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Woord Vooraf. 
Met het begin van de zomermaanden ver

schijnt opnieuw een Periodiekje van onze Heem
kring " 't Schorre Steene ". Over de voorbije ac
tiviteiten berichten wij verder in dit nummer, maar 
graag hadden wij uw welwillende aandacht ge
vraagd voor onze activiteiten in de maanden juli, 
augustus en september. Eerst en vooral zijn er de 
weekend tentoonstellingen, bijna traditioneel in
gezet door René Devriendt, dit jaar bijgestaan 
door Yves Mechele. Voor de volgende maanden 
zijn alle weekends in de molen bezet door de 
kunstenaars uit Stene of door sympathiserende 
kunstenaars . 

Wie de molen zelf heeft bezocht tijdens de 
tentoonstelling van het Steense Klosje, heeft 
wellicht opgemerkt dat er gewerkt werd in de 
molen. Wij zijn bezig met de aanleg van een 
vloerverwarming die er in de toekomst moet voor 
zorgen dat de molen droog blijft en dat tijdens de 
wintermaanden, indien nodig, de volledige bene
denruimte kan verwarmd worden. 

Graag wil ik ook nog melden dat wij in 
september of oktober onze traditionele barbecue 
voor de leden organiseren, maar daarover wordt 
in een afzonderlijk schrijven meer verteld. 

Paul Vandewalle 
Voorzitter 
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Voordracht. 
Op vrijdag 22 mei 1992 mochten wij in de 

Ridderzaal van het Vossenhol de heer G. Van
damme verwelkomen die ons kwam spreken over 
zijn opzoekingen omtrent de geschiedenis van 
onze kustvlakte. Deze bijzonder leerrijke uiteen
zettting werd bijgewoond door een dertigtal leden 
en vrienden van de Heemkring. Wij vonden het 
zeer nuttig dat de heer Vandamme een tweetal 
kaartjes ter beschikking stelde waardoor zijn 
voordracht ook beter gevolgd kon worden, want 
de geschiedenis van onze kustvlakte was een 
opeenvolging van overstromingen en dijkenbou
wen. Het was een boeiende en leerrijke voor
dracht. 

Wordt Stene een 
tweede Bokrijk ? 

Aangetrokken door deze veelzeggende 
vraag trokken drie bestuursleden van de Heem
kring naar de" Vlasschaard "waar de plaatselijke 
Volksunie-afdeling van Stene een avond wilde 
inrichten over de toekomst van Stene. Het aantal 
aanwezigen was klein en uiteindelijk werd niet 
zoveel over Stene gesproken maar werden wel 
meer algemene opties vertolkt. Toch mochten wij 
het volgende vernemen: de Heer Frank Becuwe, 
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kabinetsmedewerker op het ministerie Sauwens 
wist ons te vertellen dat de procedure begonnen 
was om Stene-Dorp als geheel te beschermen. 
Dit is uiteraard goed nieuws voor eenieder die 
met Stene begaan is. 

Rommelmarkt. 

De jaarlijkse paardenzegening op Stene
Dorp is een evenement dat steeds opnieuw volk 
trekt. Al even jaarlijks is de Rommelmarkt die de 
Heemkring inricht en waar jong en oud, 
Stenenaars en Oostendenaars hun oude spullen 
kunnen te koop aanbieden. Als het weer meevalt 
- en dit jaar hadden wij geluk - komt daar heel wat 
volk naar toe en worden zeer veel zaken, gaande 
van kleine snuisterijen over oude boeken naar 
zelfs vrij grote voorwerpen, aan nieuwe eigenaars 
overgedragen. Alhoewel wij nauwelijks reclame 
maakten voor deze manifestatie mochten wij ons 
verheugen in een grote opkomst zowel vanwege 
de verkopers als vanwege de toeschouwers. 

Stene en de 
Luchthaven van 

Oostende. 

Men kan er nog moeilijk naast kijken maar 



welijks sprake. Deze vliegtuigen naderden Oost
ende en namen een bocht om de juiste landings
positie te kunnen innemen en landden zonder 
veel problemen. De nieuwe toestellen zoals de 
Boeing 707 en de DC 8 waren echter veel groter 
en vooral veel meer lawaai producerend. Zij 
kwamen van veel verder aanvliegen en moesten 
aldus over Zandvoorde, de Konterdam en Stene 
Dorp, gemeenten of wijken die uiteraard veel ou
der waren dan de nieuwe luchthaven. Feit is dat 
de Duitsers hun nieuwe luchthaven zeer slecht 
gepland hadden zo dicht bij een grote stad. Oost
ende nam in de jaren 60 en 70 een grote uitbrei
ding en er moesten nieuwe woonwijken gescha
pen worden: zowel op het grondgebied van de 
stad als op dat van de gemeente Stene werd de 
ene verkaveling na de andere goedgekeurd. De 
gemeentebestuurders van die tijd hebben een 
zware verantwoordelijkheid genomen door die 
verkavelingen toe te staan. Anderzijds moet men 
stellen dat men moeilijk anders in de omgeving 
van Oostende kan wonen zonder gehinderd te 
worden door de luchthaven. In 1976 werd on
danks het verzet van de Actiegroep Startbaan 
Neen toch overgegaan tot het verlengen van de 
bestaande startbaan. Waarom was er toen pro
test ? Toen in 1968 het nieuwe luchthavencom
plex werd ingehuldigd_, was de activiteit op de 
luchthaven enorm verminderd door het wegblijven 
van de Engelse toeristen. In de plaats daarvan 
kwamen de oefenvluchten: dag in dag uit, van 8 
uur tot 22 uur, kwamen piloten van Sabena, Air 
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France en Air Zaïre oefenen te Oostende, na een 
tijd mochten zij niet meer komen tijdens de va
cantiemaanden. Deze oefenvluchten hebben een 
blijvende schade aangericht aan het imago van 
de luchthaven. Later zijn die oefenvluchten wel 
verminderd, maar nu wil men de inwoners van 
Stene en de Konterdam met iets nieuws beden
ken: men wil op de luchthaven een nieuw " In
strument Landing System " plaatsen: dit systeem 
wordt 585 meter dichter bij Stene geplaatst waar
door de vliegtuigen 31 m lager over de Steense 
woonwijken zullen komen. Ook nu komt er verzet 
tegen deze plannen, dit verzet wordt 
gecoördineerd door WILOO. WILOO is een 
vereniging zonder winstoogmerk, de naam is een 
letterwoord dat staat voor Werkgroep rond de 
Impact van de Luchthaven Oostende op de 

• Omgeving. Deze groep wil zoveel mogelijk de 
geluidshinder beperken die van de luchthaven 
uitgaat. 

Zaterdag 8 augustus 1992 
AVOND MARKT in STENE-DORP 

Groepsexpo in de dorpsmolen 
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ALTERNATIEVE ENERGIE VOOR DE MOLEN 

Vorig jaar werd i.s.m. het Hoger Technisch Instituut 
Oostende een studie gemaakt van de behoeften om de 
molen te voorzien van een dubbel verwarmingssysteem 
met basis- en com.fortverwarming. De basisverwarming 
zal enkel instaan voor het drooghouden van de binnen
ruimte en zal ingeschakeld worden i.f. v. de bestaande 
vochtigheidsgraad. De comf ortverwarming zorgt voor 
een aangename temperatuur en zal ingeschakeld worden 
bij bepaalde activiteiten zoals vergaderingen, expo's, 
voordrachten, concerten, ... 

• De toen gemaakte berekeningen leidden tot het voorstel 
om de basisverwarming te voorzien via vloerelementen. 
De (directe) comfortverwarming kan best gebeuren via 
extra infrarood panelen of zgn. zwartstralers. 

In mei ll. werd reeds gestart met de aanleg van de 
vloerverwarming. Dit gebeurde i.s.m. de firma Joris 
Lestaeghe uit Stene. Daarboven komt dan een stijlvolle 
houten vloer. De vloerverwarming zal voorlopig werken 
op de normale netspanning, maar het is onze bedoeling 
om later over te schakelen op windmolenenergie. 
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De windmolen zou geplaatst worden op het dak van de 
molen en zou best een geïntegreerd geheel vormen met 
dit gebouw en de omgeving. Daarom wordt nu reeds ge
dacht aan een windturbine met verticale as. De voor
studie wordt binnenkort aangevat en gebeurt wellicht 
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in een samenwerkingsverband met de Graduaatsafdeling 
van het HTI te Oostende en de afdeling Vliegtuigont
werp van de Universiteit van Kingston (UK). De verdere 
realisatie is uiteraard afhankelijk van de resultaten 
van deze voorstudie. Wij houden U zeker op de hoogte , 
van de evolutie van dit project. 

Ing. Roland Defever 

* LIDGELD 1992 * 

U wordt opnieuw lid van 
onze heemkring door 
betaling van 250 frank 

- via overschrijving op rekening 
nr. 001-0688371-38 

- in Gasthof 't Vossenhol. 

- aan een bestuurslid. 

Stel niet uit tot ... (U weet wel!) 



KUNSTEXPO'S 1992 
IN DE MOLEN VAN STENE-DORP 

26juni-9juli , 
RENE DEVRIENDT en YVES MECHELE 
10juli - 16juli 
FRANKYMAES 
18 juli - 26 juli 
ADOLF DEWULF en FERNAND ANECA 
31 juli - 6 augustus 
TREESBOUDRY 
7 augustus - 9 augustus 
GROEPSEXPOA VONDMARKT 
10 augustus -20 augustus 
MONIQUE COLMAN 
21 augustus -27 augustus 
PAUL SEYNHAEVE en KAIRIEN SCHOCKAERT 
28 augustus - 30 augustus 
JOSIEN OLDERS 
4 september- JO september 
LYDIA HORINECKI 
11 september- 17 september 
NOELDEMAN 
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SCHORRETOCHTEN ingericht door de Heemkri ng 't Schorre Steens 

Tijdens de maanden juli en augustus. Tochten met paa r d en 
huifkar doorheen het Schorre-natuurgebied . Vet rek : e 1 ke 
zaterdag om 14.30 uur aan de kerk van Stene-dorp . 
Duur van de tocht: 2 uu r . Enkel voor groepen (ong. 16 pers.). 
GroepspriJs : 3500 fr . Reservatie {eventueel ook op ander e 
dagen) vooraf is noodzake1 i jk . Voor inlichti ngen en 
Reservatie: Gasthof Vossenho l - Stene- dorp - Tel . 059/70 01 99 
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Een geodetisch punt in Zandvoorde. Vanop dit punt werden tot 
voor enkele jaren topografische opmetingen gedaan. · N.Z. 
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De Keignaert 
Mislopen kan niet, steeds ·recht
door tot bij een prachtige vijver, 
de Keignaert. Ze> waardevol dat . 
men er · in geslaagd is om een ' 
klassering te verkrijgen die zo 
streng is dat men zelfs de distels 
. en :· ánder · öri.kn.Iid-- langs de 
oevers niet meer mag verdelgen. 
Politiek met de paardebril, waar , 
weinig Zandvoordenaars en na
tuurliefhebbers QJ.ee gelukkig 1 
zijn. De Keignaertkreek zou, 
·evenals alle andere kreken, die 
we verder zullen ontmoeten, ge
vormd zijn rond 1664, toen gans 
ht:rt gebied -~;De Oude Poldèr" 
onder water liep. We stappen 
links langs de kreek tot aal') de 
Kapittelstraat die we rechts vol
gen tot aan de Gistelsteenweg 
waar we weer rechts afslaan .. 
Een :redelij~_qr.uk.ke weg, opge
let dus voor 'de··kroost. · ·· 
We voelen de natuur dichter:bij, 
de polders wenken. Aan de ont
mantelde spoorweg Oostende
Torhout wandelen we linksaf. 
Nog . even geduld: -verderop kan 
je er gemakkelijker opklimmen 
en ·van daarboven heb jè _eeµ 
mooi zicht op alle, kreken. De_ 
spoorwegbenri .is rijk aan krui-
. den, maar pluk ze •niet àllemaal, 
er komen nog mensen na · u. 
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Heel· wat vissers gooien i,n deze 
visrijke - kreken een lijntje, of . 
wat minder sportief maar wel 
meer lonend is, vissen met een 
·kruisnet. Je · kan, best op een 
andere keer, de spoorwegberm 
volgen tot in Torhout. Een 

· mooie verkenning van het hin
terland met kennismaking van 
het Houtland. 
We verlaten de spoorwegberm· 
bij de eerste kruising, en daar. 
gaan we rechtsaf. · In · de bocht 
van deze dijk geven we je twee 
mogelijkheden: ofwel verlaat je 
hier de weg en je neemt . het 

, gezellige wandelpacl rechtsaf; 
m,aar dan heb je .- wel een 750 
meter problemen met de kinde
renwagen; ofwel volg je de weg , 
en neem je, om in rallytermen te · 

>prek~n: lste rechts; einde baan 
:--rechts;- lste -rechts. En dan vin- .
·den. we mekaar terug. bij een 
\·,,geodetisch punt". ' Jaren gele- . 
· den werd • vanuit dergelijk punt · 
de ho_ogte, t.o.v. de zeespi~gel, 
gemeten. We volgen de Polder
dijk en krijgen opnieuw een 
mooi zicht op de kreken, waár
van de bijzonderste de Zoute
kreek is.· 
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Kantklosklub 't Steense Klosje sloot werkjaar af 

Vorige donderdag sloot de kantkfub,. 't Steense· Klosje" .haar zevende jaar af met de jaarlijkse diploma-uitreiking, gevolgd door een 
gezellig etentje in 't Vossenhol. Gedurende een heel seizoen hadden zeven jaren zich toegelegd op het vervaardigen van versf;h/1-
lende soorten kant, dit onder de kundige leiding van kantmon;trice. Greta Stove. Meer dan 60 dames en ook eenrheer ontvingtln uit 
handen 11an de voorzitter van de heemkring, Paul Vandewelfe, hun diploma. (foto Johan) 

.... 
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Het pittoreske Sint-Annakerf<je in Stene. (foto Johan) 
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ST ANNAKERKJE OPGEKNAPT ? 

Al geruime tijd verkeert het 
Steense Sint-Annakerkje in staat 
van verval. Dit geklasseerde 
kerkje is trouwens het oudste in 
Oostende. Vier jaar terug viel al 
eens een stuk plafond uit-de mid
denbeuk naar omlaag. Toen wer
den in allerijl enkele oplapwer
ken verricht, maar bij nader toe
zien bleek dat een grondige res
tauratie zich opdrong. 

Begin december '91 heeft de 
Steense kerkraad daartoe een 
voorstel ingediend bij het stads
bestuur. Schepen van Openbare 
Werken Fernand Bourgois wil dit 
dossier op de volgende gemeente
raad ter advies voorleggen. De 
uitvoering van de werken zou 

' evenwel niet meer voor dit jaar 
zijn, maar ten vroegste voor 
1993. 

Oudste kerkje van 
Oostende 

In . de achtste eeuw lag Stene 
nog aan de zee en de Noorman
nen kwamen toen regelmatig met 
hun schepen op plundertochten. 
In 780 liet Karel de Grote een ver
sterkt kasteel, een "Steen", bou
wen: Daar legerde hij soldaten 
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om de inwoners tegen de invallen 
te beschermen. Deze burcht 
stond op de plaats waar nu de 
pastorie staat. Naast deze burcht 
liet Karel de Grote eveneens e'en 
kapel bouwen om de soldaten 
hun zondagsplicht te laten ver
vullen. Deze kapel is de wieg ge
weest van het huidige kerkje. Na 
het beleg van Oostende ( 1601-
1604) was het kerkje er erg aan 
toe. In 1625 werd het herbouwd 
en vergroot met een nieuwe beuk. 
Op deze beuk prijkt nog steeds 
het jaartal 1625. Elf jaar later 
werden de twee zijaltaren bijge
bouwd. In 1846 werd het portaal 
aan het gebouw toegevoegd, als
ook het gedeelte dat dient als 
doksaal. In 1970 werden de gra
ven voor de kerk weggehaald om 
plaats te maken voor het kerk
plein. Door z'n geschiedenis is 
het huidige kerkje rijk aan allerlei 
waardevolle zaken zoals prachti
ge m4urversieringen, mooie en 
waardevolle uitbeeldingen, 
brandvensters, schilderijen, ... 
Vanwege z'n waarde werd het 
kerkje, het kleinste van de deke
nij, dan ook als monument ge-
klasseerd. 
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Schepen Fernand Bourgois met de plannen ter restauratie van 
het Steense Sint-Annakerkje in de handen. (foto Johan) 

De restauratie 
Vooral ., de· i;atste tien jaar is 

het Sint-Annakerkje in verval ge
raakt. Na het naar beneden ko
men van een stuk plafond zo'n 
vier jaar terug, waarbij toen voor 
ruim 1 miljoen frank herstellings
werken werden uitgevoerd, merk
te de stadsingenieur de triestige 
toestand van de kerk op. 
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"Bij een eerste inspektie bleek 
dat het torentje maar op drie 
houten balken meer steunt, de 
vierde is doorgerot waardoor het 
torentje nu scheef staat. Op vele 
· plaatsen zijn bovendien de stenen 
zo uit de voorfaçade te halen. De 
Steense kerkraad liet daarop een 
dossier samenstellen met de vraag 
,,Hoe dit alles te herstellen ?". 
Om hierop een antwoord te ver
krijgen, werd architekt Pauwels 
uit Kortrijk aangesproken. Deze 
stelde vast dat gewone herstel
lingswerken onvoldoende waren 
en dat de grove middelen ingezet 
zouden moeten worden. Begin 
december '91 heeft de kerkraad 
dan de bevindingen van architekt 
Pauwels in een voorstel tot volle
dige restauratie gegoten en bij het 
Oostendse stadsbestuur inge
diend. 

"Dit voorstel wil ik als schepen 
van Openbare Werken op de vol
gende gemeenteraad ter . advies 
voorleggen. Gezien op de begro-
ting '9-i geen .kredieten voorzien 
zijn hiervoor, zal het hoogstwaar
schijnlijk '93 worden vooraleer de 
werken aangevat kunnen worden. 
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