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INHOUD: 

* Woord vooraf P. Vandewalle 

* Voorbije aktiviteiten : 1 augustus 1999 
- Eerste uitstap van alle leden Heemkring : 

leper - Flanders Fields - Vredestoren Mesen - Last Post leper - eten(je Leisele 
wordt vervolgd ..... 

* Jaarlijkse Barbecue voor alle leden september laatstleden 

* November tentoonstelling "25 Jaar Vossenhol " H .De Vos 
- artikel Zeewacht 
- Stukje familiegeschiedenis + historiek van de Herberg 

* Viering en afscheid van "Meetje van Steene" 

* Zieltjesavond + nieuwe datum 2000 

* "Millennium" - gedicht 

* Oude gebruiksvoon"erpen . 
"Multisleutel voor voennan van wagen met paard" 

* OORLOGSKRONIEK van een dorpspastoor ( deel 2) 

* Lidmaatschap 2000 + adressenlijst bestuursleden 
- overschrijving inclusief 

* w· . d 0 1st Je at .... 

* Kent U de HeemJaing ? 

D .Degryse- Zeewacht 

R. Fockedey 

H.Devos "Vossehol'' 

1919- H.Leroeye 





WOORD VOORA~: 

Opnieuw ve..rsd1ijnt ons Periodiek-je met allcrbandc wdcnswaard1gl1cdcn (.)Ver Je 

aklivileilen van de Heemkring. 

Ge:zien hel einde van het jaar nadert en het bégin van de laatste eeuw van dit millen

nium in zicht is, houdt het Bestuur van de Heemkundige .Kring "'t Schorre Steene" eraan om 

aan al haar leden, familieleden en vrienden een Zalig Kerstfeest en een opperbest 2000 toe 

te ,vensen. 
Wij hopen van harte dat dit magische jaar u veel vreugde en vooral goede gezondheid 

mag brengen, en dat al uw onderneniingen succesvol zouden n10gen zijn. 

Paul Vandewalle 
Voorzitter 



* fe~t~ uit~tap van de 1-feemkting 
op 1 augu~tug 1999: 

Het kwik draaide rond de 
dertig graden Celcius terwijl we 
met z'n allen op de bus plaats

namen om de tocht te beginnen 
naar Zuid-W estvlaanderen. 
Onze eerste halte was ter hoogte 

van het Militaire kerkhof 
van Vladslo waar een mooi 
verzorgde begraafplaats een 

onnoemelijke serene sfeer 
uitstraalde. 

De grote reusachtige bomen vonnden een verfrissende luifel om in alle stilte de prachtige 
beelden van Käthe Kollwitz te bewonderen en zo het verdriet van een verloren zoon aan te 
voelen. 



Hili 60 

' ' Iemand van onze compagnie stak een bord omhoog uit de loopgraaf 

met 'zalig kerstfeest' erop. De Engelse antwoordden meteen op dezelfde 
manier. In goed Duits riep een Engelsman ons toe of we misschien de 

lijken tussen de stellingen wilden weghalen (op dat moment lagen er 

ongeveer 50 tot 60 lijken voor onze sectie). We werden het snel eens, en 

enkele kameraden kwamen tegelijk met de Engelsen uit de loopgraven. 
Achteraf vroegen de Engelsen ons om nog wat kerstliederen te zingen." 

D,1g/m.-J;, L,11111,1111 der R,•;,·ri·,· .\l,·i11idü•. /.R. 1.;3. 



* Vandaar reden we door naar Ieper waar we op een originele wijze geconfronteerd werden 
met de oorlog van '14-' 18 in het prachtige museum van Flanders Fields. 

•JlflR KRUIPT {)f OORlOC VAAi '/4- 'lf OIJ{)fR Jf /IUI/J ! 11 

Na een kleine pauze op de Ieperse zomerkennis , die een schril contrast vormde met hetgene . 
' we zagen in het museum, konden de dorstigen onder ons iets fris nuttigen tetwijl de ,aller-

einsten zich ko verm en o de bok ' 



* VeIVolgens reden we richting Mesen waar we het 
Vredespark en de Ierse ROUND TOWER bezochten. 

Door een 50-tal Ieren werd in 1996 voor het eerst een fonds opgericht na een bezoek aan 
de militaire kerkhoven . Dit gaf aanleiding om een merkwaardige Ierse Toren in onze 
Zuid-Westvlaamse velden op te trekken en zo de moed , kameraadschap en waardigheid 
van tienduizenden van hun Ierse soldaten te herdenken . · 

"'ELC01\1E TO 

Tl-I~ ISLAND OF IREL,_t\.L'ID PEACE PARK 
' ' -

1\'1E.SSII~ES-, FLANDERS, B_ELGIUM 



,\iESSIN"ES: As the Location for the Park and Towcr 

fhe rightîng in 1916 gnvc the Briti~h commnnd c-ftlw high ground in the S,llnme 
::irea ::tnd the ohjeclive no\\' ,\as 10 cx1cnd th-!ir gnins 1owmds Ypres in Befgium. 
The l'vlessines R1dgc ra11 on n 11orth ls0uth a:-- is anJ dominakd rhc surrounding 
cou1n:-yside- the Geïmans lrnJ held the ridg1. sinL·t' November l 91-L and it \\'US a 
vitnl paït 01'1he defence of the ,, cstcm front. The 0bjec1i vc> of the 16ti1 Urish) and 
Jöth (Ulsteri Di\'isions \\·:-ts to take the littl:c! ,i/!age or W)1schetc .. clusc to the 
to•xn ofMessines. 

The Bat!le of!vfcssïnec; of71h Juni:: 1917 \\'Î!nessed soldicrs of all trndi11ons from , 
the ls bnd of lrelund 1· ~hti:tg sidè by side ... this fi:>Jlü\\ cd be::1.vy bombnrdment ; 
of the Gcnnan linc1. · .. mi the b1o,dng up of enonnous mines,, hkh dèmoralist>d !hè 
Gerimms The R1.•1!:, iastècl fora couple of da) s QDd was u complete succcss 
rniiilarily. lrî:-:-ti :. -~.:;es were minimal and an ndv:mce of~ mîles was made -
inc::rcdih!e b_\- '- .--:~tm1 f"ronl standnrds 
Th.:' 2 dî, is,:-r,.:e ~lso took part in the nurnerous batrles or Ypres, \\'hich las!cd into 
!alt' 1917. \\ r!h their cûntributions nt Passchcndale and Cambrai worth)- of 
particu kir 1101e. 

This L' 'll~landing cxarnple of courage. comrndeship, braver}', vJlour ond 
om:;!~mding leadership sh0\\.11 by men, from both trndüions on the isl::m<l of 
1 relu:1d was the inllucncing factor in deciding tl iat Messines wculd be the place to 
construct the lsfand of lreland Peace Park. 

.Ó'~':t: . .. ··1t;~'°i;~~,1f 
-~7.tf.?}.; 

-~<,~1.1s~if,ifi.Ît'@1&, 

* Als ontspanning en afsluiter van deze leerrijke dag gingen we onze dorst en honger 
stillen bij de dochter van Hugo De vos '' Het Vossenhol" in Leisele . 

Vraag maar hoe de "Stoefers" smaakten ..... . 

wordt vervolgd/!!!!! I 







''HEEMKUNDIGE KRING'' ,, 't Schorre'' 

' 

· •~:-ûfiain.,'?f no'i(emb_er e~n -fh~matentoqnstellih!J: Di(jaar w~rc(deze Ç>Pg_ez_e,fr,Ó'ifd.~€p_Jy,~rt_tf;. 
}.:; __ ·EJ~41\', Ga$thq[ \!oss~n1'!9.k !j,e_t ,wa~ de_ 'B!T'!M. Devos:Col.!_tenfqr ~c!!.~\~(ffi.~!r.terst · · · · 

, /T,Z§J.ak op .S.tene ~a~, ves~g~n. ~f d_f; fqfo herk~nnen_. ~e. d_e_ge_s.ffeutslf!$~iJ:, 

~ ~ 

· ~ 25 i~~ tettig wa~ ~r gèen g_eld. meer Q'!7~ nóg. ~en officîëfè 'opening ie hóûcJ,~n .. Ter gè!èg~!!< : 
heid van de~e t~ntoonstel/mg w~rden de tafnJkfJ bezoe[<.ers daarom vergast op een hap1e· ; 

; en een drémkje, eed-uitgestelde ·openingsreceptie du~. Op de fämifiefoto vjnden we een- .,, 
· traaf Hugo en Huguette, samen met de kinderen" sêhoonkindèren en kleinkinderen. Ook zij "" 

hebben allerri_aaf hun bijdrage iri de uitbouw van het Vossen/Jo(, (Foto Johan) · 
·' ,.. • - \, - - ... '· - + - • ' ,_ - ' 1• • -: ,. ,' ·,. 









UIT SYl\IPATHIE 

LEEF VERSTANDIG 

FIETS GEZOND 

KOOP UW FIETS 

Grill 

Hztize Gezelle 
Specialiteit : Vleesbrochett.e 

Open op maondcg. donderdag en vrijdag vanaf 18 uur 
Week:'!nd vanaf 11.30 uur 

Gesloten op din.sdag en woensdog 

STENEDOR?STRAAT 27 STENE-DOR? TEL. 059/80 71 28 



''STENE DORP'' 
amers viert ste ver1aar 

. 
UlS 

---'-~- ~ -- •·l"'!".'!-C!öl~ ~ 
Zondag 1 o oktober 
was er feest ln het 
Mariakerkse Buurt
huis Raversijde
straat. Agnes De -
Hamer~, Meetje van 
Stene, vierde haar 
hç,nderdste. verjaar
dag. Veertig bejaar-. 
deri, de .directie, -de :.. 
persc;,ne~lsleden, f~
milieleden en de he
l~ _fv1ariàl<~r~se · g~---.. 
mee nschap.-vierden 
mee. ;.. ~-:,::··· . --~ . ,:. .... 

'?vële feëstvie;èlers verbaas
dèn'er zich" over dat het Buurt
huis ,, -<:ebt een parelrjC....:.. in 
zo'n belabberde straat gelegen 
is. Maar dat is dan weer een 
ander verh~~: '.., 

,:..:,;, .• , ,,1,, -

-· ··-·· Stralend· · :_,·· • 
_ Agnes D~ Hamers ziet er 

nog stralend uit Weggelopen 
als het ware uit een roman van 
de zusters Loveling. Felle kla
re '. blauwe oogjes die steeds 
guitig de omgeving beloeren, 
terwijl w n(?g een haak-werkje 
arwerld. Hel gehoor is niet 
ineer zo best, maar met de 
hulp van Christel V ansteenkis
te, · Nicole ZQete _en· Annenüe 
Allossery · konden_· · we toch 
....-~-~~· ••• . ·, •• 1..t.r .-t..~ ,_~ ·• r:-

- t, 
-,~l 

Ook de buren van Agnes vohder{het fi}n~om~ met dè t'ào-Jarige méê ie vieren.: (Fot0 t.yslaneF 
. .. - -:;:, . -- - )\ - ~~J\. .. _ ..1:-....,.,_ . -:. .- •• ..... ,.,,,-:...... .. ~\.., ••• _ 

even naar haar reactie o~ haiu- -frai1ata>ioa1s dat toen.heette. · :zc;-hield ze ooi-twee lciode~Ii 
IOOste verjaardag peilen. . - Hij was telkens een week-van , ov~. die nu reeds gestorven 
: .,Ik ben. altijd content: Dal' huis en tijdeÎl.s hef .wt;s:kend•n ij~: Yào. haar' :yijf kleinkijlde~ 

kan moeilijk anders met al di~--- was hij aan nog baroiei.:: · \. ren':verblijft ·çr~één~ in BostÖn' 
bezoigae mensen rondom mij. ·-: ~a haar_ huwelijk lfyiam 'ze:: e_n-, èeo anèler:".i.n ' Québec.-Ze 
Bovendien ik heb mijn hele lo- - in Steoesdprp wonen~ Ze heeft ook nog ~twee achter
ven liever iets weggegev~n:. :,voonde;~r,tot,1991 .~~Y'.'~ e.r:._~Ç~!)deren.:\j,_, .. __ , · .-.., -_-,::
dan gekregen", straalt Agnes:. zo'n vertouwd beeld dat'Jedet~ ,-,i · J_;;;_'.(.,.'l ,• -~. '';,2-(,"•i · .... ~t ·,-

. ' . - ., ' ;•· een~baar -weld'ra Meétjè'.' vá,t ~-;1,-~~;. .. _'~'\'.l~•~··-~'f,•;•····.•~"f'f~•'lt_,:•· 
MeetJe Stene noemde: Agnes verloor . -· Het feest ' • 

· Agn~s De Hamers is afkom- vroeg haar -man en .ch~t b!~ · Meer dan veertig genodig
stig van Leffinge uit een gezin de boer~n gaan werken 9m, ~lJ d~n waren.er op haar feest. ,,Ik 
van 15 kinderen. Ze was de te verdienen.,, Van, 1 baar dne keek er naar. uit"; bekent. Ag
zevenqe of achtste -ze weet kinderen kwam er e~n zoontje óes. , Want het liefste wat_ . 
het ro goed niet meer-:- in de kort na dc{oorlog om.bij een doê i~ naar feestvierende men 
rij. Vader. gin° werken op de _ bómontpl(?ffirig in ~n. b_µ~r._ sen kijken.'; Vele ~ariakerke 

· · · r • "" • " ......,_.._ nàars kwamen haar' feliciteren 

iiët i~~t-l.Yèrl· 6~f c'.;1~~ · :'ïiîèt 
eên ·veinssingssbow. 'Alle.-per~ 
sorieelslèdeo kr6_pen in de hll!,d 
vari beroemde Vlaamse àrties0• 

ten.en maal1en er een leuke 
boel van . .,Geweldig'!, , iei . de 

~pseudo-Eddy Wálly. ; i 

(YIVO) 

Agnes De Hamers omringd door familie, vrienden en personeel van het Mariakerl<se Buurthui 
Foto L siane 



''STENE DORP'' 
Agnes De Hamers 

Vreugde en verdriet liggen 
in het leven vaak heel dicht 
bij elkaar. Op 10 oktober 
vierden alle bewoners van 
het verzorgingstehuis Het 
Buurthuis en de hele buurt 
van de Mariakerkse Raver
sijdestraat nog de honderd
ste verjaardag van Agnes 
De Hamers. Bijna dag op 
dag eeu maand later rou- • 
wen ze met zijn allen om 
de dood van Agnes, Meetje 
van Stene·. 
T oen we haar voor haar 
honderste verjaardag inter
viewden ze ze : ,,Ik keek er 
al lang naar uit ! Ik zie zo 
graag mensen feesten en 
dansen·." 
Het fèest was nog maar voorbij en het was alsof haar leven 
ook voorbij was. De volgende dag al zag het verplegend per-
soneel van het Buurthuis dat Meetje van Stene veranderd 
was. Haar levenslust was er niet meer. Waar ze vroeger nooit 
kloeg, begonnen zich tijdens de laatste maand van haar leven 
al1erlei kwaaltjes te manifesteren. Ze weigerde soms zelfs te 
eten. Langzaam is Agnes de Hamers dan ziek geworden en 
gestorven. 
Meetje van Stene is op donderdag 18 november in de St.
Annakerk van Stene begraven. Ze bad zeventig jaar in de 
schaduw van het kerkje gewoond. 01/VO - foto Lysiane) 

t 
D,111kt>a:1r 1\111 Je lid,k die zij ons gal'. 
11c1lll'll " ' Î.Ï 111c1 , ·crdric1 :1(~~hL'iJ 1·:m 

.\k\TOU\\' 

Aones DE HAMERS 
b 

Gcb,1rcn 1c S1cne or, 1 n ,ll,1,1t>cr 1 ~99 
~ 11 ,wcrk,kn 1c 011,1e11d~ in hL'l ncsllu is 
·· ·1 Buunlrni," 11p 11 no,~mher 1990. 

D~ t",1111ilic, DE H.-\\IERS. LEl'RS. 
\X\' D.-\ELE. \·ERBEKE. \X\'DE'.\BERGHE. 

BOL'SSDI.-\ERE. H.-\.\IELI\, J.-\\IESO'.\. 
KEIRSEB!LCK. .-\\ IPE. TALIFRÊ. T.-\ETS. 

DE .1O\GHE. P.-\L'WAERT tn T..l,.'.\GHE 

L il u ,01w 1m ~.111\\~'l_ii;.h~id én 
hl ij k,•11 , an <le~l11~111111;;. 

Ik 1<•,•fde altijd 1·011r ,,,,,, vl'ill,~c• 1/111ish111·,·11 111et 
111ij11 _ii1111Îli<'. /mer g"f ik di,1 11111/; on•r il"" 111(;11 

k/,•i11ki11d Ml'ri11111 ,J;,, clir met n•t•I li<'}ile ,1,,,,,1. 

ik 111ot1s1 h'~\~l'IIS 011uaandi,~hed1.1n naa ,· mij11 

H1·c•t1«/e 1h11i.'ilw1·,111. 
11'(/(//' ik 1111k /(Il/, ~" ~,•l11kki,~ 11'<(.I , 

Mf/ d,· ;o,:~<'11 1'1111 ieden•r11 ~·,•,•/;ik/wig 11i1 

""",. 111[i11 Jl)(hr,• 1•,•1jaan/11g, 
Zowel 1·rit'11d,•11. Jë1miliC1. direl'lic; t111 persont1el 

,.,,,, •, 811111·1/111is l11'/1h1•11 111ijt1 la,11.,1,, w1·11s 
11·oar.t:cmuak1. Niet Î<'Û<'r<'t'n kou ttt1mn1:ig :(i,,, 

011110· gt1lo,,f m,1 • in m,j11 lwtl \l'tlrc'H ~~<1 

Nllll/!111(((1/. 

'k JU111tl )t' hU t>p ic' lam, .. u• n1 L, lhUII' ,,~•,r 

wuh•r 11,m1dUs 
·k fr.~ u';ffc> ro:t•n ,·oor je i1t1t 11; lft1l't' c1mu. 

11'</l(r ik 111.-!1 ;1• IWI /,rij/ 

·, i,, /,h•r .::o t't'n:oam :mulctj,111. 

r.,, /,m•1: 
.\/_,·rianl 

_J 



Alle dagen vers brood : open van 7 .30u tot 18.30u 

Specialiteit : - boerebrood 
- zes granen 

Gesloten op woensdag 

•BAKKERIJ STENE* 

-"'-•"--•---- ---------

MolencLarshzlis Carpe Die1n 
Uitgebreide keert • Mogelijkheid tot organiseren van feestjes 

Troiteurdienst aan matige prijzen .. 
PRACHTIG ZONNETERRAS MET ZICHT OP 17E EEUWSE MOLEN t 

W;j z'jr, etke écg epen von 11 u30 tot sluiting~ui.;r. 
· 1 Kau~er.t;e is epen ven 12u tot 14u30 en ven 1 Su tot 23u 

Zondogcv-:nd lot 22u. Geslotan op mocndog en dinsdag. 
' s Nomiddcgs T~-::-Room met verse pcr.r,e!<oëken en heer:tjke desserts 

STENEDORPSTRAAT 4 SfENE-DORP TEL 059/80 57 84 j 
-------------



''HEEMKUNDIGE KRING'' ,, 't Schorre'' 
Naar jaarlijkse traditie hielden wij een zieltjesavond op 12 november 1999. 

De avond was een matig succes vennits het verlengde weekend van 1 l november velen in 
het buiten.land bracht. Wij beslisten met de bestuursleden daar een mouw aan te passen. 

Het bestuur van de heemkring " 't Schorre Steene" nodigt 
jullie allen uit op de 

Zieltjesavond 

op vrijdag 12 november vanaf 19 uur in de molen van Stene 

Pannenkoeken, koffre en chocomelk tot je erbij neervalt 
voor de prijs van 120 frank ! 

( of 2,97 euro) 
Een smulfestijn voor groot en klein ! 

Wij hopen U talrijk te mogen begroeten 
VOLGEND JAAR op de EERSTE vrijdag NA 11 november , zodat deze avond als 
vaste regel kan doorgaat voor het ganse gezin, groot en klein. 

~z,~LTJ~AVOND van vrijdag 11/11/'99 in de molen 

... !.~-11[11■.1!! -;r* v~~-"' .. 
- = · .. " •l 

Het is een oude Vlaamse gewoonte dat er gedurende het Allerheiligenweekend pannenkoeken 
op tafel komen. De heemkundige kring wil deze traditie in ere houden en organiseert daartoe in 
de loop van de maand november een Zielljesavond. Onlangs kregen ·de leden de gelegenheid om 
in de molen naar hartelust te komen smullen van pannenkoeken met koffie of chocolademelk. Het 
werd een druk bijgewoonde avond, met voortdurend in- en uitgaande smulpapen. Ook toen we 
om 20 u. de molen binnenvielen, waren nog heel wat leden aan het genieten van de heerlijkhe-

• , - ..o , ... f 1 



' 
.• " :·-~-- .. -~ :',:-:~?il1,.: .. li ' ,~,::~·~:~<:~.:;.:_ ~'":~·.;..:;.:~:.,,;·_·:=i'~:.;..-:', ---·-•:_..,_._, -~ .... -~-

Restaurant - Herberg - Tea-Room· Feestzaal 

de Vlasschaard 
B~ M.Therèse 

dagschotel s!ec~s ' pclir.g ' snccks 
ruime keuze aan de koert • 80 soort2n speciale b ieren 

zonneterras • banket;:col 60 ;::Eisonen . 

rouwmaaltijden en vergaderingen (ook op ruaand:ig en dinsdag) 

Nieuw "Moondmenu" 
lei<~ër • fijn • dernocrotis::;h 

Gesleten rnoandcg en dinsdcg 

OUDSTR!JDERSPLEIN 5 STENE-DORP TEL. 059/80 38 01 

INVOERDER VAN DE FIJNSTE KAAPSE WIJNEN 

l<aapsEt~ijnen 
GROOT en KLEINHANDEL 

iedere zaterdag gratis proeven 

nieirw adres vanaf 1 mei '99 · 

Karperstraat 2 
Industriezone 
8400 Oostende Tel: 059/70.50.44 

Fax: 059/ï0.35 .15 



}.1/LLENNIUM 

Glijden 
langg de tijd 
tu~~en cmwentionele wmnden 
van nul 

en eeuwigheid 
die elkaat taken 
in een punt 
dat niemand kent 
en weet 

waar- het begint 
en waat het eindigt. 
~tr-akg 

vtaag ik nu~ af waat0m 
toekom!:t en vetleden 
elkaat taken in bet heden. 
Wat gf!:tett!n wa~ 
zal motgen nooit tneet zijn , 
tenzil 
de tfid ~tetft 
in beweegloo!:heid ... 

december 1999 R.Fockedey 



Taverne-Tapasbar 

"Casa Domecq" 

\\,.ekdagen: rn11af 12.00 u wr 1-1.00 11 

Z,1t-, ~011- en feestdagen: 1·anaf 10.0011 tot ... 
sluitingsdag: do11dadag 

Steense dijk 60 
8400 Oostende Tel.: (059) 80 43 41 

Restaurant - Tanrne - Grill 

't Pornptje 
De specialist \'an Cote à r o~ 

·•Ribbetjes en Brol.'he!len - Sc.:tmpi_~ 
gegrild op l:t,·nst-!nèn. 

k,kr.: da:; op~n ,·Jn:if IS uur r,,t :., uur 
ZJt.:rJJ;_:. wnJ:i; ~n te~stJJ~~n Jl!1'rt,,p~nJ op.:n ,·an 11 .. ,O uur tot 2J uur. 
Sluitin~,J,1~: \\11.:n,Jag. 

Oud,trijd.:r,pl.!in :! 
s.rno STE;'\E-DORP 

Oost.:nd~ 

V:in;if lï.00u. Td . 059/5 1 19..16 
fa~ 059/31 36 i 1 

Pri,·é 059/31 33 50 



Oude gebruiksvoorwerpen :34 

MULTI-SLEUTEL VOOR VOERMAN VAN WAGEN MET PAARD 

Beschrijving: volledig uit staal vervaardigd 
tot. lengte : 22 cm 
tot. breedte : 6 cm 
handvat : ± 2 cm 
schroefdraadtap kan 90° uitklappen 

Met dit voorwerp kon men drie verschillende handelingen uitvoeren: 

1: met de scherpe pin de aarde en de onzuiverheden verwijderen 

Gebruik: Dit handig 
gereedschap had een goede 
voerman (de karton) altijd op 
zak tijdens de winter. Bij 
onverwachte ~neeuw of ijzel 
moest men toch verder met 
kar en paard, nl. door de 
hoeven van het paard te 
voorzien van puntige bouten 
en zo het wegglijd-en van het 
paard te voor-komen. Het 
paard was reeds voorzien van 
hoefijzers met 
binnensch.l'oefdraad . 

2: schroefdraadtap voor het volledig zuiver maken van de binnenschroefdraad van het hoefijzer 
3: sleutel (3 afmetingen) om de metalen pinbouten aan te spannen. 

fig.a fig.b 

Het Duits model had het voordeel dat na het afslijten, hij nog altijd goed dienst deed tot hij 
volledig afgesleten was. 
Dit voorwe rp is te bezichtigen in het "GasthofVossenhol" 

Hugo 



Oorlogskroniek van een dorpspastoor: - -

Enigszins onverwacht zijn wij in het bezit gekomen van een uitgebreide tekst 

over de gebeurtenissen die zich tijdens de eerste wereldoorlog te Stene 

hebben afgespeeld_ De tekst is geschreven door eerwaarde heer .Henricus 

Leroeye. Leroeye was de negenendertigste pastoor van de Sint-Annaparochie 

te Stene. Hij volgde in 1910 eerwaarde heer Ludovicus Maselis op en bleef 

hier tot 1919. Dan werd hij pastoor in Moorsele. 

Het relaas werd pas na de oorlog meestal chronologisch en als een soort 

memoires door hem opgetekend. Op het einde lezen we: 

"Bijna alles wat ik hierboven geschreven heb, moest ik uit het 
geheugen schrijven omdat al mijn aantekeningen en papieren 
gestolen werden ... .. zekere data zijn mij ontvlogen en daarom 
heb ik mij dikwijls moeten verhelpen met te zeggen omtrent 
welken tijd het gebeurde.'' 

De leden van onze heemkring ' T Schorre kunnen van af dit nummer van ons 

kontaktblad in opeenvolgende afleveringen met de kroniek kennis maken. 

Wij menen dat het afdnlkken van de tekst in het oorspronkelijke ( zeer goed 

leesbare) handschrift van pastoor Leroeye hier een meerwaarde betekent. 

Tenslotte gaat onze dank uit naar de heer Freddy Hubrechtsen van De Plate 

die ons de integrale tekst, afkomstig uit het Archivum Episcopale Brugense 

bereidwillig ter beschikking stelde. 

Veel leesgenot ! 
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P. DENECKER 
Bouwonderneming 

Vloeren, f ai ene en en verbouw ing en 

Gsm : 096/ 80.89.54 
Tel : 059/50.75.47 

Btw: Be 766.216.559 
Zilverlaan 23 Oostende 
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* alle ktt!atieve mengen rnet kungtenaatgbloed deze zornet kunnen exposer-en rnet hun 
doeken , dichtbundel~ of aatdewetk . · 

f nfo bij Raout Dect0~ , penningme{!gfet van de heernkting. 

• wii de oude huifkat van de heernkting tet hetinneting aan ver-vlogen goede jaH!n tet 
decotatie zouden willen opstellen naagt de tnolen waat we rnaandlijks in vetgader-en , 
en deze veM:ieten rnet aangepa!:te beplanting ••• 

• oude Qogtendse dialektwootden en gezegden welkom zijn om in de volgende petio
dil!kiM te laten vet~chijnen en zo het geheugen van de men~en ovet deze bijna 
0vetgeten" wootden o~ te ftissen •.. 



LIDMAATSCHAP · 

Vergeet niet uw lidgeld te vernieuwen. Voor slechts 250frank wordt men lid 
voor het jaar fa::o.Deze som kan aan één van de bestuursleden overgemaakt worden of 
gestort op Heemkringrekening 001-0688371-38. Dank bij voorbaat. 

Nieuwe leden zijn altijd welkom zodat onze kas aangroeit om in de toekomst met 
nieuwe initiatieven en interessante tentoonstellingen en sprekers naar voor te komen. 
De aangesloten leden krijgen dan een exemplaar van ons periodiekje in de bus zodat ze op de 
hoogte blijven van het wel en wee in en om Stene. 

Hebt U thuis iets wat de leden zou k.'-111!1en interesseren, aarzel dan niet om één 
van de onderstaande personen op de hoogte te brengen. 

Steeds bedankt voor uw medewerking. 

ADRESSENLIJST BESTUURSLEDEN : 

Paul Vandewalle 
voorzitter 

Raou 1 De erop 
pe·nningmeester 

Katrijn Dhooghe-Compernolle 
secretaris 

Dirk Cooohe 00 

Lucina Colpaert 
Roland Defever 
Dries Degryse 
Hilde Derdeyn 
Hugo Devos ... 
Roger Fockedey 
René Helsmoortel 
Oscar Nuyts 
Aline VflN51-E H 8ROUc..K· 

• llecLdJ:ie. • 

Albatrosstraat 15 

Steensedijk 146 

Roerdompstraat 57 

Dmivenlaan 16 
Schorredijk 7 
Gistelsestwg.228 
Perzikenlann 28 
Steensedijk 136 
Stenedorpstraat 29-31 
rvlelkerijstraat 2 
Sint-Lodewijkstr.11 
Gistelsest,vg.369 
B Iamvvoetstraat 15 

80.21.83 

S0.08.47 

50.83.27 

70.09.64 
70.44.43 
50.51.50 
80.17.32 
50.78.11 
70.01 .99 
50.14.86 
70.51.34 
50.00.63 
o7S/SS. ?'-/. 2i. 



etreft: PUBLICITEIT in het kontaktblad van de Heemkring 't SCHORRE 

Voor wie en waarom : 

- alle zelfstandigen in en rondom Stene kunnen bijdragen voor reklame of uit sympathie 

- 3x per jaar verschijnt ons vernieuwde kontaktblad onder bijna l 00 leden 

- de BIJDRAGE is slechts SOOf per jaar voor een 1/2 blz. in ons periodiekje 

- telkens een exemplaar verschijnt, ontvangt U er één 

- contante betaling bij de overeenkomst aan bestuurslid en ondertekening voor ontvangst 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----

BEWIJS van BETALING : 

Betaling te Oostende , de .. / .. / .. de som van vijfhonderd frank (500fr) 

Bestuurslid De Heemkring 't SCHORRE 

BEWIJS van ONTVANGST : 

Ontvangen te Oostende, de .. / .. /.. de som van vijfhonderd frank (500fr) 

Sponsor van Kontaktblad 't SCHORRE 
& Bestuurslid van de Heemkring 



Wij stellen ons graag even voor : 

Kent u de heemkundige kring 
" 't Schorre Steene " ? 

De heemkundige kring" 't Schorre Steene" : 

werd gesticht op 28 februari 1978. Wij bestaan dus 20 jaar ! 

heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene levendig te houden via 
tekst en beeld. 

is gehuisvest in de molen van Stene-dorp : meer dan een bezoek waard ! 

richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van het dorp. 

geeft aan plaatselijke kunstenaars de kans hun werken tentoon te stellen in de molen 
gedurende de maanden juli, augustus en september. 

denkt ook aan de kinderen : wij houden een jaarlijkse kinderrommelmarkt met "molenworp". 

geeft voordrachten, organiseert een "Zevende dag", een barbecue, een "zieltjesavond". 

geeft drie maal per jaar eeJl tijdschrift uit voor de leden met daarin heel wat nuttige 
informatie. 

wil aandacht hebben voor Stene-dorp, maar·evengoed voor de Konterdam, de Meiboom, 
Stene-Statie, de Hoge Barriere en de Nieuwe Koerswijk. 

Een vereniging is maar sterk door haar leden. Daarom doen we een oproep aan alle 
sympathisanten en geïnteresseerden : Steun ons en sluit u aan bij onze heemkring. 
U kan lid worden door het storten van 250 frank op het rekeningnummer 
001-0688371-38 of door het rechtstreeks betalen van dit bedrag aan één van onze 
bestuursleden. 
Iedereen is welkom. 




