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BESTUURSLEDEN HEEMKRING ’ t SCHORRE STEENE 
 
 
Daniel Deschacht 
 

Lotuslaan 19 
8400  Oostende 

0498 927511 
daniel.deschacht2@telenet.be 
 

Roland Defever 
Penningmeester  

Gistelsesteenweg 228 
8400 Oostende 

059 505150 
roland.defever@telenet.be 
 

Katrijn Dhooghe-Compernolle 
Secretaris 

Roerdompstraat 57 
8400 Oostende 

059 508327 of 0475 367232 
katrijn.compernolle@skynet.be 
 

Robert Lisabeth 
Redactie tijdschrift 

Heidebloemstraat 24 
8400 Oostende 

059 503109 of 0497 848449 
lisabeth.robert@gmail.com 
 

Raoul Decrop 
 

Steensedijk 146 
8400  Oostende 

059 800847 
raoul.decrop@telenet.be 
 

Roger Fockedey Melkerijstraat 2 
8400 Oostende 

059 501486 
 

Hugo Devos Stenedorpstraat 29-31 
8400 Oostende 

059 700199 
Zilvervos1@telenet.be 

Laurenzo Theuma Stenedorpstraat 45 
8400 Oostende 

0472 418154 
boeremarkt@hotmail.com 
 

Dirk Coghe Druivenlaan 16 
8400  Oostende 

059 700964 
dirk.coghe@telenet.be 
 

Aline Vanslembrouck Schorremolenstraat 1 
8470 Snaaskerke 
 

alinevanslembrouck@hotmail.com 
 

Wim Cordy Ter Zwaanhoek 27 
8400 Oostende 
 

wim.cordy@telenet.be 

Patrick Delmouzee 
webmaster 

Kraanvogelstraat 36 
8400 Oostende 
 

059/509806 
delmouzee.patrick@skynet.be 
 

Philippe Menu 
Coördinator Zomerexpo’s 

Waterlelielaan 11 
8400 Oostende 
 

 

Paul Vandewalle  
Erevoorzitter 

 paul.vandewalle2@telenet.be 
 
 

 
Website: https://www.steneheemkring.be 

 
e-mail: heemkringschorre.steene @telenet.be 
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•  Schenkingen en sponsors 
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•  Kent u de heemkundige kring ’t Schorre Steene ? 
 

 

 

 
 
 

Uw tijdschrift digitaal ! 
 

Wenst u naar de toekomst ons contactblad digitaal te ontvangen ?  
Voordelen:  
 
 is in kleur 
 sneller iets opzoeken 
 je spaart ruimte  
 je vermindert de papierberg 

 
 
Stuur een mailtje met je voorkeur naar heemkringschorre.steene@telenet.be 
 
o Enkel nog digitaal 
o Enkel hardcopy 
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Lidgeld 2019 
 
 
 
 
Het lidgeld voor 2019 bedraagt 15 €  en kan betaald worden op rekening  

BE24 0010 6883 7138 
van Heemkring Schorre Steene 

 
 
 
U kan altijd ons tijdschrift sponseren en uw logo laten opnemen: minimum 
bijdrage van 25 euro 
 
 
Gelieve uw bijdrage te willen storten op het hieronder vermeld rekeningnr. op 
naam van Heemkring ’t Schorre Steene en ons uw logo digitaal door te mailen. 
 
 

BE24 0010 6883 7138 
 
 
BIC: GEBABEBB 

 
 
 
 
 
 

WEBSITE 
 
 
 
Neem ook eens een kijkje op onze website.  
Hier kan je onder andere terecht voor het opvragen van het nieuw reglement van 
de zomertentoonstellingen 2019 en het bijhorend inschrijvingsformulier. 
 
 
 

https://www.steneheemkring.be/ 
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Uitgave  boek 
 
 
 

 “Tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog van Stene” 
 
 
Met de jaarlijkse tentoonstelling 2018 werd ook een boek uitgegeven “Tekstaffiches uit de 
Eerste Wereldoorlog van Stene. 
 
Het geschiedkundig belang van de oorlogsaffiches is zonder twijfel zeer groot. De affiches en 
de geschreven berichten waren het belangrijkste en enige communicatiemiddel tussen de 
diverse overheden en de bevolking in het door de Duitse troepen bezette gebied. 
Alle aspecten van het dagelijks leven kwamen op de affiches aan bod. 
Het ging om de voedselvoorziening in brede zin, regeling van de markt, opeisingen allerhande, 
afschrikwekkende affiches over terdoodveroordelingen, mededelingen betreffende militaire 
verrichtingen, maatregelen tegen besmettelijke ziekten, samenscholingsverbod, hondsdolheid, 
enz…  
 
Het boek samengesteld door Daniel Deschacht en in eigen beheer uitgegeven door de 
Heemkring ’t Schorre Steene op een beperkte oplage is nog beschikbaar 
 
 
Technische informatie 
 
Formaat : A4. 
In kleur – garengenaaid gebonden – 128 
bladzijden. 
 
Kostprijs :  24,00 €. 
Leden aangesloten bij de heemkring krijgen een 
korting en betalen slechts 22,00 €. 
Verzendingskosten zijn niet inbegrepen. 
 
Geïnteresseerd ? Stort dan het verschuldigde 
bedrag op het rekeningnummer van de 
heemkring   
BE24 0010 6883 7138 - GEBABEBB 
Gelieve duidelijk te vermelden “Boek 
Tekstaffiches” en uw adres. 
 
Of neem contact met een van de bestuursleden 
 
 
E-mail: heemkringschorre.steene@telenet.be 
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Beste leden en sympathisanten, 
 
 
 
 
2018 was een heuglijk jaar. De Heemkring bestond 40 jaar en dat werd gevierd 
met onder andere de uitgifte van een jubileumpostzegel, die nog steeds te 
verkrijgen is, en met een lunch op een zomerse zondag in de kinderboerderij “ De 
Lange Schuur”. 
 
Naast de terugkerende activiteiten als de Zevende dag en de 
zomertentoonstellingen hadden we in november de tentoonstelling 
“Tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog van Stene”. De tentoonstelling viel 
samen met de publicatie van een boek over dit onderwerp. Wij kregen hierbij de 
gewaardeerde medewerking van de stad Oostende, dienst Cultuur en van 
Kusterfgoed.   
 
In de loop van het jaar schonken verschillende personen foto’s, documenten en 
voorwerpen van Stene. Dit toont aan dat er toch nog belangstelling is voor het 
verleden van de kleine landelijke gemeente Stene en de schenkers dit voor het 
nageslacht bewaard willen zien. 
 
Voor 2019 werd het reglement voor deelname aan de zomertentoonstellingen in 
de molen op enkele punten aangepast. Het inschrijvingsformulier en het 
reglement kunnen geraadpleegd en gedownload worden via onze website 
https://www.steneheemkring.be. 
Belangrijkste wijziging evenwel voor 2019 is de aanpassing van het lidgeld van € 
10 naar € 15. Stijgende kosten (vnl elektriciteitskosten) noodzaakten ons tot 
deze verhoging. Wij hopen dat onze leden daar begrip zullen voor opbrengen 
want zonder hun lidmaatschapsbijdrage en deze van de sponsors is de 
vereniging niet leefbaar. 
Op het programma staan verder een breughel- en kaasavond voor alle leden en 
niet-leden; de algemene ledenvergadering met aansluitend de “Zevende Dag”; 
een voordracht; onze alom gekende zomertentoonstellingen en de jaarlijkse BBQ 
in september. 
“Oude landbouwwerktuigen” wordt het thema voor de jaarlijkse 
novembertentoonstelling. 
 
In naam van het bestuur wensen wij alle leden een gelukkig en voorspoedig jaar 
2019 en hopen jullie op een van onze activiteiten in de molen te mogen 
begroeten. 
 
Daniel Deschacht 
 
 
 
 



40ste  jaargang – nr. 2 blz. 7 

 
 

 

 

NACHT IN DE STAD 

 

 

Koele stad. 

Kale maan. 

Een schuwe schaduw 

van een vage silhouet 

schuift onzeker 

over het geplaveide plein; 

zonder doel, 

zonder besef van tijd, 

en verdwijnt 

zonder teken 

van enig zelfbewuste zijn. 

 

R.G. FOCKEDEY    uit    “AMBROZIJN” 
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PROGRAMMA 2019 

 

 22 maart : Breugel- en kaasavond,  
inschrijvingen en betaling van 15 euro  wordt verwacht tegen 18 maart 2019 op ons 
rekeningnummer : BE24 0010 6883 7138 

 

 20 en 21 april : tentoonstelling door de Fotoclub Ter Streep. 

 

 28 april om 10 u 30 de Algemene Ledenvergadering met om 11 uur aansluitend de 
traditionele 7de Dag met gastsprekers.    

 

 14 juni tot en met 5 september de Zomertentoonstellingen in de Molen     

 

 6 september de BBQ 

 

 1 november tot en met 3 november de jaarlijkse tentoonstelling.  

 

   
 

De opening van de novembertentoonstelling ‘Tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog’. Met v.l.n.r. 
Erwin Mahieu, Daniel Deschacht,Nick Vanslembrouck, burgemeester Johan Vandelanotte, Roland 

Defever, Hugo Devos en Florette Zutterman. 
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Archeologisch Onderzoek van de gemeente Stene (Oostende) – Late 
Middeleeuwen  (1200 – 1500) en Post Middeleeuwen (1500 – recente 
tijden)  
 

Bron : Licentiaatsverhandeling R.U.G. 2de licentie geschiedenis – richting Oudste Tijden.  

Auteur :  Martine Decoster (waarvoor dank om dit gedeelte uit  haar studie te mogen 
gebruiken als basis voor dit artikel) . Aardewerk werd aan de Heemkundige Kring ’t Schorre 
Steene  geschonken door Martine Decoster, waarvoor onze dank.   

Bewerking en synthese : Erika Wybouw  

 

Late Middeleeuwen   
 

  
  

De grote middeleeuwse ontginningsbeweging, die reeds in de vorige periode aanving, zet zich 
in de   13de en 14 de eeuw verder, totdat alle geschikte gronden in cultuur waren gebracht.  
Ten gevolge van deze grootscheepse ingrepen in het nog resterende natuurlandschap krijgt het 
landschap in de Vlaamse kuststreek een totaal nieuw uitzicht.  Op de vijf plaatsen waar zich 
reeds tijdens de volle middeleeuwen een landbouwbevolking had gevestigd, gaan zich ook in 
de late middeleeuwen bewoningsactiviteiten voordoen.  Nog zeven andere woonsites worden 
gedetecteerd die niet werden voorafgegaan door Romeinse of vol middeleeuwse 
bewoningsactiviteiten.  Deze sites in de onmiddellijke omgeving van de Zijdelingsevaart die 
haar rol als verbindingsweg nog niet had verloren.    

Het zijn steeds Einzelhöfe, afzonderlijk gelegen boerderijen die van elkaar geïsoleerd zijn.  
Dit feit zal een verdere vertakking van het wegennet ongetwijfeld bevorderd hebben.   

Uit de bodemkundige gegevens kan afgeleid worden dat de sites zich zowel op de betere, 
drogere gronden als op de lagere, minder voor bewoning geschikte gronden vestigden.    
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Post Middeleeuwen   
 

  
  

 

Moderne bewoning ter plaatse, verdere uitbreiding van de urbanisatie of door de aanleg van 
het luchthavencomplex, verhinderde het recupereren van oppervlakte materiaal.  Alle 
gegevens in verband met deze periode werden bijgevolg uit cartografische en historische 
bronnen gehaald.  

De meeste woonplaatsen schijnen aan het bestaande wegennet onderworpen te zijn.  Site 
bestaande uit een +/_ rechthoekige woonzone, waarop een rechthoekig, langgevelig 
gebouw staat.  Woonzone omlijnd door een enkelvoudige walgracht.  Moated sites, 
internationale term voor een complextype bestaand uit enkele gebouwen binnen een 
omgrachting en dit niet zozeer als een echte bescherming tegen een serieuze aanval of 
belegering maar wijzen veelal op een relatieve welstand.  Deze bouwstijl vooral aangelegd 
vanaf de 13de eeuw.  Verder bespreken we een typisch voorbeeld van deze bouwstijl onder 
het hoofdstuk Sint Clara fort.    

Niet alleen de hoge en droge gronden komen in aanmerking voor bewoning.  De snelle 
ontwikkeling van de draineringtechnieken zal dit zeker ten goede komen.  Opvallend is wel 
het totaal ontbreken van ook maar iedere vorm van bewoning in de gebieden ten zuiden van 
de Schorre dijk en het deel van de Steense dijk dat de Schorre dijk met de Gouweloze kreek 
verbindt en ten westen van de dijk aangelegd op de linkeroever van de Gouweloze kreek. 
Deze gronden behoren namelijk tot de Snaaskerke en nieuwe polder die respectievelijk van 
1721 tot 1808 en van 1664 tot 1700 onder water kwamen te staan als spoeldokken.  De 
havengeul van Oostende had sterk te lijden van de verzanding en zij kon slechts op diepte 
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gehouden worden door te ‘spoelen’ met achterwateren.  Door de uitschurende werking van 
het in en uitstromend zeewater werd het zand uit de havengeul meegesleurd.   Sterk 
contrasterend hiermee is de St.Catharina polder die eveneens als spoeldok fungeerde van 
1626 tot 1700 en van 1721 tot 1744.  Niettegenstaande zijn in deze gebieden talrijke post 
middeleeuwse woonsites aanwezig.   

  

Rijbewoning gaat zich ontwikkelen langsheen het basis wegnet terwijl de Steense dorpskern 
naast zijn landelijk uitzicht al spoedig een moderne bewoning zal kennen.  De Langestraat 
of Chemin de Nieuport à Ostende en zoals de naam zelf zegt verbindt Nieuwpoort en 
Oostende.  Deze moet echter op het eind van de 19de eeuw in verval zijn geraakt.  De Prins 
Roselaan gaat nog steeds voor een groot gedeelte door op deze weg.  De Langestraat kruist 
de steenweg Torhout-Oostende.   
 
Torhoutsesteenweg.  Deze belangrijke weg werd aangelegd in 1766.  De toponiem Hoge 
Barrière zou teruggaan op een vroegere herberg annex Tolhuis dat rond deze tijd moet 
opgetrokken zijn, terwijl het ‘hoge’ zou slaan op hoger gelegen ten opzichte van de 
omliggende landbouwzone.   

 Herberg d’Hooghe Barrière vroeger Eerste Barrière Huys.  (zie meer informatie in het boek 
Cafe’s van vroeger en nu. Uitgave van de Heemkundige Kring ’ t Schorre  Steene)  

  

Koeienstraat werd Maurits Sabbestraat.   
De Steensestraat kreeg de naam Zilverlaan.   
De Dorpsstraat werd Stenedorpstraat. 
De Klaverstraat werd Sint-Janstraat.   
 
Benevens deze wegen waren er talrijke aardewegen en voetpaden die de geïsoleerde 
boerderijen onderling met hun akkers, met grotere wegen en  met de dorpskern verbonden.  
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UIT DE OUDE DOOS 
 
 
E.H.B Joseph Gezelle, geboren te Brugge, gewezen onderpastor te Lendelede, te Clercken 
en te Zillebeke, pastoor te Steene waar hij overleed op 18 juni 1903. 
Oud 63 jaren en 4 maanden. 
 
Meer staat er niet over hem geschreven in het hoofdstuk "Pastors van Steene " uit het  Liber 
memorialis van de parochie Sint Anna Stene. Zonder concurrentie  het magerste beestje voor 
het weergeven van de levensloop en  gedane werken  van het ganse hoofdstuk. 
Dat er veel meer te vertellen valt bleek toen  er van tussen door mij verzamelde copies  er plots  
volgend krantenknipsels  te voorschijn kwam  met als titel :” Uit de oude doos”. 
 
Raoul Decrop 
 
UIT DE OUDE DOOS 
Nonkel Seppen te Stene 
  
door Marcel Leeuwerck 
 
Op het kerkhof van Stene staat een neogotische grafzerk uit 1903 van pastoor Josephus 
Gezelle , de jongste broer van de beroemde dichter Guido. 
Deze pastoor doorliep - zacht gezegd - een bizar curriculum. Wij zijn immers uitbundig over zijn 
avonturen ingelicht door zijn literair zeer begaafde verwanten, Broer Guido striemde hem soms 
in zeer in vloeiend verzen. Ook neef Cesar Gezelle rekende af met zijn heeroom. maar vooral 
neef Stijn Streuvels beschreef Josephus ongenadig in zijn" kroniek van de familie Gezelle" 
(1960) 
Wij willen deze lectuur warm aanbevelen. Ze levert immers aan onze generatie niet alleen de 
levensloop van een buitenbeentje van de familie maar ook een intiem beeld van het saaie 
gezinsleven bij de bescheiden maar doodeerlijke plattelands middenstanders tijdens de laatste 
decennia van de negentiende eeuw.  
Jozef de jongste van de familie kende een zeer wisselvalige levensloop. Het hoofdstuk dat neef 
Stijn aan "nonkel Seppe" wijdt leest als een farce. Het beslaat een viertal bladzijden waaruit wij 
enkele alinea's citeren die in het bijzonder zijn kort verblijf te Stene (12/9/1898 - 18/6/1903) 
betreffen.  
"....hij was als jongste door grootmoeder (Monica) bekakkeld en kon bij haar niets mispikkelen 
..."   
"....een madam uit Oostende (wie mag dat zijn?) heeft mij verteld dat zij als jong meisje te 
Stene, van pastoor Gezelle een mandoline gekregen had..."  
.hij ging de overste van het klooster te Heule bezoeken en weigerde zijn zuster goedendag te 
zeggen die in dat zelfde klooster non was..."  
" omdat hij pastoor was te Stene verzamelde hij in zijn hof alle mogelijke soorten Stenen..." 
 
Op de ommezijde  van het knipsel dat gepubliceerd werd herkennen  wij tekst van het 
parochieblad. 
 IN DE VREDE VAN DE HEER 
 Sint-Anna 
 14/35 Marcel Aerden, 90 jaar (WZC Haelebout) weduwnaar Maria Waterschoot. 
 Hij werd op 20 juni begraven. 
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ZOMERTENTOONSTELLING 2019 
 
 
 

 

 

 
 
Het reglement voor de zomertentoonstellingen in de molen van Stene werd grondig 
herzien.  
Het nieuwe reglement zal vanaf 1 december 2018 beschikbaar zijn.  
 
De leden van de heemkring ’t Schorre Steene die in 2019 wensen tentoon te stellen 
kunnen het reglement aanvragen bij de coördinator:  
 

  hetzij via e-mail naar fimenaco2@gmail.com  
 

  hetzij met de post naar F. Menu, Waterlelielaan 11, 8400 Oostende 
 

  Hetzij opvragen op de website van de heemkring - 
https://www.steneheemkring.be/blank-page-1-1 
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SCHENKINGEN 
 
 
Via de heer Stefaan Pennynck uit Oostende werd een interessante map met 
krantenartikels, documenten en wetenswaardigheden geschonken aan onze 
heemkundige kring. Van harte bedankt voor dit mooi initiatief. 
 
 
 

Jubileumlunch in de Kinderboerderij 
 
 
Rechtzetting 
In het vorig tijdschriftje verscheen een artikel van de jubileumlunch in de kinderboerderij 
De kinderboerderij of de voormalige hoeve De Lange Schuur werd destijds uitgebaat door de 
familie De Vlamynck en niet “Vlaemynck” zoals verkeerdelijk vermeld. 
 
 
 
 
 

MET PAARD EN KOETS DOOR 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: 
Peter Pollentier  
0486/10.55.34 

www.tripelzwart.be 
info@tripelzwart.be 
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Brouwerij 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 

 

 
 

 

  

   

   

   

     
     



40ste  jaargang – nr. 2 blz. 18 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

        
   

   

      
    

  
    

    
    

 
 

 

         

    
    

    

      
 

 
         

  

       
    

    

 

 
 
 



40ste  jaargang – nr. 2 blz. 19 

KENT U DE HEEMKUNDIGE KRING ’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, en diverse activiteiten 
 
- geeft driemaal per jaar een tijdschrift uit voor de leden 

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

 
- website: https://www.steneheemkring.be/ 

 
 
 
 
 
 
 


