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W O U R D V O O t< A F • 

Met de zomer voor de deur wordt het hoogtijd 

dat een periodiekje van de pers komt. Het grote 

evenement van de laatste maanden was het in orde 

stellen van de molen. Zij die er de laatste weken 

voorbijkwamen hebben wel gezJcn dat er geregeld 

aan de molen gewerkt werd. Het meest spectaculaire 

was wel het schilderen van de molenromp. Tijdens 

het Hemelvaart-weekend werd dan ook een geslaagde 

kunsttentoonstelling gehouden die meer dan 1400 

bezoekers aantrok. Tegelijkertijd werd opnieuw 

een rommelmarkt gehouden die alleen toegankelijk 

was voor Oostendenaars en voor mensen <lie niet 

met commerciële bedoelingen komen. Ondanks de regen 

vonden heel wat mensen de weg naar Stene . 

In ons vorig boekje hadden wij een uitstap naar 

Gistel aangekondigd, de leden die er gehoor aan 

gaven hebben het zich helemaal niet beklaagd ! 

Tijdens het verlof rijdt de huifwagen opnieuw 

iedere woensdag- en zaterdagnamiddag en op aan

vraag voor groepen, leden krijgen vermindering. 

Vergeet ook niet een bezoek te brengen aan de 

stand van de Heemkring op de -avondmarkt van Stene. 

Prettige vakantie ! 

P. Vandewal l e 



.Ur: 'l',uü_, lJ.c-h KU:.:i'L'. -----------------
De taal van onze kust i s het ,·;estvlaa111sch , de zoet

c;evooisde tonc;val,bet:;rcncd aoor de zee ,de Hornaansehe 

taalc;rens in .1"rankrijk,de Le ie tot aan :::it Baa.fs- Vij

ve en een rechte lijn Zu.id- Hoord vanctaar tot a u.IJ de u 

:nonctint; va.n het ~win, zooctat d e we::;tvlaamsche uorpen 

~lakken, . 1arkegem, Den tere;em, harsele , .Kanegem , .H.ui:..;e lede 

en ~H Joris ten 1Jistel t.Ü t 0 e:.;lot - 11 zijn . 

Al de ,vest - vla111ingen hebben liet beGe.f dat zij een 

zelfde taal :...pre1cen , wa t niet zet,;Gen ,-lil dat dezl: taal 

t,een :.;chakc:erin::;en en onc1e, dial ect en vertoont • ..::e11 

,ïLGtvla111int,; die een beetje zijn s t rE::ek Kent ,zal on

rnicJ.delijk zijn r.: t'reekL,;enoten ten 1.ünste uit de v<::r-

::: chille11ll c !Jteden thuicwi j zen en b . v . zonder aarzel

en het Y1J 1_r:.:;ch van het Veurnsch onr1erschei deno1üet-

t e i_:;e nstai..U'1de al uie pla~Lt seli jke schakE::eri nt::en kan 

rnen t:; e .. ,aKkeli j ic alles tot urie onueruialecten teruc; 

brcn~en,ctie door uen heer J . Jacobs als volgt worden 

a.f ___, e bél.1ccnd: 11oorueli jk ·,1estv laa:.1s ch, in een ctreek 

lancti de kust van den fzer Lot aa n .net :,,;win, met 

bi1rnenlamische Grens Vlad;::;loo, iJovekerke , Ich t er;ern en 

dan rechtuoor tot or> tie 110ot;te Vi..Ln Liuuclburg(O . VJ)' 

de taal va11 (zerva.Llei met l•'ransch-Vl,,_anJeren,ten 

uosten bepaald uoor ueH LZer vw1 de zee tot Keielfl , 

verder V ladsloo , Klerkt-n, 1Jes t-1ioze beke , be::.,eluere en 

~-✓ ervik ; net :(;ui dE:lijk- uo3telijlc 1,estvl ac.uusch ,in tiet 

overige c;ebiect . 11eze inctet:linê KO. ,it äp.relcend overeen 

met d.e \ÜJze v✓û.~.rop wes t-Vlaar1uE:r Li n t;ecoloni seerd 

v.crd , naur de O!JVattin;__. v an G • .ue~, ,•,arez,nl . van de 

.LlrU(_):iche .H.ei e tot aa.H de ,,.a 11,,ol'uzak:clijk .Saksen , 

Vé.tn uenzelfden :·.ta111 ;il:J Je ..... H0 e1 3cdc:Jen;~eheL'l in 

• t ,w,.1ruen,1wofuzakl:liJIC 1.•,c:itt;; v ,,n 11c, t ~v1in en 



Heie, 1•'riezen, die ;üch vc.:ruer met ûe öaksen ver1Penc;

den; voor het overit-;e .Salische .Franken oDeze hebben 

al spoeuig de vreemde bestandu.elen ceaGsii.üleerd, 

behalve voor recht en tewoonten uie no~ zeer lanc 

s tana tehouden hebben • 

.Ue tau.l van onze kust behoort uus tot twee onder

dialecten van het 'i'/estvlaw11sch:Nooru- Uostcl ijlc van 

.LOmbaruij af behoort ze tot de eercte :; trede en 

~uid-v,estelijk van Uiepoort Lot de t , eede ::;treeko 

Hier :.:::ou nu een volleuit;e sch(;:t s van het ~lest

vlaarnsch moeten c;eL'.,even woruen, uoch de o,ustanuig

heden laten het niet toe.We zullen ons clan tot 

eenige kenschetsenrie eiLenaardi t heden beperkeno 

Uit het boek 11 .l.J_t; KUJT" .Ste ûen en liandschappen 

onder leidin{:!; van l'rof.Dr.Ir.::ïtan 1,eurs. 

De taa l der kust aoor J.Vbrcoullie (blz.86) 

In volr;ende uit1._;ave van het periouiek je van de 

11.Kl~i•i.KHING I t SCHU1{l{.t .Y.1.1.r:...i:.li.t •••• 11 lJe klanken 11
• 
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1Je 1·,olententoonstelling van .51 ,uei ,1, ~ en j juni. 

,ioensciélgavonu, )U :nei llacl de 01Jcnine, 1>l aats, 'J4 6 e 

rwdii.::;den waar·ondt-!l' net collci....e van .dttt\~e11Jeester en 

..iche1)eHen , net bes tuur va n ue 1kei11KrlnG, ue :ite,:nse 

Groep, de lo ...,;_;e ,HtUev:erKcrs , de 1;er::J1nedic.t en d.e laats tE 

rnolenaar van .steen e - dorp il.chi el :..;torwe en dame . 

'1'oen 11et 1~euerlandse koor Lle Ganse troep kwaïi1 ver

gezellen en enkele nwürners t en be:.;te r;af in de ,.101-

en was de ~ezelli J1e id verzekerd voor enkele uren • 

.t.Jonclerdag , :.51 me i weru d.e tentoonstelling bezocht 

do or JL4 nieuwsc;ier ir;en, die w;-t een pracht ic; ini-

t iat iel' vonden • .51 bezoekers trotseerden net koude 

we der op vrijdat 1 juni.iateruag , ~juni ware11 net er 

1.54 die de lllOlen en de kunstwerken een kijkje ver

leenden • 

.LJe zondagmorgen vooraleer <le j aarli Jlcse paaruen zeg

enin~ beeirniit;. \-1as , kwarn de r ecen als s1>el br F.c: k e r o 

baar niettec;enstaanue ll r.: t sluchte \.eer teJ cJeH v1 e 

toch tusuen 1U.jüu en 1~.jüu 1~J ue~ockers . Hond 

1.5.UOu be6 onnen de eerste kinderen zien reeas aan 

te melden vuor de 1rn11wH·dwarki . Velen waren voo .czi eJL 

van rec:,envest e n re[.;ensc1i.er;11 , s0101uic.en t1adc..1en ztcl.f 

een stuk plastiek ,11ede Oi1t rw11 "ro1111nel 11 a.f te dekken. 

~n h et was no 6 nouic. op de koop toe . haar de 111ulen 

krec~ de :.-:e dag ') )U be:.-:oekers over de v J oer. det 

bezoeKersboek telcie 'h aan- en nanut ekeninr.;en. 

i'.,en suks~s wa:; 11t::t uus zeker • 

.uangs deze weg Oi11 dankt de, dee111krinc Hue,u1aa.Ls 

ieuereen die ziJn Gteentje neel't l..Jij~earat,en Lot 

net ven·. e zenl.i jken v , u1 ûe !•Jolen t e.u tool!s t ell iÎit, . 
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liet archief van Stene. 

De laatste tijd werd mij geregeld gevraagd of er 

nog archief van Stene bestond en waar het bewaard 

werd . Graag wil ik daar even op ingaan. Eerst en 

vooral wat meer duidelijkheid over het woord ar

chief, in deze kontekst wordt vooral gedacht aan 

stukken die door de verschillende besturen werden 

opgesteld en aldus bewaard bleven. Dit neemt niet 

weg dat particulieren die hun eigen papieren be

waard hebben soms over een indrukwekkend archief 

kunnen bezchikken. Het archief van Stene moeten 

wij essentieel in twee delen onderverdelen: het 

gedeelte handelend over de periode voor 1796 en 

het gedeelte handelend over de gemeente Stene van

af haar ontstaan in 1796 - voordien was het een 

parochie - tot haar annexatie bij Oostende. 

Men kan ook het archief van Stene indelen volgens 

<le beJangstellingssfeer: genealogisch of algemeen 

historisch. Wie de stamboom van een Steense familie 

wil volgen kan volgende dokurnenten raadplegen: 

vanaf 1796 bestaan de registers van de burgelijke 

stand waar in de gehnc,rten, de huwe 1 ij ken en de 

sterfgevallen worden opgetekend, daarnaast bestaan 

ook nog de bevolkingsregisters. Wie veràer in de 

tijd wil teruggaan moet berope doen op de parochle

registers: vanaf 1600 ongeveer waren de pastoors 

verplicht alle dopen, huwelijken en begrafenissen 



in registers op te te tekenen. Voor de registers 

van Stene kunnen wij vermelden dat zij bewaard zijn 

vanaf 1657 . Deze registers bevinden zich op het 

Rijksarchief te Brugge, Academiestraat 14, waar 

zij gratis te raadplegen zijn. Het bestuderen van 

deze oude dokumenten wordt echter bemoeilijkt door 

het oude en soms moeilijk leesbare schrift waarin 

deze dokumenten zijn opgesteld. Er bestaat echter 

een hulpmiddel: tijdens de vorige eeuw werden van 

alle parochieregisters klappers of alfabetische 

lijsten opgesteld van de personen die in deze oude 

registers werden opgetekend. Ook deze klapper 

bevindt zich in het reeds genoemde Rijksarchief 

te Brugge. 

Waar bevindt zich het archief van de gemeente 

Stene? Deze vraag willen wij beantwoorden in het 

volgend period~ekje maar nu al kunnen wij vertellen 

dat op het Rijksarchief te Brugge maar drie stuk

ken of groepen stukken voor de periode 1820-1845 

bewaard zijn gebleven. 

wordt vervolgd. 

Paul Vandewalle. 
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week-enu teutoorwtellin~en in de 111olen. 

liedurenue de twee zo111er1naanclen, zal e r in de molen 

Llk week-enu een te11too nstelling plaats vinden 

vau een kunstenaar uit de .::,teense Ll-roep. 'l1y uens cle 

avon ü.il1arKt is er eeu c:;roe1:stent ootwtel l.L ~__, v ( ,u_;_·

zien.viezelfd e avond ~ullen enkele kmrnteruaars 

ronû de ,i1olen,ll.un kunst l.ütoefe11en,dit .inuien tie t 

wef::r het toelaat .UlJ het .v1LJi .K}!.LtI1~•.rJ~ zal 111 en uie 

mensen zien schilderen,beelunouwen,tekenen,enz .•• 

.c;en overzicht van de z: e aktiviteit rnae zeker in 11et 

periodiekj e niet ontbreken. ,üeHier de kalender 

voor juli en augustus 1~b4. 

1 juli: ::;•.rB.r'AIW en Jüll1~ 11.LU c11'.u1.1:.1, 'l'.'j 

b juli: Jl!:AJ~ 1·1U LS en G1!.UnG-r__,b 1.1i.1{() .t JUü.1 

1~ juli: JUSI~N U.LLJ~K.::i 

22 juli:ADUL~ Dl!,WU.L~ 

2 9 juli: 'l 'M.r;.S .1füUJJH { ( onu er voorberwu.o) 

J oogst: 1'W.t;L lJBi•IB.N 

12 oogst :groep stentoonste l lint:;(11eten kun s te11aä.rs) 

19 oogst:AHL~TT~ V~H~~c~~ en f V.t;.::i DiG-Kl~K 

2 6 oogst: }{BDU f VAN '.L1ltUU.::i 1.r 

1 sept :nog {:_';t-: ULL akkord i11€t twee kunst enaars . 

Het wordt beslist eeu zo ,11er te ::itene-uorp, w=, ar <.1e 

kunstenaars en ue liefheèbers ervan ,hun nar t, je 

~u.llen kunnen opladen.Ieuereen is welko lll in ue 

c etleelteJjjk ope eknupte molen . 

ttené 1lu1,verts . 
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U1J 1.J.b: G-l.!tB.ti.UlKSVüüWv.C:.H..P.b:J~ o 

Vo lcenue stukken v:erden reeds uitvoerig be 1Jroken 

in vorige ~eriodiekjes: 

slykshote 

- oude .. askuijper 

- dekpaard of dekstoel 
ophancstel voor \·.ild 

- oraadaanspanner 

- '- inkelhaak 
oude krul tanc voor platte .haarkrullen 

boatijzer 

strijkijzerstoeltje 

vorrnijz {;r voor koolbriketten 

- scller phairter 

- to es tel t ot het vullen van jachtpatronen 
- tro rrn uelze!:o!f voor ,neel 

op r• panner voor jut c banden van beuu ebakken 

scnuLf111 c ter voor het ;11eten van ue voet 

not enbalken trekpen 

e; eree d s chap voor hE:t snijden van s cro cfûraad in 

hout 

ballon o f bolli eker 

- rnuizeval 

Al de ze voon er pen zi j.n t e zi .en in het "Vü.S.'.:>,.t!;JWOL" 

Ve wahrd zal U Graac de nodi t c uitleg verschaffen. 

Hu i:;o Devos . 



Dat er in Stene- aorp vele ~o8ue ,brave ,werkenue en 

vrienuelijke mensen wo1ten ,wee t i edereen . 1Jat ve e l 

van die wensen ret;elwatit in de brt::s ::;pri11t_;e11 vuor 

anderen we é t lllen ook.Je hebt zo van uie personen , 

die altijo paraat staan • .c;én van uie personen gét.an 

we nu eens nader bekijken. 

1'ijaens de 1uaancten die de 01Jening van de rnoleH v oor

a:f gingen kon iedere en e ens tot bij haar lo1)en 0 111 

een en anae r te vr:;,...,ei1, om wat 111ateriaal te bekol(Jen 

bij net verric:hten van een of anuer werkje of z elfs 

o m e E;n gewoorn a i ledaags praatj 1.: t e slaan . 

i'iatu.urlijk ontbrak ueze uame niet op de openin~ . 

De daarop volgende dagen w~s de molen voor v eel 

bestuursleden van de deemkrin!::'.: zowat 11un LJuitenver

bli j:f geworden, rnaar zonder ko i111'ort . Geen nooa zei de 

ua111e ,ik ben hier toch ook . 

Gedurende drie dagen nee:ft ze üaar llui s v uor ons 

o pengestelu, zelf wanneer ze net huis verliet , 11a<lden 

wij nog to egang tot d e nouic;e lukalen . '.l'ijcten s haar 

aanwezit;heid 1 s nawidctaes vroel., z;e dan oi' we zin 

hadd en in een kop ko.f:f ie iuet een koekje . 

wanneer oe bezoekers ( soms laat in d e a vonu ) tmis 

waa r Ls ke 1... rueH eu er ~eer1 kat 111eer te l>1:;s1;~uren via ::; 

op net 11 1·1u ~.r,;.t> .L.c:IH 'i'Jl:: 11 , we rden bepaa ld 1..: v1aárdevolle 

stuk!cen bij tiaar in bev1arinc c;egc~ven tut de vulcen

de dag.l::lke c.lag en r;ans de da!_'; stow..J. zij ter onzer 

besc hikkinc; , ze leefue lte t canse c,ebeu.ren 1iüss chien 

WEÜ lnten:Jer 111ee dan wij .Ik ben e rvan overtuir;ct dat 

jullie reeus weten wi e ne t is ...... H .HatuurliJk, 

11.E:L i s Ju,I CL 'l'änt,he . 
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Geor~aniseerd door de Heemkring 't ~herre 

J...:lke woensclagnamidclap; en zateru.0~nami cldag 

vE;ftrek om 1L~uj0 op het :Jtene - dorpsplein 

rechtover de St Annakerk . 

I n lichtingen en inschri,i vin ;;; 

Vossenhol - Stenedort)stran.t . 

in Gasthof 

Speciale prijs voor leden en groeperingen . 

Tijdens de maand september or, ·;aniseert de 

heemkrin~ voor hn~r lc, Lcn een 

.Je ui tnolli._;in,-;c; t · i ,- _, toe '·'' , ' ·, L lJ 

l o. t<.: 1.' to r, 0.z o.n, l on • 



Uct!ml111ndiye Kring 

0oatenue,22 april 1984. 
ueellL!Crin~ •t ~Ollu.k!U. ~î.l:..bN~ v.z.w. 
11/a l!'oc.kedey lt • 

.:.ecretaria 
1•1tüit"rlj~traat l 

04{.IU Uoatenue 

J)iell1:1t tlOllW118Jlten en J....u1usoiUl1)1)8n 

Kunint, Leopold 111 laan 41 

uiuu liru~e ~ 

tse t.ru1 t aiesc11eruJ.ll1;, .1.>vri, 1 a zic:l.L t ::;tene (Jo::Heuue. 

lieac11te Heer , 

~ezi en: 

lJe liouwwveue iu ueze uisturiecae li1l..l.Ubu u"etr.,;ek , da.ar waar eeu 

etau • s ,u:rn ve rnleuwiH,_, ~icll opu.r-U4!.t. 

ud, sturend 111 tzicut vw:i eea nieu..,bouw VJ:ee .. ,u aan d.e Troet,ttre 

uur~ 1 1:1 Keru. 

tutt ö«;Vau.r vw; ..,unwenuin~ , zo11uur uerb.Lt:ll vuur het TL·rleuen , 

v.u1 aeze zo ty ,1Jl &che J.'uatll!>e dor~' e s1a~1·,, 
V1·ageu wlJ u Ulll Ue buacilllrw.in~ Tüll uet J.lorl' 1 o :t.ic ut 

vw1 ::l tene uo ■ttiuue; 

lu ue uuur oua o,diljnut. ise bieel op biJ ~ evvc~ue ka..:.irtJ 

uiJ6evo cgu l uc11 t.1.oto VUJl .:.teu t.: JJOrv. 

:t ..:r ilUUl'uü•t!e; 

.. ~.A.Jw..J\."l'I( tti ::;tt.:ut: j li..t,C1l,r ,u blJ ilcull.l.Lt v .....i, ut,; Vl..ia. ,,uti 

.1;,_;,_t:c.ut.1.1:: v, , uuueJ.· ~et<euu u v .1 ..1.u lJ..1.u • ...1·ito l.1tJ;i uvuJ.· (;t, .. 11 enuc,u .. .- 1 :..; 

~·l.i, J.i~L '- r ·va.u ~o.lt u'-6.):, i\. . ru, .,u . 

;j1,.Cl h Il WiUU,Jv .J. . 1.1 ; 0\.J ~H\.r~,ÏI J.. ..._. 1:ii.i,U._. • V .1.° Lt.i.Lu U LJI t., V l!U ...., C1C.f;l ,. 1. U u. ,, o .r 

•· J."uV i llC ..La.l.tl oo JlliBBi tl Vuvr ,·,0111.LuLll l.LI.L 811 Li.JJI\J 1,, lld!}j•Cll Van -~B t 

VJ.~ UU(IJ.81.. hc.f, v.1.i1u· .1.l.,i,<.u!./uvV':.J/t!.1 ➔ Yu.11 ., /v,J/1 ':JU:t!.. 

ll v !I \.JlUI! 0 1J C li t,W..1, ~.l 1:,e be1:1 l. iu1:üu<., tc, .. ~u, Il wi, ,8 L Ut! 

_,, o B '- '- auoL .... cll Lint, • 

.t' i.J t.. ,~0i..13.) h, 

:;.,en t. .. u:ü .. 



!i~!'._::!~~f~~-Y~-ld~-~~!l!Y~!:!~·:. 
.r.:nkele boeken uit onze bibliotheek: 

B 2 

B 1 ':J 

B 20 

B144 

~tene, een dorp in een stad ( 1Jenri ves ue ct t) • 

,estv laau1s ~agenboek I ( H. Stalpaert) . 
Il Il II Il 

.LJe Ibis .':3tory (H. Ueelus ). 

B 40 ~tene ~int Annakerk (.i::. tl . J . Ge~quière) . 

The111atentoonstellint;en: 

1 ::.,/07, 12/0ö en U:J/ü<J woruen rnedegedee lu in de lokale 
persoriet thema voor 14 oktober ••••• 11 .1:!'oto ' s 11 • 

0.1:'l-<UJ::P : 

.Langs deze weg richt ik 1ui j tot all e leden die even

tueel .toto's en/of materiaal i n nun bezit hebben van 

vro 8ge re straatfiguren, cai'ébazen, ca.fé 1 3 e .dlr!rt,eli jke 

e n die ,.elwillend zi jn die uit te lenen voor d e 

ten toonstelling uie plaatsi::;rij1)t in nove1uber,kontakt 

met ons op te nemen.Onder .s traatfiwuren verstaan v.Je : 

melkwan, gro enteniuan, schaarsl i J11er , _post bocte, vodden

wan, enz ••• 

Personen die i11 het be zit zJ. J il van dergelijke zaJcen 

( 111a teriaa l die doo• de ze rnen s e11 ee bruikt werd t:n, 

kleren,foto's o f wat ook) Ku.nnen t erecht bij elk 

bestuurslid van a e Hee 111krine vf bij 

Oscar NUfT ~, Gistels i.; stc(.;nWet,56~ en bij Hené .,UJ:11:8-i.'lT::i 

uuJvliegvelct , ~~ Tel . 70.53 . J~(na 11.ovu) 
bi j he t uitlenen van deze stukken wordt er e e n bewijs 

afgeleverd door de lieernkrint; , d.:.it die enkel in bruik

l een in ons bezit zijn en teru~~eceven ~ullen ½oruen 

no. ue t en toonstell int.'.: van nove.:,ber. H . 1lupver t s . 



,i e t bo ukje 11 .;;i'.r.:.1:.1~.C: en .:i'l'.tJ.~B" kan no g altijd bekolflen 

worden in enkele horuca b e urijven van :.:,tene-d.orp, 

bij Hen é duy1-1 t: rtG,Uuuv.Li c:gveld -:> J of door storting 

v a 11 ..., 1 u f ( ..j.Uu + ,5u verzenuingskosten)bij de li-eneralt

Ba.uk, .. a u. ts c ha1 ,1iiJ op rekeuintnUJ!L•Jer 2~0-0409:572-G~ 

v an 1(. dU!J i •eL·t :.; 
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