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Woord vooraf : 

Beste leden en Stenenaars, 

Met het lste periodiekje van 2005 sluiten wij de winter af en beginnen mèt 

een Lente-gedicht van Patrick Vanhaelemeersch. 

Wat wij de afgelopen maanden organiseerden en nog zullen ondernemen 

· vinden we verder in dit nummer. Hierbij ook een uitnodiging voor de 

algemene vergadering . 

Ook de lidgelden voor het nieuwe jaar kan men via de leden of over

schrijving vereffenen. Horeca-zaken die ons steunen danken wij bij voorbaat. 

De lijst met de gegevens van alle bestuursleden vinden we verder in deze editie. 

Redactie: Aline V anslembrouck 

LENTELIED 

Een hoogstammer in mijn tuin 
ontwaakt verrukt, 
schiet lukraak uit zijn kruin 
op met de zon. 
In lichte wonden 
stolt groen geweld. 

Ik hou hout vast 
te weinig aan zijn stut, 
boom eenzelvig door, 
sta in de grond 
op versplinteren 
tot in de nerf. 

Niet langer, 
nu vertakt geluk 
mij wakker schudt. 

Hooggestemd zit lente, 
een eerste zwaluw 
ongevraagd 
op eer: verraste twijg! 

U·t 11d · k 1 · · t d" 1 e crr e 1S me ron 

P. V anhaelemeersch 



vosco 
KAAPSE WIJNEN 

Open: 
Iedere zaterdag van 10 tot 17 uur 

Andere dagen op afspraak 

Vosco Kaapse wijnen 
Kaperstraat 2 - 8400 Oostende 

Tel. 059 70 50 44 
Fax 059 70 35 15 

e-mail : vosco a itinera.be 

1 
JUBILEUM 197 4-1999 

Rustig gelegen aan het Ste-Anna-kerkje te Stene-dorp ... 

Slenedorpstraat 29 - 8400 OOSTENDE (Stene-dorp) - Tel.(059) 70 01 99 

Aangenaam verpozen in een rustiek kader 
Speciale dronken - Uitgebreide keuken 

oude gebruiksvoorwerpen 



LIDMAATSCHAP 2005 : 
We zijn zo vrij U te herinneren aan de vernieuwing van uw lidgeld. 

Voor 7.50 Euro bent U opnieuw lid voor 2005 en ontvangt U normaal 3x per jaar 
ons Periodiekje met weetjes en nieuws ivm de heemkunde in uw dorp. 

Horeca-zaken kunnen tegen 12.S0Euro een faktuur bekomen van de VZW. 

Heemkring 

• 
De overschrijving kan gebruikt worden met rek.nr 001-0688371-38 van o~e 

t 
of aan één van de bestuursleden kan ook vereffend worden. , 
Hebt U thuis iets wat de heemkring zou interesseren of weet U een stérk 
verhaal .... laat het ons weten. 

Bedankt aan allen die ons steunen ! 
Hieronder vindt U de li · st van alle bestuursleden : 

P~ul ,. Vfulde~iîib;i{f}/., .... •·.· .· ...... · ·< Albatrosstraat 15 - Oostende .•··.••', ·.· : ;,::,v_n6tÉ~iir;:.ffi1/:.,.);/:.::' __ >, ; 059/80.21.83 

059/80.08.47 

0475/34.80.32 

059/50.83.27 

Schorremolenstraat 1 - Gistel 059/80.89.91 

, Druivenlaan 16 - Oostende 059/70.09.64 

·• Gistelsesteenweg 228 - Oostende 059/50.51.50 

· Heidebloemstraat 28 - Oostende 059/70.73.08 

' Stenedorpstraat 29-31 - Oostende 059/70.01.99 

Melkerijstraat 2 - Oostende 059/50.14.86 

· Sint- Lodewijkstraat 11 - Oostende 059/70.51.34 

·. Gistelsesteenweg 369 - Oostende 059/50.00.63 

Steensedijk 136 - Oostende 059/50.78.11 

· Heidebloemstraat 24 - Oostende 059/50.31.09 



1 
i 

... •~: i,; 

Hilde Van.denbroucke '?;.< 

open elke dag vanaf 11 ii 
maaridaga'l!.ond en dinsdag gesloten 

:->;~-~7:··.:. 

Oudstrijdersplein 5 • 8400 Oostende • tel 059 BOSS ;Ql 

Rustig gel~gen aan het Ste-Anna-kerkje te Stene-dorp ... 

Stenedorpstraat 29 - 8400 OOSTENDE (Stene-dorp) - Tel.(059) 70 01 99 

Aangenaam verpozen in een rustiek kader 
Speciale dranken ° Uitgebreide keuken 

oude gebruiksvoorwerpen 



Toeristische troef molens 
wordt uitgespeeld 
Uit de resultaten van onze enquête bleek overduidelijk dat de Gistelnaar gelooft in 
de uitbouw van de molensite. Maar liefst 63 % vindt dat onze molens een meer
waarde betekenen voor het toerisme in onze stad. Recent werd in opdracht van het 
provinciebestuur en met medewerking van 16 gemeentebesturen · een recreatief 
fietsroutenetwerk voor het Brugse Ommeland uitgewerkt. 

Katrien VAN LERBERGHE, 

schepen van Toerisme 

Het fietsnetwerk bestaat uit 
een primair netwerk met 
doelenbewegwijzering en een 
secundair netwerk met knoop
puntenbewegwi j zering en 

infoborden. Belangrijke selec
tiecriteria van deze trajecten 
zijn de belevingswaarde 
(attractiviteit landschap en 
bezienswaardigheden ) en de 
verkeersveiligheid. Voor onze 
stad biedt de realisatie van een 
recreatief fietsnetwerk een 

aantal kansen en opportunitei
ten. Zo zullen specifieke ont
haalvoorzieningen voor fiets
recreanten uitgebouwd worden 
en komt de Oostmolensite in 
aanmerking als fietsinrijpunt. 

Knooppunten 
De knooppunten zijn de plaat
sen waar de fietstrajecten 
elkaar kruisen. Elk knooppunt 
in het netwerk heeft een num
mer. U kunt aan de hand van 
deze knooppunten uw 
fietstocht uitstippelen. U 
bepaalt zelf hoe lang uw tocht 
wordt en waar u naar toe wil. 
Bestudeer voor u vertrekt even 
de kaart. Maak een lijstje van 
de knooppunten op en u weet 
precies hoe lang uw tocht 
wordt. Tijdens de rit moet u 
alleen de nummers in het oog 
houden, de signalisatie doet de 
rest. 
De bewegwijzering zou 

Een prachtig landschap waar het fijn 
fietsen is. 

midden volgend jaar moeten 
voltooid zijn. In de zomer van 
2005 wordt fietsen in onze 
regio dus nog een stuk aantrek
kelijker. 
Voor de uitbouw van het recre
atieve fietsroutenetwerk en 
specifiek voor de regio Ouden
burg - Gistel - Ichtegem is de 
aanleg van een nieuw fietspad 
langs de Bourgognevaart en de 
bouw van een nieuwe fietsbrug 
over de Moerdijkvaart van 
belang. 
De provincie, Westtoer en de 
gemeenten Oudenburg , Ichte
gem en Gistel zullen in het 
voorjaar van 2005 dit 1,6 km 
lange fietspad en de brug over 
de Moerdijkvaart samen reali
seren. Voor dit project zijn 
Europese en provinciale subsi-

Katrien Van Lerberghe. 

dies toegezegd. De gemeenten 
zelf zullen samen nog 180.737 
EUR op tafel leggen, de pro
vincie 41.708 EUR en Europa 
55.610 EUR om de financie
ring van het project dat geschat 
wordt op 280.000 EUR rond te 
krijgen. 



1.IS~R M~MORIALI~ 
ParochiéE de Steene 

Inleiding 

"Liber memorialis", zo staat er op de eerste pagina van het zeer lijvig manuscript dat ik 
tijdelijk ter beschikking kreeg - met alle dank hiervoor aan de huidige koster Eddy Picavet -
om onze leden en andere lezers te laten kennis maken met enkele merkwaardige gegevens en 
gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Sint-Anna parochie. 
Het betreft hier niet het originele liber memorialis maar wel gedeeltelijk een kopie van teksten, 
er uit overgenomen door E.H. Lodewijck Maselis, pastoor op die parochie van 1903 tot 1910. 
Het handschrift laat vermoeden dat de teksten van voor 1903, door hem werden 
overgeschreven. Hierop volgt dan tekst die hij schreef tijdens zijn eigen ambtsperiode. 
Vele witte pagina's laten zien dat hij ook nog heel wat ruimte voorzag voor zijn opvolgers. 
Slechts weinigen hebben hiervan gebruik gemaakt. De laatste die zich wel van die taak kweet 
was E.H. Jozef Gesquiere, pastoor van 1965 tot 1989. 

De met de hand geschreven teksten zijn doorgaans vlot te lezen. Het formaat van het boek laat 
echter niet toe de pagina's te kopiëren. Het werd dus uren tikwerk. 
Daar niet alle teksten interessant blijken voor een breed lezerspubliek heb ik dan maar, hopelijk 
een goede, keuze gemaakt. 

Om toch enigszins de geest van het boek te bewaren heb ik hierbij toch volgende visuele 
facetten behouden: 

- de volgorde van de teksten zoals ze het liber voorkomen; dit is dus zonder 
rekening te houden met chronologie 

- de tekst per pagina 
- de tekst per lijn 
- de letterlijke schrijfwijze van het oud Nederlands; bijv. "aengaende" 
- de spelling; bijv. "sleght", roode koleur 

hoofdletters waar niet nodig is, d-t fouten en andere 
- een niet gestipte ij heb ik genoteerd als y 
- de aanmerkingen genoteerd in de marge 
- de woorden die tussen de lijnen werden bijgeschreven 
- de woorden die moeilijk leesbaar waren en mij onbekend 
- zinnen of termen in het latijn 

Dat de sommige gewezen "Pastors van Steene" bij dit alles een hoofdrol hebben gespeeld, 
spreekt voor zich. Daarom geef ik u op de volgende pagina het beschikbare overzicht van de 
pastoors van Sint-Anna van 1640 tot 1989. 

Ik wens u veel lees genoot, en ja, staat er toch eens een vreemde tikfout in , schiet 
niet op 

Raoul Decrop 
de schattenbewaerder 
ick deedt voor ghoet. . 



Pastors van Steene 

1640 - 1643 Joannes Bultinck van Brugge 
1643 - 1647 Rochus Thijeri van Brugge 
1647 1650 PetrusBulthinck 
1650 - 1661 Henricus Ghoormachtigh van Brugge 
1661 - 1665 Franciscus Delaplace van Brugge 
1665 - 1666 Franciscus Hoevenaeghel 
1666 - 1669 Nicolaeys Hoorens 
1669 - 1670 Hendrik Rielandt 
1670 1672 Jacobus Gheys van Brugge 
1672 - 1679 Olivier Dedenain, gelijktijdig kapelaan van Leffinghe 
1679 - 1682 Pater Bernardus Wales 
1682 - 1684 Empde, tegelijk pastoor van de parochie van Mariakerke 
1684 - 1699 Pieter Jacobus Desomer van Lopphem 
1700 - 1702 Christoffel Verhuist van Temsche 
1703 - 1709 Joannes Bouret van Oostende 
1 7 09 - 1716 Franciscus F erdinandus Vanderweerde 
1 717 - 1725 Joannes Vandermoortel van Poperinghe 
1725 - 1727 Ravelaere 
1727 - 1730 Karel Loys 
1731 - 1734 Coubout 
1734 - 1734 Petrus Claeys 
1734 - 1743 P.C. De Knock van Lophem 
1743 - 1746 J.B. Hoet van Rousselaere 
1746 - 1762 Jacobus Philippus VanStalraeven van Antwerpen 
1763 - 1798 Jos. Laur. Vandeputte van Leffinghe 
1800 - 1801 Lodewijk Maryssael van Leffinghe 
1801 - 1802 Petrus Josephus Bleyenberghe 
1802 - 1814 Amandus Josephus Canneel van Brugge 
1814 - 1830 Jacobus Josephus Desouter van Brugge 
1830 - 1835 Joannes Benedictus Langendonck 
1835 - 1840 Petrus Jacobus Wancour van Moorslede 
1840 - 1851 Carolus Ludovicus Vanslambrouck van Zwevezeele 
1851 - 1869 Petrus Planckaert van St Denys 
1869 - 1873 Leonardus Neckers van Gits 
1873 - 1879 Philippus Jos. Bettenof van Brugge 
1879 - 1898 Lodewyk Lawaisse van Ruysseleden 
1898 - 1903 Joseph Geselle van Brugge 
1903 - 1910 Lodewyk Maselis van Rousselare 
1910 - 1919 Henricus Leroeye 
1919 - 1924 Amatus Berlamont 
1924 - 193 0 Firrninus Vansteenbrugghe 
1930 - 1936 Richardus Hollebecq van Ooteghem 
1936 - 1942 Nestor Lodewyck 
1942 - 1948 R.D. Vermeersch 
1948 - 1956 Georges Devriendt 
1956 - 1965 J. Van Steenkiste 
1965 - 1989 Jozef Gesquiere 



Parochic:E de Steene 

Aengaende wat er alhier was als wanneer dat ick (E.H. Past-
toor J. L. Vandeputte) alhier quamp tenjaere 1773 in de Kercke. 
Dat was een Sacristie van 7 voeten wijt die een voute w~s van binnen 
de Kercke, een vensterken daerin van een voet en alf vierkante, wel 6 
voeten hooge van den grond, welcken grond met brijcken geleyt was, 
geel voghtigh, soodaenig dat er de padden in woonden ( soo wel als hier 
in den hof) Daer was een predickstoel geel slecht en onderschoort, 
soodaenig dat myn voorsaete (wel eenjaer eer hy wechging) er niet 
en heeft durven opgaen om te prediken. 
Daer was een stuck van een singebanck, ende dat soo sleght, dat ick daer byna noyt 
inginck ofte daer viel een stuck achter my ofte op my. Aengaende de communie
banck hy was ook seer sleght, ende overal geschoort; Aengaende de biechtstoelen 
sy waren soo sleght, dat ick noyt in den mynen konde gaen, ofte daer vielen stucken af 
ende den dien van de Pater was wel 200 jaer oudt. Aengaende de voute sy was 
miserabel ende gebrocken van alle kanten. Aengaende de saeten van Kerck-
meesters et ca:t. 't waeren gelyck oude koten. Aengaende 't docksael 't was geel 
sleght, ende omdieswille dat het van boven niet gelambarseert was, ende de 
klockgaeten geel wyt waren, ende den toren niet gedeckt en was, tenzy met 
houten schailliën, 't regender er op gelyck buyten, jae selfs in de saeten der Kerck
meesters et ca:t., soodaenigh dat de keersen uytwaeyden aen de baere , als de wint 
west was. Aengaende den vloer van de Kercke: hy lag geleyt in eenige platsen 
met cleyne sleghte schorren, in eenige platsen met schorrestucken, in eenige platsen 
met roó tegels, in eenige platsen met blauwe tegels, in eenige met brycken, en in 
eenige met gebroken zerken; ende de vloer lag wel twee voet laeger op som-
mige platsen als hy nu ligt. Aengaende 't portael der Kercke 't was gelyck eenen 
moordkuyl, ende men ginck al drie kanten in de Kercke ende al een kant 
in 't portael. - Aengaende 't Cruijs op 't kerkhof, daer en was noch beelt 
noch Cruijs; ende een Cruijsgebet lesen was een schande , of men las ten minsten 
noyt geen, noch in noch buyten de kercke. - Aengaende het kerckhof 
ick heb be hetzelve wel 2 voet ( ende op sommige platsen wel 3 voet) doen 
afvoeren op den hof van Petrus Brack:x. 



Aengaende den wegh naar de kerke die was heel sleght soodaenigh 
dat ick in de winter moijte hadde om drooghvoets in de Kerck te geraeken, 
ende daarom hebbe ik hem doen paveren. Aengaende 't schalliedack 
dat was geel sleght, soodaenigh dat ick geel den Choor van Willebrordus 
hebbe moeten doen nieuwe leggen, soo van hout als van schallien. 
Alsook hebbe ick een groot deel van St Anna Choor nieuwe gelegt. 
Ende de Sacristie geel nieuwe gemaekt, De Kercke verschoeijt, diffe
rente droomers nieuwe gemaeckt en andere vermaeckt, ende eene 
pavetie rondom geleyt tegen den druyp. 
Den torre is van onder geheel nieuwe geleijt, en elders vermaeckt. 
' t Cruys van de torre is nieuwe gemaeckt ende den haene vergult; 
maar de parochie heeft dit bekostigt. 
Aengaende de vensters sy syn al nieuwe gemaeckt: en veel verandert. 
Ende daar is noch een nieuwe gemaeckt by Wilibrordus altaer.-
De twee zydtchooren syn gelambarseert ten jaere 1772. -
Aengaende de autaeren sy waeren in een sleghten Staet, gelyck 
al de rest. Den hoogen autaer is nieuwe gemaeckt, ende die daer 
pleegde te staen, is gestelt geweest in Willebrordus Choor, maer met 
veel veranderinge. De marbetering is aen de autaeren gedaen 
ten jaere 1777. De ornamenten nogthans in voege waeren 
wel en decent; doch sy syn nu geel verandert, gelyck kan gesien 
worden. De remonstrantie is nieuwe, en de Kelck en byna al 
de reste gelyck voorder kan gesien worden 

Quié.E omnia attestor J. L. Vande putte pastor 
in Steene 1777 

(wordt vervolgd) 



Patrick Hoogmartens, nieuwe bisschop van Hasselt 

EVEN jaar lang was Pa
trick Hoogmartens hulp
bisschop van Hasselt en 
vicaris-generaal. Heeft de 
nieuwe bisschop van Has

selt bijgevolg geen 'kennisma
kingsronde' meer nodig, de op
dracht blijft nieuw. Bovendien is 
een bisschop allereerst herder 
voor de gelovigen, en die wil mgr. 
Hoogmartens bovenal inspireren. 
In de bisschoppenconferentie be
hartigt de jongste Belgische bis
schop onder meer catechese en 
jongerenpastoraal. 

Mgr. Hoogmartens: .Bewegin
gen, scholen en ziekenhuizen, 
groepen in de wereld van de 
armen, gebedsgroepen - ook zij 
zijn Kerk. Toch blijven de paro
chies mij sterk ter harte gaan. Zij 
zijn de plek waar mensen dicht bij 
huis en met een lage drempel de 
zondag en het leven als christen 
kunnen beleven." 

Natuurlijk dringen zich keuzes 
op, bij benoemingen van priesters 
bijvoorbeeld. De bisschop: ,We 
moeten durven verder te kijken 
dan het verleden, en daarbij mag 
minder gewijde ambtsdragers 
niet het enige criterium zijn van 
het beleid. Ook de levensvatbaar
heid van plaatselijke gemeen
schappen speelt een rol." 

• Ons bisdom telt veel kleine 
parochies, met slechts enkele 
honderden inwoners. Daar horen 
alvast ziekenbezoek en uitvaart 
best behouden te blijven. De 
betrokkenheid op de zondags
eucharistie is er in verhouding 
soms sterker dan in grote paro
chies, maar toch moeten we hier 
en daar streven naar eucharisti
sche gemeenschappen over de 
grenzen van parochies heen. Dit 
kan bijvoorbeeld met missen in 
een meer centrale kerk of met een 
beurtrol onder parochies. De tijd 
is voorbij dat elke parochie 'alles 
voor allen' kan betekenen." Getuigenis 

iEn de bisschop vervolgt: .De 
Kerk moet echter meer doen dan 
besturen. Ze moet de mensen hel
pen hun hart te openen voor God." 
Daarom zijn beleidsvragen on
dergeschikt aan waar het in de 
Kerk echt om gaat, de werking 
van de Geest in de harten van de 
mensen: .Doen we niet nog te veel 
aan pastoraal vanuit een vanzelf
sprekendheid? Vragen we niet te 
vaak medewerking zonder te 
beseffen wat God met mensen 
voorl:_leeft? Niet zelden dreigen 

mensen - zelfs de meest geënga
geerde - geestelijk leeg te lopen. 
Anderzijds hopen steeds meer 
christenen de Kerk als een familie 
te kunnen ervaren. Daartoe moe
ten we ons kerkelijke leven, ook 
plaatselijk, onder het licht van het 
evangelie durven te plaatsen. 
Catechisten bijvoorbeeld, die in 
hun samenkomsten de tijd nemen 
om hun geloof te delen en zich te 
vormen, zullen vuriger catechis
ten zijn. " 

Parochie is ook altijd groter dan 
de kleine kring medewerkers. De 
beste evangelisatie gebeurt door 
gewone christenen. "Wezenlijk is 

in het dagelijkse leven en vaal< 
zonder woorden ervan getuiger 
dat je Gods liefde hebt ontdekt er 
dat je vanuit Hem tracht te leven.' 
Evangelisatie is in wezen je gelooJ 
delen met wie dit 'nog niet' of 'nie1 
meer' kent, kan echter slechtE 
vanuit de innerlijke zekerheid da1 
God leeft in ieders hart . • Mijn eer
ste stagepastoor leerde me dat de 
Geest je bij een huisbezoek altijd 
voorgaat. God werkt al in mensen 
vóó~ priester of christen hen ont
moet . Verkondiging is geen sys
teem, het is getuigenis. Wij zijn 
geroepen door te geven wat we 
zelf ontvingen." 
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IEDERE AVOND VAN 18 tot 20 u. APERO met GRATIS TAPP AS 

Tel.: 059-27.34.30 
Mob. : 0477-62 23 23 

Restaurant - Bar 
Steensedijk 60 - Oostende Steene 

Fax.: 059-27 .34.31 

-~ 
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Restaurant - Taverne- Grill 

't Pomptje-
De specialist van Cote à l' os 

"Ribbetjes en Brochetten - Scampis 
gegrild op lavastenen. 

Iedere dag open vanaf 18 uur tot 23 ·uur 
Zaterdag, zondag en feestdagen doorlopend open van 11.30 uur tot 23 uur. 

Sluitingsdag: woensdag. 

Oudstrijdersplein 2 
8400 STENE-DORP 

Oost_ende 

Vanaf 17.00 u. Tel. 059/51 19 46 
Fax 059/31 3.6 71 

Privé 059/31 3350 



Oude gebruiksvoorwerpen : 44 

Bokaalopener voor inmaakglazen 

Beschriiving : 

Soort tang in metaal met op het uiteinde holronde kaken en twee gebogen uitsteeksels aan 
weerszijden van de bek. 
L=lScm 
B= 8,5 cm 
G= 180 gram 
Met opschrift: Rillenglas offner, PEFRA, D.B. patent 

Gebruik en werking: 

De twee dunne, op het uiteinde holronde kaken van de tang worden tussen pot en deksel 
gestoken. De twee gebogen uitsteeksels aan weerszijden van de bek zorgen voor een betere 
grip. 

Met de ene hand houdt men de armen van de tang vast, 
terwijl men wijs- en middenvinger van de andere hand- die 
op het deksel ligt- achter de twee uitsteeksels haakt; zo kan 
de bek gemakkelijk tussen pot en deksel gestoken worden en 
heeft men een betere grip op het werktuig. 

Wanneer men de tang dichtknijpt, springen de kaken open 
en komt het deksel van de pot los. 

Een ander model is mesvormig ( onder). Het heeft een blad 
met een gebogen snede en een recht hecht. Aan het blad is 
een langwerpig (ca. 13 cm) u-vormig ijzer bevestigd dat men 
over het deksel klemt. 

Wanneer men het handvat naar zich toe trekt, 
wordt het blad van het mes tussen pot en deksel geschoven. 

Het voorwerp is te bezichtigen in het GasthofVossenhol Stene. 
Bron: mot- Grimbergen 

DevosH& R 
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Molenaarshuis Carpe Diem 
Uitgebreide kaart * Mogelijkheid tot organiseren van feestjes 

Traiteurdienst aan matige prijzen .. 
PRACHTIG ZONNETERRAS MET ZICHT OP l 7E EEUWSE MOLEN ! 

Wij zijn elke dag open van 11 u30 tot sluitingsuur. 
't Keukentje is open van l 2u tot l 4u30 en van l 8u tot 23u 

Zondagavond tot 22u. Gesloten op maandag en dinsdag. 
's Namiddags Tea-Room met verse pannekoeken en heerlijke desserts 

STENEDORPSTRAAT 4 STENE-DORP TEL. 059/80 57 84 

Restaurant - Bistro 

"Oud Steene" 
Zilverlaan 5 

8400 Oostende 

Tel: 0 59 43 09 75 
Fax: 059 43 06 28 
BTW NR: 529 981 076 

Wij verzorgen al uw zakendiners, 
familiefeestjes, uitvaartd ienst.en enz .... 

donderdag gesloten, 
tijdens schoolvakanties donderdag en vrijdagmiddag 



Wist je dat ? ? 
Albert Hagers van ons heen is gegaan op 1 februari 2005. 

MevroJw Prosper Hagers f t) - Quintens, kinderen en kleinkinderen 
· Mevrouw Maria Hagers (t) -

Mevrouw.Jacques Hagers (t) -"Easton en kinderen 
· Mevrouw Pierre Helsmoortel(tf , Hagers, dochter en kleinkinderen 

De heer en mevrouw-FraRçeis Beeuprez-ft)-Hagers-(-t-};-kinderen -en kleinkinderen 
De families Hagers, Verkuylen en Wil/aert melden u het heengaan van 

DEHEER 
ALBERT-HAGERS 

Kunstenaar 
Levensgezel van mevrouw-Jenny Verkuylen (t) 

Geboren te Atherstone (G.B . .) op 16 maart 1915 en overleden te Oostende 
in het A.Z. Damiaan (campus Heilig-Hart) op 1 februari 2005. 

De burgerlijke afscheidsplechtigheid in de aula van Rouwcentrum Middenkust, 
Stuiverstraat 470 te Oostende, gevolgd door de crematie te Brugge en de 

asverstrooiing op de stedelijke begraafplaats të Stene heeft plaatsgehad op · 
- ·--maandag 7 februari 2005. 

Rouwadressen _: Verbondënenlaan 9 - 8150 Bredene 
•, .,_ - .. Mariakerkelaan -52 : -0400·0ostend~ 

Rouwcentrum Midden~St, StuiverStraal 470, 8400 Oostende 
Uitvaartverzorging RAES Leo & Jim, tel. 059T70.23.88 

Albert Hagers was voor Oostende de oudste nog levende kunstenaar 
die Kunst met grote "K" kon waarderen. Hij was de bezieler van, en graag 
geziene gast op de eerste zomertentoonstellingen in de -molen , die nu traditie 
zijn geworden. 

~g;.~~ 
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Op de foto zien we Albert Hagers samen met Gigi Praet in juli 2000. 
Dit op de vernissage van een tentoonstelling. Wij bieden dan ook de familie onze 
oprechte deelneming aan. 



In en rond STENE verschillende hoeves als" beschermd" genoteerd werden. 
Zo ondermeer - De Lange Schuur (heden Kinderboerderij Stad Oostende) dateert uit 1820 

- De Theebus dateert uit 1805 (fam.Colpaert-Stroo) zie verder in artikel 
- 't Meeuwenhof aan de geodetische paal dateert uit 1808 (fam. Verbeke) 

In een volgend nummer zullen we hier op terugkomen en de situatie van vroeger en nu van dichtbij , 
bekijken in een 2de deel. 

DE THEEBUS te STENE-DORP 

Zij wordt de Theebus genoemd omdat zij een beetje gelijkt aan zo'n 
voorwerp. Zij staat aan de zuidkant van het mooie kerkje en zij 
wordt nu uitgebaat door de familie Colpaert--Verstrijnge. 

Boer Colpaert heeft zijn hof uitgebouwd tot een modern veebedrijf 
en hij gebruikt ook nog zwaar akkerland in het Schorre. De familie 
Piei-s de Raveschoot liet het hof bouwen in het begin van de 19e 
eeuw. Dank zij het archief van die familie, kunnen wij de onderneming 
volgen van bij haar aanvang , dat wil zeggen van 1804 af. De polder 
va n Snaaskerke had gedurende veel jaren gediend als spuikom 
voor de haven van Oostende. In 1803 werd hij echter droog getrokken 
en zo ontstond een grote oppervlakte schorregrond die openbaar 
verkocht werd. Augustin Piers uit Gent, kocht er ongeveer 125 geme
ten van voor 15.000 gulden. Hij wilde daar een hoeve oprichten en 
in juli 1804, begon hij al vast met het opvullen van putten en kreken . 
Een twintigtal arbeiders werd voor dit werk aangeworven en Jan 
Baptiste Boussen uit Brugge had toezicht op de werken. Dat zou 
trouwens de zaakwaarnemer worden van Piers. Het werkvolk werd 
ondergebracht in een soort barak die met stro werd gedekt. Dat 
waren aanvankelijk mensen die in de Hazegraspolder te Knokke 
werkten, waar Piers ook een hoeve bezat, of die van Zwevezele kwa
men waar ook een eigendom van Piers werd uitgebaat. Later waren 
het echter mensen uit de streek. Zij deden zwaar werk in het dempen 
van waterplassen, het effenen van de bodem en het delven van 
sloten langs de rechte wegen die door het Schorre waren aan
gelegd. Weldra moest er ook geploegd worden en het waren de 
knechten uit de Hazegraspo lder of uit Zwevezele die met paard 
en ploeg naar Stene kwamen om dat werk uit te voeren. Zij konden 
dus slapen in de barak en zij waren in de kost bij mensen op Stene. 
Er werd voor branding gezorgd om zich te warmen in de barak. Er 
werd ook stro aangebracht om op te slapen. Het aan leggen van 
greppels op de percelen was ook een groot werk waar veel volk 
aan meehielp. In oktober kon echter reeds een groot deel van 125 
gemet met koolzaad bezaaid worden. Men had ook reeds vroeg een 
stuk grond als zaaierij aangelegd en hieruit werden, in oktober 1804, 
koolzaadplanten gehaald die dan uitgeplant werden. 

Het wai-en wel twintig arbeiders die zich met dat planten 
bezighielden. Die mensen verdienden twintig stuivers per dag. In mei 
1805 werd dan begonnen aan het bouwen van de hoeve. 

Jan Neyts zou daar de kastelein op worden en hij hielp alvast met 
het graven van de grondvesten. 



«DE THEEBUS» 

Er hielpen weerom veel mensen bij dat grnven of bij het lossen van 
steen en kallç_ De kelder werd gedo lven door Jan Lauwers. De 
metselaars ware n Emmanuël Barbier, baas-metse laar, Frans Doore, 
Jan Schrijve re , Dami aan Maes en de gebroeders Guyo, Jan en 
Laurent, die va n Stene waren . Deze twee laatsten zouden het grootste 
we rk aan de bouw uitvoere n. Z ij werde n geholpen door vee l dien
deïs. Voor al die mensen werden veel stopen bier en vee l kannen 
jeneve1· gekocht. Frans Denys, Bernaert Storme en Hendrik Dossche 
groeven de water·put. Zij hadden daar een week voor nod ig. De baas
metselaar Barbier verdiende dert ig stuivers per dag, de gewone 
metselaars 28 stuivers. Veel materiaa l, als ardu inen dorpe ls, kalk en 
steen, werd per bargie langs de vaart van Plassendale naar de brug 
van Snaaskerke gebracht en vandaar per wagen ter plaatse gevoerd. 
De steenbakker Le Roy leve rd e 25.000 stenen. In juni 1805 begon 
men ooi, aan de schuur en de vo lgende maand werd die schuur 
reeds ge recht. Zij was van Zweveze le ove rg ebracht en bij het rec hten 
werden weero m bier en jenever geschonken. Er werd riet gehaa ld te 
Moere om de schu ur te dekken. Jan Neyts kon reeds zijn intrek nemen 
in een deel van het woonhu is en Pieter Cys was zij n ee rste paa rde
knecht. Die zo u een onderkomen vinden in de schuur. Ondertussen 
ging het werk op het land verder en er waren ook wat bonen gep lant. 
De schuur was get immerd door Leo Keirsbi lc k uit Zweveze le. Het 
geb in t bestond uit eikenhou t en zij werd afgesloten met abe len- en 
populie1·enp lanke n. 

In augustus 1805 was het koo lzaad r ij p en moest het gep ikt worden. 
Men noemde dat zaadsn ij den. Er· waren daar terug een vee rtigtal 
arbeiders bij betrokken. Zi j werden goed voorz ien van jenever en 
bier. Ook bij het dorsen was dit zo . Uit Knokke, Zweveze le en uit 
Snaaskerke we rden ze il en gehaald om het koolzaad op te dorsen. 
Op deze drie ze il en werd er gedurende een week door bijna honde rd 
mensen gedorsen. zowel door vrouwen als door mannen. Buiten hun 
loon kregen die mensen nog bie r en jenever. Een paar van de dor
se rs moesten t ijdens de nacht de zakken kool zaad en de zei len 
bewaken . 

Ond ertussen werd er ook verde r aan het woo nhui s gewerkt. Baas 
Will ems, meester-timmerman te Ma ldegem, leve rd e en plaatste het 
geb inte van het dak. 

Antoon en Pie ter Deseyn, metse laars uit Brugge , metselden de 
schouw, verd ichtten de kelder en legden de vloeren. Zij verdi chtten 
ook de regenbak en zij metselden de ke ldertrap. Zi j hadden twee 
diender·s en zij waren op logement bij Alexander Myle te Stene. 

Er kwamen nu ook schaliedekkers die het woonhu is dekten. Zij 
woo nden in de bakkete van de weduwe Vercam er te Stene. De ge
broeders Guyo we r·kten · ook verder · a"éltl 1iet -·woo nhuis en de tim
merman Albert Claeys werkte aan de schuu r. Dat wa ren stielmannen 
uit Stene. 
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Buurtbewoners ontevreden 
,, 

De _nieuwe Oostendse verenigir:ig "Corporate viflage 2" wil 
dat hêtstadsbestuur en de projectontwikkelaar meer over

_ leg plegen in ~e huurt tussen de Steense Dijk en D0inkerk
seweg.}n, pie zo11e komen 500 nieuwe woningen. waarvan 
de bouw in 2005 moet starten. - - · 

;,·.,._ ,·,, 

De vereriiging is niet tegen ·de 
wijziging van het BPA, maar wil' 
daarover overleg. Maar Corpora~ 
te· Village 2 ~eeft het ook niet be
grepen op de luchthaven : "er 
moet een isolatieprogramma ko-

' 
men dat betaald wordt met de 
heffingen op lawaaierige toestel
len; gecombineerd met een bouw
verbod rondom de luchthaven'\ 
zegt voorzitter Monteyne.(efo/fo
to Lysiane) 

Renovatie kinderboerderij 
1 ·:--• T 

,. -Met de bouw van ee~ nieuwe 
schuur. doór leerlingen van 
her vn en "de ombouw vcin 

. de stallingen ta"t èducatieve . 
ruimte, is vorige week de 
laatste fase gestart van dè re
novatie van kinderboerderij: 

- De Lange Schuur wordt bo
vendien binnenkort als mo
nument beschermd. "Maar 
dat staat de uitbouw niet in 
de weg", zegt een tevredene 
Yvon Reynaert van De Lange 
Schuur. 

De eerste fase was de bouw van 
een cafetaria en polyvalente ruim
te. Bij de tweede fase werd de wo
ning gerenoveerd; die werken zul
len eind december klaar zijn. 
"Voor de bouw van 2 klaslokalen 
werd een deel van de stallingen af
gebroken", zo schetst Yvan Rey
naert de finale fase in de renovatie 
van de kindèrboerderij. 20 leerlin
gen van het deeltijds onderwijs 
bouwen momenteel een nieuwe 
schapenstal in de weide nabij de 
kinderboerderij. Het is de eerste 
keer dat het VTI aan de slag gaat 
op De Lange Schuur. "De lessen in 

openlucht houden, leunt nauwer 
aan bij een reële werksituatie en de 
let:rlingell Zijn ,g0119ti veerder", 
zegt praktijkleraar Erwin Pauwels . 
De schapenstal zal 30 Swifterscha
pen herbergen. Ook de 15-jarige 
Johnny Desmet uit Oudenburg 
noemt het project geslaagd : "we 
zijn in de buitenlucht en de druk is 
niet zo hoog als bij een werkgever. 
Bovendien doen we heel wat erva
ring op", io stelt hij. "Ik raakte 
dcior de dieren zo gecharmeerd dat 
ik me heb aangeboden om op za
terdag vrijwilligerswerk te doen bij 
de dieren".(efo/foto lysiane) 

Ä VTHeerlingen aan het werk 



Bouw wielerpiste gestart 

Zopas zijn op 't Schorre de werken voor de bo_uw van een 333-meter lange wielerpis- · 
te gestart. De werken kosten 514.000 euró en de stad Oostende krijgt een subsidie 
van 75.000 euro van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond. Symbolisch werd de ' 
piste ingereden door jonge fietsers van de 3 Oosfendse wielerclubs onder het goed
keurend oog~van Johan Museeuw. De piste zal klaar zijn in mei.(efo/Foto Lysiane) 

. ~ 
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?,Zij van de kraaien: een gloednieuwe · -·"' 
·>:'-: vertelcantate over Godelieve van G'istel 

Op, initiatief van de vzw Vrienden· van het Sint-Godelievemuséum wordt eind mei de 
vertelcantate 'Zij van de kraaien', een nieuwe creatie over het leven van Sint-Gode
lieve, opgevoerd. Het stuk is een combinatie van vertelling en muziek. Het verhaal 
wordt gebracht door voordrachtkunstenares Mieke Felix uit Gent. De vertelling wordt 
afgewisseld met een zestal liederen, die telkens bewerkt werden tot een geheel van 
orgel, koor, sopraan en fluit. De teksten van de liederen werden geschreven door Mieke 
Felix, de muzikale compositie werd gemaakt door de Ieperse. componist Ludo Geloen. 
Voor de muzikale uitvoering zorgen het Sint-Godelievekoor o.l.v. Marcel Moerman, mez
z,osopraan .Lieve Maertens, orgelist Benedikt Vancouillie en fluitist Johan Ramon. De 
algemene leiding is in handen van Fernand Vanhee. 

De vertelcantate wordt opgevoerd in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Gistel op zaterdag 
28 mei om 20 uur en zondag 29 mei om 15 uur. Toegangsprijzen: 8 euro in voor.verkoop, 
10 euro aan de deur. i:ickets en info: Andrea Blontrock 059 27 38 01, Sint-Godelieve
museurn 0479 79 08 89 en Dienst vqor Toerisme 059 27 02 17. 

Aansluitend bij de nieuwe creatie loopt in het Sint-Godelievemusem van half mei tot 
half augustus een tentoonstelling over 'Godelieve in de muziek'. 

Tijdens de maanden maart en april 
stelt Rudy Mylle in de biblio.theek zijn
schilderijen tentoon. In het Administratief 
Centrum kunt u de schilderijen van 
Carine Crombez en de beeldende 'kunst 
van Philippe Menten bewonderen. 
In de Lichtstraat van het cultuurcentrum 
Zomerloos worc:jen de werken van Ginette 
Doom tentoongesteld . 

.-



ellen ons graag even voor. 

Heemkundige kring '"t Schorre Steene" : 

gesticht 28/02/1978 in het jaar van het dorp. 

- heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene levendig 

te houden, via tekst en beeld 

komt samen in de molen van Stene-dorp 

richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van het dorp. 

- geeft aan de plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid om hun werken ten 

toon te stellen in de molen gedurende de zomermaanden. 

geeft voordrachten, organiseert een 'Zevende dag', een BBQ, een 

'Zieltjesavond', een busuitstap .... 

- geeft driemaal per jaar een periodiekje uit voor de leden met daarin de 

gebeurtenissen van in en rond ons dorp. 

Een vereniging is maar sterk door haar leden. 

Daarom doen we een warme oproep aan alle sympathisanten in en rond Stene. 
Sluit u aan bij onze heemkring voor slechts€ 7,5 ! 
Iedereen is welkom en dank bij voorbaat. 


