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W O O R D J E VAN DE H O O F D MA N. 

'T SCHORRE GROEIT 

On 20 maart kenden wij een suksesvolle algemene verr;aderinc; . De 

vooravond van de nieuwe lente bracht ons ook nieuw geluid . Meerd ere 
interessante nieuwe bestuursleden beloofd.en hun vaste medewerking . 

De ongeveer vijftig aanwez i ge leden en belangstellende waren unaniem 
van oordeel dat wij onvervaard moesten doorgaRn en dat wij aldus 

\"/el de wind in de zeilen zouden krij gen. Intussen i s dat laatste 

tromiens al e;ebl eken : er komt me er animo :h de drukker bij gewoonde 
bestuursbijeenkomsten , interessante projekten wo rden ter tafel e;e 
l or;•l en de planning van to ekomstige akti vi tei ten krijgt stilaan 

vor m. 

/\.ls nieuwe secretaris werd Roc;er Fockedey aanr:;es t eld . ·Hij heeft 

sinrls bedoeld e algemen e ver gadering, reeds blijk r;egeven van zijn t oe

wij ding aan onze zaak en door zijn efficiënt optreden heef t hi j al 

zijn s poren verdiend . 

Wi j danken ont s l ar,nemend sekretaris Henri Desmedt voor zijn pio

nierswerk en hopen hem nog vaak op onze bestuur s- en andere samen
kom~ten te mo ~en be~roèten . Omwille van zijn bevoegdheid, zij n 

bezadir~clheirl en zijn vroegere prestaties lcwrnen noch t-Jillen wij 
h em mis r; en . 

ue ni euwe bestuurs leden zi jn : 1/andewalle .t' ., Verkempinck F ., 
Devl am L. , Nû:y'its .·O. ,:,n Struye Mark . 

Wi.j richten hierbij een oproe_p tot de:r.en onçl er de bestü1~r$.l edcn 

v11n het eP.rste uur , die 81 d:::tn n iet verontschul rli 1··n., r'le l n. ç1 t s t A ti ;irl 
de ver~aderingen nie t meer hijwoonr'len : zij ~e l teven ons ~rin~en~ ~e 
l atr::n 1·retcm of 7,i,j berei<l r.i~n verrler r.ier; te ·, e " l-,;n en ,Jns rer;olmntir; 

op de bes t uu rsv,·,r,,a<l ·' rin_·en 1;c:: ··,;:':sc 1·,1jn,:·, , rl n.n 1·1e l oF 7.i. ,1n (;J1 l~r: l .-i l s 
r,; e1,roon lirl i.n [;<rnr.hreven •··ensen te blijven . 



Konl;l'lkten wP.r.den o( 1•1or ,lün ,~cler,rl voor el'l'n voordracht. ovei:- men8en, 

toest:□nn.rm en hnl evcnisscn i.n het oune Stene , dooi:- ,lhr . Verkcmpi nck 
evennls voor een diavoordrachl; over· rle wind.molens • in on7,e :stref!lc , 

rloor dhr. Devos . 

Er :1:ijn nor:; Ande:re plannen on hflt r;e touw , o . m. voor er-m 1·!an11el
Roektocht in het najnar. Wij vesti~en ook ~e aandacht op de m,An
del ijkse tentoonstellinr, van on~e archieven; die voortdurend a8ngroei
en, en waar::i.nn on7,e archiv:'lris R. Oecr op zijn bestP. 7,orc;en hes t;cedt. 
Deze aktiviteit r;rijpt tel kens plnats op de tweede ,,;ondaG, 's voor
miclch()S t e 10 t11ir 30 in het Vossenhol. Het loont werlccli ,ik de moei
te e ven a nn te lopen. Alle l eden wor~en hiertoe dnn ook vnn h"rte 

uitGenodiscl . Er valt steeds wat nieuws te bekijken en te le~en 1 

Op de j ongste bestuur s vergaderin~ ven 8 mei jl . werd vost~esteld 
dat talrijke l enen vnn 1978 h11n inscbrijvin0 nor, niet hadden herni"uwd 
hoewel ons vori r; periodiek een oproep en ook een stortinr;,;formnlicr 
bevatt.e met rle,,;e rloel P.in-:1.en . llet weze ons toee;0l.aten lnnr;s de:r.e 
WeB no1~mna.ls bij de bedoel<le leden aan te dringen om zonder ve,:-rler 
~ralen hun bijdraBe voor het lopen~e janr te willen vereffenen. 
llun spontan e reakt ie 1,011 ons veel administratief werk nn tijd be

sparen . Leden van 1978, wij rekenen op u 1 

Een hele reekn nieuwe leden zijn anderzi,ids dit j::i:1r onze ranr~en 
reeds komen vervoe .. :en . llun a,inslui tin1:, oi:i ons een hart: onder cle 
riem ; wij heten hen dan ook vnn harte wel kom . ~ij vormen het beste 
bewiji, tl.at onze TleemkrinG leeft 1 

Ik wens ann allen veel lnesgenot on onn periodiek , dat ,,;ienderoBen 
r;roeit en interes~anter wordt. En met het bestnur hoop ik op onze 
nktiviteircn , die te gepas~e t ijde ,,;ullen worden nanGekondiGd, heel 
veel led~n te moGen be1:,roeten, om snmen nnn heemkunde te aoen 1 

Leve "t Schorre" 

Vandamme M. 



HET HOEKJE VAN DE ARCHIVARIS 

E:lke tweerlr. :,;on,tar; vç1n de m,iF1nd, van '10 uur 'iO tob 12 uur, J.s e r 

heemlmmlige bije,rnlconst h) 't zaaltje van I t Vossenhol . 

Bibliotheek en nrchief van de heem,, rin(j is t e r in~nr;e en rle mus e\Jm 

verznmelin~ te bezichti~en. 

F;nkele l}::m 11ins l;en v.an de l<rints 

Hangar. 

0002 

0005 

0008 

000.?.1~ 

Omschri,jving en herkomst. 

Boek ''Stene, een dorp in een stad". 

doo-r Henri De Smedt en W. Lievens. 

Gift Henri De S11redt. 

Vergrotj ·lg van J.uchtf'oto : Stene norp. 

genomen 4- juni 1937. 
Kring; van fo to eigendo111 Dhr. Verkem

pinck F . 

Overdruk: Stene na het Beleg van 

Oostende door Lic. Van de \'la l.Le F. 

Gift Dhr Van d e Walle I'. 

Ostendiana II : J!l(lrboek van de V. V.11 • 

Oostende ·197!.5. 
Aankoop. 



0025 

0026 

0028 

Ostendiana III 
Oostende 1978 
Aankoop 

J aa rboek van de v.v. r. 

Het oude Oostende en Zijn Driejnrie;e 
Belegering (1601 - 16011-) 

door E. Vlietinclc, Oostende 1R97 -
Herdruk 1975 
Aankoop 

Bel Pier Petrol 

Konterdam Stene 

1911-5 
Pier Loocke. 

Gift Dhr. Verkempinck 

Wie kan ons me er vertellen over Pier Petrol en zijn bel ? 

Giften van dokurnent en of voorwerpen van heemkundir;e wa11 rcle word.en 

met dank aanvaard. 

Voorzien voor de maanden juli en augustus 

Grote lleP-mkundi~e Prijsvrr-.i.D.g Wedstrijd 

open voor alle kinderen van Stene 

OECHOP ROJ3@T. 
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ALS ... 

Als 
àe schorre moet wijken 

voor de status 
van de nieuwe rijken; 

als 

de karresporen 
worden overGoten met beton ; 

als de paardekracht 
wordt ui tgedrulct 

in potentieel vermogen; 

als de kreken worden uitgezogen ; 

dan is de tijd gekomen 
dat wij 

alleen nog 

van ons schorre kunnen dromen ; 
••• en dromen zijn bedrog. 

R. Fockedey - juni 1979 
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0 UD E GEBRUIK S VOORWERPEN. 

------------------------------------ .-----

OPHANGSTEL VOOR WILD 

Samenstelling : 

- vol lediB uit zacht s taal 
( plaatijzer ) 

- in de vorm van een kroon 

met haken voorzien 

afm. ~ krooncirkel 'jO cm . 

Gebruik 

Ophan13en van wild i n d.e periode 

tussen de jacht en he t be reiden 

en voor het behoeden van katten, 

ratten enz.. .. Werd ook 13ebruikt; 
om worsten te dr a~en. 

Men treft het toestel het meest 

ann i n knstelen en boerderijen. 

VJerkin~ : 

zeer e~nvoudi c , knn omhonG en omla nG Gelnten worden door middel 

van een koord door ~wee vaste punten te l aten releiden . 

f, 

N. B. : Dit toeol,0.l i s 1;0. hezichtir;en in he t "(;nsthn r Vor1senhol.". 

11. 0.IWOS · 



HOMO NOVUS 

Een nieuwe 13enerotie 
van 13estuurde p;enen . 
Tussen nnrde 

en maan 
je eigen lichaam 
als een stunrcabine 

loodsen 
naar een put 

er13ens in de ruimte, 
waar alleen maar ruimte is 
en niets 
dan lege ruimte . 

Een nieuwe generatie 
van ges·toorde genen. 
Grijpen in ijle sferen 
naar Utopia. 
Genetisch spel 

van onvoltooide kansen ; 
een or deloze orde 
van genianl geschapen zelfvernietiging. 

R. FOCKEDEY 



BERICHTEN 

1 . Kursus heemkundige vorsers . 
Het l'/estvlanms Verbond van Krine;en voor Heemkunde schrijft een 
kursus uit voor Jieemlcundige vorsers . 
Wie belangstelling heeft kan inlichtinc;en bekomen bij : 

R.. Fockedey 
Melkerijstraat 2 
f\4-00 Oostende 'Pel 059/50 14- rir.; 

2 . Wij verwachten u elke tweede zondag van de maRnd in ons lokaal 
( ' t Vossenhol) tussen 10. 30 en 12 uur. 

3 . Oproep. 

- u krijgt er inzae5e in ons achief en bibliotheek 
- u kunt er voorstellen inuienen 
- u kunt er uw bijdrage kwijt 
- u kunt er bovenal r_:;ezellie5 keuvel en over al 1 es \•iat ver-

band houdt met Stene en ommeland van vr oeger en nu . 

- Heemkunde is ook bijdra[;en tot volk1rnpvoedin(;. 
Door uw kennis over te drae;en aan iedereen , helpt u 
dit te verwe~enlLjken . 

- Wi j vrae5en lane5s deze wee; aan IEDEHEEN die over p;ep.;evens 
beschikt (berichten, teksten, foto ' s , knarten , kran ten
knipsels , voorwerpen enz •.. ) om zich met ons in verbin
dinc; te s t ellen . 
Geïsol eerde kennis is geen kennis en e;;v,t uil;eindeli;jk 
verloren voor iedereen . 
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