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De maanden oktober en november zijn voor 

de Heemkr-ing" 't Schorre Steene "steeds 

zeer drukke maanden . Eerst en vooral was 

er de jaarlijkse tentoonstelling die dit 

jaar de oorlog en de bezetting van onze 

streek tot thema had. Bijzonder aan deze 

expositie was dat zij in feite een dub

bele tentoonstelling was: in de Provoost

hallen werd het zware materieel uit de 

Tweede Wereldoorlog naar voor- gebracht, 

ter-wijl in het Vossenhol de kleine zaken 

en voorwerpen hun plaats kregen. Vooral 

de vele foto's werden door de bezoeker-s 

gesmaakt en heel wat mensen kwamen een 

tweede en zelfs een derde maal terug om 

toch maar alles goed te kunnen bekijken. 

Dank zij een mooie affiche en heel wat 

aandacht van de pers mochten wij ons ver

heugen in meer dan 1500 bezoekers, waar--

van sommigen van zeer ver kwamen. Wij 



zijn dan ook zeer blij dat de vele in

spanningen , die wij ons getroost hadden, 

door het publiek naar waarde werden ge

schat. 

Al even traditioneel in onze Heemkring is 

het houden van een " Zieltjesavond" 

Zoals altijd ging die door op 10 november 

in het Vossenhol waar een dertig trouwe 

leden zich konden verlusten op panne

koeken en koffie. Jammer dat niet meer 

leden aan deze manifestatie konden deel

nemen. Volledig buiten de traditie van 

onze Heemkring vallen de werkzaamheden 

aan de molen. Maar daarover willen wij 

het verder hebben in dit nummer. 

Mij blijft niets anders over dan U en al 

Uw familieleden een 

voorspoedig 1988 toe te wensen . 

Paul Vandewalle 

Voorzitter. 



DE MOLEN. 

"Ongelooflijk, maar waar 

leen de vertaling van de 

Frans televisieprogramma, 

titel van het verhaal van 

Stene-Dorp. 

" is niet al-

titel 

maar 

de 

van een 

wel de 

molen van 

Laat ons beginnen met het begin. Halfweg 

juli werd Stene, en niet alleen Stene, 

gezegend met een zware wolkbreuk zodat 

aan water generlei tekort was. Juist op 

dat zelfde ogenblik stelden Albert Hagers 

en Redgy Van Troost hun kunstwerken ten

toon in de molen. Tot ontsteltenis van 

velen en vooral van de exposerende kun

stenaars begon het water door de nieuw 

gelegde plankenvloer neer te druppen, op 

de aanwezigen maar ook op enkele werken 

die in allerijl verplaatst moesten wor

den. Gelukkiglijk was een der Schepenen 

van de Stad Oostende aanwezig zodat wij 

langs zijn persoon om de stad, de eigen

aar van het gebouw konden verwittigen van 

de trieste toestand waarin de molen zich 

,; 



bevond. Op een schrijven van onzentwege 

werd door het stadsbestuur gunstig gere

ageerd, en na de noodzakelijke admini 

stratieve formaliteiten kon begonnen wor

den aan de noodzakelijke herstellingswer

ken. Eerst werd de voet van de molen 

vochtvrij gemaakt, maar de grootste kar

wei bestond in het behandelen van demo

lenromp. Bij nadere inspectie werd vast

gesteld dat het meeste water niet door 

het dak maar dwars door de muren b innen

drong. Vooral het voortdurend aflopen van 

het water door de spuikop l angs de kant 

van de kerk was er oor zaak van dat water 

door de slechte voegen door de muur kon 

dringen. Er werd dan ook besloten demo

len eerst te zandstralen om alle vuil en 

oude verf te verwijderen, daarna werden 

alle slechte voegen opnieuw opgevuld en 

pas daarna werd een 

aangebracht, in deze 

waterwerende laag 

laag zit ook de 

kleur vermengd die aan de molen zi j n wit

achtig uitzic h t geeft. Voor alle veilig-

' 
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heid werd op het dak nog een laag bitumen 

aangebracht en er werd een regenpijp aan

gebracht die er moet voor zorgen dat alle 

dakwater op een ordentelijke manier de 

bodem kan bereiken. 

Rond de molen werd uiteindelijk een pad 

in kasseien aangelegd terwijl ook de on-

middellijke omgeving van de molen van een 

passende afwatering werd voorzien . Om te 

vermijden dat door spelende kinderen 

schade zou aangericht worden, werd beslo-

ten een omheining 

grasveld er rond aan 

rond de molen en het 

te leggen. Over de 

werkzaamheden binnenin de molen hopen wij 

in een volgend nummer te kunnen berich-

ten. 

Langs deze weg willen wij toch het Stads

bestuur danken voor de spoed waarmee de 

molen werd "aangepakt " . De Steense ge

meenschap is er dankbaar en gelukkig om. 

Paul Vandewalle 

,. 



Heemkring 't Schorre stelt tentoon : 

Sperrgebied, 
een leefgemeenschap 
in donkere dagen 

Voor de achtste mul organlzeert 
de heemltundl~ kring van Sfene
dorp, heemkring 't Schorre, met het 
Allerbeiligcnwee.kend ttn novem
bt-rtentoonslelling. Dit jaar werd 
hel wat groots opgevat en werden al
dus de vzw Ciné Solar Productioos 
en de vzw M.O. T.V. In het l.nitialltf 
betrokken. SalJlffl willen zij probe
ren het impakt van de twee wereld
oorlogen op lokaal "lak weer te ge
ven. 

De vorige jaren werd deze novem-
· 1:,ertentoonsell ing steeds in de ~id
dcrzaal van Gaslhof Vossenhol Ie 
Stene-dorp gehouden. Ook dil jaar 
is dit weer het geval, maar aangezien 
het dil keer om een veel omvattend 
en uitgebreid initiatief gaal, worde
nook de Provoost Hallen langs de 
Steense Dijk voor deze tentoonstel
ling gebruik.l 

De oortog te Oostende 

De expositie .. Spcrrgebied. een 
leefgemeenschap in donkere dagen" 
is een initiatief van de Heemkring 't 
Schorre Steene vzw. de vzw Ciné So
lar Produclions en de vzw MOTV. 
Deze drie verenigingen willen geza
menlijk de plaatselijke weerslag en 
gevolgen van de 1wee wereldoor
logen weergeven . Zij zullen dit pro
beren te doen door een didaklisch 
verantwoorde selektie van foto's, 

dokumen1en. uniformen en ge
bruiksvoorwerpen aan het publiek 
voor te stellen . Bovendien krijgt 
deze tenloonslelling een extra lint 
door de aanwezigheid van een 
twaalftal autentieke voertuigen uit 
de Tweede Wereldoorlog. Deze wa
ren ooit daadwerkelijk te Oostende 
en hebben werkelijk in de veldtocht 
gediend. Er wordt momenteel nog 
steeds verder onderhandeld om nog 
meer zeldzame stukken naar Stene te 
krijgen . Men is trouwens nu reeds 
zeker van een Ford Bren Carrier. 
een Humber SWT. een Bcdford 
NWR. een Kübelwagen , een BMW
moto met zijspan. en nog veel meer. 

Om dil ,alles Ic kunnen realiseren 
werd kontakl opgenomen met nog 
heel wat andere verenigingen. mu
sea. stadsbesturen. oudstrijdersvere
nigingen en uitgeverijen. 

Onderwerpen 

De ruggegraat van de tentoonstel• 
ling wordt gevormd door autentiek 
fotomateriaal. dat te zien zal zijn in 
Gasthor Vossenhol. en een unieke 
koncentratie aan voertuigen in de 
Provoost Hallen. Deze basis wordt 
dan nog aangevuld mei allerlei ge
bruiksvoorwerpen. diorama ·s en 
geuniformeerde poppen. 

10. 



In de fototentoonstelling zullen 
beide wereld~rlogcn uitgebreid be
handeld worden. Zo zullen er van 
Wereldoorlog I o.a . foto's te zien 
zijn van de cvakuatie van Oostende 
in oktober 1914. de Duitse kustbat
terijen langs de middenkust. het Ie• 
ven in Oostende tijdens de bezetting. 
de operatie met de Vindictive ... . 
Van Wereldoorlog Il zullen er ook 
heel wal beelden uit Oostende Ie 
aanschouwen zijn mei o.a. de Atlan
tikwaU. de bevrijding door de Mani
roba Dragoons .... Alles lesamen be· 
draagt het ongeveer zo'n 450 foto's, 
afkomst ig uit het Imperia! War Mu• 
scum. de Universiteit van Keele. het 
Bundesarchiv en een aantal privt
koltekties. Daarnaast is er nog de ex
positie van verschillende militaire 
voertuigen. zullen er uniformpop
pen en uitrustingstukken te zien zijn 
zullen er tevens vliegtuigonderdelen 
afkomstig__van __ -~ak.ken _ van 
Gcalheerde vliegtuigen die rond 
Oostende werden neergehaald te be
kijken zijn. een diorama van het 
vl iegveld van Stene. onderscheidin
gen en ere-tekens .. .. Tenslolle zal er 
ter gelegenheid van de tentoonstel• 
ling ook een programmaboekje uit
gegeven worden waarin naast alge
mene inlichtingen over de tentoon
stell ing. er ook een samenvatting 
over de middenkust tijdens de bezc1-
1ing gepubliceerd zal worden. 

Doelgroepen 

Om deze ganse organizatie in goe• 
de banen te kunnen leiden. werd een 
werkgroep samengesteld. bestaande 
uit algemeen koördinator en voor
zitter van Ciné Solar Producl1ons 
Marc Juncker. Paul Vandcwalle 
1voorzitter Heemkring ·1 Schorre). 
Mark Baccke (voorzitter MOTV). 
Oscar Nuyts. _ Jean Lummerzhei~ 
Christian Stubbe. Walter Major en 
Dominique Bastin . . ,Deze tentoon
stelling richt zich voornamelijk tol 
drie doelgroepen : de jongere gene
ratie die door hel opzet van de te~• 
looostelling een goed beeld zal lmJ~ 
~en van de bezettingsperiode. de ou
dere generatie die een golr van herin
neringen door zich heen zal voelen 
vloeien en de specialisten en fans 
van oldtimcrvocrtuigen. militaria en 
autentieke dok.umenten." aldus 
Marc Junkers. 

Deze tentoonstelling grijpt dus 
plaats van vrijdagavond 30 oktober 
1.e.m. maandag 2 november. Deze is 
toegankelijk van IO tot 18 u. voor de 
voertuigententoonstelling in de Pro
voost Hallen en 101 21 u. voor de 
foto-ex.positie in Gasthor Vossenhol 
te Stene-dorp. 

(Johan) 



WIJ DRAAIEN OM 

Wij draaien om 

driehonderdvijfenzestig dagen 

van vragen, 

geven, 

nemen, 

ondernemen; 

van hopen 

en van muren slopen; 

van LEVEN! 

_,. LIDKAART 1988 

R. Fockedey 

U wordt opnieuw lid van onze heemkring 

door betaline van 250 fr: 

- via het bij gevoegd overschrijvingsformulie 

- in Gasthof 't Vossenhol, 

- aan een bestuurslid. 

Dank bij voorbaa t 1 



WENSEN 

Veel liever 

dan de wensen 

eens per jaar 

wens ik je heel gewoon 

een goeie dag 

voor elke dag 

en telkens weer 

een goeie nacht 

voor elke nacht 

driehonderdzesenzestig keer 

R. Fockedey 

Aan al onze 

leden: 



75 JAAR KONTERDAMPAROCHIE 

Op 7 april 1912 is pastoor Devos, door Mgr 
Waffelaert benoemd, begonnen op de nieuwe 
parochie "ä la section du Contredam, territoire 
de Steene (203 habitations) et celle du 
Meyboom, territoire d'Ostende (122 habitations), 
soit une population d'environ 1600 habitants" 
(citaat uit het parochie-archief). 

Naar aanleiding van de viering in sept. ' 87 

verschijnen in dit en volgende nummer4een 

aantal uitreksels uit de brochure" St Kata

rina, een groeiende parochie 11 m.m.v. Luc 

Boehme, A. Decloedt, J. Blomme e.a. 

R. Defever 
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Vrijdag 6 november 1987 (821) 1 

Sperrgebiet, een leefgemeenschap in 
donkere dagen 

Naar jaarlijkse traditie organiseerde de Heemknng 't Schorre Steene 
tijdens het Allerheiligenweekend een tentoonstelling, dit jaar i.s.m. vzw 
Solar Productions en vzw M. 0. T.V. Het werd een dubbeltentoonstelling 
met heel wat foto's, archiehnateriaal maar ook voertuigen en gebruiks· 
voorwerpen. Op de foto de inrichters. (Foto Johan) 

Maandagnamiddag werd in het Vossenhol de 1.500 ste bezoeker aan de 
fototentoonstelling welkom geheten. Het was Carine Delys uit Mariaker
ke die met een fles Kaapse Champagne door de organisatoren wèrd 
bedacht. (Foto Johan) 





DE BESCHERMHEILIGE VAN DE PAROCHIE Sr-KATARINA 

Onze parochie heeft in 1911 als beschermheilige 
Sinte Katarina gekregen. De naam is eigenlijk 
steeds verbonden geweest met Stene en omliggende. 

Annalen van 1292 en 1381 maken reeds melding van 
een parochie St.-Katarina-ter Streep. Deze pa
rochie lag ten zuid-westen van Oostende. De 
kerk stond ten zuiden van de Nieuwpoortsesteen
weg. De parochie maakte deel uit van het Brug
se Vrije en van de dekenij Aldenburg (Ouden
burg) . 
Deze parochie, St.-Katarina-ter-Streep, heeft 
heel wat miserie gekend. Overstromingen en oor
logen maakten op het einde van de 16de eeuw haar 
bestaan onmogelijk. Het duurde echter nog zowat 
een eeuw vooraleer de parochie volledig verdween. 
In 1761 werd het gebied verdeeld tussen Maria
kerke en Stene. Alles wat ten noorden lag van 
de Leffingestraat werd aan Mariakerke toegewe
zen, wat ten zuiden lag kwam Stene toe. 
De middeleeuwse parochie Sinte-Katarina behoorde 
nu definitief tot de geschiedenis. 
De naam Sinte-Katarina die hier reeds aan het 
einde van de twaalfde eeuw gekend was en die een 
belangrijk leengoed uitmaakte, ging niet verlo
ren. 
De "Schoores" of schorrelanden op de zee gewon
nen en later polders genoemd, dragen nog de naam 
St.-Katarinapolder. 
In 1744 begon men deze polder in te dijken. De 
bijzonderste kreken die meehielpen tot het droog
leggen van de St.-Katarinapolder zijn: de Gouwe
lozekreek, de Grote en Kleine Schaperiekreek, 
het provinciegeleed en de St.-Katarinakreek. 
Al deze waterlopen komen samen aan "den Conter
dam" en vormen daar de camerlinckx. 
Door de uitbreiding van de woongebieden en het 
aanleggen van nieuwe wegen was men genoodzaakt 
de meeste kreken te overwelven. Van polder en 
kreken is op onze parochie niet veel meer te 
merken. Enkele straatnamen herinneren ons even
wel aan de polders en de schorren, denk maar aan 



to Schaperijkreekstraat, de Wateringsstraat, Verlaat
straat,St.-Katarinapolderstraat op de huidige 
H. Hartparochie. 

Nu we weten dat St.-Katarina altijd met deze streek 
verbonden is geweest, is het goed eens te weten 
wie de heilige Katarina eigenlijk was. 

Wat on& van de H. KataAlna, die in 305-312 te 
AlexandAië de maAteldood zou geatoAven zijn; 
woAdt bewaaAd, 16 een levenaveAhaa.t, dat eeA6t 
in de 6-1° eeuw in het Oo.6ten weAd ge.6chAeven, 
en in de 8° eeuw in het Latijn ve4taa.td. 

Valgena dit veAhaal wa.6 KataAina de dochteA van 
koning Koataa van CypAu6. 

VoaA kelzeA Maxentiua naaA A.texandAië uitgeno
digd, ging Kaatoa eA heen met vAouw en dochteA. 
Hij viel eA ziek en ga6 6teAvend zijn dochteA 
de opdAacht enkel de gekAuiaigde God te aanbid
den en enkel te huwen met de man, die haaA in 
achoanheid en wijaheid evenaaAde. Zel6a de 
zoon van de keizeA weAd dooA haaA a6gewezen. 

Na haaA doopael, dooA een eAemljt, zag KataAlna 
in een vlaioen de MoedeA Goda met het Jezuakind, 
dat de bAuidaAlng aan haaA vlngeA .6tak. Vit 
ia het mytd.-lek huwelijk van de H. Kata4ina, 
dat we ondeA meeA kennen dooA het beAoemde 
achlldeAij van Hana Mem.tinc. 

KataAina waa achttien jaan en had zich na haaA 
vadeAa dood teAuggetAokken in haaA paleia te 
AlexandAië. KelzeA Maxentiua kwam naaA de atad 
en eiate ondeA doodatAa6 dat allen _aan de go 
den een o6óeA zouden bAengen; hij zeló oó6eAde 
dAiehondeAd atieAen. Toen KataAina het gejuich 
hooAde, ging zij naaA de tempel en veAweet de 
keizeA zijn aógode~lj. 

Vaa4 hij haaA niet kon bewegen aan de goden te 
oóóeAen, liet hij vij6ti9 óiloao6en komen~ di~ 
Kata4ina, bijge6taan dooA de aa~taengel M~chael, 
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ko~t en bondig kon wee11.teggen. Zij we11.den om 
die ~eden in het vuu11. gegooid, na.dat Ka..ta.Jt.ina. 
hun de zaligheid had betoo6d. 

Wa.nneeJt de keizelt ha.alt voo1t6.tetde keize~in .te 
woJt.den en ha.alt betoo6de da..t ha.a.~ 6.ta.ndbeetd in 
a.tte 6teden zou woJt.den opge1tic.ht a.l6 zij de go
den ve11.ee1tde, ve~wee.t zij hem nogma.al6 zijn on
be6c.ha.a.mdheid. Zij we11.d gege6etd en voo~ twa.al6 
da.gen in de gevangeni6 gewo.1!.pen, waa.l!. zij doolt 
een dui6 we~d gevoed. 

Zij k~eeg e/t het bezoek van de keizeJt.in, die 
c.h1ti6.ten we11.d en nade11.ha.nd we11.d onthoo6d. 
Va.a.11.na zou Ka..ta11.ina genadbna.a.k.t wo1tden doolt een 
wiet met vie11. 6c.he.1!.pe tanden, ma.alt het wiet 
b11.ak 6.tuk. Hie11.op bekee11.den zic.h de bewa.ke1t 
Po11.6y1tio6 en .tweehondend 6olda.ten, die 6a.men 
met Ka.ta11.ina. we11.den onthoo6d . 
Vana6 de middeleeuwen we1td Ka..ta.11.ina. ove11.vioe
dig ve11.ee11.d, ook in Vta.ande11.en. Wellicht i6 
daa11.a.an de beto6te niet v11.eemd, die zij van de 
Hee.Il. zou ontvangen hebben, da.tallen, die ha.alt 
naam in het 6-te11.ven6uu11. a.an11.oepen, doolt de 
engelen .ten pa.11.a.dijze wo11.den gevoe11.d. We ken
nen allen ha.alt a.6beelding, met het geb11.oken 
.ta.nden11.a.d. 



Catharina is Grieks en betekent de reine. De 
naam is bij ons een geliefde meisjesnaam. Wij 
kennen de vormen Katarina, Katrien, Katelijne, 
Kaatje, Kate, en daarnaast de vreemde vormen 
Cathérine, Trinette, Kätchen, Kathleen, Cathy, 
en de Zweeds-Deense vormen Karen, Karin en Caren. 
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