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Beste leden van de Heemkring ‘t Schorre Steene, 
 
 
 
Op tal van vlakken was 2011 een bewogen jaar. 
Na 541 dagen van moeizame onderhandelingen kreeg België op Sinterklaasdag 2011 alsnog 
een nieuwe Federale regering. Ook in en rond de molen gebeurde heel wat het afgelopen jaar. 
Half mei startte de aannemer met het afkappen van het pleisterwerk aan de buitenkant van de 
molen. Einde mei was de bovenste helft van de molen reeds herbepleisterd. Deze werken 
waren hoogstnoodzakelijk geworden want met talrijke barsten in de molenwand kreeg het water 
bij regen en storm vrij spel. Een gespecialiseerde firma zorgde dat alles professioneel werd 
hersteld.  
Tenslotte kreeg de buitenkant van de molen een nieuwe wit kleed aangetrokken wat meteen 
voor een frisse aanblik zorgde voor de bezoekers, gebruikers en de omwonenden. 
Het dak werd gedicht met een nieuwe roofinglaag.  
De treurwilg die de molen begon te domineren werd vakkundig gesnoeid en ook de rest van de 
beplantingen werd onderhanden genomen. 
 
Daarmee zijn onze nieuwjaarswensen van 2011 voor een zeer groot gedeelte ingevuld. De 
heemkring is hiervoor dan ook bijzonder gelukkig en wenst het stadsbestuur en de 
verantwoordelijke Schepen Hilde Veulemans met haar medewerkers te danken voor de 
uitvoering van dit dossier. 
De kous is hiermee uiteraard niet af. Insijpelend vocht was immers de oorzaak dat de 
binnenbepleistering los kwam. Dit probleem dient nog verholpen te worden. 
 
Aan activiteiten in 2011 ontbrak het zeker niet. Heel wat kunstenaars vonden hun weg naar de 
molen en stelden er tentoon. Op de Breughelavond, de Algemene Vergadering en aansluitend 
de 7de dag, de zomertentoonstellingen, de BBQ en op de voordracht gegeven door de heer 
Eduard Vyvey over de criminaliteit in het Camerlinckxambacht kwamen tal van leden af.  
Onze jaarlijkse tentoonstelling met Allerheiligen en Allerzielen met als thema “Het Kerkhof van 
Stene” mocht op heel wat bezoekers rekenen. De brochure over het Kerkhof van Stene, 
gesponsord door de heer Bjorn Dehaese van het uitvaartcentrum in de Stuiverstraat is 
inmiddels uitverkocht. 
Er zit dus leven in de brouwerij (molen).  
In deze eerste editie van 2012 treft u de activiteitenkalender. Noteer de data in uw agenda of 
schrijf u nu reeds in voor de Breughelavond en of de BBQ. Want zoals reeds gezegd en 
geschreven, de molen heeft zijn beperkingen qua capaciteit, wie dus op tijd inschrijft is zeker 
van een plaats. 
 
In naam van het bestuur van de Heemkring ’t Schorre Steene wens ik iedereen een gezond en 
voorspoedig 2012. Wij hopen u alvast te mogen begroeten tijdens één van onze activiteiten. 
 
 
Daniel Deschacht 
Heemkring ’t Schorre Steene 
Voorzitter 
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HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP VOOR 2012 
 
 
 
Het is opnieuw een heemkundig jaar voor Stene. De leden worden vriendelijk gevraagd hun 
bijdrage van € 9,- voor de hernieuwing van hun lidmaatschap 2012 te storten op ons 
rekeningnummer 001-0688371-38.  
Publiciteit kost slechts € 15,00 euro waarvoor u een factuur krijgt. 

 
 
 

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2012 
 
 

Beste leden noteer alvast volgende data in uw agenda  
 
 

 Vrijdag 16, zaterdag 17, zondag 18 maart - vrijdag 23, zaterdag 24, zondag 25 maart, 
Vrijdag 30, zaterdag 31 maart en zondag 1 april 2012 stelt de kunstgroep Refuzee 
tentoon in de molen. 

 
 Vrijdag 9 maart om 19.00 uur: BREUGHELAVOND (nu inschrijven !) 

 
 Zaterdag 17 & zondag 18 maart 2012: De Heemkring verleent zijn medewerking aan de 

organisatie van een overzichtstentoonstelling 100 parochie Konterdam en 75 jaar kerk 
in het parochiecentrum De Kreeke, Guido Gezellestraat op de Konterdam.  

 
 Zondag 15 april 2012 om 10.00 uur: Algemene ledenvergadering gevolgd door De 7de 

dag 
 

 Zondag 15 april 2012 om 10.45 uur De 7de  dag:– Toegang gratis, ook voor niet-leden 
Gastsprekers nog niet definitief voorstellen zijn: Philip Caestecker - Bjorn Dehaese – 
Lionel Dewulf – dochter van Burgemeester Dewitte ……… 

 
 Vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juni 2012: De Duinhelm vzw stelt tentoon in de molen 

 
 Van vrijdag 8 juni 2012 gaan voor 13 weken de zomerkunsttentoonstellingen in de 

molen van start en dit tot en met met donderdag 6 september 2012  
 

 Vrijdag 7 september om 19.00 uur: Jaarlijkse BBQ voor de leden. (inschrijven vooraf 
verplicht – aantal deelnemers is beperkt tot 30. 

 
 Jaarlijkse tentoonstelling  - Wie ? Wat ? – graag voorstellen (koppen van Stenenaars ? 

Wie is wie ? – andere verenigingen  die eventueel kunnen tentoonstellen ??) 
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Het Kerkhof van Stene – grafmonument van 
Salomon De Clerck en Josephine Merghelynck 
 
Onze jaarlijkse tentoonstelling 2011 in de week van Allerheiligen en 
Allerzielen had als thema “Het Kerkhof van Stene”. 
Naar aanleiding van deze tentoonstelling kwam  de heemkring, via  
Mevr. Vanessa Vens schepen van de stad Oostende, in contact met 
de heren Philippe Cornut en L. Deckers echtgenoot van Marie de 
Clerck. Mevr. De Clerck en Philippe Cornut zijn respectievelijk 
afstammelingen van Salomon De Clerck en zijn echtgenote 
Josephine Merghelynck die beiden begraven liggen op het kerkhofje 
van Stene. Hun grafsteen is het oudste dat er ligt. P. Cornut en L. 
Deckers verzamelden heel wat informatie en documentatie over hun 
voorouders en met hun toestemming  publiceren wij deze in ons 
contactblaadje, waarvoor dank. 

 
Het grafmonument: 
Vóór 1971 stond het  vroegere grafmonument voor de kerk; de grote witte grafsteen is 
vertikaal bevestigd op een brede zuil in gemetselde baksteen met driehoekig fronton;  rond de 
horizontale dekplaat van het graf staat een ijzeren hek. Het was een neoclassicistisch 
monument, enig in die aard, op deze begraafplaats. De grafsteenplaat werd zeer 
waarschijnlijk in éénmaal gebeiteld en dateert van rond 1852. 
Na de opruiming van het kerkhof gelegen vóór de kerk omstreeks 1971, voor de aanleg van 
een parkeerplein, vond de naamplaat een nieuwe rustplaats achter de kerk langs de 
linkerkant onder het nummer 81-14. 
 

  
 

Foto links: Het grafmonument gelegen vóór de kerk. Foto rechts: Na de ontruiming van het kerkhofgedeelte 
geleden voor de kerk in 1971 werden enkel beide grafplaten behouden en verplaatst. 
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Wat het grafschrift betreft : 
Een naamplaat in witte steen van 1,60 m  x  0,75 m breed met volgende ingekapte tekst : zie 
tekening. 
Van boven op de steen onder het kruis prijkt het wapenschild van de echtgenoten de Clerck – 
Merghelynck. Dan volgt de spreuk “Godt is mijn Hope”; dit heeft te maken met de zeevaart. 
Verder lezen wij voornaam, naam en enkele data van de gehuwden en hun ouders. 
Onder “descendants” moet U de afstammelingen begrijpen : dit zijn kinderen of jonge  
kleinkinderen die hier ook begraven werden. 
 
Personen: 
Het graf  bevatte het stoffelijk overschot van Salomon de Clerck en zijn echtgenote Joséphine 
Merghelynck, plus dat van een overleden dochter Maria-Anna en dat van een kleinkind.  
Het is niet geweten of het hier om een grafkelder gaat dan wel om een graf in volle grond. 
Deze twee foto’s werden genomen rond 1958 door Pierre de Clerck. 
Hun dochter Maria-Anna-Josepha werd geboren op 2 april 1794, overleed te Oostende op 22 
mei 1829, als echtgenote van Johan-Antoon-Jozef Heyndrickx, en was moeder van drie jonge 
kinderen. Hun kleinzoon Albert de Clerck, werd geboren en overleed op 22 januari 1835; 
waarschijnlijk is het het eerste kindje van hun zoon Eugène (1807-1881), gehuwd met 
Mathilde Danneel (1813-1848). 
 
Informatie over de personen en hun familie: 
Salomon de Clerck werd geboren te Oostende op 4 december 1757, is aldaar overleden op 28 
augustus 1825 en te Stene begraven.  Hij was de jongste zoon van Johan de Clerck (Oostende 
1694 – 1764) en van Marie-Anne van den Berghe (Oostende 1714 – 1788). 
De vader van Salomon was marineofficier en een gekende kapitein van een gewapend 
zeilschip. Hij maakte o.a. drie grote reizen van Oostende naar Canton in China voor aankopen 
van thee, porselein en zijde tussen 1723 en 1737. Vanaf 1729 werd Johan de Clerck 
koopman en reder in Oostende. Als Salomon  7 jaar oud wordt sterft zijn vader. Over zijn 
voogd, opleiding en opvoeding is niets gekend. In 1790 was Salomon ingeschreven als lid in 
de Sint-Niklaasgilde van de handelaars van Oostende;  hij trouwt het jaar na het overlijden van 
zijn moeder. Rond 1791 was Salomon grootgrondbezitter en rentenier in het centrum van 
Stenedorp, waarschijnlijk als erfgenaam van beide ouders. Salomon werd ook koopman en 
bestuurder van een rederij in Oostende en schepen van de stad Oostende en “Adjoint au 
Maire” in 1805.  
De echtgenote van Salomon de Clerck : Joséphine Merghelynck werd geboren te Ieper op 8 
april 1767, trouwde in de Sint-Maartenskathedraal op 28 april 1789. Zij overleed te Oostende 
op 18 maart 1852 en werd ook te Stene begraven. Zij was de dochter van Cornelius-
Franciscus-Bernardus Merghelynck (1729-1773) en van Josephina-Isabella d’Allaeys (1736-
1802). 
Het gezin van  Salomon en Joséphine telde 11 kinderen waarvan er vijf jong gestorven zijn. 
Twee zoons trouwden. Zoon Theodore-Léopold trouwde en ging naar Arras in Frankrijk wonen. 
Hij heeft er een talrijke afstamming. 
De andere zoon Eugène-Léopold trouwde in Gent. Zijn afstammelingen keerden echter terug 
naar Brugge. 
Vier meisjes trouwden in Oostende en dat gaf een afstamming bij Jean-Claude Périer, Jean 
Heyndrickx, Désiré Lanszweert en Henri-François Serruys (1796-1883). Deze laatste 
schoonzoon werd burgemeester van Oostende van 1836 tot 1861 en ligt begraven rond de 
kerk van O.L.Vrouw ter Duinen te Mariakerke. 
Salomon de Clerck had ook verschillende oudere halfbroers : 
Johan Boudewijn de Clerck (1725-1787), “Johan de Jonge” genoemd, koopman in Oostende 
en Pieter-Karel de Clerck (1729-1791) in het kloosterleven “Pater Albert” dominicaan te 
Brugge. 
De familie Merghelynck was goed gekend in de bisschoppelijke stad Ieper en heeft enkele 
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stadsontvangers en schatbewaarders geleverd voor deze stad. 
Blijkbaar had deze familie de Clerck, afkomstig uit Brugge, die toen in Oostende woonde in de 
Kerkstraat een diepe vroomheid voor de St-Annakerk te Stene. Zij werden er begraven dicht bij 
de kerk. Een lid van de familie de Clerck –Merghelynck schonk een orgel aan de verbouwde 
kerk in 1846. 
 

  
 
Foto links: portret van Salomon Albert in potlood gemaakt rond 1788. Foto rechts een portret van Joséphine 
Merghelynck op rijpere leeftijd, eveneens in potlood op papier. 
 
 
Familie de Clerck en de Oostendse Compagnie: 
Na een niet nader gekende opleiding voor de zeevaart heeft Johan de Clerck (de oude) vader 
van Salomon, volgende grote reizen met zeilschepen meegemaakt vanuit Oostende : 
Prins Eugeen, in 1719-20, als kapitein naar Malabar en Surate; Stad Gent in 1720-22, als 
tweede kapitein naar Moka en Surate; Marquis de Prié, in 1723-24, als eerste stuurman, naar 
China. Deze drie reizen voor rekening van private reders. 
De Keyserinne, in 1725-26, als kapitein naar China. Hertog van Lorreinen, in 1732-33, als 
kapitein naar China. Deze twee reizen voor de Oostendse Compagnie. 
Een laatste reis met een Zweedse  zeilschip “Suecia”, in 1737-38, als tweede kapitein naar 
Canton in China, voor de Zweedse Oost-Indische Compagnie vanuit Göteborg.  
 
 

 

 

 

 
 
STUIVERSTRAAT 470 | 8400 OOSTENDE 
059 25 16 16 
 
U KUNT BIJ ONS TERECHT VÓÓR, TIJDENS EN NA EEN OVERLIJDEN. 
 
FUNERARIUM, AULA VOOR UITVAARTPLECHTIGHEDEN, 
VOORAFREGELINGEN  
EN UITVAARTVERZEKERINGEN, ADMINISTRATIEVE BIJSTAND. 
 

 

... 
uitvaa rtcentrum Lucas ... 
uitvaartcentrum Marote ... 
uitvaartcent rum Raes ... 
uitvaartcentrum Rom melaere 
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Stenedorpstraat 27 
8400 Oostende 
Tel: 059.80.08.82  
Gsm: 0478.97.88.70  
Gesloten: Maandagavond, Woensdag 
 
 

open: vrijdag vanaf 18u 

zat. -en zondag vanaf 11u30 • maandag vanaf 18u 

juli en augustus iedere dag open vanaf 18u gesl. op dinsdag 

■ ■ 
GasthofVossenhol 

■ ■ 
Tel. 059 700 199 

Stenedorpstraat 29-31 
8400 Oostende 

GSM 0495 700 199 
reinaart@telenet.be 

~ Elektriciteitswerken 
-"91: LESTAEGHE bvba 

Tel: 059-80 02 84 
Fax: 059-51 03 43 - E-post: lestaeghe@telenet.be 

Winkel: Torhoutsesteenweg 516 
Burelen: Wagenmakersstraat 7 

8400 Oostende 

BTW BE 0872.483.1 28 

'--". fl .bistro 
'2::='<l ~lSS<l 

BROOD & BANKETBAKKERIJ 

Stuiverstraat 204 
Stuiverstraat 414 

© 059/70 42 01 
© 059/50 .73 52 

OOSTENDE 
• 

Woensdag gesloten 

BNP PARIBAS 
FORTIS 

Kantoor Oostende-Nieuwe stad 
Guldensporenlaan 14 1 8400 Oostende 
T: +32 (0)59 55 66 70 1 F: +32 (0)2 565 02 02 
oostende-nleuwestad@bnpparl basf ortls.com 
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Thematentoonstelling Het Kerkhof van Stene  &  Kunstacademie aan Zee 
 
Voor de jaarlijkse tentoonstelling “Het Kerkhof van Stene” met Allerheiligen en Allerzielen mochten we 
beroep doen op de medewerking van de heren André Devreker en Gilbert Nieuwenhuyse die enkele 
albums uit het verzameling ter beschikking stelden en die de bezoekers konden inkijken. 
Medewerking kreeg de Heemkring ook van de Kunstacademie aan Zee. Bij het binnentreden van de 
molen werd de bezoeker onmiddellijk geconfronteerd met een installatie van de beeldhouwer Joris 
Slabbinck.  Een 20-tal doodshoofden gevat elk in een bindijzeren kubus gaven de indruk dat de molen 
was omgevormd tot een knekelhuis. 
 

 
 

Werk van Joris Slabbinck. Foto D. Deschacht 
 
Een zestiental jongens en meisjes van de kunstacademie tekenden de begraafplaats van Stene. 
Verrassend hoe zij dit creatief en inventief wisten in te vullen. Geen grijze massa maar integendeel 
kleurrijke kijkstukken. Een beperkte jury pikte uit een 20 tal werkjes er vijf die het meest aanspraken. 
De sponsors BNP ParisBas Fortis Nieuwe Stad, Elektro Joris Lestaeghe en copycenter Dumon Print 
zorgden ervoor dat niemand met lege handen naar huis moest. 
 
 

 

 

 

 

 Pepijn Knockaert  Wouter Michiels  
 

   

 

 Wolfgang Constandt Lara Van Bon Nils Blomme  
 
Met dank aan de jonge kunstenaars, de directeur Peter Defurne, de leerkracht Ellen Mortier van de 
Kunstacademie en aan onze sponsors



35ste  jaargang – n° 1   blz. 11 

KONTERDAM – MEIBOOM VIERT FEEST 
 
 

 

 

 
In maart is het dubbel feesten geblazen op de wijk Konterdam - Meiboom.   
Niet alleen viert de parochie haar 100-jarig bestaan, maar is de Sint- Katharinakerk 75 jaar 
jong. De St.-Catharineparochie werd immers opgericht op 1 april 1912. In 1933 werd opdracht 
gegeven voor een nieuwe kerk welke plechtig werd ingewijd op 1 juli 193, de donderdag van 
Konterdam-kermis. 
De Heemkring ’t Schorre Steene verleent haar medewerking aan een overzichtstentoonstelling 
die doorgaat in het openingsweekend van 17 en 18 maart 2012.  
Plaats van het gebeuren “De Kreeke” in de Guido Gezellestraat op de Konterdam. 
De tentoonstelling is open voor het publiek op zaterdag 17 maart van 14.00 tot 18.00 uur en 
op zondag 18 maart van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. 
Een extra editie van ons periodiekje zal aandacht besteden aan deze feestviering en de 
geschiedenis van de wijk. 
 
Namens de heemkring, 
 
Roland Defever 
Expo-coördinator KM100/75 
 
 
 

Kerstgeschenk – schenking 2 PC’s  
 
De gemeenteraad besliste in zijn zitting van 21 oktober 2011 aan 
de Heemkring twee PC’s te schenken. Het gaat om twee toestellen 
die door de lokale politie als boekhoudkundig werden 
afgeschreven. Tijdens een persmoment in het stadhuis op 
donderdag  8 december mocht een afvaardiging van het bestuur 
deze uit handen van de Korpschef Philip Caestecker in ontvangst 
nemen. 

 

 
 

100/75 

2012 
KONTERDAM 

MEIBOOM 
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De kunstenaarsgroep Refuzee 09 stelt tentoon in de molen. 
 
Drie opeenvolgende weekends in maart stelt de kunstgroep Refuzee tentoon in de molen van 
Stene, Stenedorp.  

 Vrijdag 16, zaterdag 17, zondag 18 maart, 
 vrijdag 23, zaterdag 24, zondag 25 maart,  
 Vrijdag 30, zaterdag 31 maart en zondag 1 april 2012. 

Iedereen is er welkom en de ingang is gratis. 
 
Wie zijn zij ? 
 
De groep Refuzee telt zeven kunstenaars met volgende disciplines: 
Karen De Ketelaere – schilderen en beeldhouwen; Jasmine Dewolf – schilderen; Daphne 
Deloof – Keramiek; Christiane Lestaeghe – schilderen, keramiek en papier-maché; Nathalie 
Melkenbeek – beeldhouwen; Joris Slabbinck – schilderen en beeldhouwen; Nicole Zoete – 
schilderen en Keramiek. 
 
Waarvoor staat Refuzee 09 ? 
 
Refuzee 09 is de reactie op het officieel project Radar, dat in juni 2009 voor de eerste keer 
georganiseerd werd door de Kunstacademie aan Zee in de Dr. Verhaeghestraat in Oostende. 
Op het einde van dat schooljaar werd een selectie van werken gemaakt die werden tentoon 
gesteld in de Venitiaanse Gaanderijen. Omdat niet iedereen gekozen werd nam de groep het 
initiatief tot Refuzee, waarbij de kunstenaars die met evenveel passie werkten als de 
geselecteerden toch een platform kregen om naar buiten te treden. De naam komt natuurlijk 
van refusé, geweigerd in het Frans, waaraan het positieve van de zee werd aan vastgehaakt, 
09 staat voor het jaar van ontstaan. Zo ontstond er een kleine werkgroep, los van de 
Kunstacademie, die op constante basis kunstprojecten wil organiseren. 
De mentor van het hele project is Joris Van der Borght (leraar beeldhouwen) verbonden met 
NCNP (Ni Christi, Ni Politici) en Bruthaus. 
Refuzee 09 wordt niet gesubsidieerd. “Onze grootste uitdaging is het vinden van gratis 
locaties”. Reeds tweemaal kregen zij een pand ter beschikking van Agence Van Beckevoort. 
 
 
 

De kunstbende van Duinhelm 
 
“We brengen geen grote kunst en houden het aantal werken van de keramisten, schilders, 
beeldhouwers bewust beperkt. Het is vooral onze bedoeling om de bezoekers, zowel de 
bewuste als de toevallige passanten, mee te slepen in onze passie voor kunst.” 
 
Wij stellen ons even graag voor. We zijn een enthousiaste groep kunstenaars die verblijven in 
Duinhelm, te Oostende. We noemen ons dan ook graag “de kunstbende van Duinhelm”. 
Iedere dag komen wij naar het atelier om daar te werken. 
Hier maken wij beelden en schalen in klei, kaartjes uit handgeschept papier, met paraffine en 
stearine creëren we ons originele kleurrijke kaarsen. Op doek schilderen we zoals een echte 
Van Gogh of een Picasso. En met onze fotoclub maken we artistieke foto’s ! 
Dus ja, we zouden het heel fijn vinden als jullie met z’n allen onze tentoonstelling bezochten op 
zaterdag 26 mei en zondag 27 mei. Want als wij -creatieve geesten van Duinhelm- zien 
dat de bezoekers onze kunstwerken bewonderen en appreciëren, dan krijgen wij erkenning 
voor hetgeen we doen en wie we zijn. 
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BREUGHELAVOND - Inschrijven 
 
 
Vrijdag 9 maart 2012 om 19.00 uur  BREUGHELAVOND in de molen voor de leden en het 
bestuur. 
Inschrijven verplicht uiterlijk tegen dinsdag 6 maart 2012 – plaatsen zijn beperkt (max.30 tal) 
Inschrijven kan bij de secretaris Katrijn Dhooghe-Compernolle.  
℡  059 508327 
Gsm 0475 367232 

 katrijn.compernolle@skynet.be 
 
Kostprijs  € 15 waarin twee consumpties  zijn inbegrepen. 
 

 
 
 
HET FOTOALBUM VAN STENEDORP en GROOT STENE 
 
 
Oude en nieuwe foto's van het dorp en de bewoners van Stene, de achtertuin van Oostende, 
maar ook van de Konterdam - Meiboom, ooit ook een deel van Stene.  
 
Neem eens een kijkje op de website van Fotograaf Roy (Rogier Verhaeghe) 
Honderden foto’s tonen ons dorp en wat er leeft. 
Alle evenementen van Stene zijn er geïnventariseerd in de vorm van prachtige foto’s en mooie 
verhalen. 
 

http://stenedorpalbum.skynetblogs.be 
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De brouwerij van Aimé Jolyt op de Konterdam  
 
Zeer weinig was (is) gekend over de brouwerij van Aimé Jolyt gelegen op de Konterdam begin 
20ste eeuw. 
Alleen de naam Brouwerijstraat (rue de la Brasserie) is een nog blijvende herinnering aan het 
feit dat er in de omgeving ooit een brouwerij stond. 1 
Robert de Beaucourt de Noortvelde in zijn “Geschiedenis van Steene” 2 op pagina 129 in het 
hoofdstuk waar hij de nijverheden te Stene aansnijdt maakt er melding van: 
“ nog aan den Conterdam: de brouwerij van M. Aimé Jolyt, over eenigen tijd overleden”.  
 
Wie was deze Jolyt en waarom bouwde hij een brouwerij op de Konterdam? 
 
Aimé Jolyt was een Oostendse brouwer geboren op 21 december 1864 als zoon van 
meestermeubelmaker Amatus Carolus Jolyt en Rosalia Kimpe. Samen met zijn echtgenote 
Eugenie Florentia Dieudonnée Moreau woonden ze in de Koninklijke straat nr. 29 in Oostende. 
Net geen 44 jaar oud overlijdt Aimé Jolyt op 19 december 1908.  
 
Het doorbladen van oude Oostendse dagbladen, vroeger een tijdrovende bezigheid, nu een 
eenvoudige opzoeking thuis vanachter de PC mogelijk gemaakt door het project “G.O.D.-
archieven” gaf bijkomende informatie.  Verschillende notarissen boden het pand in april 1909 
te koop aan. Volgens de aankondigingen had het onroerend goed een kadastrale oppervlakte 
van 30 are 50 ca. Het geheel bestond uit een woning, de brouwerij en aanhorigheden en lag op 
de samenvoeging van de Carmerlinckstraat en de Brouwerijstraat. Bij de vrijwillige openbare 
verkoop werd ook alle materiaal aangeboden dienstig voor de uitbating van de brasserie. 
Meer was er uit de kranten niet te halen. 
 

  
 
Voor verdere informatie kon het archief van Stene niet meer geraadpleegd worden want dat 
ging jammer genoeg in oktober 2006 door een blikseminslag in de vlammen op. Het 
stadsarchief van Oostende beschikt evenwel nog over de bouwaanvragen die Stene indertijd 
als zelfstandige gemeente goedkeurde.  
Wie zoekt die vindt !  
Na wat zoekwerk vinden we tussen de bouwaanvragen van 1902 een aanvraag van onze 
vriend Aimé Jolyt. Het schrijven gericht aan de burgemeester en schepenen is gedateerd op 15 
november 1902 en ondertekend door Aime Jolyt, brasseur, 43 r. de Varsovie, Ostende. In het 

                                                 
1 Daniel Deschacht. Straatnamen van Oostende, van A tot Z 
2 Uitgegeven te Ghistel 15 juni 1908 

Et~de du notaire 

DE BUSSCHERE, 
à Brui:ee, rue dea Tonnellera, 18, 

Ven te publique volonta.lre 
ooaforin6meo.t à J'ariio.le 90 de la foi dn 

15 ao,;t 1864. 
Le DOtaire De :eu~schere , A Brngas, à ca 

comml,, procó? era Ie Jeudi Ui Avrll 1909, 
à -S boun■ prech,ea de rele,~at an l'btnel St. 
Sêbntlon.fl Ostto.clo, rae Sl. Sêba■llea, à La mlH 
à prJ:r. avao pdme de ½ OJo d'uue malaan d'habl- . 
laUotJ, brauBrle el dópelld&:aco, Ie tout dJI 
coo.alrilc llou récsnlt,ti!le el eUué, ~ Sleen&.de .91 
•uperfiel• ca~a1tralede H. 0 . 00,50 ca joJgoant 
la rue C1merUD<' k el la toe d• la Bra11erl•. aio11 
que tout lè. matáriet urvaut l l' u•lge de l'e:iploi~ 
tallon d• la bras.serie quallftê lmmeuble pÎr 
dHlinatloo,t•I• qu• chenl, c.barreue,rhaudlère■ , 
al&mblet, cu,e■, toac.e~, e~c. 

Occupla por la' •~ctl81on de 111 , Alaul ~Olf1-
M'oreau" e.i 10a. vJvaDt br1lt1eur l Oaleud~. 

L• cahttr del char'gt:adë Ja nrit• ·eat dáposé en 
l'Olude du nOtalre D"' B1011ebue autdit. 

1rent par les not..t "ti l'elr Hl ai vlf a:au~~o 

l!IT-U-J:rm DV 

NOTAIRR FA ICT 
ll. OSTBNDJI. 

J-.uat 1, u:-am J. 9091 :i I ltl 1Jrut6 
Il!! rell!r~Mi Orlohr\e,, ru&. Ri.~yMo Il:., 21, 

VaNTa P'UlillalQUS 
li'ON 

MACNIFIQUE fflOBILIER 
=~:~~i~~:illt1~~\~~t:i~l~r:~~oJ!&~ 
l'~ Lcr te:1 ID(lu bVers lo Ma.l'ill 8 aoUJ"llBt. A 
r~rne., lät!I tà- l'tit.uctcdw..llolafro fÁ.Ia-1'. 

Lll J'"e'U.d1 2~ M(J.l"'!i .1909, !i R h\1,!ll.r~s 

f ~~[c!.~~~t0.:6:o !2~~:~it:Pt~~:li~ ~~!: 
r•r~mi,: de mi~ili•pr[.(, (JIIC'' dl!l'fa.!31 1~ J □eo dl! 
p.a,.1 du l:ii.J.ILon d'031e,;nd~. 

l , 
D'unB BRASSERIE en pleine activitt/ 

rcii., rullmu d'h.a.bi.~aHon.1 tcl1r~~. ~ cnÎ.!.ó, grou
" cour etj.&.rf.lrn, ètó1.1.u"t!!I de mu~. 

• n. 
1/Q bloc da TERRAlt4 o\ BATIR 

'11h11 ~ll'Ut).i.\bt!a Jt1 J04 l 111~ !!7 dm!.,. 

11½8~:!a~:o l~~!~~~:1,a~~~~];~ Ef ~::: 
yer 1u1,das~ itB :wn prix. $.l. 1illl41Uish.1oa 1r-, 

Il,000.poqr l'ópt1&0 du m;!llériel mo.bil0 , 
lfl , 

EUX BE. LL ES VILL AS 
Mf 



35ste  jaargang – n° 1   blz. 15 

post scriptum specificeert hij de bouw van de brasserie op een 60-tal meter van de weg 
Oostende – Zandvoorde (Zandvoordestraat). Het bijhorend plan(netje) gemaakt op kalkpapier  
toont enkel een voorgevel met daarop de naam van de brouwerij “Brasserie La Marine”. 
Andere vermeldingen die voorkomen op het plan zijn: “moteur à pétrole” en “éclairage 
l’acétylène”, waarmee we meteen weten dat het bedrijf dieselolie gebruikte voor de aandrijving 
van haar machines en voor de verlichting acetyleenlampen of carbidelampen. 
 

 
 

 
 
Wat bracht hem naar de Contredam (Konterdam) ? 
 
Een groot stuk van de Chaletstraat  in Oostende die eind 19de eeuw liep tot aan de Zeedijk zou 
onteigend worden voor de uitbreiding van het Koninklijk domein van Leopold II, de aansluiting 
van de Koningstraat met de Koninginnelaan (une rue courbe) en de bouw van een stedelijke 
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museum.3  Een nieuwe straat (Parijsstraat) zou aangelegd worden op kosten van de Koning, 
ter compensatie van de onteigende terreinen. 
Aimé Jolyt had er in de te onteigenen zone drie percelen liggen waarop zijn brouwerij, zijn huis 
en tuin.  Ook zijn broer Gustave Jolyt, meester-timmerman, had er zijn atelier en zijn woning. 
Nog 15 andere eigenaars zouden eveneens onteigend worden. 
 

 
. 
Deze onteigening was meer dan waarschijnlijk  de reden dat hij uitzag naar een andere locatie, 
voor het verder zetten van zijn activiteiten en die hij vond op de Konterdam. 
 

                                                 
3 Bulletin Communal (Gemeenteblad) 22 juni 1897 
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Brouwerij Strubbe 
Markt 1                             
8480 Ichtegem 
Tel: 051 58 81 16                
Fax: 051 58 24 46 
info@brouwerij-strubbe.be 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Invoerder van da 
Fijnsta Kaapsa wijnen 

Karperstraat 2 
B--8400 Oostende 

Î<, : ++32 (0) 59 70 5044 
Fax : ++32 (OJ 59 70 35 15 

Email : info@vosco-onlinebe 
Web :www.vosco-onlinebe 

DE VLASSCHAARD 
CAFÉ - RESTALJR~'\IT-Tl:AROOM - FEESTZAAL

ZONN ETl:RRt\S 

1 1 ~roufnerij jiltrubb, 

Restaurant - terras achteraan 

Dm Oebe meutn 
Tom Lebens & Michel Declercq 

Slenedorp.straat 4 059/B05784 • 0472 992828 

8400 Oostende/ Slenedorp/ Blw. BE 828 695 051 

Ges/olen op woensdag en dondemsgmiddag 
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Wij stellen ons graag even voor : 
 
Heemkundige kring “ ’t Schorre Steene” 
 

- gesticht 28 februari 1978 in het jaar van het dorp 
 

- heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene levendig te houden. 
 

- komt samen in de molen van Stene-Dorp 
 
- richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van Stene (dorp, Konterdam, 

Hoge Barriere, Nieuwe Koers, Stene-Statie) 
 
- 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 Breughelavond en 

diverse activiteiten 
 

- geeft driemaal per jaar een tijdschrift uit voor de leden 
 
 

Een vereniging is maar sterk door haar leden. 
 
 

Daarom doen wij een warme oproep aan alle sympathisanten in en rond Stene. 
Sluit u aan bij onze heemkring voor slechts 9 euro door storting op ons nummer 

001-0688371-38 van Oostende ’t Schorre. Welkom en dank bij voorbaat. 
  

 
 

Kent u deheemkundige kring 
11 't Schorre Steene " 2 

• 


