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ZWIJGEN 
 
 

Mocht ik het 
voor het zeggen hebben, 

ik zou…. 
meer zwijgen 

 
 
 

R.G.FOCKEDEY 
“Ambrozijn”    
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Algemene Ledenvergadering:Algemene Ledenvergadering:Algemene Ledenvergadering:Algemene Ledenvergadering:    
    
Vond plaats op zondag om 10.30 uur in de molen van Stene. 
De heer Patrick Delmouzée werd als nieuw bestuurslid aanvaard. 
 
De algemene ledenvergadering werd gevolgd door onze jaarlijkse Zevende dag. De aanwezigen 
in een volle molen waren een en al oor voor de drie gastsprekers: Mevr. Mieke Verhulst, Prof. 
Luc François en Staatssecretaris Bart Tommelein. Moderator van dienst was Mevr. Katrijn 
Compernolle. 
 

 
 

Vlnr. Robert Lisabeth, Raoul Decrop, Katrijn Compernolle, Bart Tommelein, Mieke Verhulst, Patrick Delmouzee, Luc François, 
Laurenzo Theuma, Roger Fockedey, Hugo Devos, Dirk Coghe en voorzitter Daniel Deschacht. © Bliek Vermeire Oostende 

 

 
 

Een sfeerbeeld 
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Zevende Zevende Zevende Zevende dag dag dag dag ––––    verslagverslagverslagverslag    ::::    
R.L. 
Een van de hoogtepunten op het programma van de Heemkundige Kring ’t Schorre is de 
organisatie van de “Zevende Dag”. Dit evenement greep plaats op zondag 10 mei, moederdag. 
Bewijs van het succes was opnieuw een overbezette Molen.                                                                     
Drie prominente sprekers werden door moderator mevr. Katrijn Compernolle op een vlotte en 
gerelaxeerde, weliswaar niet in een comfortabele zetel, geïnterviewd.  
Eén gemeenschappelijke factor hadden de drie sprekers : oorspronkelijk kwamen zij uit het 
“Westerkwartier”. 
 
 
De heer Bart TOMMELEIN 
Minister-Staatssecretaris 
 

 
 
Afkomstig van het Westerkwartier, Prof.Vercoulliestraat, daarna verhuisd naar de Druivenlaan 
(Stene) en na vier jaar nu gedomicilieerd te Mariakerke…maar voelt zich nog altijd een 
Stenenaar. Zijn politieke carrière begon bij de Volksunie en hij was in 1990 het jongste 
verkozen gemeenteraadslid. 
Daarna ging het crescendo : Kamerlid, Senator in de Vlaamse Regering tot Staatssecretaris in 
de Federale Regering.  Is ook eerste Schepen van de stad Oostende. 
Is, in tegenstelling met wat de VRT uitzendt, Staatssecretaris voor de bestrijding van de Sociale 
Fraude en niet ter bestrijding van de Sociale Zekerheid !  Hij heeft daarbij nog de bevoegdheid 
over de Noordzee “ Bejubelen van de Noordzee” dixit Bart. 
 
Hij is in feite als West-Vlaming tot deze functies benoemd dank zij een reeks politieke 
toevalligheden o.a. een verschuiving van mevr. Marianne Thyssen naar een Europese functie 
gepaard gaande met de daarbij horende typische “stoelendans”.   
 
Sociale fraudebestrijding omvat het systeem van de werkloosheid en de armoede.              
België heeft de laagste werkgraad voor 55 plussers in Europa. Het zwartwerk resulteert in 
minder inkomsten voor de Sociale Zekerheid. Om dit tegen te gaan moet de loonkost omlaag 
met als resultaat een hoger netto loon. De werklozen worden niet geviseerd, maar is evenwel 
geen recept voor diegenen die het systeem misbruiken via postbusadressen en fictieve C4 – 
attesten waardoor frauduleus een werkloosheidsuitkering wordt bekomen. 
 
Onterechte uitkeringen naar het buitenland worden teruggevorderd en ook maatregelen tegen 
de fictieve samenwoners. 



36ste  jaargang – n° 3 blz. 6 

Door deze misbruiken tegen te gaan komt dit ten goede aan de werkelijke noodzakelijke 
behoeftigen. 
 
 
Bescherming van de Privacy versus Facebook en de sociale media. 
Privacy is zeer belangrijk, veel data bestanden bestaan zowel bij de overheid als bij 
verenigingen via hun ledenlijsten. Personen moeten weten wat er met hun databestand 
gebeurd. Het gevaar schuilt zich in de manipulatie, controles ervan (in tegenstelling met het 
gebruik van die gegevens in de landen met een totalitaire regime). 
Wat de meeste mensen vergeten is dat bvb Facebook geen vzw is, maar een commerciële 
privé-instelling, dat gegevens verzameld van de mensen en ermee doen wat ze willen.  
1,4 miljard mensen gebruiken wereldwijd Facebook. België is het eerste land in de wereld die 
de privacy beschermt. 
 
De Noordzee & Energie : “Ik ben de eerste échte  Oostendenaar en kustbewoner met deze 
bevoegdheid”. Het was voor mij ook een must om als Staatssecretaris deze belangrijke post 
erbij te nemen. 
 
De kwaliteit van de Noordzee gaat erop vooruit. Het is een van de drukst bevaren zeeroutes ter 
wereld. De windenergie is plaatsgebonden en is er voor het grijpen in tegenstelling met de 
ingevoerde energie uit gas en olie.  Een zekere vorm van onafhankelijkheid.                               
Om nog meer energie uit wind te halen komen er nog zeker windmolens op zee bij.  De 
toekomst voorziet een bevoorrading uit windenergie van 712.000 gezinnen naar 2 mio 
gezinnen, daarvoor moet een equivalent van 2200 megawatt (= 2 kerncentrales) geproduceerd 
worden. 
Is een “Atol” voor onze kust nodig ? Het kostenplaatje van 1,2 mia euro moet van het 
privéinitiatief komen zonder gevolg op de energiefactuur voor de consument.  Indien er een 
negatief milieueffectenrapport moest zijn ( invloed op de zeefauna, flora, zandbewegingen..) 
komt er echter geen Atol. 
 
Stene blijft haar beschermd dorpsgezicht behouden er komt dus geen verkaveling noch komen 
er appartementsgebouwen.  Voor de “Sandershoeve” is er momenteel door niemand interesse. 
Een oplossing zou zijn om de boerderij te behouden en te integreren bij het “groene lint” met 
bvb een infocenter. 
Achter de boerderij komen er 24 eengezinswoningen in landelijke stijl met gemeenschappelijk 
groen en parkeerplaatsen.  Er komt dus een integratie van het geheel met het dorpsgezicht van 
Stene. 
 
Bart eindigt met zijn voornemen om wat gezonder te gaan leven en wat kilo’s af te vallen… 
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Mevr. Mieke VERHULST 
Orthopedagoge 
 
 

 
 
 
 
De VZW De Katrol Oostende werd opgericht in 2002 door Jean – Pierre Markey en Mieke 
Verhulst.  Mieke geboren in Oostende (Westerkwartier H.Borgerstraat).  Gestudeerd in Gent, 
orthopedagogie.   Tijdens haar jarenlange ervaring in de welzijnswereld kwam zij tot de 
vaststelling dat er nog heel wat hiaten merkbaar waren in de hulpverleningswereld. 
 
Op 17 oktober 2001, wereld dag tegen extreme armoede in Oostende, uitten kansarme ouders 
deze stelling: “Wij willen dat onze kinderen het beter stellen dan wijzelf en een diploma kan 
daarbij helpen.” 
Als antwoord werd  De Katrol Oostende gecreëerd, een integraal, preventief, ontwikkelproject 
dat zich wil inzetten om kans armoede te bestrijden en kinderen een kansrijkere toekomst te 
bieden. 
 
In het project richt men zich  vooral naar kinderen uit de derde kleuterklas, eerste en tweede 
leerjaar.  De eerste schooljaren hebben een  belangrijke impact op de verdere schoolloopbaan. 
Een goede kennis van de basisleerstof zou het zittenblijven op vroege leeftijd vermijden en de 
kans op het behalen van een diploma verhogen. Alle  kinderen die in het gezin aanwezig zijn 
worden echter eveneens bij de ondersteuning betrokken, ook indien zij ouder of jonger zijn dan 
de focusgroep. Studenten van verschillende hogescholen komen twee keer per week, na 
schooltijd, bij de gezinnen thuis. Zij doen oefeningen, lezen samen of doen de oefeningen die 
het kind van school meekrijgt. Belangrijk is dat daarna de ouders zelf hun kind kunnen helpen 
bij het schoolwerk. 
 
Ook de zelfredzaamheid van de ouders verhogen en een onderwijscultuur in het gezin 
installeren is heel belangrijk.  
 
Toekomstige hulpverleners, leerkrachten,  de kans bieden om zicht te krijgen op gezinnen die 
in kans armoede leven 
 
 
De vzw De Katrol onderscheidt zich op enkele belangrijke punten :  

• ‘Present’ zijn in de gezinscontext 
Ouders zijn in de eerste plaats de opvoeders van hun kinderen. De vraag van de 
doelgroep: “leer ons kennen”, nemen we mee in het verhaal.  
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• ‘Support’ bij ernstige gezinsproblemen die het gezin dreigen te ontwrichten 
Op vraag van de ouders gaat De Katrol zo laagdrempelig als mogelijk en samen met 
hen op pad. Bij problemen zoals huisvesting, financiële problemen verwaarlozing enz. 
willen zij ‘empoweren’, zodat de ouders in eerste instantie zelf het initiatief nemen. 
Indien dit niet lukt, komt er ‘support’ vanuit De Katrol. De Katrol is bijgevolg een 
‘integraal ’project. 
 

• Installeren van een onderwijscultuur in het gezin 
Uit verschillende studies is bewezen dat de onderwijsgerichtheid van de ouders een 
belangrijke rol speelt in de slaagkansen van hun kinderen op school. De interventies 
van de studenten en de ankerfiguur waarbij de waarde van de studies van hun kinderen 
in ‘the picture’ wordt geplaatst, zullen op termijn hun effect hebben op de kijk van de 
ouders. 
 

• Multidisciplinair gebeuren van het project 
Tijdens de terugkommomenten, na de studie – en opvoedingsondersteuning, krijgen de 
stagiairs de kans om hun ervaringen met medestudenten uit andere disciplines uit te 
wisselen. Dit kan leiden tot boeiende discussies, een andere kijk, vernieuwende visies, 
beter inzichten. Vele studenten brengen deze verworvenheden in hun opleiding, wat tot 
een verrijking en verruiming kan leiden. 

 
 
VZW De Katrol Oostende is steeds op zoek naar financiële middelen en dit omwille van diverse VZW De Katrol Oostende is steeds op zoek naar financiële middelen en dit omwille van diverse VZW De Katrol Oostende is steeds op zoek naar financiële middelen en dit omwille van diverse VZW De Katrol Oostende is steeds op zoek naar financiële middelen en dit omwille van diverse 
redenen:redenen:redenen:redenen: 
 
Eerst en vooral is het elk jaar opnieuw zoeken naar gelden om de ankerfiguren te werk te 
stellen, maar daarnaast investeert De Katrol ook in de uitbouw van een speel speel speel speel ----    o o o o ----    teekteekteekteek    voor de 
studenten. Dit materiaal wordt gebruikt om kinderen en ouders op een aangename, educatieve 
wijze te laten bijleren. Het spreekt voor zich dat het aankopen van dit materiaal niet gratis is. 
 
Zij trachten gezinnen ook extra’s te bieden zoals de kinderen eens op kamp te laten gaan, hen 
inschrijven in een sportclub, zoeken van een nuttige vrije tijdsbesteding, een gezin samen eens 
op reis laten gaan.  
. 
 
 
U vindt een katrolwerking in : Borgerhout - De Haan - Diksmuide - Eeklo - Gent - Gistel - 
Ichtegem - Ieper - Poperinge - Kortrijk - Melle - Middelkerke - Oostende - Oostkamp - Oudenburg 
- Rotterdam - Torhout - Vleteren - Lo-Reninge - Wetteren - Zottegem.  En nu ook in Amsterdam 
en Utrecht, Nederland.  
 
www. Dekatrol.org 
Nota : bij aankoop Delhaize/Hazegras, op de flessen wijn met logo De Katrol, bij Uw aankoop 
fles wijn, wordt er 1 Euro/fles wijn geschonken aan de organisatie De Katrol !   
 
Mieke is een bezige bij,  af en toe  wat stoom afgelaten bij een lekkere cappuccino en liefst 
geserveerd met wat humor … 
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De Heer Luc FRANÇOIS 
Hoogleraar aan de Universiteit van GENT 
 

 
 
 
Eveneens afkomstig uit de streek van het Westerkwartier. Is sinds 1.04.2014  gepensioneerd 
na een succesrijke loopbaan van 45 jaar bij de  Rijksuniversiteit van Gent. 
 
Functies en onderwerpen :  
In de vakgroep geschiedenis heb ik in de loop van de jaren alle stappen doorlopen : van 
assistent tot gewoon hoogleraar. Was ook enkele jaren vakgroepvoorzitter (dit houdt vooral de 
coördinatie in van de taakverdeling tussen de diverse groepen medewerkers). 
 
Faculteit : voorzitter geweest van de facultaire examencommissies, de commissie 
internationalisering, de bibliotheekcommissie,…Op basis daarvan vroeg men me in 1998 om 
onderwijsdirecteur van de faculteit te worden (begeleiden van de externe visitatieprocessen,…) 
Dit was toen bovenop mijn gewone taak (onderwijs, onderzoek) in de geschiedenis. 
 
Rectoraat : in 2001 werd het centrale beleid gereorganiseerd en werd  ik directeur van de 
directie onderwijs op het  rectoraat (dus voor de gehele universiteit). Ik verliet toen mijn 
vakgroep en stopte met mijn werkzaamheden in de geschiedenis.  In die jaren (2001-2006) 
begeleidde ik de hele Bologna-hervorming (van kandidaturen en licenties naar bachelors en 
masters, invoering studiepunten, intern kwaliteitszorgsysteem,…).  Van 2004 tot 2011 (er 
waren dus twee jaar met cumul : ik raad dit mijn ergste vijand niet aan) was ik directeur van de 
Associatie Universiteit Gent, dit is het samenwerkingsverband tussen de universiteiten en de 
partnerhogescholen (Gent, Bruggen, Kortrijk).  Ik faciliteerde daar de samenwerking tussen 
deze instellingen: gezamenlijk onderwijsreglement, gezamenlijke internationale projecten, 
brugprogramma’s,…). 
 
Van  2011 tot 2014 (mijn emiraat) was ik adviseur van de rector voor het internationale beleid 
en schreef ik o.a. het eerste beleidsplan internationalisering. 
 
Internationaal : vanaf 1988 was ik bij  internationale projecten betrokken, eerst in de 
geschiedenis, later meer en meer op het vlak van onderwijs en onderwijssamenwerking. 
Daarvoor reisde ik nogal vaak (meestal in Europa, maar ook in China, Rusland, Brazilië, Zuid-
Afrika,..).  Nu werk ik nog twee projecten af als extern expert in Servië en in Armenië. 
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Onderzoek in de geschiedenis : 
 
Mijn doctoraatsonderzoek handelde over de relatie tussen de (politieke) elites en de 
opeenvolgende regimes in de periode 1780-1830.  Dit heeft als neveneffect dat in praktisch 
heel mijn loopbaan er ‘tweehonderste verjaardagen’ van iets waren : Brabantse Revolutie, 
Franse Revolutie, Boerenkrijg, Napoleon, Waterloo, Willem I,…). Dit betekent dat ik vele 
tientallen keren op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen in België (en af en toe er buiten) 
ben gaan spreken over mijn onderzoek. 
Nu is “Willem I” volop aan de beurt (in februari in Hulst, komende september in Sint-Niklaas, 
oktober in Gent,…). 
 
Lokaal onderzoek : 
 
Sinds mijn emeritaat ben ik gestart met een onderzoek naar de migratie van “vreemdelingen” 
(= niet-Oostendenaars) naar Oostende in de 19de en 20ste eeuw.  Ik wil dus enerzijds weten wie 
(welke sociale groepen, welke nationaliteiten,…) voor welke tijd (kort, middellang, lang, 
definitief) naar Oostende kwamen en waarom (toerisme, werk,…). Ik wil ook weten waar ze zich 
vestigden en welk effect dit had op de urbanisatie van de stad. 
Met andere woorden: ik zoek informatie over de stad (hotels, eigenaars, huurders, rijken en 
armen, kiezers en niet-kiezers), maar ook over de “aangespoelden” van waar komen ze, wat 
zijn hun beroepen,…). 
Ik ga uit van de huidige grenzen van Oostende (dus met inbegrip van Stene, Zandvoorden, 
Mariakerke, Raversyde).  Ik kom op die manier in contact met vele mensen die iets weten of 
hebben (gidsen, jaarboeken,…) over deze aspecten. 
Heel specifiek over Stene zit ik met een vraag over de ‘Leopoldwijk’. Het ligt wellicht aan mij, 
maar dit begrip zegt me niets maar ik kom het af en toe wel tegen.  Dit moet een stuk van de 
Conterdam zijn geweest :had Leopold II er grootse urbanistische plannen mee ? Is er ooit wat 
van gerealiseerd (wellicht wel, want het was ook een adres),…  
Misschien zit er in het publiek iemand die iets meer weet… 
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GroepswoningpGroepswoningpGroepswoningpGroepswoningproject op de site Sandershoeveroject op de site Sandershoeveroject op de site Sandershoeveroject op de site Sandershoeve    
    

 

       Oostende, 24  februari 2015. 

 

 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen 

Cc : Erfgoed Vlaanderen 

 

Betreft : de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning d.d. 21/1/2015 van de nv Hyboma voor de 

realisatie van een groepswoningproject met 28 woningen op de site Sandershoeve 

 

Geacht heer Burgemeester, 

Geachte Schepenen, 

De heemkring ’t Schorre Steene vernam recent dat er in Stene-dorp 28 nieuwbouwwoningen 

bijkomen. 

Bij nader onderzoek bleek dat het hier niet gaat om 28 nieuwbouwwoningen, maar wel om twee 

gebouwen waar twee woningen in ondergebracht zijn en 3 gebouwen van 11 meter hoog met in elk 

gebouw 8 appartementen. 

Als heemkundige vereniging van Stene voelen wij ons verantwoordelijk voor het behoud van het 

patrimonium en het karakter  van het dorp. Deze doelstellingen maken dan ook deel uit van onze 

statuten. De bescherming van het dorpsgezicht door de Vlaamse Regering in 1995 was in dat 

opzicht een garantie voor de toekomst : dit dorp zou blijven zoals het was ! 

Wij zijn dan ook zeer verwonderd over de huidige gang van zaken. Vermits de hele site van de 

Sandershoeve binnen het gebied van het beschermde dorpsgezicht ligt, is de bouw van 

appartementen (3 bouwlagen) niet in overeenstemming met de rest van het dorp, dat bestaat uit 

rijwoningen en/of vrijstaande woningen met hoogstens 2 bouwlagen en alle met een binnenplaats 

en/of tuin.  

Daarbij komt ook dat de hoogte van de gebouwen het zicht vanuit het dorp op de achterliggende 

gronden gedeeltelijk zal wegnemen wat dus overduidelijk een verandering van het dorpsgezicht met 

zich meebrengt. 

Als Steense organisatie willen wij met dit schrijven onze bezorgdheid uitdrukken, dit mede in naam 

van talrijke bewoners van het dorp. 

 

       Hoogachtend, 
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Deelnemers zomertentoonstellDeelnemers zomertentoonstellDeelnemers zomertentoonstellDeelnemers zomertentoonstellingen in de moleningen in de moleningen in de moleningen in de molen    
 
 
De zomerexpo’s in de molen van Stene starten op vrijdag 12 juni tot en met donderdag 3 september 
2015. In principe zijn de openingsuren van 14.00 tot 19.00 uur. Toegangsuren kunnen evenwel 
verschillen van kunstenaar tot kunstenaar. De ingang is GRATIS; 

 
 
vrijdag 12 juni tot  
donderdag 18 juni 

� Ingrid GORTACK Keramiek, schilderijen 

 � Geert VANHERCKE Fotografie 
   
vrijdag 19 juni tot  
donderdag 25 juni 

� Sonia HELMONT Schilderijen 

   
vrijdag 26 juni tot  
donderdag 2 juli 

� Franky MAES Schilderijen, keramiek 

 � Jasmine DEWOLF Schilderijen 
   
vrijdag 3 juli tot  
donderdag 9 juli 

� Carine BOOGHS Schilderijen 

 � Kristof VERKOUILLE Beelden, sculpturen  
   
vrijdag 10 juli tot  
donderdag 16 juli 

� Gigi PRAET Schilderijen 

   
vrijdag 17 juli tot  
donderdag 23 juli 

� Christiane LESTAEGHE Schilderijen, papier-
maché, keramiek  

 � Nicole ZOETE Keramiek, grafiek 
   
vrijdag 24 juli tot  
donderdag 30 juli 

� Marc LAMBRECHT    
Freddy CORDY        
Eddy DE GROOF 
  

Kunstfoto’s               
Kunstfoto’s            
Kunstfoto’s 

vrijdag 31 juli tot  
donderdag 6 augustus 

� Marc BLONTROCK Schilderijen, beelden, 
foto 

 � Elisabeth MOSTREY Schilderijen 
   
vrijdag 7 augustus tot  
donderdag 13 augustus 

� Nicole LEFÈVRE Sculpturen 

 � Suzy MAKELBERGE 
 

Aquarel, schilderijen 

vrijdag 14 augustus tot  
donderdag 20 augustus 

� Patrick DELMOUZÉE Schilderijen 

 � Yvette VYVEY Schilderijen 
   
vrijdag 21 augustus tot  
donderdag 27 augustus 

� Danny MORLION Schilderijen, beelden 

 � Jeannine ROSSEEL Keramiek 
   
vrijdag 28 augustus tot  
donderdag 3 september 

� Redgie VAN TROOST Schilderijen 

 � Suzy VANHOOREN Beelden, sculpturen 
   
zaterdag 5 september tot  
donderdag 10 september 
 

� Roger FOCKEDEY Tekeningen, poëzie 
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Novembertentoonstelling 2015Novembertentoonstelling 2015Novembertentoonstelling 2015Novembertentoonstelling 2015    
SteSteSteStene ne ne ne tijdenstijdenstijdenstijdens    De Groote OorlogDe Groote OorlogDe Groote OorlogDe Groote Oorlog    

    

STEENE STEENE STEENE STEENE 1919191914141414----1919191918181818    

    

 
 

Duitse Zeppelin nabij Stene, Beeldbank Oostende (Pierre Wellecomme) 

    
Alvast tAlvast tAlvast tAlvast te noteren in uw agendae noteren in uw agendae noteren in uw agendae noteren in uw agenda    

    
Openingsuren tentoonstelling: 

 
 

Zaterdag 31 oktober van 14.00 tot 18.00 uur 
Zondag 1 november van 14.00 tot 18.00 uur 
Maandag 2 november van 14.00 tot 17.00 uur 

    
    
Op 15 oktober 1914 was het honderd jaar geleden dat Stene en omstreken bezet werden door het 
Duitse leger. Een bezetting die vier lange jaren zou aanslepen. Tijdens gevechten tussen het Belgisch 
en Duitse leger in het prille begin van deze “Groote Oorlog” en tijdens het eindoffensief in 1918 
sneuvelden verschillende jonge Steense dienstplichtigen.  
In de “Groote Oorlog” werd naast de vele militaire slachtoffers ook de burgerbevolking getroffen door de 
vele bombardementen en beschietingen.   
Met deze thematentoonstelling  herdenken we de militaire en burgerlijke slachtoffers en geven we 
aandacht aan de Duitse militaire bezetting van Stene. 
 
 
De toegang tot de tentoonstelling is zoals steeds GRATIS. 
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MET MET MET MET PAARD EN KOETSPAARD EN KOETSPAARD EN KOETSPAARD EN KOETS    DOOR DE SCHORREDOOR DE SCHORREDOOR DE SCHORREDOOR DE SCHORRE    
    
 

 

 

    

 
Met de huifkar door de Schorre. Er zijn verschillende 

route mogelijkheden: krekenroute; kidsroute; 
molenroute; permekeroute. 

 
De huifwagen is ook toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers (tot 4 per rit)    
    

Info bij:Info bij:Info bij:Info bij:    

Peter Pollentier  

0486/10.55.34 

www.tripelzwart.be 

info@tripelzwart.be 
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Stenedorpstraat 27 
8400 Oostende 
Tel: 059.80.08.82  
Gsm: 0478.97.88.70  
Gesloten: Maandagavond, Woensdag 
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Brouwerij StrubbeBrouwerij StrubbeBrouwerij StrubbeBrouwerij Strubbe    
Markt 1 
8480 Ichtegem 
Tel: 051 58 81 16 
Fax: 051 58 24 46 
info@brouwerij-strubbe.be 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

Praatcafé 

’t Steentje 

 

Steensedijk 92 

8400 Oostende 

℡ 0472 348543 

 
Gesloten op dinsdag 
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KENT U DE HEEMKUNDIGE KRINGKENT U DE HEEMKUNDIGE KRINGKENT U DE HEEMKUNDIGE KRINGKENT U DE HEEMKUNDIGE KRING    ’T SCHORRE STEENE ?’T SCHORRE STEENE ?’T SCHORRE STEENE ?’T SCHORRE STEENE ?    
    

Wij stellen ons graag even voor : 
 

Heemkundige kring “ ’t Schorre Steene” 
 

- gesticht op 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 tentoon 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 
 

- e-mail: heemkringschorre.steene@telenet.be 
 
 
 

U kan altijd ons tijdschrift sponseren en uw logo laten opnemen: minimum 
bijdrage van 15 euro15 euro15 euro15 euro 
    
    

Gelieve uw bijdrage te willen storten op het hierondervermeld rekeningnr. op 
naam van Heemkring ’t Schorre Steene en ons uw logo digitaal door te mailen. 
    
    

001001001001----0688371068837106883710688371----38383838    
    
    
IBAN:IBAN:IBAN:IBAN:    BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138    

    
BIC:BIC:BIC:BIC:    GEBABEBBGEBABEBBGEBABEBBGEBABEBB    

    
 
 


