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VOORWOORD 

FPn ourl Vlai\m~ snrP.ekwoorrt zeit : "ooggt geschoren, winter geboren" , 
en i n,er,'aad , met het ver·!wi jne n van het laatste graan op <ie akkers 

wor~en •·i j er aan herinnerd dat rte ~interactiviteiten van onze heem
kri.nr: ;l:0 voor rl P. !leur sti\an. Toch moeten wij P.erst even achteron 

kijken. r1,i.nk zij rfe insnannin~en van onze lerlen Fleurie Zutterman 
en ~'.irhel OP.poorter kon onze lorsmachine naar een veilige behuizing 

vervoerd worden. Aan rte tra,H tionele avondmarkt van Stene werrl ook 

door ~e heemkring mee~ewP.rkt: er was een" Schorre "-stand en er werd 
ri.jstn;;in a:>n cle hongerige voorbijgani:r,ers aangeboclen. Om rli t alles te 

laten slagen mochten wij rekenen oo de hulo van M~vr . Fockedey, Juf. 

Colnaert , rare en Claurtie Belatte, Stijn Devos en zijn neef en Peter 
"ecron. Aan al deze mensen onze hartelijke rlank. 

fn wqt brengt de toekomst? Onze grootste winteractiviteit wordt 

zeker de tentoonstelling : "Stene, vroeger en nu". Deze tentoon
stelllne wordt gehourlen on 1 en 2 november 1980 in rle Ridderzaal 
v.,n het Vor;senhol. \'lij honen <laar vooral een aantal foto• s uit het 

Steense verleden te kunnen tonen, maar daarnaast is er ook olaats 
voor t.)rnischP. :rnken uit hP.t verleden van onze gemeent,z. Wie denkt 

iet.s te he~itten dat waarrl is getoond te worden kan altijd kontakt 
on nemen met Robert Decroo rlie vcrrlere inlichtingen kan verstrekken. 
11a"l.r rlP.'."P. tentoonstelling rloorlonenrl geooenrl zal zijn van 9 tot 18 
uur en er voortrluren"l iemand van rie heemkring moet aanwezig zijn , 
rlurven. wij O"l onze le"cn beroen noen om ergens een uurtje te komen 

" ?.i tten " , wie dit op zich wil nemen kan zich aanmelrten bij onze 
secrP.taris Roger Fockedey. 

Belangrijk voor onze heemkring is wel het volgende: op de gemeente 

r,tarls1.itting van 27 juni 1980 werd door rle gemeehteraarl van de 

Sta-i Oostende be5list rte molen van Stene, die vroeger ctoor de stad 
werrt a.qngekocht, tijrlelijk aan rte lleemkring " De Schorre " in gebruik 

te gP.vPn, 11'ij willen hierbij rle heer Schepen A. Larirton , schepen
V!'rn1'1g9.;ever van rle Verenigde Commissies, en vooral schepen Fernand 

Bourgois, onze ere-voorzitter, hartelijk rlanken voor rte bemoeiingen 
diP 7.ij voor rleui zaak rterlP.n. In een volgend nummer honen wij daar
OVP.r meP.r nieuws te kunnen geven. 

Paul Vanrlewalle 
Voorzitter . 



STENE Opqedragen aan de kunstschilder 

G.marchand aan de plaatselijke bevolking 

De stad, haar stank 

de wagens en killige straten, 

ik moet hier weg cè gek worden. 

Deserteren uit deze bloedige operatiezaal en vluchten 

naar het echte leven : de kalme wachtkamer van Stene. 

Laat mij met m'n kreupele benen sprinten naar de schorre 

de sc~or van Stene; de eerste laatste defensie tegen het imperidlis-
me 

van de stad. haar schele aannemers die goed preken en dan .. afbreken 

Hier nog kringloopt water in groene polders. tussen riet-matrass~n 

en de slanke reigers weten dat zij, misschien , de 

apocalyps zullen zien. Ook de paarden horen van dijken, van plan ~en 

en van muren. 

Wie zal dan het gras brengen.Wie zal dan de schapen tellen 

Was Streuvels hier nog boer, dan konden we rustig slapen: 

maar nu nog niet. Waakt g ij mensen van hier!!! 

Blijft op Uw hoede, zand zal menu strooien! 

En als de maan dit Stene kiest , als zij haar lichtarmen over Stene 

zwaait, als zij blinkt als een draaiend carroussel, slenter dan 

voorbij het kerkhof naar d'oude molen en zie hoe de natuuur waart . 

terwijl gij slaapt. 

De wachters zijn : bruine, paarse, blauwe kalorieten van wit en 

eenzaamheid. Ruikt die schuimoroene struiken. 

't Is niet de kerk lie bramlt. 't Is 't ma(lc;leli.jlc kRll< 
dat licht naar buiten schiet en ranke bomen 
als dool aRrds in deze nacht vergezelt. 
De theebusse. het meeuwenhof. de lange schuur. Ja zelfs hier, 

in 't vossenhol : hier waar tijd en atmosfeer tussen nokken kleeft. 

Ik ben dissident der stad !l 

Wil hier blijven waar 't qezang van oude ballades in 

druilerige winterstromen hoorbaar blijft. 

Ik wil <le mutatie der seizoenen zien 

maar in mijn stad, daar kan dat niet . . ... 

FRANKY DECERF' 
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CAFE 5TENEN BRUG 
STEEN5E DYK (Bü VERMOTE) 

OP ZATERDAG 15 NOVEMBER OM 20 UUR 

GROTE TROUMADAMAVOND 
BOLLiNG 

iNG~RICt-lT DOOR HET FEE5TKOMiTEf: 
STENE-DORP TEN VOORDELE VAN DE 

JA~RLijK5E KiNDERFEE~TEN 

a. 6 8 1 9 5 1 5 ~ 
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HOEKJE VAN DE ARCHIVARIS 

Elke tweede zondag van de maand, van lOh 30 tot 12h 30 is er 

open deur bij de heemkring 't schorre Stene in het Gasthof Vossenhol. 

Bibliotheek en archief is ter inzage en de museumverzameling is 

te bezichtigen. 

Enkele aanwinsten van de kring: 

Ranqnr. 

0082 

0087 

0088 

0089 

0090 

0091 

0092 

0093 

0094 

0095 

0096 

0097 

0114 

0141 

0142 

0215 

0237 

0238 

Omschrijving en herkomst : 

Twee kaar ten van Militair Geografisch Instituut 71 

Kursus Heemkundige vorsers l ste cyclus: 

door Westvlaams verbond van kringen voor heemkunde 

& steles : archiefkunde 

2 de les 

3 de les 

oude geschriften 

historische kritiek 

4 de les woordenboeken 

4 de les bis: bibliograf ie 

5de les : de pers 

6 de les: staatsinstellingen 

7 de les kerkelijke instellingen 

8 ste l es : gerechtelijke instellingen 

9 de les : chro nologie 

IO de les : toponymie 

Gift Mr .Fochedey R. 

Kaart" groote west watering" 1877 Afdruk van kaart 

in het bezit van Mr. Van der Heyde 

Boekje: regie : groote noordwatering van veurne 

reglement. 

Gift van Mr. Willaert W. 

Uitgave; Het haargereedschap in vlaams - belgie door 

D.J. 'l'erwissen 

Gift Mr; VerkempÎnck F. 

Boekje: Stene 1953 - 70 met volksbelangen 

Gi ft Mr. Demaer;dt 

IJzeren bakplaten H. Hosties te bakken 

Gift E.H . Ghesquire 

Stalen haak met koper en handvat . met scharnieren naar 

binnen 

Oorsprong garage fi chefet 

Gebruik : niet gekend . Gift Mr . Depoorter 

0239 Ijzere" Vis Gr eppe" 70 Jaar oud 

Gift Mr. Aaeys P; 



Giften van documenten of voorwerpen van heemkundige waarde 

worden steeds met dank ontvangen. 

Tijdens onze opendeurbijeenkomsten hebben enkele van onze leden 

en zelfs niet-leden merkwaardige stukjes tentoongesteld of ter 

inzage qegeven : 

1. Drie oude tekeningen van het kursaal door de Heer Fockedey 

2. Almanach du commerce et de !'industrie Ostende 1896 

door de heer Missinne R. 

3. Rekeningenboek van feestkomitee stene-dorp vanaf 1929 tot 

heden door de heer Depoorter Omer 

4. Albums over de maalboten Oostende-Dover. door H. Ferrier en 

Pertz. 

5. Albums met foto's van het Oude vliegveld te Stenen door de 

Heer de Vrecker. 

IEDEREEN IS STEEDS WELKOM. 

DECROP ROBERT 

29 ,09. 80 

!i D'E HEEi·il:IJrJDIG!~ 1.: lllf!G ' 'E SC[f0 fO.1~ NOOIGT HAAR LEDEf.f, VRIENDEN EN 

'f KEfü/I :,,SErJ UI'r OP [fAAJ T \'IEEDE 

( ZIEL TJESAVONO ) 

\·f.8T,KB IJ()Ql~(;,\A'r OP MAANDAG 10 NOVEMBER 1980 OM 20u30 IN 

GASTH0F 'T VOSSENHOL TE STENE - DORP 

De dee lname in cle onkosten ( pannel~oel,en + een kop koffie) bedraa;,;t 
100 fr. per per2oon. 

HARTELIJK WELKOM 



OUDE GEBRUIKSVOORWERPEN 

OPSPAI:lt•IER_ VOOR_JU'!'EBAII DEU _ VA!I _ B:'.:•J 'J'rnAt:ïO~tl . 

Samenstelling: houten planl,je, met aan de ene zij de een '.}"es ~ofe e i.-rl 
kussentje en aan de andere zijde een ne tnl en nl n~ ~~e ~et ~ me ~alen 

(15 cm lang) vastgeklonken pinnen . He t cehe~l is 1B cm lnn~ , q cm 
breed en I,~ cm dik. 

Gebruik: hulpmiddel bij het opspannen ven d e jutebanJ en het te
zel f dertijd vastspijkeren ervan. 

Werking : regelmat;ig moest men de grote s ri r..aJü veren en tie stof ferin 
van ressortbeûden ,rervanc en. Na vei:-va nr-;ins 11-3.n de spi r aal veren. 
moest een juteband (10 cm breed) over die veren in J wors- en in 
l a ni;srichtin<> gespannen wor:.l cn, om de veren a ::i n de boveneinl en 
op hun plaats te houden. 
tla he t Vél s t spij keren aan de ene zij-ic va n het bui tenl::aLL~r en he t 

s pannen van de band , werlen cte ~innen van het toeslel door ~e bnnd 
ges t o ken, ju l s t na 3st de d:.1.a :?:"te;cnove!'l i _; :-;ende bu i t enpLmk . !1anrop 
werd he t toestel '180° om~edraaid en ter;en::;ehouden met de knie, _ om 
beide handen vri j t:;e hebben voor kloe ff e na ~els on hDmer . Fljn 
p;evonde n he ! '? 

il . ' . : 11it toestel is t bezichti:.:en in "•;,'.'18thof he t Vo s ;;en'lo l " 

mr(;Q 'H VOG 
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