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Woord Vooraf: 

Beste leden, 

De lente is een drukke periode voor de meesten onder ons 
want , Opendeurdagen , Communiefeesten en moedertjesdag .... volgen elkaar op. 
De Heemkring heeft naar de zomer toe diverse aktiviteiten op haar programma waar we 
onze leden op attent willen maken. 

In de eerste plaats moeten wij een reeks tentoonstellingen in de molen aanprijzen 
Ieder weekend van juli en augustus hebben wij in de Molen een artiest te gast. 
Zij brengen nieuw en gekend werk. 

In opvolging van onze geslaagde uitstap vorig jaar , zal de Heemkring 't Schorre ook 
deze zomer op zondag 30 juli 2000 een dagtrip uitstippelen . Zowel leden , familieleden 
als sympathisanten worden uitgenodigd voor een busreis die ons door West-Vlaanderen zal 
leiden. Wellicht gaat het richting Poperinge voor het Hoppemuseum of richting Kortrijk 
voor het vlasmuseum. Maar meer details over deze trip volgen nog ..... 

Even traditioneel is de jaarlijkse barbecue van en door de Heemkring. Deze zal georgaru
seerd worden in de beginperiode van september. 

De 12-jarigen van STENE deden op zondag 21 mei hun Plechtige Communie in het St
Anna kerkje en de kleinsten vieren hun Eerste Communie op donderdag 1 juni. 

De paardezegening is zoals alle jaren voorzien op de eerste zondag van juni , 4 JUN1 .. 

Verder wensen wij U nog een prachtige lente en zomer toe. 

Aline V anslembrouck 

i.o.v. Voorzitter P. Vandewal]e 
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Rustig gel~gen aan het Ste-Anna-kerkje te Stene-dorp ... 

Stenedorpsiroot 29 - 8400 OOSTENDE (Stene-dorp) - Tet.(059) 70 01 99 

Aangenaam verpozen in een rustiek kader 
Speciale dronken -Uitgebreide keuken 

oude gebruiksvooni:erp,m 

f. DENECKER 
Bouwonderneming 

JUBILEUM 1974-1999 

Vloeren, faiencen en verbouwingen 

Gsm : 096180.89.54 
Tel : 059/50.75.47 

Btw: Be 766.216.559 
Zilverlaan 23 Oostende 



* ALGEMENE VERGADERING : 
Dit jaar werd op zondag 2 april laatstleden onze jaarlijkse Alg. Vergade

ring gehouden in de molen waarbij alle leden waren uitgenodigd. 
Volgend jaar laten wij U allen de nieuwe datum kennen samen met een 

thema die ons geschikt lijkt om over uit te wijden. Wordt vervolgd .... 

* ZEVENDE DAG : praatshow met 3 mensen op het podium 

De molen mocht dit jaar voor een twaalf de keer de grote groep 
belangstellenden begroeten voor zijn jaarlijkse Zevende Dag. De molen was gevuld van 
voren tot achteren met leden en sympathisanten. Daarvoor onze dank. 

Aan de hand van deze stooibiljetten die door de bestuursleden werden 
thuisgepost, lieten wij U kennis maken met de uitgenodigde spraatgasten. 

Het bleek een zeer geslaagd trio, want het was er muisstil en de sprekers 
kegen alle aandacht . Zoals v~ hadden de afwezigen ongelijk. .. 
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Restaurant - Herberg - Tea-Room · Feestzaal 

de Vlasschaard 
B~ M.Therèse 

dagschotel steaks • pclir.g • snacks 
rt;lme keuze aan de kaart • 80 soorten speciale bieren 

zonneterras • banker.::cal 60 personen . 

• , 1 

. 1 . 

• 

rou\,m a:iltijden en vergaderingen (ook op maandag en dinsdag) 

Nieuw "Moandmenu" 
lek~er • fijn - democratisch 

Gesloten moondcg en dinsdag 

OUDSTRIJDER.SPLEIN 5 STENE-DORP TEL. 059 /80 38 01 

INVOERDER VAN DE FIJNSTE KAAPSE WIJNEN 

l<aaps~ __ \X(ijnen 
GROOT en KLEINHANDEL 

iedere zaterdag gratis proeven 

nieinv adres vanaf 1 mei '99 · 

Karperstraat 2 
Industriezone 
8400 Oostende Tel: 059/70.50.44 

Fa-x: 059/70.35.1 5 
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Momenteel is de derde faze van de renovatie van de molen te Stenedorp ingezet en naar het 
idee van Dries Degryse uitgewerkt. Ook de Zeewacht heeft daaromtrent een artikel uitgebracht. 

Zo wordt op de derde verdieping een gedeelte in een oude boerenkeuken gerekonstrueerd 
het andere gedeelte wordt een schoenlappersmuseum . 

t 

Op de tweede verdieping zal alles draaien rond de molen zèlf, van het graan tot bloem en baJ<lce-
rij .... 
Op de eerste verdieping zal het strikt Heemkundig blijven. 

Om dit allemaal te kunnen verwezenlijken doen we een warme oproep naar de mensen om ons te 
helpen. 

We zoeken een oude kleine boerentafel, een Frans kacheltje 
enkele oude pijpen , 4-tal oude paar schoenen , schoenlappersmateriaal , bakkerij
attibuten , oude koffiemolen , muurkoffiemolen en oude zittende poppen ..... 

Het kontaktadres voor dit alles : Dries Degryse , Perzikenlaan 28 OOSTENDE 
Tel: 059/80.17.32 

Onze hartelijke dank op voorhand . 

De mensen die momentee] het harde renovatiewerk uitvoeren zijn Louis Pincket en 
Dries Degryse. 
Louis is gekend door zijn vroegere renovatiewerken in de molen waarbij ieder verdiep 
een nieuwe houten vloer kreeg . Door dit lovende vakmanschap van een ervaren 
scheepstimmerman is men nu in de mogelijkheid het vernoemde museum-idee uit te 
werken. 

Doe zo voort!! Ook de dames kunnen altijd bijdragen om de opsmuk en de stofnet
ten aan te pakken . Bezige bîjen zijn steeds welkom!! 

In de nabije toekomst za1 de molen voor de bezoekers m en om STENE kunnen 
opengesteld worden. ( op afspraak) 

Aan alle medewerkers onze dank . 



Taverne-Tapasbar 

"Casa Domecq" 

Weekdagen: vanaf 12.00 111012-1.0011 
Zm-. ~Oll· enfeesrdagen: mnaf 10.00 11 ror ... 

sl11iri11gsdag: dond(rdag 

~ -

Steense dijk 60 
8400 Oostende 
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Tel.: (059) 80 43 4 I 

Restaurant - TaYerne • Grill 

't Pomptje 
De spec ialist ,·,m Cot.:: à !'os 

"Ribb.::tjes en Brochetten - Sc:impis 
gegrild op ia,·ast.:nen. 

k,.kr< tb:; open ,·:maf IS uur tN ::., uur 
z~1.:rJ:tg. w n,h; <n fr~,.tJag~n Junrl0r:-enJ <>p<n ,·:m 11.}0 l1ur !Ot 23 u11r. 

Sh1i1ing,Ll:Jf: "oen,J,1g. 

Oudmijdmpkin :2 
8-WO STE:s;E-DORP 

Oostc:nJt 

V:inaf 17.00 u. Td. 059/51 19 ➔6 
Fax 059/31 36 71 

Pri ,•é 059/31 33 50 



Oorlogskroniek van een dorpspastoor : 

Enigszins onverwacht zijn wij in het bezit gekomen van een uitgebreide tekst 

over de gebeurtenissen die zich tijdens de eerste wereldoorlog te Stene 

hebben afgespeeld. De tekst is geschreven door eerwaarde heer .Henricus 

Leroeye. Leroeye was de negenendertigste pastoor van de Sint-Annaparochie 

te Stene. Hij volgde in 1910 eerwaarde heer Ludovicus Maselis op en bleef 

hier tot 1919. Dan werd hij pastoor in Moorsele. 

Het relaas werd pas na de oorlog meestal chronologisch en als een soort 

memoires door hem opgetekend. Op het einde lezen we: 

" Bijna alles wat ik hierboven geschreven heb, moest ik uit het 
geheugen schrijven omdat al mijn aantekeningen en papieren 
gestolen werden ..... zekere data zijn mij ontvlogen en daarom 
heb ik mij dikwijls moeten verhelpen met te zeggen omtrent 
welken tijd het gebeurde.,, 

De leden van onze heemkring 'T Schorre kunnen van af dit nummer van ons 

kontaktblad in opeenvolgende afleveringen met de kroniek kennis maken. 

Wij menen dat het afdrukken van de tekst in het oorspronkelijke ( zeer goed 

leesbare) handschrift van pastoor Leroeye hier een meerwaarde betekent. 

Tenslotte gaat onze dank uit naar de heer Freddy Hubrechtsen van De Plate 

die ons de integrale tekst, afkomstig uit het Archivum Episcopale Brugense 

bereidwillig ter beschikking stelde. 

Veel leesgenot ! 

/.J_ , 
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,----------------------------------------, 
Alle dagen vers brood : open van 7 .30u tot l 8.30u 

Specialiteit : - boerebrood 
- zes granen 

Gesloten op woensdag 

*BAKKERIJ STENE* 

Molenaarshztis Carpe Die1n 
Uitgebreide kcart • Mogelijkheid tot organiseren van feestjes 

Traîteurdienst aan rnat!ge prijzen .. 
PRACHTIG ZONNETERRAS MET ZICHT OP 17E EEUWSE MOLEN ! 

Wij z1n e!\<e ecg epen van 11 u30 tot slui tingsuur. 
· t Kauken7;e is open van l 2u tot 14u30 en ven l Su tot 23u 

Zondogcvcnd tot 22u. G'3sloten op mocndog en dinsdag. 
's Nomidccgs Tee-Room met verse pcr.r.e!<oeken en heer!lji<e desserts 

STENED0RPSTRAAT 4 Sl"ENE-DORP TEL. 059/80 57 84 

1 



Oude gebruiksvoorwerpen: 35 

Hoefijzers voor runderen 

* Beschrijving: 

volledig uit ijzer vervaardigd 

Tot. Lengte = 13 cm 
Breedte = 6 cm 

Hoogte beugel = 6 cm 
Max. Dikte = 6 mm 

leder hoefijzer bevat vijf verzonken spijkergaten 

* Gebruik: 
De hoefijzers werden gebruikt bij runderen (meestal ossen). Ze 
werden gebruikt om hun hoeven te beschermen tegen het 
afslijten op de geplaveide wegen. Het rund als trekdier werd veel 
gebruikt tijdens de oorlog, daar de paarden werden opgeëist 
door de bezetters. 

* Werking: 
Aangezien een rund een gespleten hoef heeft, kon men een 
gewoon hoefijzer zoals bij paarden niet gebruiken. Hier heeft men 
twee verschillende hoeven nodig nl: een linkse en een rechtse. Bij 
het beslaan van de hoef kan men maar aan de buitenzijde de 
spijkers bevestigen en de opstaande hef overplooien over de 
gespleten hoef. 

Te bezichtigen in ''Gasthof Vossenhol" 

Devos Hugo 



UIT SYMPATHIE 

LEEF VERSTANDIG 

FIETS GEZOND 

KOOP UW FIETS 

BIJ DE VAKHANDEL!! 

G.rill 

Huize Gezelle 
Specialiteit : Vleesbrochette 

Open op rnaandag, donderdag en vrijdag vanaf 18 uur 
Weekend vanaf 11 .30 uur 

Gesloten op dinsdag en woensdag 

STENEDORPSTRAAT 27 STENE-DORP TEL. 059/80 71 28 



ZOMEREXPO'S 2000 
HEEMKRING 't SCHORRE 

* 7-20juli : Mireille V anderbeke 

*21-28 juli : Gigi Decrop-Praet & Roger Fockedey 

*29 juli te1n 3 aug.: Trees Boudry 

* vanaf 4 aug : Rita P olet & Monique Colman 

*12 aug : AVONDMARKT 

*15-24 aug : Sonia Helmont 

*25-31 aug: Blomme Luc 

* 1-7 sept : Kenneth Lowyck 
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Oostende, dat is in de eerste plaats het strand en de zee. Maar Oostende 
heeft nog wel heel wat meer te bieden. Haar polders en kreken bijvoorbeeld 
Al genieten ze dan wel minder bekendheid dan hun Meetjeslandse collega's, 
in schoonheid en natuurwaarde doen ze er nauwelijks voor onder. Graag 
nodigt De Grote Klok je uit voor een rondleiding. 

'Groene 62' 

Onze krekenwandeling start aan de zoge
naamde 'Groene 62', de oude treinbedding 
tussen Oostende en Torhout. die ons een heel 
eind meeneemt doorheen de polders. Zo wan
delen we ondermeer langsheen de rietloze 
Sluiskreek waar smienters overwinteren. 
Aan de andere kant passeren we de 
Zoutekreek, waar wintertalingen dan weer de 
bescherming van een rietkraag verkiezen. 
Later op het jaar treffen we er ook de kleine 
karekiet, de blauwborst en de bruine kieken
dief aan die hier hun nageslacht komen uit
broeden. 

o Foro Dirk vannoecke 
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De Keignaert 

Na een flink stuk wandelen langs het grqot 
Poldergeleed en de natte weilanden komen 
we aan de Keignaert. Deze 11 hectare grote 

_ kreek beschikt over een uitkijktoren die het 
observeren van watervogels en ander moois 
een stuk makkelijker maakt. 
De Keignaert is een belangrijk overwinterings
gebied voor watervogels zoals de kuifeend, 
de grote zaagbek of de fuut en ook voor roof
vogels zoals de velduil en de blauwe kieken
dief. Bovendien vriest dè keignaert zelden 

C Foto Frans 1/andewa//e 

C Foro Frans Vande-.wlle 

dicht waardoor ze voor onder andere de aal
scholver, de blauwe reiger en de ijsvogel een 
ideaal visgebied vormt. 

Natuurherstelwerken 

Het beheer van de polders en kreken door de 
vzw Natuurreservaten en een aantal 'natuur
herstelwerken' zorgden voor een snelle terug
keer van bruine kikkers en libellen en hopelijk 
kunnen we er in de toekomst ook weer gan
zen en andere meer zeldzame vogelsoorten 
begroeten. 

CFoto 
frans VandewaUe 

Toegankelijkheid 

De Oostendse polders en kreken zijn vrij toe
gankelijk voor het publiek. Een bezoek van de 
gebieden is echter alleen mogelijk met een 
geleide wandeling. Dat kan niet tussen 
15 maart en 15 juni (dan is het immers 
broedseizoen). 
Enkel de Zwaanhoek wordt niet bezocht 
tijdens de wandeling. Daarvoor moet je de 
fiets op. Een beschrijvïng van deze fietsroute 
en alle verdere informatie omtrent de 
Oostendse kreken en polders kun je krijgen 
bij de vzw Natuurreservaten, Dirk Vanhoecke, 
tel. 059/ 32.29.29 of via de elektronische 
snelweg, op www.natuurreservaten.be. 



WIST JE DAT ...... ???? 
- het feestcomité de organisatie van de markten (avond- en kerstmarkt) zal 

overnemen . Deze bijzonder dynamische ploeg zou kerk en molen 
toegankelijk houden tijdens deze gebeurtenissen .. 

- onze Dries Degryse , een mooi "STIL LEVEN" aan het creëren is óp de 
tweede verdieping van de molen . Graag deed bij een algemene 
OPROEP voor : 

- oude boerestoof 
- oud schoenmakersmateriaal 
- oude opsmuk en sfeermakers 

ALLES 1s steeds WELKOM!!! 

- Dries en Louis hebben het kader met de Hondenvlag mooi heropge
knapt. 

- De tuin rond de molen zal worden opgekuist en verhoogd door de 
Stadsdiensten van Oostende. 

- De kleinzoon van bestuurslid Dries Degryse , Bart Denecker deed samen 
met Kristof VerkouiJle en Gaëlle Coppin ,zoon van Aline Vanslembrouck en dochter 
van een van de leden, hun Plechtige Communie in het ST.Anna-kerkje . Niels Denecker 
doet op 1 juni zijn Eerste Communie . 
Proficiat aan de Vormelingen en hun families ! ! 

-De heemk:ring heeft kontakt genomen met de Stad OOSTENDE voor de 
heropsmuk van de buitenmuren van de molen die erg aan het 
verkleuren zijn. 

- Heel binnenkort de Oude Huifkar rond de molen als decoratie zal te zien 
zijn. Enkele bestuursleden zullen hun borstels bovenhalen en de kar waterbestendig 
maken . Nadien gaan we hem versieren met zomerbloeiers van eigen kweek ..... 

0 

' 



Wij stellen ons graag even voor : 

Kent u de heemkundige kring 
" 't Schorre Steene " ? 

De heemkundige kring" 't Schorre Steene" : 

werd gesticht op 28 februari 1978. Wij bestaan dus 20 jaar! 

heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene levendig te houden via 
tekst en beeld. 

is gehuisvest in de molen van Stene-dorp : meer dan een bezoek waard ! 

richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van het dorp. 

geeft aan plaatselijke kunstenaars de kans hun werken tentoon te stellen in de molen 
gedurende de maanden juli, augustus en september. 

denkt ook aan de kinderen : wij houden een jaarlijkse kinderrommelmarkt met "molenworp". 

geeft voordrachten, organiseert een "Zevende dag", een barbecue, een "zieltjesavond". 

geeft drie maal per jaar een tijdschrift uit voor de leden met daarin heel wat nuttige 
informatie. 

wil aandacht hebben voor Stene-dorp, maar evengoed voor de Konterdam, de Meiboom, 
Stene-Statie, de Hoge Barriere en de Nieuwe Koerswijk. 

Een vereniging is rnaar sterk door haar leden. Daarom doen we een oproep aan alle 
sympathisanten en geïnteresseerden : Steun ons en sluit u aan bij onze heemkring. 
U kan lid worden door het storten van 250 frank op het rekeningnummer 
001-0688371-38 of door het rechtstreeks betalen van dit bedrag aan één van onze 
bestuursleden. 
iedereen is welkom. 


