelde men de luchthaven te Raversijde en vanaf 1946 werd het opnieuw, 
ditmaal voor het civiele luchtverkeer, opengesteld. Men legde een nieuwe verharde baan aan 
van 1 .465 m en dwars daarop een graspiste van 950 m. 

Op 15 juni 1947 vloog Sabena met een DC-3 een regelmatige zomerlijn in tussen Het Zoute, 
Oostende en Zuid-Londen. In de daaropvolgende jaren steeg het aantal bewegingen van 
2.630 naar 28.161, vooral te wijten aan een sterke toename van de kanaalovertochten. 
Midden de jaren zestig telde de luchthaven meer dan 400.000 passagiers per jaar. Deze 
spectaculaire stijging was aanleiding om de luchthaven opnieuw uit te breiden met een 
landingsbaan van 2.200 m op 45 m en te moderniseren met ingebouwde bebakening en 
elektronisch landingsysteem (ILS). 

De infrastructuur werd meteen ook uitgebreid met een primaire radar, een inschepingsvloer 
om 22 vliegtuigen te parkeren, een technisch gebouw en hypermodern luchthavenstation dat 
in 1968 plechtig ingehuldigd werd in het bijzijn van Z.M. Koning Boudewijn. 

In 1976 werd de landingsbaan met nog 1000 m verlengd waardoor lange afstand vluchten 
naar en van onze luchthaven mogelijk werden In verschillende fases groeide daarna de 
regionale luchthaven Oostende-Middelkerke uit tot het huidige moderne internationale 
luchthaven Oostende-Brugge. Door de aard van haar activiteit bezochten de meeste diverse 
luchtvaartmaatschappijen onze luchthaven. Een blik op de inschepingsvloer gaf meteen een 
mooi beeld van de meest uiteenlopende vliegtuigtypes. 

De luchthaven is thans gespecialiseerd in internationale cargo-activiteit, toeristische charters 
naar zonnige bestemmingen en een beperkt aantal lijnvluchten. De luchthaven is tevens een 
belangrijk als uitwijkluchthaven, voor dringende humanitaire missies en voor beloodsing per 
helikopter. Daarnaast zijn er ook enkele luchtvaartscholen actief, ondermeer Ostend Air 
College, Noordzee Vliegclub, VTI Oostende en KHBO. 

De Westerse luchtvaartwereld bevindt zich nu in de 21 st
e eeuw, waarbij steeds strengere 

normen voor veiligheid en milieu zullen gelden. Luchtvaart blijft echter van bijzonder groot 
belang voor de ontwikkeling van een mondiale socio-economie. Met de internationale 
luchthaven Oostende-Brugge beschikt Oostende nog steeds over een uitstekende troef om, 
op een professionele wijze en in samenwerking tussen alle betrokken partners, voor de regio 
belangrijke activiteiten en bijbehorende tewerkstelling te scheppen. 



Foto 3 · 
Luchthavenstation oostende-Stene met vliegtuigloods voor de burgerluchtvaart anno 
1935. 

Foto4 
Deze Fairey Fox van de verkennersgroep "les Mouettes" (de Meeuwen) beëindigde 
in 1936 zijn landing in het "Provincie Geleed", een diepe gracht aan de zuidkant van 
het vliegveld. In de achtergrond ziet u vaag de schoorsteen van de steenfabriek 
waar later een Junkers Ju-52 van Sabena tegenaan vloog en brandend neerstortte 



Foto 5 
Oud luchthav 
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Foto 2 
De observatieballon "Astra Torres" aangemeerd op de hippodroom bij de vuurtoren 
te Bredene. Bemerk de paaltjes die moesten verhinderen dat vijandelijke vliegtuigen 
op de renbaan zouden landen (augustus 19914). 



Foto 7 
Op 29 september 1977 landde voor het eerst een supersonische Concorde van Air 
France op de Oostendse luchthaven. 



ESTAMINET 

IEDERE AVOND VAN 18tot 20 u. APERO met GRATIS TAPPAS 

Tel.: 059-27.34.30 
Mob.: 0477-62 23 23 

Restaurant - Bar 
Steensedijk 60 - Oostende Steene 

Fax.: 059-27.34.31 

Restaurant - Taverne.- Grill 

_ 't Pomptje-
De specialist van Cote à l'os _ 

"Ribbetjes en Brochetten - Scàmpis 
gegrild op lavastenen. 

Iedere dag-open vanaf 18 uur tot 23·uur 

' 1t1 
'.'_J. 

. .... . . 

'(t"i-f 

Zaterdag, zondag en feestdagen doorlopend open van 11.30 uur tot 23 uur. 

Sluitingsdag: woensdag. 

Oudstrijdersplein 2 
8400 STENE-DORP 

Oostende 

Vanaf 17.00 u. Tel. 059/51 19 46 
Fax 059/31 36_71 

Privé 059/3133.50 
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. ,Met de huifkar door het Steen~e Jan~&chcip }::t 
: : ·. ': . "'"'' . /''. . . jf.;t 

De Schorretoèhten 'cf:'.: 
. ~ ~ ti ·i~~ . 

■ 'De bestuursleven van heemkring ·rschór~ · 
re den.ken nog steeds m~t e,ni_gè h,ê,injyy~f~tf 
rug.aë!n deSchorretö~hten d'i~ JuirnJJ~rf;i9'.àr 
fang .met -hüifkar en paard gemaakt:wetden :. 
door Stene; .. ,i ;,•; '.,lt.: 

•. . ., . ! . 1 ·, ~:/=.~ ~- :•·' '·:-~"\Q /. ;·_ 

.. ,J)e· ~cborfotocbten··waren .sterk be<rlliJwndigrgericht", fildµs 
· René HelsmoortéL ,,Begin de, jitre11 •1~êbtig )lj~dden ,wé ,~,n~,JAr 

Grootste verwezenlijking van de heemkring 

::, Gerestaureerde molen 
'ÎI De grootste vérwezenlijking van de h~em~ 
Jundig.è ,kring 't Schorre 'was. OngJ~ijfeld de 
f~stauratie van de Steense

1 

molenromp. 
~ . . . . 
·-;i· 

'!' Op 6 jtîiµ 1980 besfüte de Oostendse gemeentèrahd ciat vzw 't 
''§cµorre . de ·triolen van ·stene~dorp mocht : gebruikén: .· Mêteen 
<! tond. de heell1kring voor een enorme. uitäáging: · d~ verkrotting 
····an · de molen een halt toeroepen. ;;Het was. bestuurslid .wijlen 

obertdi)ecrop:die jarenlang ijverde v.oor 'l;lè:-restautatie;:, Sam~n •• 
· et penningmeester RaouLDeijrop 'Stelde :hij feen :cdassîer: op;vodt 

•.iKoping, ,BoudewJjnstfohting1:fEindi!'198!J,: 1wéfd :het dossier• 
.. . edgekeurd èri:kon ,dê. beétrikring, over èenrrûim ifonds':beschik~ ., 
:·~. ,e~. vdo1\ dé;aankoop van , matét.ialelil!Mqorwitaid~!Wasîdatnall~ 
•6$'erk gelleurde;foet- eigen niarikracht: ,Oáatop werd dè keenriqut 
• .;-van het dak tot zijn oorspronkelijke hoogte teruggebracht, het 
i d,ak ·•wèr;d gedicht en vanafwateringvoorziën1 de muren ;werden ° 

;{l ezçU1dstraald en kregen· een wc:ttèrwerende,laag;, de ,voet~van • dè 
}~ ren werd vochtvrij gemaakt. Louis Pincketen RenéUelsmoor
\( él• yoltooideri het piimierswèrk : de houten constructie \ierstevi~ 
f ~en, de bevloering vernieuwen èn elke verdieping bereikbaar 
:W1akèn. Op -zaterdag 12 mei 1990 werd de gerestaureerde moleri 
f fficieel ingehuldigd", schetst voor:ûtter Paul V àndewalle bei 
j} igantiséhe werk; be Iócatie wordt nu gebruikt ais vergader-
·l plaats, tentoon&telliiigs- èn archiefruimte. (Johan) •· J~. ,, 

,gek(')j:)ht!bij. ©µiet Róinniel in/ ; , -~,àhwi:td,4,ooilieöfë-
lé ;van,<mze merisèn..0rngijvörmli11i, • uifkàr;iWërqe.r~~ll~ ', 

=~~",~;r=&i~= " 
'20.peltsonebL-Wé gingen, de 'meest,piftqt.es~e: plàatsjèsibek!ijkêh. Î be:i;jer~staurêerde molen zoals die er iri 1989 'bijstond. Dit is d~ 
Onderweg werd gewezen op de •prättbtiivap:;dtwltjstórisch'.~1)01- tf§ rote trots van de heemkring. (Foto Johan) , . · . ·· . . 
ders van · Oöstenqe; • terwijlóndertussêif;oókïhèel 'wat ; gèschiètl- <i 

kundige 'Yètensw'aardighèdèn werden, vertefrt Tijdens dè z13.mét~ 
maanden trolqcen We zo'twee kéer peq.veek.op tocht. Hef s$èês 
van onze huifkar was . evenwèL afhankelijk,van 'de . aandacht die 
de pèrs,aári ons initiatief besfeêdde,Na tj:elijaät' kregen wefbe,el 
wat.technische problemen en weid het '~teeds: moeilijker öov be-
geleiders te vinden, Zo iijn de tochten: uitèindelijk .een;s.iille 
dood g~storven.1' (Jdb,an) 

Met c:le'te:iluifkàfwerdén roim tien ji 
maakt. (Fóto Johan) · 
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Heemkring 'tSchorre blaast 25 l<aè)rsjes uit 
.: . ' . . . ' 

De heemkundige kring'tSêhorre uit Stene be
staat 25 jaar en werd in het stadhuis ontvan
gen.'t Schórre werd opgericht met als doel het 
dorpsgezicht van Stene te behouden. D~ 
mooiste verwezenlijking van de vereniging is 

de rèstauratie van de Steense molen, die nu dewalle,dieal2Sjaarvoorzitterisvan 'tSchor
dienst doet alsvergaderzaal, tentoci,ristellings:-_ re. «Wij organiseren jaarlijks enkele tentoon
en archiefruimte. «Met het organiseren van stellingen en om dê vier jaar staan wij in voor 
verschillende activiteiten proberen wij de · hetDriekoningenfeest,samenmetdrieal}ft_ 

. mensen naar Stenete lokken», zegt PaulVan- . ~reverenigirigen.»(GLO. Foto Maenhoudt)f/. J" 

Al 25 jaar tentoonstellingen ill'dèlnolen . ,· 

Ook heemkundige thema's 
Il Sedert midden · · · · 
de jaren 80 organi
seert de heemkun
dige kring 't Schor-. 
re jaa rliJks een no-

·vem bettentoonstel"'.-",:·: 

~-!!?If 
onderwerp behan;; 
delt. Daarnaast wor" 
den ,er tijdens de 
zómer ook kunst"'. 
tentoonstel li rigen 
georganiseerd. 

"In 1984 organiseerden we 
voor het eerst een thematen~ 
toónstelling, een initatief dat 
we trouwens nog steeds in ere 
houden; Vele jaren werd die 
expositie georganiseerd tijdens 
het weekend van 1 november, 
omdat dan heel wat mensen 

· naar het kerkhof in Stene kwa
men. Intussen durven We ook 
al eens uitwijken naar een an
der novemberweekend. De al
lereerste expositie toonde hon
derden foto's uit vervlogenja
ren . . Het initiatief kende een 
overdonderend succes. Tijdens 
die drie dagen _mochten we 
meer dan 1000 bezoekers ont
vangen in de bovenzaal van 

' . . . 

Jaarlijks wordt er in . november een tentoonstelling rond een heemkundig thema georganiseerd. 
'1p de foto herkennen we enkele bezoekers die aandachtig de hulpmiddelen bestuderen waar
mee de oude ambachtslieden zich behielpen. Deze expo vond eind de jaren 80 plaats. (Foto Johan) 

, g:><;thof 't Vossenhol. Andere 
thema's die de voorbije 25 jaar 
aan bod kwamen, waren oude 
ambachten, het Sperrgebied, 
de evolutie van de elektrische 
apparatuur, ·de geschiedenis 
van de compute(', herinnert 
Hugo Devos, specialist in het 
herkennen en benoemen van 
oude voorweroen: zich. 

Pittoreske van de Steense molen. Bedoe
ling is publiek te lokken en 

,,Daarnaast organiseren we kennis te laten maken · inet het 
deze zomer voor de 21ste keer pittoreske Stene. Bovendien 
een reeks exposities", vult Ro- kunnen we het geld die we op 
land Defever verder aan. deze manier verdienen, heel 
,,Steense en soms ook Oost- goed gebruiken voor het ver
endse kunstenaars krijgen de· oëre onderhoud van de mo
kans hun werken tentoon te len." 
StP.llP.n in OP. he,ne,nP.nn,imtP. /Tnh<>n \ 



vosco 
KAAPSE WIJNEN 

Open: 
Iedere zaterdag van 10 tot 17 uur 

Andere dagen op afspraak 

Vosco Kaapse wijnen 
Kaperstraat 2 - 8400 Oostende 

Tel. 059 70 50 44 
Fax 059 70 35 15 

e-mail : vosco a itinera.be 

l JUBILEUM 1974-1999 

Rustig gelegen 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 gebruiksvoorwerpen 
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Morgen 
vlieg ik naar je toe 
en land ik 
in je achtertuin 
om de tijd 
geen kans te geven 
te vergeten. 

Stap in, 
reis mee, 
wij vliegen naar de maan. 
En als het kan 
veel verder. 
En als het moet 
voor eeuwig en altijd 

Soms 
wil ik zweven 
hoog in de lucht 
op een zucht 
van de hemel 
boven wolkengewemel, 
badend 
in het eeuwig licht, 
van tijd nog eeuwigheid bezeten, 
wil ik vergeten 
hoe aards 
en tijdelijk ik ben 

R.G. Fockedey 
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Oude gebruiksvoorwei·pen : 42 

PiHe:nteller 

Beschrijving; 

Een houten bakje met handvat en vernauwing met teut. In het bakje is er een plankje met 
scharnier bevestigd en in drt- pJankje zitten er gaten. (hier op de futo: 44 gaten met diameter +I
J cm.) 
J~engte- ookj.e 23 cm 
breedte: 9 cm 
rumdvat: 1 O' cm; 

Soms volledig in hout vervaardigd of soms hout met een zinken rand. 

Gebruik en werking: 

Drt \'O'JfWefP we:d door de 
apotheker gebruikt om piUen te 
tellen. 
In elk 3aatje past 1 pil. 

Zo had men vlug een bepaalde 
benodigde hoe\,eelheid om 
bijvooroeeld een flesje of zakje te 
v-uHen met piHen. 

Met rlrt mod-eJ k""lHHren 44 piUen g,-etcld worden.Er bestonden ook andere moddlen met 
eventueel andere hoeveelheden gaatjes. 

Hier een model met 50 gaatjes 

l Te bezichtigen in het GasthofVossenhol (Stene dorp) 
1 H&ROevos; 

' l 
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Oorlogskroniek van een dorpspastoor : 

Enigszins onverwacht zijn wij in het bezit gekomen van een uitgebreide tekst 

over de gebeurtenissen die zich tijdens de eerste wereldoorlog te Stene 

hebben afgespeeld. De tekst is geschreven door eerwaarde heer Henricns 

Leroeye. Leroeye was de negenendertigste pastoor van de Sint-Annaparochie 

te Stene. Hij volgde in 1910 eerwaarde heer Ludovicus Maselis op en bleef 

hier tot 1919. Dan werd hij pastoor in Moorsele. 

Het relaas werd pas na de oorlog meestal chronologisch en als een soort 

memoires door hem opgetekend. Op het einde lezen we: 

"Bijna alles wat ik hierboven geschreven heb, moest ik uit het 
geheugen schrijven omdat al mijn aantekeningen en papieren 
gestolen werden ..... zekere data zijn mij ontvlogen en daarom 
heb ik mij dikwijls moeten verhelpen met te zeggen omtrent 
welken tijd het gebeurde." 

De leden van onze heemkring 'T Schorre kunnen van af dit nummer van ons 

kontaktblad in opeenvolgende afleveringen met de kroniek kennis maken. 

Wij menen dat het afdrukken van de tekst in het oorspronkelijke ( zeer goed 

leesbare) handschrift van pastoor Leroeye hier een meerwaarde betekent. 

Tenslotte gaat onze dank uit naar de heer Freddy Hubrechtsen van De Plate 

die ons de integrale tekst, afkomstig uit het Archivum Episcopale Brugense 

bereidwillig ter beschikking stelde. 

Veel leesgenot ! 
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6tene Dol{p _ .-
Oostende · -· .--...... 

Molenaars huis Carpe Diem · 
Uitgebreide kaart * Mogelijkheid tot organiseren van feestjes . 

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

Wij zijn elke dag open van 11 u30 tot sluitingsuur. 
't Keukentje is open van 12u tot 14u30 en van l 8u tot 23u 

Zondagavond tot 22u. Gesloten op maandag en dinsdag. 
's Namiddags Tea-Room met verse pannekoeken èn heerlijke desserts. 

STENEDORPSTRAAT 4 STENE-DORP TEL. 059/80 57 84 . 

Restaurant - Bistro 

"Oud Steene" 
, Zilverlaan 5 

• 8400 Oostende 
Tel: 059 43 09 75 
Fax: 059 43 06 28 
BTW NR: 529 981 076 

f Wij verzorgen al uw zakendiners, 
familiefeestjes, uitvaartdiensten enz. ... 

donderdag gesloten, 
tijdens schoolvakanties donderdag en vrijdagmiddag 



"Beleg"-expo met Vlaamse primeur 
. . rnt ja_ar herdenkt d~ stad het pri~eur. Oo.\< vo~r andere . worden gi?bIUikt. ._ 

Beleg van Oostende. Tal _Vélll tentoonsteHingen zullen ze 
activiteiten ,staan op l_lët P!O: r---· -· - - -· -- -
graµuna, waàron4er d(zo· : 
mertentoonstëllirig ;/'Qe· .. ;ál.i 

; van het nië~we Trojê" in :ae ' 

l~lJ! _Nieuw: bier n.a .. v~ 400 jaar Beleg van Oostende : 
de .e~i W int~~S?-éye ~jze , 
belevêri. Hét is acteur Wim 
Opbrouck gje :de-~~ -~P 
èeit .. - :~-___ éli ~~~eiè--èn-

~l,1ii~liÎ~ 

\ , } !· : , , • J I ; 

Killdetlen•···.in 
, · ccimputits.tïjn: ;een. Ylaän\.;e: 
! -· ·---".":....::. _,:: :•è: __ ~::..:.:~:.:..:: :._:.:..:... ~~--:....~ .. ~- --~ .,_ ·. ' 

1~JE!f ÎÎl4l!~~~t~~~~.1::t_;;}t~~îitli:l:.":,:i!:~~~!~.ii~;.:,::~·,;ij/i~::r:~\7iit:; · 

ii ~!i('~~f eit tu~G1~~~r1f~tJ;\1in ~i:;Ji~~,E · ;~~1:;~~è!i 
B~leg .yàn Ooste-nçle i11gezet; ·Bij de;J:1er-: , ·kÎasheèlwatmee.te:doen,valt. Het bier ~aagt zijn eigen eti
denking VëHl die roemrijke epist:>de uit on- Voor al ~e ac~viteiten kun_je k~t en laat zich het ~est ip eén 

· . . - · · ;· ·• . · ·.· · · · . - - , · ,. terecht l;i1J Honzon . Educatief ' eigen Keyteglas drinken. De 
ze .stadsgeschiedenis worden net als 400 op 059 32 21 83. naam van het bier is een ver-
jaar geleden, alles en iedereen gemobili,; . .. Jn de bib~othèek ~s Lam- b~terde vorm van _het Frànse 

· · d.. z·· lf ·d k" · d · · d · . d bert kan het Jonge volkJe vanaf cuzre en slaat wellicht op het 
s.eer · e _ S . e '. In eren WOr -~n 10 · e 15 maart .terecht om via zoe- kookproces tijdens de bierbe-
strijd gegooid~ kopdrachten meer aan de weet rei<ling. 

Om delqridêren è~h zo:g~d Lange Schuur. Datll~rhalen ze 
mogelijk beeld ,'op .te hàngen . nog '• eens"tijderis de grote 'vá
van heÜristorische Beleg sloeg kantie_ Vanaf dezelfde·boerèle
Horj.z;on-Ecluèatief de voorbije 
week ~ri . ''Spaans legerkamp 
oo nabii de kindèrooerderii' De 

rij start_ ook eeri lanèlschaps
projêct ' voor basisscholen 
doorheen de . histdrisêhe kte-

te komen over het. Beleg. Info Wie nu al even doorheen het 
via 059 29 51 51. Bij het Be- drukke programma , vàn het 
leg pàst ook _ een biex;t:je. ·Óe Belègjaai.- wil zwemmen, kàn 

· biétcultûrèlë ' vereniging De v'ari:àf vrijdag 30 jànuari op het 
Oostendse Bierjutters· hebben internet 'terecht op www. 
i.~:ni,. _ brouwerij · $trubbe uit beiegjaar.be. . 
Îchtégeril dê Kêyte'. ofhèt Os- , 
tens Bele!!erinesbier 2:ehrou-



Oude molen ·wijkt.· niet : 
' - .,_... , 

:Hoe private ên openbare seêtqr elkaar inspireren ,, 
In Koekelare werd een oude molen -
van 18~5,in,de nieuwbouw van het 
fusiekantoor van de KBC verwerkt. 
,Het is e~n pr~chtig st~~ltje van hoe 
,archeologisch ·. erfgo~d •, niet ge-
-sloopt Wordt, maar_geïiitegreerd in 
een modem complex. Het molen
gebouw werd ~zelfs het · ui~alig~ '. 
bord van. residentie Molenhof met 
i:,itgebreide luxeapp~tterrienten. 

al l~ng niet meer-intaét: Hij heeft tij
dens de ~e-edewereldoorlog al 
twee wieken verloren.. Mijn.vader 
Omer was molenaar èn handelaar 
in allerhande veevoeders en mest~ 
stoffen voor de"Belgischè boeren
bond. Mijn vader heeft deze molen 
gebruikt tot aan Zijn overlijden ,in 
1969." Zijnzoón:Jozefnamdè ·· 

-draad weer op en vestigde nabij de . 
molen eèn Aveve0tuincentrum. Hij 
gebruikte de 'molen nog '5p0rn
disch. In 200lverhuisde hij naar de · 
ambac_htelijke zone in Kóekelare ... 

Complex 

vari hoe : oud en . nie~,w . samen!_(an 
.gaan. Enkele jafengèleden was_de 
vreesnic:J;öµgêgtond datdè molen~ 
roirip _:tóq:vft~_wijneri. Er waren 

-imm'ërs verzuurde stemmen die de 

Hétgelijkv!oers v~-d~ rri~l,emomp 
werd geïntegreerd in .het nieuwe 
KBC-bankgebmiw wqar toevallig 
de enige echte molenaarszoon Luc 
Depreitere werkzaam is. als kan
foordirecteui. Hij vertelt over. hun 
familiaal erfgoed: ;,bemolenwas 

. oude moleri liëveç· weg ~den. Ge
luklcig îs het:wver0ruet gekomen. 
De) oinp van de _moleti•is nû iin° . 
m_èrs opgèhomeil-in het prestigieus .· 
reconversieproject Molenhof. 
Bouwheer· Cörtier-Varidenbusschè · 
hv uit'.Äalter, die tegelijk . ook als 
aaru_1emër opereei-'de, realiseerde er 
een'wcion-, kantQor- én winl.çel_cen
trUihmet 17 riiinie appartemènteri, 
15 · garages .er1'5 handelspanden 

De molen stond er intussen te vèr~ . ··. waaronder een nieuw bànkkari~ 
kommeren maar is nu een staaltje toor. Het bouwprojèètdat.3,7 mil~ 

De Koekeladrse mÓ/enoorsioàn Luc Dèpreitere (iinks) zit nog dagdijks 
in de molen, zij het'nu als' bankdirecteur. Naast hem adjunct Wim 

Vanderstuyft. 

joen euro heeft gekost,werd voor
bereid door de Brugse 'project:oritc 
wikkelaài Costobël en de Brugse~.· 
ar~hitect Bernard Herman. 
De _molemomp inaakt nu deel uit · 
van heCgelijkvloers van het KBC 

· bankgebouw ën wórdt gebruikt als 
vergaderzaal ;eri, keuken yoi:>r het 
personeel "Van de bank Daarnaast . 
. zijn 6ok dé töil1::tten m de oi.ide mo
len geïnstalleerd; · 

.. (Andy Vermaut) 



r-------· \li S T 

OOSTENDE, >. . . . 

TE 
_J 

S:tn:=r!=•àt 
Và11 · 29janu~ri ~ot en mè,t f f~~~ari b~tr:eedt het vijfde 
leerjaar van,hèt Sint-An4reàs,instiftiµtSçhapenstraat het 
poditimmet.htlll:'rrlusiçal '.'De;~d.vandèkinderen". Het 
wor<lt een tota~*~:riléf"m~k, ~ èrt~n~L be 
V00!5teUjng is èen:weergave 1@.,P~dàgelijkse leven waarin 
thema's al$ ~tèn,werk~#~u worden v~rgesteld 
op een andere marûer dan we die gewoon zijn .. 

<,;.~ .. Eosorwerken verhuizen 
~\' .<~ven naqrcN~èrland -
·. ·~ 20-t1kurui~Jk~i~~J~~l~f~e in het Museum 
voor Schone Kunsten tê Öösténá'e pffiken, verhuizèri 
b~enkoft'., li~.ga~J orri18'hl~~i~~;fu 2'grote kuhst
weiken:van dêOo~tendsè kti$.tEmà'aiBêt:stadsbèstuur 

~:?1:~r~~ 

DAT .. .. ,. • 

. ' . ~ ~~\iili'.,~a~~ioii~'~ld~ dreiger{; ~~ -,ilivde 
. duinènlO.jàar t~& tè v$iwjjn~ Ondermeer.het recht~ 
trekl<eri Vépl bekeri_en grat~,e~, li:et vulfori_;an:v~

'.p<lèlen en de geregeld te .hoge beinestiÎ1gsdrul< krtagen aan 

,Ui~~~$~ 

Jerke,en Pèteï: :· 
•. cfát mÇ>gelijk . 
· uit.-Volge~ 

;~~~t1~(Tu1;¾àa,t.~~! 
.voor<le ver)<lezhlgèh word(goedgekeurd. ·· 
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Kent u de heemkundige kring 
"'t Schorre Steene" ? 

~• ;.:.r::~✓ 'f_ l 
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Wij stellen ons graag even voor , .~ . . 
' ), ~ l~ 

Heemkundige kring '"t Schorre Steene" 
J,.... : .... ~ ... 
!-1-~'' t.~ ~~: 
i '-' ~ ... 'I, !i., '/_J 

r;, .: ,.. 

gesticht 28/02/1978 in het jaar van het dorp. 
,,., ir1""., •. , ~-F- f ,· ,. 

-~% • ~ ... ··~. \."' .. t t . 
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heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene levendig 

te houden, via tekst en beeld 

komt samen in de molen van Stene-dorp 

richt regelmatig tentoonstellipgen in over het verleden van het dorp. 

geeft aan de plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid om hun werken ten 

toon te stellen in de molen gedurende de zomermaanden . 

geeft voordrachten, organiseert een 'Zevende dag', een BBQ, een 

'Zieltjesavond' , een busuitstap ... . 

geeft driemaal per jaar een periodiekje uit voor de leden met daarin de 

gebeurtenissen van in en rond ons dorp. 
,/' •, . "' 
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Een vereniging is maar sterk door haar leden. 

Daarom doen we een warme oproep aan alle sympathisanten in en rond Stene. 
Sluit u aan bij onze heemkring voor slechts€ 7,5! 
Iedereen is welkom en dank bij voorbaat. 
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