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W O O R D V O O R A F . 

Het weekend van Ons-Heer - Hemelvaart moest het 

hoogtepunt worden van de voorjaarsactiviteiten 

van de Heemkring 't Schorre Steene . Het ene 

was een succes, het andere een flop . Eers t en 

vooral was er de teken- en schilderwedstrijd 

waarover verder in dit blad wordt uitgeweid . 

Daarnaast hadden wij op 29 mei een uitstap naar 

Steene in Frankrijk gepland maar die kon niet 

doorgaan gezien nog geen twintig leden en sym

patisant en zich hadden aangemeld . Was die vrij

dag geen goede dag, moesten toch teveel mensen ~ 

werken op die dag , of lezen onze leden dit 

periodiekje niet? In ieder geval willen wij 

dit nog eens verder onderzoeken en nagaan of 

wij dit niet kunnen inrichten op een latere 

datum . 

Zoa l s gewoonlijk werd op de dag van de Paarden

zegening de traditionele Rommelmarkt georganiseerd 

en wij mochten ons verheugen over de grote opkomst 

van verkopers en kopers en vooral kwam na regen 

zonneschijn , zodat alle s in een vriendelijke 

s feer kon verlopen. 

Voor de komende activiteiten verwijs ik graag 

naar de vo l gende bl adzijden . 

raul VandeKa lle 

Yoorz iiter 



Een fil~ van Jan Surmont. 

Tekst van Roland Struys. 
Stem: Pol Houwen 

• •• Hier volgen in exclusiviteit enkele uitrek
sels van de f i lmcommentaar • • • (2) 

Als een oonument uit de Provence rijst de ont

wiekte molen omhoog. Gebouwd in de 17de eeuw ••• 
en oorspronkelijk helemaal in hout, werd demo
len in 1853 in steen bevestigd. Tot 1923 draai
den de molenwieken op windkracht ••• daarna nog 
korte tijd op kolen en mazout. De technische op
mars luidde de zwanezang en de lamlegging van de 
molen in. Alles werd er stil ••• tot de stad Oost
ende hem na de fusie aankocht en ter beschikking 
stelde van de heemkring 't Schorre Steene. 
Fel gemotiveerde vrijwilligers begonnen vdlrig 
jaar ('81) een ware restauratieslag. De Steense 
kunstenaars kregen er een werk- en vooral ten
toonstellingsruimte in een wel énig en uniek 
kader. 

Het gebinte van de molen aandrijving ••• het met
selwerk .•• een menselijke poging tot behoud van 

het bestaande ••• in een strijd tegen de verdere 
verkrot~ing en ambtelijke dooddoenerij van de 
molen. 
Vooral o:p cle hogere verdiepinzen is er noc heel 



wat werk te doen ••• teveel om zonder f i nanciële 
hulp .van een echte restauratie te kunnen spreken. 
Of de molenwieken, die na een storm verdwenen, 
ooit we er zullen draaien •• • blijft wellicht een 
'Steense droom', een wens, door velen gekoesterd. 

Het dorp is rijk aan schilders, etsers, tekenaars 
en beeldhouwers ••• hun creaties worden hier ge
durende de zomermaanden in een wisselende reeks 
aan het publiek voorgesteld. 

KERMIS IN STENE-DORP 1987 

Enkele gegevens over het aantal deelnemers. 

Vrijdag 5 juni 
Zondag 7 juni 

Maandag 8 juni 
Dinsdag 9 juni 
Woensdag 10 11 

Vrijdag 12 11 

Vogelpik 
Zangweds trijd tot 8j. 

11 van 9 tot 14j. 
Il vanaf 15j. 

wielerwedstrijd Nieuwel. 
Koffietafel 60-plussers 
Kinderspelen t.e.m. 14j. 
wielerwedstrijd liefh. 

Een grote proficiat aan het feestcomité van 

Stene-dorp. 

SCHORRETOCHTEN MET PAARD EN HUIFKAR. 

49 
33 
43 
21 

39 
84 

88 

19 

Elke woensdag- en zaterdagnamiddag in jul i en 
augustus . Informatie : Gasthof Vossenhol. 



Eenzame dromen ••• (onbekende 
jonge 

dichteres) 
In de mooie zomer 

loopt een eenzame dromer 

door het verlaten schorre, heel alleen, 

kijkend, nergens heen. 

Het ruisen van de granen, 

brengen hem tot manen, 

het schorre, zo uitgestrekt en mooi, 

ligt in de prooi 

van de stad Oostende, 

dat zonder ende, 

alle mooie natuur inpalmt, 

zodat het in alle hoeken van 

Kijk naar Stene, 

daar ligt het heel allene, 

aan de rand van de stad, 

't 

een klein, zuiver betreden p~d, 

geëerd door alle parochianen, 

die een weg banen 

om het mooie dorpje te bewaren 

Schorre 
weergalmt, 

en van alle verwoesting te besparen. 
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lL~EMKHING 'T SCHOl{l{E S'rEENE 

Lid van de Kulturele Raad van Oostende en van 
het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heem
kunde. 

De Heemkring houdt elke tweede zondag van de 
maand OPEN DEUR in 't klein zaaltje van Gast
hof Vossenhol, telkens van 10u30 tot 12u30. 

Op 13 september bieden wij U een mli..nithematen
to9nstelling aan van .timmermansalaam. U bent er 
van harte welkom. 

Wij houden aan een propere Noordzee 

De Stichting Noordzee 

't Steense Klosje hebegint zijn KANTKLOSKURSUS 
in september. De lessen zullen weerom doorgaan 
in Gasthof Vossenhol - Stenedorpstraat 29. 
Naast de groepen voor gevorderden, gaat men op
nieuw van start met een reeks voor beginners. 
Indien U belangstelling hebt voor deze heemkun
dige vrijetijdsbesteding, dan kunt U kontakt op
nemen met: 

Mevr. Greta Stove 
Dennenlaan 16 
8400 Oostende Tel. 800191 

Woord en beeld zijn machtige wapens, die diepe 
wonden slaan en levenslange lidtekens nalaten. 

BzN 



OUD OOSTENDE IN BEELD 
lo 

DEEL 3 
door AncH Van CAILLIE 

VERSCHIJNT OP 15 NOVEMBER 1987 

Formaat: 20 + 20 cm. 
208 bladzijden (200 foto's en prenten) 
Papier: 120 gram matte maco 

Een prentenalbum 
met 200 zeldzame foto's en 

prentkaarten van oud Oostende 
Hard cover - ingebonden 

IN EIGEN BEHEER UITGEGEVEN 

VOORINTEKENING UITERLIJK TEGEN 15 JULI 1987 

Prij$ o;; "'56rinlekenir,g : 850 Ir. plus 50 Ir. verzen'1ir,gSk0$/en (binnenland) 
Prij$ na 15 jull '87: 990 fr. plus 50 fr. verzen'1ing,koslen (binnenland) 

Bedrag Ie storten op p_ç. 000-0486754-08 oo naam van Van ea1•1e A., Verenigingstraat 36, 8400 OolJtende 
of reehlst,eek$e \<OOralbelaling een de auteur. 

Duidelijk naam, adres, gemeente en aantal eksemplaren vermekle11 a.u.b. 

OUD OOSTENDE IN BEELD • Deel 2: onmiddellijk verkrijgbaar (Prijs: 950 Fr) 
OUD OOSTENDE IN BEELD • Deel 1 : verschijnt op 1 Juli 1987 

(zie afzonder1ijke folder). 



- Wij stonden 

face à face 

de honderd stoelen 

en ik. 

Zij luisterden geboeid 

dat, 

als ik 

een hand opstak, 

meteen, 

van elke stoel 

een hand de lucht instak. 

(R. Fockedey) 

Het was geen avond van de Prom's. 

Het was alleen 

mijn avond 

met honderd stille stoelen, 

spiegels, 

honderd spiegels; 

op elke stoel 

een spi egel 

en honderd keren IK . 
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TWINTIG JAAR KULTURELE RAAD OOSTENDE 

De viering gaat door in het Feest- en Kultuur
paleis tijdens de weekeinden 18-19 en 26-27 

september 1987. 
Ook de heemkring zal aanwezig zijn met het 

Steense Klosje. 
De openingstijden voor de standen zijn: 

zaterdag 26/9: 10 - 12.30 en 14.30 - ·1a.30 u. 

zondag 27/9: 10 - 12 en 15 - 18 u. 

Een bezoekje doet altijd plezier. 

. , 
.DEVRJENDT RENE nodiRt U vriendelijk uit een bezoek 

te brengen op zijn TENTOONSTELLING 
van PENTEKENINGEN. 

In de MOLEN TE STENE van 3 tot en met 7 juli 87 
Open van 10 tot 12 uur 

13 tot 20 uur. 



KVISTTEJITOOIST!:LLINGEH lN DE MOLEN 

27 - 28 juni: Linda D'Jong 

4 7 juli: René Devriendt 

11 - 12 juli : Jonge kunstenaars 

18 - 21 juli: R. Vantroost en A. Haghers 

25 - 26 juli: A. Dewulf 

1 3 aug: T. Boudry 

8 augustus AVONDMARKT - groepstentoonstelling 

14 - 16 aug: Stefano en Fr. Debrock 

22 - 23 aug: J. Olders 

29 - 30 aug: J. Felix 

DEPOORTER Michel 
ALLE VERVOER· VERKOOP VAN ZAND EN TEEL TAARDE 

AFZETBAKKEN 

B.V.B.A. VERVOER DEPOORTER 
Ontworpenstraat 3 • 8400 OOSTENDE {Stene) 

Tel. 059170. 71.40 



ME.T VLEESWAREN 
P.V.B.A A. DEPUYDT Gf.BR. 
"ALT~ D AAN OC KOP!" 

"--__,,;;:_~-::-;,,::.=.--DO---~~i~~~~_.-

GroteWedstrijd 
Beker van het Oostendse lied 

SCHIFTINGEN : lell<an• op zaletdrig om 20u30 

11 JuU : Vuurtorenwl)k Kantine van de Vismijn 

18 JuU : Sládseentrum Paulusplein 

25 juli : Westerkwartier 8arrièreteeslen 

1 auu. : Mariakerl<e caté Boxegem 

8 aug. : Slenedorp H&l Voss&nhol 

zoncl8l1 9 aug. : '1 Peerd Braderie v/h Peerd 

FINALE 

15 aug. op het Paulusplel/llje om 19 uur 

Prijzen : 15.000 lr en prijzen In nalura 

--



LUC VAN ACKER- DE SCHACHT 
8EDKXJWlRij -OiARCUTERiE 

VERS INLAND5 RlJ105-KALf5-
En ~RKEN5VI.E[5 

KOf'ttiNEn Er1 GEVOGELTE 
ZANDVOORDE!>TRAAT 1Li 

llfOO C<>fflERMM"'. OÓ~ttHl)E 
TEL. 1050.8~ 

• KOUD EN WARt1· BUFFET• 
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AAN HET WES1rELIJK FRONT I ETS NIEUWS ••• 

De heemkundige kring stelt haar jaarlijkse 
driedaagse tentoonstelling in het teken van 

de oorlogen 1914-18 en 1940-45. Deze gaat 
traditiegetrouw door in Gasthof 'tVossenhol 

en vangt aan op vrijdag 29 oktober 1987. 

to 

Het wordt een tentoonstelling waarbij de na
druk gelegd wordt op de locale aspecten van 

deze duistere tijden. De kern van de tentoon
stelling wordt gevormd door mwriaden oorlogs

foto's van Oostende en omgeving, die voor U 
werden uitgekozen uit de archieven van het 

Imperial War museum, het Bundesarchiv, de PRU

afdeling van de RAF, alsook een aantal privé
collecties. Deze worden aangevuld met uniformen, 
gebruiksvoorwerpen en schaalmodellen van Stene 

tijdens de bezetting. Ook wordt er voor de ge
legenheid beroep gedaan op authentiek rollend 
materieel uit die dagen. 

Kortom, een verantwoord opgebouwde expositie 
met lessen voor geschiedenis en toekomst. 

Marc Juncker 

Projectleider 



STUT½PUNKT 'KOLBE1iG1 en ST'LLLUUG ' i'l'Ol,1!' ' ALG 

ONDERDEEL VAH DE V.GJ;J:CDIGUJGSGOH!JEL HOffu 

OOSTENDE 194-2-194-4-

28 mei 194-0: de eerste Duitse troepen trekken 
Oostende binnen; het Belgisch leger heeft de 

wapens neergelegd om verder nutteloos bloed
vergieten te vermijden. Enkele weken later zou 
Frankrijk de wapens neerleggen. De slag om de 
lage landen en Frankrijk was gestreden, en die 
van Engeland stond op het punt in volle hevig
heid los te barsten ••• Het Duitse leger had 
echter de snelle doorstoot in het Westen niet 
verwacht, zodat er in feite een géimproviseerde 
landing in Engeland moest worden opgezet. 

.. 

Om dit te realiseren werden alle mogelijke plat
bodems, rijnaken en veerboten in de kanaalhavens 

samengetrokken. Beton werd in hun holle lichamen 
gegoten om hen zeewaardig te maken. Vanuit Oost
ende zou Flotte 'B' vertrekken die bestond uit 

het 3de mijnvegersflotillje, het tweede kustver

dedigingsflotillje, 4-0 moterbarkassen en 15 mo
terboten. De concentratie van schepen was de 
Engelse luchtmacht niet ontgaan: reeds op 15 
augustus vereerden enkele jachtbommenwerpers 
Oostende op een bezoek waarbij de helft van de 
Cockerill stapelplaats de lucht inging. Daarop 
begonnen de Duits ers snel lucttafweer op te s:el-



!1. 

len om hun invasievloot t e beschermen. Reeds 
op 30 augustus werd en de e erste schietoefeningen 
gehouden. Niet zonder ongelukken overigens, 
want een drietal projec t ielen kwamen in de stad 
terecht ••• 

Deze geïmproviseerde FLAK-stellingen bestonden 
uit mobiele kanonnen die vaak tussen de bebouw
ingen opgesteld werden, zodat de lokale bevol
king nogmaals van de Blitzkrieg mocht meeprofi
teren. Zo bestond de batterij 'Alpha' slechts uit , 
één enkele vuurmond die boven op het dak ge
plaatst werd om te vermijden dat de projectielen 
nogmaals in d stad zouden inslaan. De Engelse 
'Terrorflieger' vlogen immers dikwij l s zeer laag . 
Andere batterijen die uit de grond schoten 
waren gelegen nabij de Steense Dijk, de Blauwe 
Sluis, Bredene-dorp, Raversijde, de soldatenberg, 
de Gistelse steenweg en natuurlijk het spergebied 
nabij fort Napoleon. Lang moesten de Duitsers 

niet wachten om hun eerste 'Abschuss' te noteren: 
op 11 sept. werd een Bristol Blenheim het slacht
offer van de FLAK. De machine stortte neer tus
het politiebureau van d e Opex en het zeestation. 
De legende wil dat het vliegtuig gevlogen zou 
zijn door een vrouw, vermits omstaanders een 
vrouwenhand uit het wrak zagen hangen. Dat dit 
slechts in hun verbeelding bestond , staa t buiten 

ki j f. 
M. Juncker ( wor dt vervolgd) 
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Slagerij 

D. Delanghe
Dewachter 

o,,........ '"" ........ , •. ,_, " " . 

Amaemer -.a 
· :Stticletwed:ai - Behing en:.VJoc,t,,aHed. 

St..clanllrut7 
8400 ~ Td. OS9-i0 17 2.t. 

LID WORDEN VAN DE HE:2:r-1KRING I T SCHORRE 

slechts 250 fr/jaar 

Inforr:.atie: Gasthof Vossenhol 
of bij de bestuursleden. 


