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WOORDJE VAN DE HOOFDMAN 

Onze zoekwedstrijil voor de jeue;d keni.le een verras.s end sukses . 

Niet minder dan 1+7 jon ger en van 3 tot 18 jaar lieten ons hun deel

nemin5sbulletin c;eworden en sommigen haalden zeer hog e scores ! 

Het bestuur beschouwt deze jonge vrienden als heemkundigen in c1e dop 

en leden in spe , en hoopt clan ook hen bij vole;ende (';elijkarirdie;e r;e 

legenheden opnie uw t;e ontpoeten. In nor; groter l_;;etale zelfs , indien 

zij hun vriendjes meehrenc;en . 

11~ oktober 1-1as voor onze kring een feestelijke dar, . Alle deel

nemers kwamen verr;ezeld tl.oor hun oud.ers hun prijs in ontvan1r,st nemen 

in de Ridderzaal van het Vossenhol . Iedereen werd immers met een 

prijs bedacht; want allen hebben z ij bijc;edragen tot de bloei van 

onze kring . Je zat?; er dan ook niets dan e;lunderen,le gezichten en 

de " familiefoto" voor de krant die na de proklamatie werd r;enomen aan 

de 3teense kerk [;etuic;t daarvoor . Onze archivaris l'l . IJecl'op mag om 

het initiatief en de uitwerkinc; van deze suksesvolle wedstrijd wel 

eens in de bloemetjes worden c;ezet . Nogmaals proficiat ook aan de 

deelnemers. 

De Ziel tj eskoekenkermis, een door ons opnieuw ine;evoerd trR.d.i l;ioneel 

c5ebruik, greep plaats op d.e avond van 2 november, weer in d.e reeds 

r:;enoemde zaal . Er was een zeer : ;eînteresseerde, Wél.arderencle en likke

baard ende belangstelline; . De l evenden en ook de doden (hoe meer koe

ken, hoe meer zieltjes uit het vae;evuur) hebben er wel bij e;evaren. 

Voor de maand janua ri plannen wij de reeds aangekondi::,:de voordracht 

over de Steense Bescbiedenis door ons bestuurslid Dr . P . van de Wal le . 

Iedereen wordt ti,jdic; verwi ttic;d . 

Hoe; een tip om te be.sluiten . O'(J zaterdag ~2 d ecember t e ::o u . 

word t in de zaa l "Elckcrl ;yc" van de Stichtinr~ Piet van J.en Buy s, acin 

de Zeedijk 170 te l·lariakerke- Oostende , een tentoonstellin,1 ; r;eopend 

vn.n recent werk van Vn.n J.en Buy s zelf en van de beel<l houwer 1°. Ket ers . 



De reeks ten t;oont~estelde schilderij en staan onder het mot 1, 0 "Streuvels 

en Vlaanderen". In het kader van deze manifestatie houdt Arnlré 

Demedts een causerie over onze grootste auteur. De beide eksposerende 

artiesten alsook de spreker 1·1orden door onderg etekendEèl , aán het publiek 
•-:r.,, 

voorgesteld. 

Waarom ik een bezoekje aan deze tentoonstellin[; aanbeveel ? 

Er is ni e t; alleen het reeds genoegzaam bekende volks- en hBemkundir; 

karakter van het 1·1erk van Piet vau. den Buys. Voor de eerste keer 

\1orden bi.er bovendien enkele schikderijen r~etoond clie rechtstreeks 

op Stene en het Schorre betreklcinG hebben. "De Kerk van Stene, 

5ezien vanuit ret Schorre", " Hoeve te Stene" en " Het Schorre nabij 

Leffinge" zijn drie werken die, door hun sombere bruine toonaarden 

en hun onheilspellende hemels, bene!lens een sfeer'beeld van het gebied 

dat ons lief is en een bekend kunstena~r inspireerde, ook een oproep 

tot bezinning zijn. 

Bezinning over de grootse taak van onze l, rinr: : behoud van dit enii; 

natunrlandGchap door het bestrijden van de drei,ü n c; die er donker 

boven hangt en in deze schilderijen wordt r;esymboli s eerd. 

De bedoelde t entoonstelling kan tijdens de ~e~k ends vnn 17 tot 

22 u. worden bezocht. 

liet bestuur 1"1enst u verder een goed jaa reinde en e en g oed nie11 w 

ber;in 1 

l'larcel VAfIDMlt·it: 

Hoofdman. 
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HET HOJ<~KJE VAN DE AHCHIVARIS 

Ellce tweeue zondag van de maand, van '10 uur jO tot ·p uur, is er 
heemkundige bijeenlcomst in 't zaalt>,e van 't Vossenhol. 

Bibliotheek en archief van de heemkrin~ is ter inzace en de mu

seumverzamelin rç i ,; te bezichtigen. 

Enkele aanwinsten van de Kring 

0035 

0057 

00'1 2 

Omschrijving en herkomst_: 

Westvlaamse sar;enboek I en II door 
H. Stalpaert. 
Gift Verkempinclc Fr. 

"19<Jlf - 1918 , Oostencle ontler cle Duitsche 
Bezettinr;" door A. Elleboudt en 1lr . G. 
Lefevre. 2de uitgave. 
Gift Verkempinck Fr. 

Bioi;rafie van Carolus Lutlovicus Faic t;,; 

22 .1 .1852 (Stene) 23.'..,.18'}9 (Stene). 
Burc;emeester van Stene van 18'?5 tot 1899 

door Oöms Hans. 
Gift van de auteurs. 

Beschrijvine; der Gemeente Steene door 
Hobrecht de Beaucourt de Noortve l <le . 

1 ~0 2 , uit~ave Fa.milia et Patria 191~ 

J!'otocopie van pentekeninr; "Molen ,;torrne" 
door fil. Lestaee;he. 



005') 

0072 

Fotocopies van "Nieu,,en 0mmelooper , van 

den Polder van Sinte Cat herine", 

gedateerd : ... in de maent februari 17 "2 •• • 
Gift Verkernpinck F . 

Een ker amiek "St Annakerk Stene '16?5" 

Present;je Nr Pastoor ter r.;elegenheid va n 

5 jaar pastoorschap 1970 . 
Gift E. H. Ges1uiere J . 

Giften van dokumenten of voorwerpen van he ·mlmna_i c;e waa rde worden 

met d'"nlc aanvaard . 

Zondag 9 december jl. waren wij in de Bele~enheiQ enkele merk

waardige stukjes tentoon te stellen ~edurentle Qe bijeenkomst 

1 . Een kaart van 0o6tende van 1 G':;5 door een van on ze 

leden in Schotland g ekocht éleze zo111er op vakantie . 

2 . ~en ets van een Duits batterij f.edurende de oorl og 

1914 - 1 .l18 op de zeedijk te Oostencl e door een lid 

uit de vuil bak van een gebuur gerecl . 

3. Een Album Rel i g i eux - oud familiestuk van een 

onzer leden. 

De afwe·.igen hadden ont elijk. 

Aan allen een zalig kerstfeest cm g elukkic; nieuwja.<1r/ 

Decrop Robert 

Archivaris . 



OUDE -GEBRUIK S VOORWERPEN 

J\FDEK!JJ~L VOOH 

Samenstel!_:iJ:!.U volledig in hout en sierlijk Èsellraaid en 

vernist deksel, .bandgreepje bovenaan. 

Gebruil( 

Doel 

genummerd door inslag. 

onderaan het deksel is een verloop van diameter. 

afmetingen : ~ max : 9 cm. 

~verloop: 6 1 5 cm 

hoogte totaal : '~ cm 

- meestal ~ebruikt in de Westhoek. 

- De bevoorrechte vaste cafégangers hRclden 7,0 een genum

merd deksel 1~elke in het buffet van het C (•_ffè ter be

sc hilcking lar;. 

- om geun pijp- of sir;arettenas in het bier te lcrijt5en ; 

- om in de carnava lperiode geen confetti iH het r;las te krije;en 

als herl~erminc spunt van .het eigen glas door een e ir~en nummer, 

bij zowlerlij k. bij spelen zoals bol tra enz • . • 

In die tijd war en bierglazen conform van afme1;inc'. en eTi \~ns 

het onderscheid van eicen bier~las moei l ijk. 

Dit voorwerp is te bezichtir;en in het Ga sthof Vo:,:;enhol 

tJ~VOS llUG0. 
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