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E.Vlietinckstraat 2A Industrie
zone II 8400 Stene-Oostende 

Nieuw Wijnhuis VOSCO 
OPENINGSUREN: 
Maandag tot vrijdag: 9.00 tot 12.00 

14.00 tot 18.00 
Zaterdag doorlopend:10.00 tot 17.00 
Zondag en feestdagen gesloten 
Tel : 059/70 50 44 
Fax: 059/70 35 15 
Email: info@vosco-online.be 
Web: www.vosco-online.be 
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,.. Tel.: 059;2734.30 
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Restaurant - Bw 
Stcen.scdijk 60 • Oostende Steene 

Fax.: ös9-27J4.3I 

~ ~- ~ ... 
;. ..... 't '\.\. ~. 

l. 

"' . ' 



[ _____ I_n_h_o_u_d_._· ____ ] 

Gedicht : Lentewind 

Oude gebruiksvoorwerpen nr. 47 Spinrokken 

Roger Fockedey 

Hugo & Reinaert Devos 

De Zevende Dag : Dhrn Eddy Vanhaverbeke, Jimmy Decoster, Jean Pottiez 

Tentoonstellingen 2006 in de oude molen 

Liber Memoralis : Pastors van Steene 

Dertig jaar Chiro Vagadam in Stene 

Diverse artikels 

0000000 

Programma 2006 

Zondag 30 juli een daguitstap met gids naar Zoutleeuw 
Juli en augustus de zomertentoonstellingen in de molen 
Vrijdag 8 september de jaarlijkse BBQ 

Raoul Decrop 

Guido Walters 

Robert Lisabeth 

Weekend van 11 en 12 november een dubbeltentoonstelling rond de Kerk van 
Stene. 
Dinsdag 31 oktober de traditionele pannenkoekenavond 

0000000 

Redactie : Robert Lisabeth Heidebloemstraat 24 8400 Oostende 
robert.lisabeth@nameplanet.com 
Eventuele artikels of wetenswaardigheden kunnen altijd hier terecht. 



LENTEWIND 

Eens 
op een stille avond 

kwam jij op mijn schouder zitten wind; 
onzichtbaar, 

zonder woorden. 

Als een stille getuige 
kwam jij, 

van ik weet niet waar, 
getuigenis afleggen 

van je alom-aanwezigheid. 

Ik roerde niet 
uit angst 

achter te blijven 
met 

alleen de leegte 
van mijn eigen 

eigen ik. 

R. G. FOCKEDEY 



Spinrokken en 'konkel' 

Beschriiving: 

Vervaardigd uit hout 
lengte+/- 1 meter 

Oude gebruiksvoorwerpen : 47 

Bovenaan de stok is er een soort klos 

Gebruik en werking: 

Het spinrokken bestaat uit een houten stok, ongeveer een meter lang, die bovenaan gevorkt is ofwel op die 
plaats is voorzien van een verdikking om het spingoed (wol, vlas, hennep) steun te geven als het om het sto
keinde wordt gewikkeld. 

F'ig. Spinrokken en "konkel" . 
Bron : Weyns J. , Volkshuisraad ... , o. c . fig . 464 . 

Het voorwerp werd gebruikt voor het tot draden spinnen van vlas-of wolvezels. 

Bron: Oud landbouwgereedschap -Arnold Eloy 
Het voorwerp is te bezichtigen in het GasthofVossenhol Stene 

DevosH&R 
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IDE ZEVENDE DAG 

zondag 23 april 

Dé hoogdag bij uitstek voor de Heemkundige Kring 't Schorre greep plaats in de molen 
van Stene op zondag 23 april na de algemene vergadering. 
Drie interessante en sympathieke sprekers kregen ieder de gelegenheid, dit onder de dès
kundige leiding van voorzitter moderator dhr.Paul Vandewalle, om gedurende twintig nµ-

• nuten hun verhaal te doen. 

Dhr. EddyVANHAVERBEKE 

Ondanks het feit dat het op diezelfde dag Erfgoeddag was, maakte deze sympathieke 
Gentenaar zich toch vrij voor ons. 
Drie belangrijke wegen vullen zijn leven: Beroepsmilitair, het VVF en Spanje. 
Eddy is nu 72 jaar jong en hij spoelde als Gentenaar aan te Oostende in 1952 als Marine 
kanonier, hij had van jongs af aan reeds gevaren en op de vraag waarom hij als kano:8i.er 
bij de Marine in dienst kwam was het antwoord heel simpel= het betaalde beter. 
Buiten de routine oefeningen heeft hij de kanonnen niet veel moeten gebruiken en dit tot 
in 1960 toen het in het voormalig Belgisch Congo de spuigaten uitliep. 
De Belgische militairen gelegerd in "Noki Noki" nabij de havenstad Matadi hadden de op
dracht de Belgen bij te staan tijdens hun evacuatie. De militairen mochten niet (eerst) 
schieten tot op een dag dat van op een heuvel aan land een oorlogsprojectiel op het dek in
sloeg met als gevolg enkele dodelijke slachtoffers en gewonden te betreuren bij zijn colle
ga's ... er werd toen teruggevuurd. 
Nadien, toen hij niet meer moest varen werd hij gedurende 4 jaar onderrichter in de ka
zerne van Sint Kruis Brugge. 
In Oostende was hij gedurende 25 jaar dé man achter de Public Relations van de Marine. 
Hét society gebeuren was en is het jaarlijkse Bal van de Zeemacht, waar de gevestigde 
machten met of zonder dames talrijk op aanwezig waren en het was zeker geen sinecure 
om iedereen een juiste en gepaste 'volgens graad en belangrijkheid' tafel en plaats voor te 
behouden .... enkele anekdotes worden met smaak verteld ... 
Onder 5 admiraals heeft Eddy gediend. 
Na 40 jaar en 6 maand, hij was toen 60 jaar, stopte hij zijn leven als beroepsmilitair. 

Eén van de stichters van het VVF-Vlaamse Vereniging voor Familiekunde-in 1964. 
Oorspronkelijk in 1958 deed hij al aan zijn stamboomonderzoek. 
Hij is Nationaal Secretaris Generaal sinds 40 jaar er zijn 5000 leden er werken 3 bedien
den in een enorme administratie. 
Oostende was als lste in de provincie opgericht en dit vooraleer het in Antwerpen startte. 
Het lokaal was op de hoek van de Edith Cavellstraat in de oude " Morgue" De Morre voor 
de Oostendenaars waar de lijken van drenkelingen en zelfmoordenaars opgebaard lagen 
voor de lijkschouwing op blauwe stenen. Enkele anekdotes o.a. ''binnen zonder kloppen" 
doet het publiek huiveren. 
Het huidige lokaal in de Dr.L.Colenstraat werd in 1971 gesticht door o.a A.Laridon en Jan 
Piers met A-politieke inslag. Er komen 7500 bezoekers per jaar ,13000 boekwerken, 
700.000 bidprentjes en 970.000 rouwbrieven. Daarmee de grootste van ons land verwerkt 
op microfilms en 4 krachtige computers. 



., 

c<:. -~ ~~-J&~~-, : 

STEENBAKKERIJ JEF SANDERS gesloten 1939-1940 
Verzameling van dhr BAERT Philippe 
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SLUIT NU AAN BIJ DE HEEMKUNDIGE KllING ~T SCHORRE 

U KRIJGT DRIEMAAL PER JAAR ONS TIJDSCHRIFT MET ALLERLEI 
HISTORISCHE EN HEDENDAAGSE FEITEN illT UW STREEK EN DE 
ACTIVITEITEN WAARAAN U KUNT DEELNEMEN. 
HOE? 
U STORT 7,50 EURO OP HET NUMMER 001-0688371-38 VAN OOSTEN
DE ' T SCHORRE EN U BENT ERBIJ ! 

0000000 



de zevende dag ... vervolg Eddy Vanhaverbeke 

Zijn derde functie : Honorair Vice-Consul van Spanje. 
Als oprichter van "Cervantes Oostende" wilde hij Spaans leren. 
Jacques Elleboudt was Consul van Spanje te Oostende en weldra werd Eddy op vraag se
cretaris of ere-consul en dit dank zij zijn vlotte kennis van het Spaans. Door het op pensi
oen gaan van J.Elleboudt verkreeg Eddy de functie van Vice-Consul voor Oostende. Dit ~ 
hield in dat men bij hem terecht kon voor verblijfsvergunningen, wettigen van allerlei ak
ten, werkinfo enz ... Het consulaat te Oostende werd door herstructureringen opgedoekt: 

'· 

Dhr JIMMY DECOSTER 

Een aangename verrassing was het voor het publiek toen deze 27 jarige Gentenaar piek
fijn uitgedost in militair uniform en getuigend van zijn beroepsfierheid zich aan de 
spreektafel plaatste. Glimmende schoenen en een piekfijn uniform dixit E. Vanhaverbeke. 
Waarom naar het leger? Een jongensdroom, hij wilde immers F16 piloot worden. 
Beroepsvrijwilliger te Gent en opleiding in de Leopoldskazerne . Begonnen als verpleger 
met verdere opleiding in Heverlee. 
Afgestudeerd aan de onderofficierenschool te Zedelgem daarna naar Brasschaat en ten
slotte Lombardsijde bij het 14de Artillerie Regiment. Het 14de A.R. was vroeger de 
Hawks , de luchtdoelartillerie. 
Vandaag beschikt België over een klein professioneel leger in samenwerking met het 
Franse leger. 
Hoe kwam Jimmy in Afganistan terecht ? 
Het engagement van België voorziet een beurtrol van ongeveer 200 man voor een tijds
duur van 4 maand naar 'moeilijke gebieden' o.a.Kosovo, Afganistan. 
Waar vroeger enkel de para's gemobiliseerd werden, wordt nu een beurtrol voorzien voor 
een deel van het leger en dit kan niet geweigerd worden m.a.w. verplicht op straffe van 
ontslag. 
De opdracht in Kabul was het vormen van een sociale patrouille ter plaatse, dit is contac
ten leggen met de lokale bevolking ,het verkrijgen van allerlei nuttige informatie met be
hulp van een tolk. De jongere Afganen kennen al een mondje vol engels of frans. 
Door de aanwezigheid van deze Europese troepenmacht wordt dit door de bevolking posi
tief aangevoeld, dit in tegenstelling met het negativisme jegens de Amerikanen. 
Een tweede opdracht bestaat erin de luchthaven van Kabul te beschermen, deze luchtha
ven kan qua grootte vergeleken worden met die van Oostende, echter is die van Kabul 
nog omringd met mijnenvelden welke tijdens de Russische bezetting in de velden her en 
der werden geplaatst, het is dan ook onverstandig om met een vehikel op de onverharde 
wegen te rijden. Ook loopt men binnen en buiten de luchthaven constant gewapend. 
Op deze vierkante kilometer zijn er zowat 60 verschillende nationaliteiten . Men beschikt 
over douches, het eten wordt door de Indiërs gemaakt wat op zich na 4 maand begint te 
vervelen. 
Na 4 maand verblijf is er toch een positieve evolutie merkbaar bij de burgerbevolking. 
De invloed van de Taliban vermindert , vooral bij de jongeren die nu kunnen studeren. 
De jonge meisjes dragen nu minder de 'Burka' . 
Wellicht is binnen 20 jaar het dragen van de burka historie. 





De zevende dag ... vervolg (3) 

Dhr. JEAN POTI'IEZ 

Terug naar de zee hadden we onze derde spreker een rasechte Oostendenaar van de 
vierde generatie. Zijn vooróuders aan vaderskant waren uit de streek van Ronse en Ath 
afkomstig, zijn moederskant was afkomstig uit De Panne. ~ 
Zijn grootvader was in dienst bij het Koningshuis in de Koninklijke Chalet te Oostende'! 
Jean volgde de Grieks-Latijnse in Oostende om nadien zijn studies verder te zetten aan 'Cle 
zeevaartschool te Antwerpen. ~ 
In 1952-1953 had hij 1 jaar opleiding met het schoolschip de Mercator, er waren 46 man' 
aan boord waarvan 8 Oostendenaars en het was er héél gezellig ... in feite was deze oplei
ding een leuke jaarvakantie. 
Na een tweede opleiding te hebben gedaan bij de lange omvaart vond hij het stilaan wel
letjes en stapte over naar de kustvaart, de Tilburyboten. 
Op de vraag van de moderator -kent u een remedie tegen zeeziekte- was het antwoord 
zeer eenvoudig: aan de wal gaan ! 
Hoe word je loods? Eerst word je aspirant officier ter lange omvaart na 36 maand zeeda
gen te hebben gepresteerd. Na 48 maand eerste luitenant en na 60 maand volgt een kapi
teinsexamen. 
De officier beslist op het schip als vertegenwoordiger van de rederij waarvoor hij werkt, er 
moet discipline heersen en hij is de verantwoordelijke. Het aantal vaardagen staat voor 
het bekomen van punten. Diegene dewelke de meeste punten heeft behaald, wordt aange
wezen als loods. Na 9 maanden proeftijd moet nog 3 maand met een beëdigt loods worden 
gevaren en volgt er een examen. 
Voor het loodswezen zelf is het postuleren voor een staatsambt (ambtenaar) 
Een goede beloodsing staat synoniem met ondervinding. 
Elk schip is specifiek, er wordt rekening gehouden met de lengte van het schip, de diep
gang, het vaarwater, de snelheid, de invloed van de stroming en de windrichting ... 
Men moet ook over een zekere fysieke conditie beschikken, immers is er de nodige acroba
tie nodig om van een jol naar het te beloodsen schip, via de touwladder naar boven en te
rug naar beneden te klimmen ... en het kan daarbij nog stevig waaien, de slingerende be
weging van het schip en het jolletje moet volgens een bepaalde situatie gebeuren anders 
kan men in zee 'belanden'. 
Er is een beurtrol, een permanentie van 24uur op 24uur en dat gedurende 6 dagen. 
Wanneer de loods aan boord komt, wordt het bevel van de kapitein overgedragen aan de 
loods. 
De russen begonnen met de vrouwelijke kapiteins, aldus een antwoord op deze vraag. 

Anekdotisch: "Hij krijgt de zak"= "pak mö je pangel en pluizak" d.w.z. je hebt afgedaan. 

N.v.d.r. pluizak komt van plunjezak (ook plooizak) het was meestal een zeildoeken of ook 
uit linnen gemaakte zak waarin de visser zijn schone kleren aan boord bracht en bewaar
de. Een pangel (paander, pander, panger) was een ovalen mand , ook rond, met twee dek
sels en een hengsel in metaal -vroeger was deze mand gevlochten. Daarin stak de per
soonlijke mondvoorraad van de visser (drank,vlees, chocolade .. ). Bij de terugreis werd de 
lege pangel gebruikt voor zijn persoonlijk zootje deelvis. 

Verslag R.Lisabeth 



ZONDAG 30 JULI : UITSTAP NAAR ZOUTLEEUW 

Op zondag 30 juli is het weer zover : de heemkring gaat op uitstap. Dit jaar kozen we 
voor een daguitstap naar Zoutleeuw, Parel van Brabant genoemd. 

Zoutleeuw, eens een belangrijk handelscentrum en zwaar versterkte burcht, is nu 
alleen nog een klein,rustig en schilderachtig stadje in het heuvelend landschap van 
het Hageland. 
Het bestond reeds in de 7de eeuw, want de geschiedenis leert ons dat bisschop 
Remaclius er omstreeks 637 een kerk oprichtte. Hoewel de bisschop van Luik dus 
heer was van Leeuw, schonk Hendrik V, keizer van Duitsland, deze heerlijkheid in 
1106 aan de Graaf van Leuven; toen Hendrik I van Brabant in 1179 in het huwelijk 
trad met Mathilde van Boulogne, verkeeg hij van zijn vader dit gebied en de stad 
Leeuw als bruidschat. Zij bleven sinds toen deel uitmaken van het hertogdom; 
alzo loopt de geschiedenis van Leeuw ook samen met deze van de Graven van 
Leuven en de hertogen van Brabant. 
Gelegen op de rechteroever van de Kleine Gete, te midden van uitgestrekt drassige 
beemden en moerassen was Leeuw ideaal geschikt voor en daardoor ook 
omgebouwd tot een strategische sleutelpositie in de Brabantse verdedigingswerken. 
Het was eveneens gunstig gelegen op de grote handelsweg Brugge-Keulen, wat vele 
kooplieden en nijveraars aanzette om zich in deze stad te komen vestigen. 
Nijverheid en handel brachten grote welvaart en rijkdom en maakte van Leeuw één 
der zeven hoofdsteden van het hertogdom (ca. 1312). De welvaart blijft toenemen en 
bereikt een hoogtepunt omstreeks het midden van de 16de eeuw. 
Maar dan begint het verval : het bevaarbaar maken van de Grote Gete, waardoor 
Tienen als handelscentrum aan belangrijkheid gaat winnen, is een eerste oorzaak 
van de tranen van de Leeuwse glorieperiode. Latere veldslagen, belegeringen en 
plunderingen -waaronder de inname in 1678 door de Franse troepen onder 
aanvoering van Lodewijk XIV en deze van de geallieerde legers in 1705 - en nadien 
de zware lasten voor het onderhoud van het Spaans legioen blijven de stad teisteren 
en liggen aan de grondslag van het definitieve verval. 
Dankzij zijn groots verleden blijft Zoutleeuw echter tot op onze dagen nog steeds een 
belangrijk kunsthistorisch centrum waar enkele prachtige geklasseerde monumenten 
nog altijd de aandacht van de vele bezoekers blijven trekken. Naast de lakenhalle 
(1316-1317), het Spiegelhuis (1571) en de stenen pomp (1762) verdient het elegant 
stadhuis (1530-1538), door Keldermans gepland ten tijde van Keizer Karel en 
volledig in witte Gubertingersteen opgetrokken, onze aandacht. 
Het monument bij uitstek is en blijft evenwel de beroemde Sint-Leonarduskerk, 
opgetrokken tussen de 13de en de 15 de eeuw, niet alleen omwille van de stijl van het 
gebouw zelf, maar dan vooral om de rijkdom van de vele beelden, retabels, 
kunstvoorwerpen (Sacramentstoren, Paaskandelaar, enz.) en schatten allerhande, 
die aan de vernieling van de beeldenstorm van de 16c1e eeuw en aan de revolutie van 
de 1 gde eeuw konden ontsnappen. 
Zoputleeuw voert sinds 1985 terug de titel van stad die zij verloor in 1830. Doàor de 
fusie met Helen-Bos, Halle-Booienhoven, Dormaal en Budingen heeft de gemeent 
een oppervlakte van 4760 ha en telt zij bijna 8000 inwoners. 
Een bezoek meer dan waard ! 



In Zoutleeuw bezoeken wij ook nog de kapstokkenfabriek Amauts. Dit fabriekje is de 
enige houtenkapstokkenfabrikant van de Benelux. Dit is inderdaad uniek : hier kan je 
de hele produktie volgen van begin- tot eindprodukt, van beukenstam tot kapstok in 
een chique boetiek. 
De familie Arnauts stamt voort uit een lange lijn van ondernemers en is sinds 1920 
actief in de houtwewerkingsector. Nog voor de tweede wereldoorlog hadden zij een 
20-tal mensen in dienst. Men produceerde er meubelen, tafeltjes, bloemstaanders, 
strijk- en mouwplanken, wasspelden, kapstokken, enz. 
De jaren na de oorlog waren de gouden jaren. De productie werd toegespitst op 
houten kapstokken en trapladders. Machines werden omgebouwd of volledig 
ontworpen specifiek voor de productie van deze twee zaken. Ondertussen waren er 
een zestigtal personeelsleden in dienst en vertrokken er maandelijks meer dan 
800000 kapstokken naar diverse magazijnen en wasserijen. 
De concurrentie van goedkopere producten uit lage loonlanden en de opmars van de 
plastieken en ijzeren kapstokken zorgden eind jaren '70 voor een snelle afbouw. 
Het grote bloeiende bedrijf van weleer werd terug gebracht tot de baas en één 
werkman. 
Vanaf 1992 werd de zaak overgenomen door Anne Arnauts. Zij heeft zich 
gespecialiseerd in luxe kapstokken en maatwerk in functie van de vraag van de klant 
en produceert nu vooral houten luxehangers voor boetieks en ontwerpers. 
De vele machines zijn bijna allemaal door de stichter Gaston Arnauts en zijn zoon 
José zelf ontworpen. Uit noodzaak, aangezien de machines die men nodig had niet 
in de handel verkrijgbaar waren, was men steeds aangewezen op eigen 
vindingrijkheid en handigheid. Zo werd de lijn van deze machines steeds verder 
geoptimaliseerd in functie van de veranderende noden. Zo zijn er de tambours die 
instaan voor het polijsten van duizenden kapstokken tegelijkertijd. Er is ook een 
machine die blokken verzaagt in bogen en die bogen worden dan op hun beurt 
verdeeld in 6 kapstokken. Er zijn heel veel verschillende machines voor zoveel 
verschillende modellen, die daar nog allemaal te bekijken zijn. Al even uniek als het 
dorp Zoutleeuw zelf ! 

Het programma ziet er als volgt uit : 

08u30 
10u30 

11u00 
13u00 
14u30 
16u30 
17u30 
19u30 

vertrek aan de kerk van Stene dorp. 
aankomst te Zoutleeuw 
koffiepauze 
bezoek aan Zoutleeuw met gids 
warme maaltijd ( soep-hoofdschotel-dessert) 
bezoek aan de kapstokkenfabriek met gids 
nog wat vrije tijd (wandeling -terrasje .. . ) 
terugkeer naar Stene 
aankomst te Stene en afsluiten van de dag 

De prijs voor deze volledige dag bedraagt 40 euro (bus, fooi chauffeur, gidsen, 
inkomgelden, koffie, warme maaltijd en drank bij de maaltijd inbegrepen) 
Inschrijven kan vanaf nu bij Katrijn Compernolle, Roerdompstraat 57, 8400 
Oostende. 
Tel. : 059/508327 
GSM : 0475/367232 
Fax : 059/800462 
e-mail : katrijn.compernolle@skynet.be 



Tentoonstellingen 2006 in de Oude Molen 
Stene Dorp 

Van vrijdag tot donderdag 

van 23 juni en 29 juni 

van 30 juni tot 6 juli 

van 7 juli tot 13 juli 

Sonja Helmont 

FrankyMaes 

Pablo & Declerck 

van 14 juli tot 27 juli Gigi Praet & Roger Fockedey 

van 28 juli. tot 3 aug Luc Blomme 

van 4 aug. en 10 aug. Christine Opsom er 

op 11 aug. tot 17 aug. Mia Tommelein & Roger Jooris 

van 18 aug. tot 24 aug. Rita Decramer & Madeleine Leemans 

van 25 aug. tot 31 aug Groep deeltijds kunstonderwijs 

van 1 sep tot 7 sep Dirk Loncke 

vrijdag 8 september 

Weekends 

op 10 sep en 11 sep 

op 16 sep. tot 17 sep 

op 23 sep tot 24 sep 

barbecue leden 

de groep K 8 

de groep K 8 

de groep K 8 



30 ste paardenzegening op zondag 4 juni 2006 
r.l. 

De paardenzegening begon in 1975, met uitzondering van het jaar 2003 (mond-en klauw
zeer) was deze manifestatie de dertigste op rij. Het initiatief werd ditmaal genomen door 
Stene op Hol nu reeds de derde keer. 
E.H. Vantyghem zegende onder een stralende zon een 50 tal ruiters , 10 spannen en 1 
huifkar. Een jachthoornkwartet van het O.L.V.College zorgde voor een aangepaste ste~
ming. De prijs voor de mooiste uitrusting en span ging naar 'Stal 't Oud Hof uit Eern~
gem. 



HEBBEN ONS VERLATEN ... 

!-'~nr~g oon de dag WOCJop 

wç cf'!ci'ioid nomen voo 

De heer 

Echtgenoot van mevrouw Norda VERBEKE 

("~oren iln .Stene op l l maart 1929 

en overteoon in Oosti;,ooc op 7 oprit 20()(, 

ik !lee, ee;ü steen verlegd. in eeo riv,m ® oorde 

het w,o!er gaat er onct.,r, dan \>'CC'lt-,een . 

ee ~1roorn vor, een ~ t1ci..t Je niei 1l½;?en 
11€'! w•oler vindl er oitîjd wei een >.-teg omheen 

mis~chien ee'ls gewld door sneeuw en 1egen 

ncornl do fr;ici mqr1 l<.i(y,Lt,.➔ me! Zich tr\<;,-C 

om tv.:m glad en rond geslelen 
ie IQten I\Jsten in de luwte van de ;.ée 

iK leverde txw,<ijs von ~ ~toon 
ik weel dat ii:· r,oOil zoJ .zijn vc.'!'ge!cri 

on1ool door riet 11(.-ri*;:aen von die ~teer, 

de stroom nooit mèer de:relfde We<J z:ol gaan 

De fom'/ie d<irni tI opreèhf YOOI 00 b[iikl•O 

voo medekrveo rn rouw en oebe<!. 

0000000 

ZOMEREVENEMENTENTESTENE : 

2 juli : 17 tot 23 uur avondmarkt 

4 augustus : 14 tot 17 uur Kinderanimatie 

4 augustus : 19 tot 20 uur Ierse Dans, Live optreden 

5 augustus : 17 tot 23 uur avondmarkt 

en niet te vergeten .... onze zomeruitstap op zondag 30 juli naar Zoutleeuw van 8.30 tot 
19 uur 

info op onze vorige bladzijden 12 en 13 



1903 c. H. Lodewyk Maselis 
wierd geboren te Rousselaere in de N oordstraat ten 
jare 1854 op Kerstdagmorgen tweeling met zyne zus-
ter Celestine. Verloos zynen moeder den 7 November 1859 
Ging van toen af ter stadschool tot aan zyn eerste 
communie; daarna naar het klein seminarie als dagscho
lier; In het Collegie moest men toen ter tyd van Poësis 
voort thuis liggen: t' geen kostelyk en onaangenaam viel 
voor de Rousselaersche studenten. In het jaar 1876 

van Brugge 

trok hy op naar het groot seminarie ' en na drie jaar, 
nog onderdiaken zynde, werd hy benoemd als professor 
in het bisschoppelyk Collegie van Meenen waar hy 
verbleef als surveillant der Externen en ter zelver tyde 
professor van het zesde latijn tot den 1 st

en Januari 
1896, het ambt uitoefenend van director der Broe-
ders Xaverianen te Brugge. - Den 22 Juni om 
11 ure totn men bezig was met de begravingsdienst 
te doen op Steene van den E.H. Joseph Gezelle wierd 
L. Maselis als pasqtor van Steene genoemd in den 
M. bisschoppelyken raad en per brieve naar het bis
dom geroepen en benaamd als pastor van Steene, 
op vrydag 26 Juni 1903 door zyne hoogw. Geest. Josephus Waffelaert. 

Zoodanig was hem deze parochie onbekend dat hy 
niet wist in welk gedeelte ofte dekenie deze parochie 
gelegen was. Den onbekenden maakt den onbeminden 
zegt het spreekwoord, maar van dezen keer was het mis 
want Steene mocht zyn wat het wilde, hy ging er met 
bly gemoed op los, en vond de paropchie alderliefst 
en geheel en gansch naar zyn goeste ( myn kind, schoon kind) 
Na de benoeming, den eed afgelegd te hebben, de brieven in 



van benoeming ontvangen te· hebben volgens gebruik tien 
frank voor de goede werken, en vyf aan de knecht van 
't bisdom gegeven te hebben, wierde de blijde mare aan 
den onderpastor gestuiurd per depêche ( alsook naar den deken) 
en dan rondgeriesterd naar de Heeren van den raad 
om ze te bedanken en gulhertig genoenmaald in het 
bisdom. Sanderdags opgetrokken naar Oostende en 
gevraagd in het Collegie den weg naar Steene. T was 
langs den Thouroutschen Steenweg, en na een half 
uurken in te slaan al aan de hooge barriere. Daar 
wierd hy voor den eersten keer de parochie en hare 
kerke gewaar, en de lachende mine der wyven die 
aan de duur stonden en raadden dat het de nieu-
we pastor was, deed hem deugd aan 't herte. Welhaast 
kwam ongeduldig E.H. onderpastor zynen nieuwen herder 
tegemoet en blyde gelaat en warme handdruk wenschte 
hem welkom. Voor den pastor was het een waar genoe-
gen eenen kloeken ,gezonden gedaagden en minzamen Heer 
te vinden, die reeds tien jaren Steene kende en met 
de twee voorgaande pastors geleefd had en gewrocht had. 
Het eerste bezoek natuurlyk naar de kerk, die voor 
0 .H. maar een onreine en onbezorgde woonplaats uitzag. 
De kleine sacristie eenen zeer onwelkomenden en 
vermuften geur uitgaf (geen wonder sedert vyf 
jaren had er geen stoof meer gebrand) De koster 
Louis Riethaeghe (wiens oom pastor is te Waereghem) 
verhaaste zich aan de ingezetenen het nieuws der aan
komst van den nieuwen herder de gemeente rond 
tr vetspreiden door het geluid der klok. Bezoek naar 
de pastorie waar alles in slot lag. 'S namiddags na 
het klooster gegroet te hebben. Bezoek na Delaere , schepen 
V ermander, schryver der kerkfabriek, V anBelle voorzitter van 
't armbestuur, Vandamme en Sanders leden van den kerkraad 
Fincioen deszelfs voorzitter; Em. Roose Burgmeester en 
August V ermeire tresorier - Vandaar naar huis tot 15 Juli 



Installatie van L Maselis als pastor van Steene 
(nvdr. Hier volgt dan een lang uitknipsel uit de Zeewacht. 
Hieruit eerst een paar fragmenten) 

Uit Steene 
lnhulding van de E.H. Maselis 

als pastor van Steene 
De ontvangst had plaats aan den 
Moerasgang, langs de Thourhout
schen Steenweg; dit gedeelte is, zooals 
men weet, ingelijfd bij Oostende, maar 
onder 't Kerkelijk bestier van Steene 
gebleven. 

Van aan de hooge barriere tot in het 
dorp waren alle huizen, groote en 
kleine, tot de nederigste toe, bevlagd en 
gepint; de jaarschriften en gedichten 
zijn ontellijk. 

'sA vonds hadden bijna al de inwo- '.
ners der dorpplaats hunne huizen vei--
licht. Neen, nooit had zulk eene schoo
ne en prachtige inhulding plaats; 't is 
een bewijs van het goede dat E.H. Ge 
zelle gesticht heeft en de parochianen 
van Steene mogen verzekerd wezen dat 
zijn werk van eendracht en vrede door 
den nieuwen herder, E.H. Maselis 
met denzelfden iever, met dezelfde wijs
heid en overleg zal voortgezet worden. 
Leve en Eerweerde Heer Maselis ! 

Binst den tyd dat ik wepel liep en mr dep. onderpastor 
met de kudde belast was van 26 Juni tot 15 Juli 
kwam een pater Capucyn ter hulp Eerw. Pater Pacificus 
waarvoor ik hem 19 frank heb gegeven . Hij was in den 
begravingsdienst tegenwoordig en loerde meest op de 
biblioteek van mr Geselle byzonderlyk op deze van 
zynen broeder Guido Gezelle. Deze boeken hadden 
van mr den pastor Jos. Gezelle aan de paters capu
cynen beloofd geweest en daarom had het klooster 
der capucynen voor de missien van 1901 en 1902 geen 
honoraria geeischt of v~rkregen : en daar zie, de Heer 
Pastor sterft zonder testament en met veel onbe-
taalde rekeningen by zoover, dat Biblioteek en meubels 
en loopende geld juist genoeg opleveren om alles te 
dekken, buiten eenige rekeningen voor de kerkfa-
briek die ongeveer de tweeduizend frank beliepen 
en nu 22 April 1907 gansch betaald zyn. 
Den avond der installatie groote toeloop van 60 
ruiters ( allen jongheden van Steene) met vier amazonen 
die 's morgens in den stoet geweest hadden om den 
den pastor proficiat te wenschen: 't is te zeggen getrekteerd 
te zyn: met 50 fr3 om in d'herbergen ter plaatse te 
verdrinken ( et factum est ita eodem die) gingen zy content 
en al huppelen voort. 



'S anderdags om acht ure mis van dankzegging - moest 
ik maar niet peinzen dat de kerk ging te kleine zyn: Een 
tiental vrouwmenschen en eenige kinders van 't klooster en 
't was al. Beeld u nog daarby in dat de onderpastor zegt: 
het gaat nog wel, er waren er meer dan ik <lachte en gy 
moet weten dat er den donderdag marktedag van Oostende 
nooit maar drie , vier in de misse zyn. En inderdaad is er 
geheel weinig volk binst de week, maandag, donderdag 
en zaterdag byna geen; den dinsdag , woensdag en byzon
derlyk den vrydag wat meer zonder doorgaans het 20 tal te 
overtreffen. Alle vrydage wordt de benedictie gegeven met de 
relikwie van het heilig kruis na de mis en daarna met haar 
gezegend. 'S noens tweede dag nogmaals banquet in 't klooster 
voor de onderpastors van 't omliggende, de directeurs, eenige 
vrienden en mr Verhaeghe de pastor van se Joseph die 
daags te vooren niet en had kunnen komen ten getalle van 
dertig samen met de 72 van gisteren, de zusters van 
't klooster en twee, drie, vier andere op honderd en dertig 
uitgenoodigden gerekend aan 9 frs de man zonder den 
wyn. 'T valt wat kostelyk, 'ten is alle dage geen in
stallatie en men geeft het zoveel te liever dat het gemeente
bestier zoo mildelyk rond de vyfhonderd frank bestierd 
had voor het vercieren. A propos van vercieren een 
schoone grap. Voor het vercieren der kerk wad eene zeke
ren Hoeke gevraagd van Dixmude en 's anderdags al kwam 
hy om 195 frs naar de pastor, met dat te verschie-
ten was ik kwyt, atqui mr den onderpastor komt op 
zekeren dag en zegt alzoo ik heb nog nooit betaald ge
weest voor de verciering der installatie: ja maar ik 
had het bewys in de hand; - Voor de uwe niet, zgde hy alzoo, 



maar voor deze van mr Gezelle in 't jaar 1898. Ik heb 
het hem gevraagd, maar 't was nu en toen en nooit. 
En met honderd fr te stryken, 'k was effen; al had by 
schoone de keure gehad van deze rekening te effenen als hy 
er reeds zooveel by het afsterven van mr Gezelle hadde 
moeten schaveelen. 
De zondag mis om 7 ure en 10 ure. De kerk meer dan 
proppensvol, zoodanig dat in de hoogmis de 1 st

e communi
canten geheel den Choor vullen, daarop de permissie 
gevraagd aan zyne Hoogwaardigheid een derde mis te 
mogen celebreren om 8½ ure pr<:Ecipe pro pueris utrius
que sexus, hetgeen toegestaan wierd op 8st

en Oogst 
1903 met de toelating van te bineren mits allejare 
in de octobermaand binationis prorogationem te vragen 
Leo XIII p.p. graviter decumbit, rogantur preces. 
Na de vespers en Lof Congregatie der jonge dochters. 
Zy heeft plaats 1 st

en en 3<len zondag van elke maand. 
In de vespers vyf, zes mannemenschen , een dertigtal vrouw
menschen. In de congregatie rond de 70 aanwezig 
meestal van 12 tot 20 jaar oud, boven de twintig jaar 
naréE nantes. De raad van de congregatie is op een 
lid gekomen Jeannette Decorte: de facto de moeder 
van 't klooster was de prefecte. Met O.L.V. Onbevlekt 
8 December was er retraite en kiezing van den raad 
en sedertdien is de raad wederom in voege en de 
Congragatie heeft nieuwe leden aangeworven zoo-
dat zy de honderd bereikt heeft in 1907; 
Jaarlyks den 8st

en December wordt voor drie dagen eenen 
pater gevraagd om de retraite te preken, op den 
feestdag 7 communiemis met ontbyt in het klooster 



na de vespers en lof vergadering in de school om pryzen 
te loten, of beter te koopen met aanwezigheidkaarten die 
t' elke vergadering aan de congreganisten uitgedeeld 
worden, dit wordt alle twee jaar gedaan., het ander 
jaar is er eene vergeestegingsavond: 't z.y met een lanteme 
magique, of een phonographe. Dit alles natuurlyk ten 
laste van mr den pastor. 
Ongelukkiglyk is er geen zondagschool voor knechten, 
deze van de meisjes heeft plaats by de zusters, en is door 
den staat aangenomen en wordt gegeven door de zusters. 
J aarlyks op zondag na beloken paaschen is voor hen eene 
prysdeeling; waaraan de zusters hun subsidie en de pas-
tor honderd frank hangt, om de kleedingstukken te 
koopen. Die binst het jaar geen afwezigheden hebben 
krygen een geheel kleed ('t is te zeggen: de stoffe) De andere 
wat min. 
Van de maandag 20 Juli bezoek met mr den onder
pastor aan al de parochianen, dat duurde drie weken. 
Het noorderdeel der gemeente was burgerlyk ingelyf d 
in Oostende, was zeer bevolkt en moest rond de twee 
duizend inwoners tellen. De parochie is gemakke
lyk in drie delen verdeeld: 1 ° de oostkant van 
den Thouroutschen Steenweg (blauw kasteel en meersch) 
2° de Ghistelstraat en al wat tusschen de Thouroutschen 

. en Brugschen yzerenweg ligt (wyk Meyboom en 
conterdam) 3° de plaats met geheel het zuiden van 
de parochie; en ieder deel bevat gewillig 1500 zielen. 
In het 1 st

e en tweede deel zyn byna alle huyzen 
door twee of drie huisgezînnen bewoond. Meestal 
werkmenschen; waarvan meer dan· de helfd nooit 



naar de kerk van Steene komt, zelfs te paschen 
niet; maar gedeeltelyk optrekt naar st Joseph of O.L.V. 
in Oostende, gedeeltelyk noch naar kerke, noch naar 
kluize gaat. 
Zo°:dag_ 26 Epistola pastoralis qua obitus nunciatur 
ssm Dm Leonis pp. XIII, 20 mensis Julii 1903, na al de missen 
worden schoone gedachtenissen uitgedeeld aan al · de ge
loovigen te weten rond de zeven honderd ; en een 
plechtigen dienst om 9 ure op vrydag 31 Juli wordt ge
celebreerd ter kerke van Steene een goed getal geloovigen 
aanwezig zynde. 
Het is ook de feestdag van de h. Moeder Anna 
patroones der kerk en solemnele processie rond 
de kerk. De Octaafdag 2 Augusti wordt het officie 
van den h. Alligorio wordt verschoven op 14 Augusti 
Augusti en h. Joannes Berchmans op den 26 Augusti. 
Tot over eenige jaren was het de kermis van Steene 
maar de bazen van de herbergen en de boeren 
die meestendeels ten vollen in den oegst waren, 
vroegen en bekwamen het , de kermis op Sinxen
dag te hebben, de dag der kruisverheffing der reli
quie van de h. Apollonia , hier met eenen grooten 
toeloop van volk byzonderlyk van Oostende gevierd. 
Waar dat een heilige zyn kerke heeft, den duivel 
heeft er zyn Capelleken. Zoo is het met de kermis van 
Steene; De h. Apollonia heeft er veel dieners, en by
na al de herbergen, orgels, accordeons en dansers. 
En de kermis van st Anna is dood en vergeten 
Den 4 den Augusti is Cardinaal Sarto aartsbisschop 
van V enetien als Paus gekozen. 



De Heilige Apollonia 
r.l. 

Apollonia van Alexandrië, stierf de marteldood in 249 in Alexandrië omdat zij christen was. 
Feestdatum van deze heilige : 9 februari 
Patrones van de tandartsen en zij wordt aangeroepen tegen kiespijn. In de volkskunst 
wordt zij voorgesteld met als attribuut een nijptang waarin een tand is gévat. 

• 
Legende: als dochter van een koning was zij steenrijk, zij weigerde een opgelegd huwelijk 
en schenkt haar juwelen weg. Zij bekeert zich vervolgens tot het christendom. Zij wordt ;ge
doopt door een kluizenaar en krijgt de opdracht om te gaan prediken in Alexandrië. 
Het is de tijd van keizer Decius. 
Als christen wordt zij gemarteld, haar ogen worden uitgestoken maar engelen geven haar 
het licht terug. Haar oren worden met lood volgegoten, zij wordt gevild met een mes en 
haar tanden worden uitgeslagen. Zij springt vrijwillig in het vuur vooraleer zij er wordt in
geduwd. 

Vereringen: vanuit het Oosten over heel Europa verspreid, inzonderheid langs de Rijn en in 
de Nederlanden met bedevaarten in Staufen ( Zwarte Woud), Elst bij Nederbrakel en in 
het Begijnhof te Leuven, waar relikwieën van haar worden vereerd. 
Te Gent en Brugge is er het broederschap van Sint-Apollonia. 
Bijgeloof: wie zijn mond spoelt met water uit de Apolloniabron op de Kapellenberg in Sak
sen krijgt nooit meer tandpijn. In Beieren trekt de Apolloniawortel de kwellende pijn uit de 
tanden ... 

Patrones van Stene 

Plechtige Novene met vollen aflaat twee maal 's jaars, ter eere van H.Apollonia maagd en 
martelares gevierd in de parochiale kerk van Steene. 
De H. Apollonia wordt byzonderlyk geëerd en aanropen tegen hoofd en tandpijn. 
Hare dierbare reliquie sedert 1750 in bovengemelde kerk berustende, wordt door vele geloo
vigen, zoo van omliggende als van ver afgelegene steden en dorpen, dagelyks en voorna
mentlyk binst de twee plechtige novenen bezocht en vereerd, ingezien de groote en ontelba
re weldaden verkregen door de voorspraak en verdiensten van de H. Apollonia. 

De lste wydvermaarde bedevaart van negen dagen ter eere van bovengenoemde heilige, be
gint jaarlijks den 9 Februari, feestdag van de H.Apollonia, maagd en martelares. 
De 2den, ook van negen dagen, begint jaarlijks op de tweede 2den Sinxendag, verjaardag 
van de Verheffing harer h. reliquien. 

0000000 

Op maandag 6 september 2002 werd het beeldje van de H. Apollonia uit de kerk van Stene 
gestolen en is tot op vandaag nog niet teruggevonden ... 



Dertig jaar Chiro Vagadam in Stene 
''De Vaganten van de Konterdam" of de zwervende Chirogroep Vagadam, vierde 25 ja:µ

geleden, in augustus 1981, zijn dertigjarig bestaan. De groep, die zijn oorsprong vond op de 
wijk Konterdam, wisselde in de eerste twintig jaar van zijn bestaan tien maal van lokaàl. 
Eenmaal zelfs natuurlijk gedwongen toen in 1964 een brand in de zustersschool de Chi~o
jongens zeven maanden dakloos maakte. In 1971 (net voor de fusie met Oostende) stelde 
het gemeentebestuur van Stene de oude gemeenteschool in Stene-Dorp ter beschikking van 
de jeugdbeweging met meer dan honderd leden en een eigen drumband. Het heem naast de 
pastorie in de Stenedorpstraat werd opgekalefaterd met de hulp van de gemeentelijke tech
nische dienst. De oudere leden richtten er ook hun eigen "Zoldertje" in waar regelmatig ge
zellige bijeenkomsten en andere activiteiten plaatsvonden. Op het terrein achter het lokaal 
was ook ruimte om zich uit te leven. Getuige deze foto die in augustus 1981 genomen werd 
toen de leden ter gelegenheid van de tentoonstelling '30 jaar Chiro Vagadam' ook een toren 
aan elkaar sjorden. Naast groepsleider Roland Dildick zijn er op de foto nog wel enkele be
kende gezichten terug te vinden. (Foto© G. Walters) 



Reeds \'i!.Il 1974 
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Na de grote oorlog 1914-1918 werd door de' Asiles des Soldats lnvalides Belges' 
diverse huizen ter beschikking gesteld aan zwaar invalide soldaten uit de eerste 

11 wereldoorlog. Hier zien we een huisje (waar?) voor Korporaal Charles GELDHOF ,, 
r,J! 

Info altij~ welkom bij de redactie. 
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Kent u de heemkundige kring 
"'t Schorre Steenè"? 

· Wij stellen ons graag even voor : ,-

v 

' 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. -

c/1--.' t' • t ~.,._ ~. 

; > • . 1 '·~-~ t " • : 

,: 

komt samen in de molen van Stene-Dorp -~1;. ., : ... 
,. . 

,, 

' ~ l 

. , 
. , :a, :. .... 

' . . 

richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van het dorp . 
·--,r! .. 

_ .. .r"' 

geeft aan de plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid om hun werken ten toon , 
te steilen in de molen gedurende de zomermaanden ~. 

geeft voordrachten, organiseert een " Zevende dag ", een BBQ, een " Zieltjes-
avond " en een busuitstap ... . , .. ~"" . . . 

'•"' '\'} t ..... .i. ~ .. ~ f S,•" ~-- -... Il 

geeft driemaal per jaar een periodiekje uit voor de leden met daarin de gebeur-. 
tenissen van in en rond ons dorp 

-~-' 
,i. )'-:.., ~ \!" ,., 

~ ·. :t' f:Jjf-. . • , " ~ j;,;J. ~r, _ 1 

t ""• ~ J ,t- ~ "'- )( ~ X 
'V -,.,.::, 

l .~ . · Een vereniging is maar sterk ..,,door haar leden. -·._.;.., },'""', ' : · 
,.: '" ... ,.!,~~ ' 

Daarom doen wij een warme oproep aan alle sympathisanten in en rond Stene. 
Sluit u aan bij onze heem kring voor slechts € 7 ,50 door storting op ons 
rekeningnummer: 001-0688371-38 van Oostende ' t Schorre. " 
Iedereen is welkom en dank bij voorbaat. ·h-.• 

; 

' 

( 

" .. ,,, ... ~.., 
, ... ' ; f 

.. 

• I •. 


