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Heemkring ’t Schorre Steene vzw 
gesticht in 1978 

 
Bestuur: Filip Menu, voorzitter 
  Katrijn Dhooghe-Compernolle, secretaris 
  Roland Defever, penningmeester 
  Patrick Delmouzée, webmaster 
  Daniel Deschacht, oud-voorzitter 
  Martine Boels, 
  Dirk Coghe 
  Robert Lisabeth 
   
 
Ons contacteren: 
 postadres: Roerdompstraat 57, 8400 Oostende 
 e-mailadres: heemkringschorre.steene@telenet.be 
 website: www.steneheemkring.be 
 Facebook   HeemkringSchorreSteene 
 
Ondernemingsnummer: 0420.921.305 
Wettelijk Depot:  12160 
Bankrekening:   BE24 0010 6883 7138 
    op naam van Heemkring ’t Schorre Steene 
 
 

Leden en sponsors 
 
Het lidgeld bedraagt 15€ en is te betalen op de bankrekening van de heemkring met 
vermelding van de naam van het lid. 
 
Sponsors betalen 30€. Voeg bij de betaling op onze bankrekening de melding ‘sponsor’.  
Het logo of een andere melding kan in onze publicaties openomen worden. Dit is digitaal te 
mailen naar ons e-mailadres. 
 
 
 
 
Heemkring ’t Schorre Steene is lid van 
Heemkunde West-Vlaanderen vzw 
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Het woordje van de voorzitter 
 
 Voor jullie ligt al ons tweede tijdschrift van 2022. Het staat opnieuw boordevol 
interessant nieuws uit Stene.  

 In april kwam voor de eerste maal in twee jaar de algemene vergadering van de vzw 
fysiek samen in de molen. Het verslag daarover vinden jullie op de volgende bladzijden. 
Ondanks de impact van corona stelt onze vereniging het goed, zij het dat het ledenaantal 
lichtjes gedaald is. 

 Op dezelfde dag had ook de Zevende Dag plaats. Onze secretaris kon onze gasten 
als geen ander op hun gemak stellen waardoor zij voluit hun levenservaringen met het 
aanwezige publiek deelden. Een verslag van dit evenement is ook opgenomen in dit 
tijdschrift. 

 Later deze maand strijken de eerste kunstenaars neer in de molen om ons voor een 
volle tien weken met de meest uiteenlopende kunstvormen te confronteren. Kunst moet 
verbazen en dat zal zeker ook dit jaar het geval zijn. 

 Noteer ook al de datum voor onze barbecue: op vrijdag 16 september in De 
Griffioen. Er komt nog een omzendbrief met alle details. 

 De heemkring wil ook de banden nauwer aanhalen met het Feestcomité Stene. 
Beide organisaties proberen, elk van uit hun eigen werking, Stene te promoten. 

 Tenslotte wil ik nog vermelden dat het Stadsbestuur van Oostende aan de molen 
een officieel adres heeft gegeven. Het is nr. 1 van het nieuw benoemde 
Provinciegeleedpad. 

 In naam van het bestuur wens ik allen een aangename zomer toe. 
 
 

 
 

Filip Menu 
voorzitter 
1 juni 2022 
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De molen heeft eindelijk zijn eigen adres 
 De molenromp met molenaarswoning, gelegen Stenedorpstraat 4, is sinds 5 april 1995 
aangeduid als een intrinsiek deel van het beschermd stads- of dorpsgezicht ‘Dorpskom Stene’ 
en is sinds 14 september 2009 aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed. De molen is 
sedert 1975 eigendom van de stad Oostende maar de molenaarswoning is in privé handen. 
De heemkring heeft ingevolge een overeenkomst van 1980 de molenromp in gebruik gekregen 
voor vergaderingen en tentoonstellingen. 

 Door de gesplitste eigendom heeft de molen zelf geen eigen adres meer. Het adres 
Stenedorpstraat 4 wordt nu gebruikt door het horeca-etablissement in de voormalige 
molenaarswoning. 

 Teneinde de molen een eigen adres te kunnen geven was het nodig om het pad naast de 
molen een naam te geven. 

 Dit pad is eigendom van Middenkustpolder, een Openbaar Bestuur voor lokaal water-
beheer. Het loopt over het Provinciegeleed dat zo’n 50 jaar geleden overwelfd werd. Het 
aangelegde wandel- en fietspad is nu onderdeel van het Groen Lint. Het is kadastraal gekend 
als A460/2 en loopt van het Oudstrijdersplein tot aan de Schorredijk.  

 Er werd voorgesteld om het pad Provinciegeleedpad te noemen aldus verwijzend naar de 
historische kreek. Middenkustpolder gaf haar akkoord op 20 december 2021. De Cultuurraad 
gaf een positief advies op 22 maart 2022. Tenslotte volgde op 25 april 2022 een bespreking 
en stemming in de Gemeenteraad waarbij beslist werd om aan het pad de nieuwe straatnaam 
Provinciegeleedpad te geven. 

 Het College van Burgemeester en Schepenen heeft dan op 6 mei 2022 aan de molen het 
adres Provinciegeleedpad 1 toegekend.  

 
 Dit adres zal opgenomen worden in het kadaster. 
Alle publicaties, zoals toeristische folders, zullen aangepast worden. Binnenkort komt er ook 
een straatnaambord. 
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Zevende Dag 2022 

Op zondag 24 april organiseerde de heemkring opnieuw een Zevende Dag. 

De gasten waren de heren Jos Boels en Bart Seynhaeve en zij werden, zoals gewoonlijk, ge-
ïnterviewd door onze secretaris Katrijn Compernolle. 

Jos Boels 

Jos Boels was één van de zaakvoerders van La Couronne, samen met zijn broer Jean-Marie. 

Hij werd geboren in Oostende in 1948, volgde er latijn-wiskunde aan het college en trok daarna 
naar Antwerpen om er toegepaste economische wetenschappen te studeren aan de Sint-Ignatius 
Handelshogeschool, nu een deel van Universiteit Antwerpen. West-Vlaamse ouders stuurden hun 
zonen graag naar de paters, omdat het toezicht daar strenger zou zijn dan aan andere 
universiteiten. Later studeerde hij nog aan het Florida Southern College in de Verenigde Staten. 

Na zijn studies werkte hij zijn legerdienst af bij de marine, maar was ondertussen ook al actief 
in het bedrijf van zijn vader.  
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La Couronne, de bekende rokerij in Oostende, was gesticht door 
zijn grootvader Joseph Boels, die van 1953 tot 1967 de voorlaatste 
burgemeester was van Stene. Hij was geboren in Adinkerke en zijn 
familie had twee garnaalsloepen, waarmee ook in beperkte mate 
vis werd gevangen. Omdat Oostende na de Tweede Wereldoorlog 
de grootste vismijn van Europa had, zetten zij hun vangst meer 
en meer hier af. 

Hij trouwde met Hélène Derudder, dochter van een haringbedrijf. 
Samen stichtten zij in 1924 de haringrokerij La Couronne. Het 
bedrijf ging over van vader op zoon en kleinzonen. Jos werkte 
vanaf 1974 voltijds in het bedrijf en later in datzelfde jaar kwam 
ook zijn broer Jean-Marie hem vervoegen. 

Op korte tijd evolueerde de 
haring- en sprotrokerij naar 
een zalmrokerij. In een drie-
tal jaar bouwden zij een volledig ander cliënteel op en ook 
het personeel evolueerde mee: zalm roken eist immers een 
veel grotere precisie en hygiëne.  

In 1984 - na 60 jaar - verlieten zij het gebouw aan de Zandvoordestraat 21 om te verhuizen naar 
een nieuwe vestiging aan de Zandvoordestraat 446. Deze verdubbelde reeds in 1986 in grootte 
en dit huzarenstukje realiseerden ze nogmaals in 1990! 

La Couronne had toen meer dan 50% van de Belgische gerookte zalm-markt in handen! Ongeveer 
20% van de productie werd bovendien uitgevoerd naar Frankrijk en de Verenigde Staten. La 
Couronne was nr. 8 op de wereldranglijst! 

De snelle groei en de vele investeringen leidden ertoe dat de familie Boels in 1989 besloot het 
bedrijf te verkopen aan Cointreau. Jos bleef wel nog in het bedrijf actief tot in 1993.  

Hij ging daarna nog niet onmiddellijk met pensioen, maar werd zelfstandig trader. 

Tegenwoordig behoort het bedrijf toe aan de Noorse firma Mowi, die ooit de eerste Noorse 
zalmleverancier was van La Couronne. 

La Couronne leeft echter verder: het huis - eigenlijk 
3 huizen naast elkaar gebouwd voor de familie die in 
elkaar overliepen zodat marraine er grote feesten 
kon organiseren - werd recent aangepakt door de 
dochters van Jean-Marie en werd omgetoverd tot 
salon en logies met de mooie namen van Joseph, 
stichter van de rokerij, en Marie-Rose, die er leefde 
van 1949 tot 2012 en zeer geliefd was bij al haar 
nakomelingen en zeker bij de kleinkinderen. 
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Bart Seynhaeve 

Bart Seynhaeve is 62 jaar en oud-militair.  

Eén van zijn grote passies is imkeren. Hij heeft 15 korven en in elke korf huizen zowat 60.000 
bijen! Daarbij is er slechts één koningin, die bijgestaan wordt door de werkbijen. De darren 
zorgen voor de bevruchting. Er komt heel wat kijken bij het imkeren, daarom volgde Bart ook 
een cursus. Hij is ook geregistreerd bij het FAVV, het federaal voedselagentschap, zoals de wet 
het vereist sedert 2006.   

Het houden van bijen is dus zeer sterk 
gereglementeerd. Eén van de 
voorwaarden bij het imkeren 
is dat je een bepaalde afstand 
moet respecteren tussen de 
bijenkasten en je eigen 
woning, de openbare weg en 
natuurlijk ook ... de buren. 

De bijen rusten in de winter - ze blijven in de korf dicht bij elkaar omdat het buiten te koud is. 
Wanneer de temperatuur in de lente stijgt, komen ze weer buiten. Door de lange rust, moeten 
zij op dat ogenblik hun ontlasting kwijt. En dat kan wel eens problemen opleveren wanneer je 
buren te dichtbij zouden wonen... Maar hier kan een potje honing wonderen doen. 
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Een andere passie van Bart is dansen. Aanvankelijk zag hij het dansen helemaal niet zitten en 
ging hij dan ook niet in op de vraag van zijn partner Delphine om een cursus te volgen. 
Integendeel: hij zorgde ervoor dat zij telkens met vakantie waren wanneer de lessen startten - 
tot bleek dat je ook nog later kon instappen. Het duurde even, maar ondertussen heeft de 
microbe hem te pakken. 

Zo leerden zij ook Nathalie en Steve kennen, de uitbaters van dans- en feestzaal Ten Stuyver, 
en werden zij vrienden. 

Samen gingen zij met vakantie naar Senegal, waar zij in contact kwamen met Assane (Sidibe) 
die de bewaker was van de villa die zij huurden, en ook hun chauffeur en lokale gids. Via Assane 
maakten zij kennis met de levenswijze en cultuur van de Senegalezen. 

Het bleek een levenslustige bevolking te zijn, maar velen van hen leefden in armoede. Bart en 
Delphine, en Steve en Nathalie verloren er hun hart en zo keerden zij twee jaar later terug. 
Toen besloten zij om samen iets te doen voor de mensen van Senegal. Zo ontstond Un Cœur 
pour Sénégal / Een Hart voor Senegal. 

Zij organiseerden een bingo om de eerste centjes te verzamelen. Zij waren verbaasd over de 
opkomst en de opbrengst. Zij startten met de bouw van een huis voor een grote familie, het 
graven van waterputten, gaven financiële steun om kinderen onderwijs te geven, boden 
medische steun door bijvoorbeeld 
dringende verzorging te 
financieren en schonken school-
materiaal, gaande van laptops tot 
projectoren. 

Tijdens de Covid periode kregen 
zij van de afdeling Bredene van 
het Rode Kruis een ambulance die 
nog in zeer goede staat was maar 
waarvan de kosten om te voldoen 
aan de Belgische wetgeving te 
hoog zouden zijn. Via Un Cœur 
pour Sénégal hebben zij ervoor 
gezorgd dat deze is verscheept. De 
ambulance doet nu dienst in een 
hulppost in een buitenwijk van de 
stad M'Bour, die nog niet over 
vervoer beschikte. 

Hun volgende doel is om de 
hulppost te voorzien van beter 
medisch materiaal zoals bedden, 
alsook om steun te geven bij het 
herbouwen van een verpleegzaal. Zij organiseerden reeds een drietal bingo's, maar Covid heeft 
het hele project tegengehouden. Gelukkig kunnen zij opnieuw geldinzamelingen organiseren. 
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Hiervoor werken zij ook nauw samen met de vzw Écoliers sans Papiers, die onder impuls van 
Tiny Dewulf, zorgt dat kinderen naar school kunnen gaan. Voor een bedrag van 40 € kan iedereen 
de inschrijving betalen voor de duur van 3 jaar. Tevens kan je het kind en zijn of haar familie 
blijven volgen en steunen - een nobel project. 

֎֎֎ 

Het bestuur van de heemkring dankt Bart Seynhaeve en Jos Boels voor hun deelname aan de 
Zevende Dag. 

 

 
 

Heemkring ’t Schorre Steene vzw 

Verslag van de  
Algemene vergadering van 24 april 2022 

in de molen van Stene 

Quorum. Er waren 9 effectieve leden aanwezig, 1 effectief lid was verontschuldigd en 2 
effectieve leden waren afwezig. 

De vergadering wordt om 10:00 uur geopend door de voorzitter. 
De notulen van 16 mei 2021 van de vorige Algemene Vergadering die digitaal verliep, worden 
goedgekeurd. 
De secretaris geeft een overzicht van de activiteiten van 2021. 
De penningmeester licht de financiële afrekening van 2021 toe. Eind 2021 bedroeg het vermogen 
van de heemkring 11.112,03€. 
De Algemene Vergadering stemt eenparig om décharge te geven aan het bestuursorgaan voor 
de financiën 2021. 
De begroting voor 2022 wordt voorgesteld door de penningmeester. Er zijn geen opmerkingen. 
De planning van de activiteiten voor 2022 wordt voorgesteld door de voorzitter. 
Daarna wordt de vergadering gesloten. 
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IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

Oprichting Chiro Konterdam 70 jaar geleden 
Lionel Dewulf 

Ontspannen in het weekend 

In de naoorlogse periode was er voor de jeugd op de Konterdam niet veel te beleven. De 
radio was in die dagen erg populair en het te korte weekeinde bestond dan ook hierin om ’s 
avonds rond de Leuvense stoof te zitten en te luisteren naar de toen zo geliefde 
amusementsprogramma’s. Vooral de kolder en de kleinkunst van de KRO (Nl) hadden succes. 
Van cinema of tv was er zeker bij ons nog geen sprake. 

Toch vonden een paar jongeren op zondag de weg naar het patronaat waar de 
onderpastoor zorgde voor ontspanning met tafelspelen zoals de oersterke dominoblokken, 
de vergeelde lottohoutjes en natuurlijk de koning der tijdverdrijvers: het kaartspel. 

In de in 1981 gepubliceerde brochure over de Chiro Vagadam lezen we: “Die regelmatige 
bijeenkomsten betekenden de vlam aan de toorts van wat later de chirojeugd zou genoemd 
worden. Voeg daarbij nog wat Vlaams voortrekkersgevoel, een uniform en de vaste wil om 
van het stroeve patronaat een actieve beweging te maken en je hebt een fotografisch beeld 
van de Chiro.” 

Patronaat werd jeugdbeweging 

Antoon Vermeulen was onderpastoor van 1949 tot 1953 en het was in 1951 dat hij de start 
gaf van de nieuwe jeugdbeweging met volgende pioniers als leiders: Werner Mestdach, de 
latere gemeentesecretaris van De Haan, Oscar Vancuyl, Jan Decloedt die vertrok als 
scheutist naar de Filippijnen, en Herman Crabeels, de latere bibliothecaris aan het Hoger 
Technisch Instituut en voorzitter KVO-senioren. Een meisjeschiro mocht niet overal in 
bisdom Brugge. Zo werd de Kroonwacht opgericht onder leiding van Maria Verbanck. 

Zoals elke jeugdbeweging zocht de jonge groep een lokaal. Ze vond een ‘heem’ in een 
garage in de Guido Gezellestraat. De chirogroep wordt zeker ‘echt’ met het eerste bivak in 
Sint-Kruis. Tegen 1953 zijn de 7 leiders, 10 kerels, 20 knapen, 20 burchtknapen al in perfect 
uniform. 
 Het ledencijfer stijgt en nieuwe gewoontes en leefregels ontstaan. De vrijdagmorgen 
wordt de groepsmis bijgewoond. De laatste zondag van oktober wordt Christus Koning 
gevierd want PX op de vlag zijn de Griekse letters van chi-rho. Jaarlijks treden de leden op 
in zogenaamde ‘ouderavonden’ in de zaal Hangarado aan de Guido Gezellestraat. 

Ontvangst op het gemeentehuis 

 In 1961 viert de Chiro zijn 10-jarig 
bestaan met ontvangst op het 
gemeentehuis van Stene. Een muziekkapel 
wordt opgericht en In 1963 wordt met een 
record aantal jongens op bivak getrokken: 
72 goedgemutste chirogasten trekken naar 
Beernem. 
De muziekkapel zal in 1964 optreden op de 
nationale TOP64 bijeenkomst in de Bosuil 
in Antwerpen en het avondjournaal van de 
BRT halen.  
 
  

1964: de muziekkapel tijdens TOP64 
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 Intussen verslijt de groep zijn derde proost: Marcel Dewulf, na Antoon Vermeulen en 
André Fockedey die als zendeling naar Venezuela vertrok. In 1965 wordt Pierre Verstraete 
de 7e groepsleider. Zijn voorgangers waren: Werner Mestdagh, Herman Crabeels, Wilfried 
Vandecasteele, Jaak Fonteyne, René Decloedt en Dries Vermeesch. 

Vaganten van de Konterdam 

 Iedere organisatie kent goede en kwade dagen, maar 2 april 1964 zal steeds als een 
bijzonder onvriendelijke dag geboekstaafd blijven. De vroegere parochiezaal in de 
zusterschool die als heem werd ingericht, brandde toen volledig uit. 
 Een voorlopige oplossing voor de dakloze jongeren wordt gezocht en gevonden: 
De rakkers nemen hun intrek in de lokalen van het Kinderwelzijn. De toppers mogen de 
garage van de familie Dildick gebruiken en de Hangarado wordt het nieuwe lokaal voor kerels 
en aspiranten. De leiders blazen verzameling in de bibliotheek in de Sint-Lodewijkschool. De 
jongknapen en ook de kerels komen samen in twee barakken van de firma Verkempinck op 
een weide.  

 Een storm blaast de twee koterijen om. De Zeewacht schrijft erover en het gemeente-
bestuur van Stene komt ter hulp. Twee huisjes in de Gistelsesteenweg die onteigend werden 
voor de doortrekking van de Zilverlaan worden aangeboden. 
 Ronny Daenekindt wordt in 1968 de 8e groepsleider en er waait een nieuwe wind. Niet 
alleen duiken nieuwe uniformen op maar ook de jongensgroep Sinte-Katharina noemt zich 
nu Chiro Vagadam. ‘Vaga’ staat voor vaganten, ronddolende studenten in de middeleeuwen, 
en ‘dam’, is afgeleid van Konterdam. 

De besmettelijke chiro-microbe 

 1970 wordt een beslissend jaar: leider Roland Dildick wordt groepsleider en zou dat 
verschillende decennia(!) blijven. Stene, Zandvoorde en Raversijde worden gefusioneerd 
met Oostende. En het gemeentebestuur kan op de valreep nog de vroegere gemeenteschool 
op Stene-dorp voor gebruik aan de jongenschiro toevertrouwen. 
 Chiro Vagadam vergeet evenwel haar roots niet want activiteiten worden nog 
georganiseerd op de Konterdam en de speelclubwerking heeft zelfs haar lokaal in het 
jeugdpaviljoen aan de Verbindingsstraat ter hoogte van de latere Schaperye. 

 Groepsleider Roland treedt op 3 december 1976 in het huwelijk met zijn Martine maar 
dat betekent geen afscheid van de Chiro. Roland is besmet met de chiromicrobe en geen 
enkel medicament is hiertegen opgewassen. 
 Onder groepsleider Roland kent Vagadam een grote bloei. Het ledenaantal evenaart de 
100 man en drie kwart hiervan gaat jaarlijks mee op bivak. Intussen wordt gewerkt aan een 
nieuwe bredere chirowerking ’t Zoldertje met oud-leider Dirk Gevaert als eerste voorzitter.  
 Wederkerende acties zijn deelname aan 11.11.11, de papierslag en driekoningentocht 
voor eigen spelmateriaal, de herfstwandelingen en spaghetti-avonden. 

 Bij de viering van 30 jaar Chiro wordt een brochure uitgegeven met een anekdotisch 
historisch overzicht. Het hoogtepunt van het feestjaar 1981 wordt de bivak naar Neundorf 
met Robrecht Sarazijn als proost. De jongenschiro telt dan 105 leden. 
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1981: bivak in Neundorf 

v.l.n.r. boven: Jan Vande Kerckhove, Kurt Verheyde, Wim Cornelli, Robrecht Sarrazijn, Roland Dildick, Kris 
Jodts, 

 onder: Peter Dildick, Eddy Depoorter, Bart Derobaix, Franky Devriendt, Rik Cornelli 

 

De tijdsgeest doet zijn werk. 

 Jarenlang heeft groepsleider Roland 
Dildick gewerkt aan de inrichting van de 
lokalen van de jongenschiro op Stene-dorp 
met materiële hulp van de vriendenkring en 
soms van het stadsbestuur. En zo kwam een 
modelheem tot stand. Ook binnenhuis is het 
spel belangrijk want het zorgt voor 
verbondenheid, wilskracht en ontspanning. De 
Chiro gelooft in de kracht van het spel. 

 Het was onder Marcel Dewulf, proost van 
1957 tot 1974, dat de meisjes van de 
Kroonwacht met thuisbasis op de volkse 
Konterdamwijk, vervelden tot chirojeugd. De 
meisjeschiro Katrien kreeg van het stadsbestuur het huis op de hoek van de Sint-Jorisstraat, 
waar ooit een café en lokaal van de Belgische Socialistische Partij van Stene gevestigd was, 
ter beschikking. Want de groep kende een groot succes en was niet klein te krijgen.  

 Van een uitgesproken christelijke jeugdbeweging werd de Chiro de facto pluralistisch. De 
band met de oorspronkelijke parochie verzwakte. Toch vierden de jongenschiro Vagadam en 
de meisjeschiro Katrien ter gelegenheid van 100 jaar St.-Catharinaparochie in de herfst van 
2012, samen feest in De Kooie, het chirolokaal naast De Schaperye.  

 Natuurlijk zou de tijdsgeest zijn werk doen, ook bij Chiro Vagadam. Volgens Roland 
Dildick bleven jongeren boven de 13 jaar weg en er dreigde leiderstekort. Chiro nationaal 
vond eind 2016 dat de leidersgroep te oud is en dat Chiro Vagadam zonder jonge leiders de 
erkenning en stamnummer zou verliezen.  

  

Het heem in  Stene-dorp 
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 Eind november 2017 was het zover. Bij gebrek aan opvolgers moesten Roland en Lien 
Dildick de lokalen terug geven aan de stad die graag de omgeving zou gebruiken voor de 
fietsroute het Groen Lint en als toegang tot de Tuinen van Stene. Roland mag terugblikken 
op een halve eeuw bijna dagelijks chiro-engagement! Een unicum!  

 Roland had gerust nog willen verder doen, maar zoals de onvolprezen Willem Elsschot 
dichtte, staan ‘tussen droom en daad … wetten in de weg en praktische bezwaren’! 

Vaarwel Chiro Katrien en Chiro Vagadam, leve Chiro Kadam! 

 Omdat Chiro Katrien hoorde dat vanaf 1 september 2017 in de buurt geen jongenschiro 
meer zou zijn, vonden de leidsters het opportuun om hun eigen jeugdwerking te verruimen 
naar jongens. Van bij de aanvang schreven zich al 20 jongens in en daar waren zij echt blij 
mee. Als leider stonden Nico Schelfhout, Elias Ooms en Just Vandebossche paraat die al 
ervaring hadden in Speelcompanie of CM Kazou.  

 Er werd op zoek gegaan naar een nieuwe naam en het werd Kadam. ‘Ka’ komt van 
Katharina en met ‘dam’ kijken ze vooruit: de toekomst ligt weer op de Konterdam. 

 De meisjes- en jongensgroepen blijven apart, maar zullen met elkaar samenwerken. Zo 
trokken de meisjes én de jongens in 2018 samen op bivak naar Tsjechië. Beide groepen 
hebben een eigen vlag. Kers op de taart is een mooie website: www.chirokadam.be . 
 
 

֎֎֎֎֎ 
 
 

Ons programma voor 2022 

24 juni - 1 september kunsttentoonstellingen in de molen 

11 september deelname aan de Oostendedag in OC De Blomme 

16 september barbecue in De Griffioen 

28 oktober voordracht over archeologie (te bevestigen) 

29 oktober - 2 november tentoonstelling in de molen 

10 december kerstconcert door De Klakkebusse in de Sint-Annakerk 
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De ordonnantie van 1726 
 

In 1744-1749 wordt het schorrengebied dat zich uitstrekt over de 
gemeenten Stene, Zandvoorde, Sint-Katharina, Oudenburg, Mariakerke en 
Bredene, drooggelegd. De Sint-Catharinapolder ontstaat, met een rationeel 
patroon van elkaar kruisende rechte straten, nog herkenbaar in de 
Stuiverstraat en de Zilverlaan. 
Reeds in 1726 werd begonnen met het vaststellen van de eigenaars van 
deze schorren die toen nog grotendeels overstroomd waren en voor-
namelijk behoorden tot het ’s Heerwoutermans Ambacht. 
Daartoe werd een een verordening of ordonnantie uitgevaardigd door de 
Raad van het Brugse Vrije. 

 
Deze ordonnantie werd getranscibeerd om het lezen te vergemakkelijken. 
In LEVEND STENE 2022-1 werd de preambule afgedrukt. Hierna volgen de 
artikelen die betrekking hebben op Stene. 
Op het einde staat een verklarende begippenlijst. 

Filip Menu 

 
 

Y COMMISSARISSEN voorseyt 
uyt Crachte vande Macht ende Authoriteydt ons 
Verleent by de voorseyde Speciale Commissien ende 
voorengemelde Placcaet van S Y N E  K E Y S E R L I J C K E  
E N D E  K O N I N C K L I J C K E  M A J E S T E Y T  Recht doen- 

de by Arreste op de voorseyde Versoucken, Heesschen, Tyttels, 
Documenten, ende Bescheeden, verclaeren… 
 

[ V. ] 
 

At de selve Hoirs de Gheldre nogh gherecht zijn in ses Ghe- 
meten Schorre Landen wesende een sesde van sessendertigh 

Ghemeten1 ghemeene ende onverdeelt in eene meerdere Partije van 
ontrent de hondert twyntigh Ghemeten Landts gheleghen in de 
Prochie van Steene, ende Zandtvoorde, by Coope van Jan Bap- 
tiste Michiels ingevolghe de Briefven van Erfvenisse ghepasseert voor 
Schepenen s’ Landts vanden Vrijen den sevensten April Sesthien hon- 
dert dryent’sestigh. 
 

D 
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[ XXV. ] 
 

Nsghelijck Jouffrauw Judoca van Houcke Weduwe van Sr. Aer- 
noud Huwin, te vooren Weduwe van d’Heer Jan Cornelis voor 

d’Helft in veertigh Ghemeten twee Lynen2 twee-entwyntigh Roe- 
den3 Schorrelandt ligghende in meerdere Partije van sessenvyftigh 
Ghemeten een Lyne een Roede, gheleghen in de Prochien van 
Zandtvoorde, ende Steene in het dryentwyntighste, vierentwyntigh- 
ste, vyfentwyntighste, ende sessentwyntighste beginnen4, d’Heer 
ende Meester Francois Huwin, Raedt Pensionaris der Stede van 
Brugghe haeren Sone, voor een Derde in d’ander Helft, d’Heer 
Niclaeys Porter uyt den Hoofde van Sieur Maximiliaen van Houcke, 
voor een Helft, ende de Vooghden van Franciscus van Houcke 
voor de Wederhelft in het resterende Derde. 
 

[ XLVIII. ] 
 

R. Francois de Laneve in zijne Qualiteyt van Ontfanger van 
het Clooster van Sinte Godelieve binnen Brugghe oock Gherecht 

te zijn in vier Ghemeten eenent’sestigh Roeden, gheleghen in het 
Steensche Schorre, in drye partijen van het vyfentwyntighste, ende 
achtentwyntighste begin. 
 

[ LXVIII. ] 
 

Nde Decimo-nono Competeert5 hun nogh neghen Gemeten twee 
Lynen neghenent’seventigh Roeden ligghende inde oude Steensche 

Schorre ter Prochie van Zandtvoorde, by Coop Contracte in daten 
negensten Meye Seventhienhondert Twee-entwyntigh van Adriaen 
Lams commende van Herman Filius Malliaert Block over Jacob 
Schoenmaecker, ende Ambrosius Coude. 
 

[ LXXIX. ] 
 

En Pastor van Zandtvoorde oock gherecht te zijn tot de nombre 
van seventhien Ghemeten vierendertigh Roeden Schorre Lan- 

den, soo ter causen6 vande Pastorye als vande Cappelle gheunieert aen 
de Pastorye ligghende in den Swaenhouck ende Steensche Schorre 
in’t vyfde, sesde, sesthiende, drye-entwyntighste ende vyfentwyn- 
tighste begin. 
 

[ XCIII. ] 
 

Erclaerende voorts de Kercke van Steene gherecht te zijn in 
derthien Ghemeten t’seventigh Roeden, ende dryevierden Schor- 

relanden, gheleghen in diversche Parcheelen7, in het Eerste, 
derde, sesde, thiende, derthiende, twyntighste, dryentwyntighste 
vierentwyntighste, vyfentwyntighste, sevenenwyntighste, vieren- 
dertighste, sevenendertighste, ende achtendertighste beginnen van 
de Waterynghe van s‘Heerwoutermans. 
 

  

I 

S 

E 

D 

V 
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[ XCIV. ] 
 

En Disch van aldaer in drye Ghemeten twee Lynen vyfen- 
dertigh Roeden, in’t derde, twee-entwyntighste, dryentwyn- 

tighste, vierentwyntighste ende sevenendertighste beginnen. 
 

[ CXVI. ] 
 

E Ghilde van Sinte Nicolaeys in Steene insghelijckx Gherecht 
te zijn in drye Partyen groot vier Ghemeten een Lyne twee-en- 

t’neghentigh Roeden ter Prochie van Steene in het derde begin. 
 

[ CXVII. ] 
 

E Costerye van Steene oock Gherecht te zijn in twee Gheme- 
ten neghenentachtentigh Roeden, ende drye Quarten Schorre, ge- 

leghen in diffrente Partyen ter Prochien van Steene, ende Zandt- 
voorde, in’t derde, twee-entwyntighste, vierentwyntighste, ende 
vyfentwyntighste begin. 
 

[ CXVIII. ] 
 

E Pastorye van Steene in drye Ghemeten twee Lynen vierent’se- 
ventigh Roeden, ende een Quart ligghende in het eerste, derde, 

sesde, twee-entwyntighste, vierentwyntighste, ende vyfentwyntigh- 
ste begin. 
 

[ CXIX. ] 
 

E Cappelrye8 van Steene, in veerthien Ghemeten een Lyne vier- 
en dertigh Roeden en 14 Schorre in het derde, elfste, twaelfste 

twee-entwyntighste, dryen-twyntighste, ende vyfentwyntigste begin. 
 

[ CLIII. ] 
 

Nde uyttende het Proffijt van de Verstekynghe9 ghesorteert tot 
laste van alle andere hier vooren niet vermelt ende in Faute ghe- 

bleven zijnde van over te brenghen hunne Reclamen10, ende Preten- 
tien tot de te Bedycken Schorre, ende Vloeyende Landen, ghe- 
leghen inde Prochien van Zandtvoorde, Steene, Sinte Catherine, 
Oudenburgh, Mariekercke ende Breedene, binnen den Tijdt ghepres- 
cribeert by de respective Publicatien, ende Affixien11 daer toe gedaan, 
ende hier vooren vermelt verclaeren alle de selve vervallen te sijn 
van alsulck Recht, Cause, ende Actie, als sy op eenighe Partyen 
vande voorseyde Schorren ende Vloeyende Landen souden hebben 
konnen ofte vermoghen te Pretenderen. 
  

D 

D 

D 

D 

D 

E 
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Ldus Ghepubliceert int CONSISTO- 
RIE12 VANDEN RAEDE IN VLAEN- 

DEREN, Present Commissarissen, Advocaten, 
Procureurs, Deurwaerders, ende meer ande- 
re Bystaenders, den Sevensten Meye Se- 
venthienhondert Sessentwyntigh ende was 
Onderteeckent  A. B. HELIAS. 
 
Begrippenlijst 

 
1 gemet: 4423.68 m² 
2 linie: 1474,56 m² 
3 roede: 14,75 m² 
4 begin: onderverdeling van een watering (’s Heerwoutermans Ambacht telde 41 
beginnen) 
5 competeren: toebehoren aan, toewijzen aan 
6 ter causen: uit oorzaak van 
7 parcheel: perceel 
8 cappelrye: kapellerij, grond die dient om een kapelaan te betalen 
9 verstekynghe: verwerping 
10 reclame: (terug)vordering 
11 affixie: aanplakking 
12 consistorie: rechtscollege 
 
 

Zij blijven in onze gedachten 
 

 

Eric Degraeve 
 
Eric was geboren in Bergen op 11 juni 1961 en was 
trouw lid van de heemkring. Hij overleed op 24 
februari 2022 in Oostende en werd begraven in Saint-
Ghislain. 

  

 

Claudine Billiet 
 
Op 9 maart 2022 overleed 
Claudine Billiet, echtgenote 
van Guido Damman, op 70-
jarige leeftijd. Van 2016 tot 
2021 exposeerde zij jaarlijks 
in de molen. 
 

 
 
 

 

 

 

A  
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De Steense steentjes 
Daniel Deschacht 

Met dank aan 
Jeanne Vermeersch, Nancy Pattyn en William Lievens 

 Van 1982 tot 2003 werd ieder jaar door het feestcomité van Stene een rood bakstenen steentje 
aangemaakt en te koop aangeboden. De steentjes werd verkocht ter financiële ondersteuning van 
onder andere het jaarlijkse kindercarnaval op Stene. Wijlen Fleuri Zutterman was een van de 
enthousiaste verkopers. 

 Ze werden gemaakt door Yvonne Van Uffelen de echtgenote van keramist Paul Vermeire. Dit 
echtpaar woonde aan de Plantenstraat 69 in Oostende. De steentjes in klei werden daar gebakken. 
Het was de Steense cartoonist William Lievens die ze ontwierp. 
Het feestcomité van Stene boog zich voordien over het onderwerp. Het waren voornamelijk 
gebouwen maar ook sommige Steense figuren die aan bod kwamen. 

In het totaal 21 stuks. De steentjes konden worden opgehangen. Ze waren voorzien van een lint in 
lichtgrijs en azuurblauw, kleuren die voorkwamen in het wapenschild van Stene. 
 
 
1982 

 

3,5 x 6 
 cm 

Een rechthoekig baksteentje. Staat symbool 
voor Steene (Stene). 

 
1983 

 

 

 
5,5 x 8 
 cm 

 
De stenen molen van Stene in de 
Stenedorpstraat. Omstreeks 1852-1853 
opgericht in opdracht van Franciscus 
Cornelius Vandenbussche-Maenhoudt, smid 
en winkelier. 
 

 
1984 

 

 

 
5,5 x 10 
 cm 

 
Jantje van Stene.  
De eerste reus van Stene, 4 meter hoog. 
Jantje werd boven het doopvont gehouden in 
het toenmalig dorpsschooltje op 18 februari 
1983. 
 

 
1985 

 

 

 
5 x 10 
 cm 

 
Mietje van Stene. Werd geboren op 11 
februari 1984 ter gelegenheid van het derde 
kindercarnaval van Stene-dorp. 
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1986 

 

 

 
4,5 x 11,5 
 cm 

 
Kootje van ’t Vrije van Stene. 
Dit reuzenkind werd geboren tijdens het 
kindercarnaval op zaterdag 23 februari 1985 
in het clubhuis ’t Vrije in Stene-dorp. 

 
1987 

 

 

 
6,5 x 10 
 cm 

 
Sint-Annakerkje van Stene, Stenedorpstraat. 

 
1988 

 

 

 
6,5 x 9 
 cm 

 
Wapenschild van Stene, toegekend bij K.B. 
van 21 november 1960. Van zilver met een 
rechterschuinbalk van azuur. Het schild 
geplaatst op een distel van sinopel, gebloemd 
van purper en gehouden door twee 
griffioenen van goud. 

 
1989 
 

 

 

  
Waterpomp van Stene, stond opgesteld langs 
de Steenschestraat (huidige Zilverlaan). 

 
1990 

 

 

  
De molen zonder wieken en het stenen 
bruggetje over het Provinciegeleed. Het 
bruggetje verdween bij de overwelving van het 
geleed. 

 
1991 

 

 

  
De kermistent in Stene tijdens de jaarlijkse 
kermis. 
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1992 

 

 

  
Tochten met de huifkar door het Steense 
schorrenland. 

 
1993 

 

 

  
Jantje van Stene, beeldje ontworpen door de 
Steense kunstenaar Fernand Aneca. Het staat 
opgesteld in het perkje bij het Oudstrijders-
plein naast het pad dat naar de molen leidt 
en werd onthuld van 6 tot 12 juni 1987 
tijdens de kermis van Stene. 
Fernand Aneca, geboren in 1929 in 
Oostende, woonde in de Vandijckstraat 32 op 
de wijk Hoge Barrière.  
 

 
1994 

 

 

  
De molenwieken, het bruggetje. 

 
1995 

 

 

  
Geodetische paal, Polderdijk. Deze zeldzaam 
geworden ijzeren geodetische paal op een 
sokkel van baksteen en arduin en met 
inscriptie ‘Station Géodésique 1853’ staat 
voor het voormalig spoorweghuisje aan de 
Polderdijk. Dit geodetisch signaal maakte 
deel uit van een 19-eeuws driehoeksnet in 
België met basissen in Oostende, Lommel en 
Hamipré.  

 
1996 

 

 

  
Kindercarnaval op Stene-dorp. 

 
1997 

 

 

  
Stene is top ! 
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1998 

 

6,3 x 10 
 cm 

Stene was een typische landbouwgemeente. 
Hier het samenbinden van de schoven. 

 
1999 

 

 

 
6,5 x 9 
 cm 

 
Hoeve Theebus, Schorredijk Met de bouw 
werd aangevangen in mei 1805 door de 
eigenaar Augustin Piers de Raveschoot. De 
eerste pachter was Jan Neyts. 

 
2000 

 

 

 
6,5 x 11 
 cm 

 
Het winkeltje van Alice Duyvejonck. Stond 
voor de kerk, werd afgebroken bij de 
heraanleg van de Stenedorpstraat. 

 
2001 

 

 

 
6,5 x 11,5 
 cm 

 
Gesticht Heilig Hart (school), gelegen 
Stenedorpstraat. School werd afgebroken. De 
vrije school ‘Gesticht Heilig Hart’ werd 
gebouwd in 1881. Het gebouw en de grond 
werden geschonken door baron Augustin 
Piers de Raveschoot. 

 
2002 

 

 

  
Omer Depoorter, (Stene 1936 - Oostende 
2006). Landbouwer, handelaar in oud ijzer, 
ere-voorzitter Feestcomité Stene-dorp. 
Spelend lid van BC De Steene Brug en De 
Ton. Bezieler van tal van evenementen op 
Stene-dorp. Hij woonde in ‘t Hoevetje, 
Stenedorpstraat.  
 

 
2003 

 

 

  
‘t Hoevetje of ’t Klein Kotje, gelegen 
Stenedorpstraat tegenover de vroegere 
gemeenteschool. Een van de oudste huisjes 
van Stene-dorp. 
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