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WOORD VOORAF. 

Al hoewel wij wat laat zijn, wil het 
bestuur van de Heemkundige Kring 't 
Schorre Steene " al zijn leden een voor
spoedig 1990 toe wensen er aan toevoegend 
dat er niets kostbaarder is dan een goede 
gezondheid. 

Dit werkingsjaar zal volledig in het 
teken van de molen staan. Wij hopen in de 
lente -als het eens niet te veel stormt -
de afgewerkte binnenruimten van de molen in 
gebruik te kunnen nemen. Uiteraard worden 
onze leden van deze feestelijke activitei
ten op de hoogte gehouden. 

De bijzonderste activiteit van het 
voorJaar in onze Heemkundige Kring is de 
jaarlijkse statutaire vergadering, waaivoor 
u een afzonderlijk schrijven ontvangt. 

Paul Vandewalle 
Voorzitter. 



4. 

Even Herinneren. 

Zoals ieder jaar hield onze Heemkun
dige Kring met het Allerheiligenweekend 

haar jaarlijkse tentoonstelling. Het thema 
was dit jaar " Oude Plans en kaarten van 

Oostende en omgeving. " Wij konden de hand 
leggen op een reeks mooie plannen en kaar

ten, dit dank zij de hulp en de medewerking 
van het Stadsbestuur en private personen. 

Het " sterstuk " van deze tentoonste 11 i ng 
was een kaart op 1 /2500 van 185 7 van de 

stad Oostende. Helaas stond Stene-dorp niet 
op deze kaart en blijkbaar bestaan er geen 

andere kaarten uit die tijd voor ons dorp. 

De bel angste 11 i ng voor deze tentoon

ste 1 l i ng was niet denderend, wellicht sprak 
het onderwerp de mensen niet di reet aan. 

Anderzijds werd ons achteraf gevraagd waar
om niet meer ruchtbaarheid aan deze mani

festatie werd gegeven. Ondanks het feit dat 
een persnota door onze public-relationsman 

aan de pers werd overgemaakt, moesten wij 
vaststellen dat dit uiterst weinig overge

nomen werd. 

Op 1 november 1989 hielden wij voor 
de tweede maal een " Zevende Dag " in na-
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volging van .het BRT-programma. Opnieuw 
mochten wij heel wat leden en sympathisan
ten verwelkomen zodat onze molen goed vol 
geraakte. Dank zij een prima geluidsver
sterking, door Roland Defever aangebracht, 
konden wij drie Oostendenaars voorstellen 
waarvan er twee rasechte Stenenaars zijn: 
Fernand Bourgois en Rudolf Van Moerkerke, 
de derde ondervraagde was Julien Van Re
moortere die door de liefde uit het Waas
land in Oostende terechtkwam en er sedert
dien aan het werk is. 

De Heemkring houdt van tradities: dus 
werd voor de zoveelste maal een" Zieltjes
avond ingericht. Iedereen kon er naar 
hartelust proeven aan de overheerlijke pan
nekoeken die Roger en Jacqueline ons ieder 
jaar bezorgen. 

Met veel sympathie hebben wij meege
werkt aan de kerstversiering van het dorp. 
Ook dit jaar stond aan de molen een be
scheiden kerststal die door de welwillende 
zorgen van Lucina Colpaert, Alice Tanghe en 
Adolf Dewulf tot stand kwam. Waarvoor onze 
dank. 

De tweede uitvoering van de Kerst
markt beloofde veel goeds. Het aantal stan-

1 
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den was verdubbe 1 d en a 11 es wees erop dat 
dit initiatief een succes zou worden. He
l aas, de regen werd een niet te onderschat
ten spelbreker. Hopen dat het volgend jaar 
beter wordt en wellicht krijgen wij dan een 
kerstmarkt onder de sneeuw. 

Afscheid. 

Bijna niet te geloven, maar toch waar 
! Na bijna 25 jaar dienst vroeg de Pastoor 
van de Sint-Annaparochie te Stene aan de 
Bisschop om onts 1 agen te worden uit zijn 
herdersambt, wat hem ook werd toegestaan. 

Gedurende al die jaren zette Z.E.H 
Jozef Ghesqu i ère zich met hart en zie 1 in 
voor zijn parochie. Wat vele priesters als 
een onmogelijke taak beschouwen, voerde hij 
ieder jaar opnieuw uit: het bezoeken van al 
z 1 J n parochianen. Met een ware zin voor 
statistiek noteerde hij alle veranderingen 
in zijn kudde, zodat hij steeds een goed 
beeld had van de toestand op zijn parochie. 

De relatie tussen de heemkring en de 
pastoor is . altijd uitstekend geweest: gere
geld mochten wij zien op onze tentoonstel
lingen en andere activiteiten. Steeds was 
hij bereid ons te helpen waar hij kon. 

Het bestuur en de leden van de Heem-



kring wensen de pastoor dan ook nog vele 
gezonde jaren toe, en gezien hij op Stene 
blijft wonen, hopen wij hem nog vele malen 
te kunnen ontmoeten. 

Wel kom. 

Eind januari geraakte het nieuws ein
delijk bekend: de Sint-Annaparochie te Ste
ne kreeg een nieuwe pastoor: Z.E.H Willy 
Bonte, geboren Oostendenaar en tot dan me
depastoor te Knokke-Heist. Wij vernamen dat 
de nieuwe pastoor zich een duidelijk afge-
1 ij nd doe 1 heeft gesteld: het bouwen van 
een parochiecentrum te Stene. 

Wij hadden nog niet de gelegenheid de 
nieuwe pastoor te ontmoeten, maar langs 
deze weg houden wij eraan de nieuwe pastoor 
van harte een vruchtbaar pastoraal op Stene 
toe te wensen en wij hopen dat hij zin 
plannen zal kunnen waarmaken. 

Proficiat ! 

Langs deze weg willen wij onze pen
ningmeester Raoul Decrop en zijn lieve 



echtgenote Georgette van harte feliciteren 
met het huwelijk van hun zoon Ruben met 
mej. Veerle Berten te Stene op zaterdag 17 
februari laatstleden. 

Niet te vergeten. 

.-to. 

Onze penningmeester heeft even de 
rekeningen nagekeken en stelde vast dat een 
aantal leden nog hun jaarlijkse bijdrage ,,;Ltt 
hadden gestort. Gelieve dit dan zo vlug mo
gelijk te doen. Het bedrag blijft na vele 
jaren nog altijd hetzelfde: 250 BF. Wij 
danken u voor uw welwillende steun. 

Oproep. 

Wie van onze leden een artikeltje wil 
schrijven voor ons periodiekje, moet het 
voor de moeite niet laten: graag nemen w1J 
ieder interessant artikel op. Neem contact 
op met de voorzitter of een van de be
stuursleden. 



Oude gebruiksvoorwerpen. 

21. Bedverwarmer. 

Sommige mensen hebben noga 1 1 ast van 
koude voeten in hun bed, en om daaraan te 
verhelpen, gebruikte men een warmpan of 
beddepan gevuld met gloeiende houtskool, 
het geheel werd afgesloten met een koperen 
plaat die met gaatjes doorboord was. Tegen
woordig gebruikt men een rubberen zak of 
bouillotte die met heet water wordt gevuld. 
De Engelsen daarentegen gebruiken de stenen 
kruik waarvan uitleg volgt. 

Samenstelling: 

De kruik bestaat uit één stuk gebakken ge
emailleerde grès van zeer hoge kwaliteit. 
Platte bodem, afgerond lichaam, met boven
aan een met een motief versierd stopgat 
waar een stenen, van schroefdraad voorziene 
stop werd ingedraaid. De dichting gebeurt 
door een rubberen ring. 
Aan één uiteinde is er handgreep uit het
zelfde materiaal. 
Lengte: 26 cm ( zonder handvat ) 





Breedte: 12 cm 
Hoogte: 12,5 cm ( zonder stop ) 
Vulopening: de diameter bedraagt 1" of 2,54 

cm. 

Gebruik: 

Opvullen met heet water en stop goed dicht
draaien, de kruik bezit een groot accumula
tie vermogen voor warmte. 

Hugo Devos. 

Nota Be[le: 

1. Dit voorwerp is te bezichtigen in het " 
Gasthof Vossenhol ", 
2. De prachtige tekening van het voorwerp 
in kwestie werd gemaakt door ons lid René 
Devriendt. 



t!ET NIEUUJS~LftD 3.11.B:3 

Rudolf Vanmoerkerke laakt besluiteloosheid van beleid 
Stene luistert geboeid naar ;~fe aflevering van De Zevende Dag 

STENE - De Oostendse 
reisgiganl Rudolf Vanmoer
kerke haalde in een gemoe
delijk panelgesprek in de 
Steense molen zwaar uil 
naar de Oostendse beleids
mensen. Hierbij verwees hij 
naar het aanslepend casino
dossier, de havenprobkma
tick en de luchthaven die 
volgens Vanmoerkerke 
kunstmatig in leven wordt 
gehouden maar geen enkele 
reden van bestaan meer 
heeft. ,,Maar niemand durft 
politiek de moed opbrengen 
om hel te zeggen", steil de 
touroperator. 

Heem kring ·1 Schorre organi
zel'rde Dl· Zl·wnde Dag naar het 
gdijknamige BRT-programma. 
Moderator Vandewalle zette 
drie streekgebonden figuren 
aan de praattafd: letterkundige 
Julien Van Remoonere, sche
pen Fernand Bourgois en ,1our
operator Rudolf Vanmocrkerke. 

De drie panelleden kregen 
vragen over het werisme en de Rudolf Vanmoerkerke haalt zwaar uit naar de Oostendse beleidsmensen: ,,Ze hebben 
wekoms1 van Oostende rn Ste- de moed niet een beslissing te nemen. Besluiteloosheid is een teken van onkunde". 
ne Ic bcan1woordcn. 

Spraakwaterval Vanremoor-
1ere had het publiek op zijn 
hand met meeslepende school
se verhalen en lüeristischl· 
weetjes terwijl Fernand Uour
gois zijn eigen jeugd herbekcf
de als Sleeme rakker, het Oosl
endse parkeerprobleem onder 
de loep nam en zich s1erk 
maakte dat het Schorre lang 
,1og nic1 aan verkaveling toe is. 

(FotoVEO) 

Alle aandacht ging ewnwd daarbij d,· stedelijke owrhl'id heel wat kansen voorbijgaan. 
naar Rudolf Vanmoerkerke, ge- niet en la,,kte vooral de beslui- Men moet de evolutie volgen. 
boren en getogen Oostendenaar teloosheid van de Oostendse Men bleef in Oostende stil-
en gewezen inwoner van Stene, beleidsmensen. staan. 
die onwrbloemd zijn mening 
uitte in verband met de toe- ,,Oostende is zeer slecht ge- Het hotelwezen heeft lood in 
komst van Oostende en Stene wapend voor de 1ot:ko1m1. Het de vleugels, de haven kent in 
op toeristisch vlak. llij spaarde liet tijdens de jongste tien jaar het geheel geen beleid en de 

luchthaven wordt kunstmatig 
in leven gehouden." 

Volgens Vanmoerkerke is het 
duidelijk dat er heel wat werk 
aan de winkel is. ,,Er moeten 
dringend nieuwe opties geno
men worden. Oostende speelde 
niet in op de nieuwe toeristi
sche troeven . Nergens vind je 
zo'n infrastruktuur als in Oost
ende; maar men blijft slapen. 
Oostende zit geprangd tussen 
Zeebrugge en Calais. Bij de in
schakeling van de Chunnel is 
een luxeverbinding met Oost• 
ende onontbeerlijk om niet he
lemaal in de hoek gedrumd te 
worden." 

,,En de luchthaven? Een ver
loren zaak. Best opdoeken en er 
een toeristische funktie aan ge
ven. Dan zijn er nadien 500 ba- . 
nen te begeven in plaats van de 
150 die men nu ten alle prijze 
wil beschermen. Maar om die 
beslissing te nemen is visie no
dig. Het ontbreekt de Oostend
se politici aan autoriteit. Nie
mand durft politiek gezien een 
beslissing te nemen." 

"Besluiteloosheid is · troef in 
het Oostendse stadhuis. En dat 
is nergens goed voor. Zo ge
raakt men nooit uit de put. Wie 
in het bedrijfsleven dergelijke 
strategie volgt, is ten dode op
gcschre~en. ï!en strategie be
gint met goede afspraken ma
ken, dat is de basis van elk 
sukses . Ook van een stadsbe
leid. Maar men moet enkel 
moed hebben." (GKM) 



Oostende 
doorgelicht in 
Zevende dag 
STENE - Woensdagmiddag 
werd de tweede editie van de 
"Zevende Dag", een aperitiefge
sprek recht voor de vuist met niet 
de eersten de besten, touroperator 
Rudolf Vanmocrkcrlce, brood
schrijver Julien Van Remoortcre 
co schepen Fernand Bourgois ge
houden. 

Ondervraagd omtrent rijn visie 
over toerisme in Oostende ver
weet Vanmoerlccrlcc de plaatselij
ke politici cco gebrek aan visie. 

"De aanslepende dossiers van 
luchthaven, haven en kursaal zijn 
er het beste bewijs van. Er zijn 
dringend herschikkingen nodig. 
Ik denk aan cco internationale 
jach!havco, comfortabele verbin
dingen Calais-Oostende per 
spoor co langs de weg, zodat wc 
Jrunnco inspelen op de trafiek van 
20.000 per dag vanaf 1993 tussen 
het vasteland en Londen. Verder 
hoop ik dal men ou eindelijk eens 
gaat inzien da! de luchthaven van 
Oostende geen toekomst heeft. 
Als er meer trafiek zou komen, 
zal men ook !dagen.» 

«Er is ook visie nodig om 
nieuwe werkgelegenheid te 
scheppen zodat de jeugd hier kan 
blijven werken, iets opbouwen en 
uiteraard ook meer gebonden 
blijft aan stad e.n streek.» 

HET LAATSTE. ~IEOWS 

Oostende is niet mooi 
Veelschrijver Julien Van Re

moortcre vertelde uitvoerig over 
zijn hobby's, de natuur, zijn 
schrijftalent en zijn voorliefde 
voor reizen en ontdekken. Dat 
alles heeft hem geen windeieren 
gelegd. Hij heeft zijn beroep van 
!lCmaaJct. Ondervraagd over 
Oostende, was Julien categoriek : 
• Oostende is geen mooie stad. 
Het is afschuwelijk hoe ze alles 
hebben volgebouwd met blokdo
zen van appartementen ... de zee 
is afgesloten. Geef mij maar de 
Ardennen. Ik betreur het dat 
vooral onze jeugd veel Ic weinig 
afweet van onze prachtige 
natuur: 

Repliek 
Scbcpcn fcmand Bourgois 

bleef blm na al deze anti-politie- · 
kc kommcntarcn : "Politiek is niet 
zo gcmallelijlc als iedereen 
denkt. Alle beslissingen worden 
na rijp beraad genomen maar je 
kunt nu ~nmaal niet voor ieder
een wel doen. Er worden binnen
kort enkele grote projecten aan
gepalct. Nog vijf jaar en Oostende 
zal er aJ weer een stukje anders 
uitzien. - RR> 
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Pastoor ~uière van Stene op rnst 
Sedert hel begin van dit jau is 

pastoor Jos Ges41uitre nn de 
Sint-Annaparochie op Sleot
dorp op pensioen gesteld. Zowat 
52 jaar ~ell.'den werd hij lol pries
ter gewijd, terwijl hel op 31 okto
ber '89 juist 24 jaar was dal bij 
op Stene als pastoor werd ~ 
noemd. Nu gaal hij dus op voor
stel van bisschop Vangheluwe op 
rust. 

Jos Gesquière legde zijn pries
tergeloften in Brugge af op I mei 
193!!. waarna hij 10 jaar les gaf 
aan het Klein Semenarie in Roe- · 
selare en vervolgens 18 jaar lang

1 

medepastoor was op het H. Hart
parochie in Izegem. Op 31 okto
ber 1965 werd hij aangesteld als 
rastoor in Stene-dorp . lntu~n is 
hiJ zowat letterlijk en figuurlijk 
uitgegroeid 101 de dorp~herder 
van Stene die volledig met zijn 
rarochianen meeleefde. Niemand 
deed ooit tevergeefs een beroep 
op hem . ook hel verenigingsleven 
niet . waarbij hij nooit verlegen 
zat om ergens mee de ludieke toer 
op te gaan. Elk jaar deed hij daar
enboven. ter gelegenheid van de 
herabonnering op de paro
chiebladen. alle huisgezinnen van 
lijn parochie aan. Deze zowat 
750 ge/innen llezocht h1J nog 
steeds per flets en tclkeniare had 
hij voor elkeen een geschenkJe 
mee . Niettegenstaande de oprus1-
s1clling inging op I Januari 1990. 
verzorgt pastoor Jos Ge~uière 

Op voorstel ran bisschop Vanghe/uwe gaat de 77-jarige Steense 
pastoor Jos Gesquière op rusr. Hier zien we hem op de foro naast 
zijn geliefd Sint -Annakcrkje dar hem enige jaren terug in minia
tuur en in suiker werd aangeboden. een suikerkcrkje die zijn 
woonruimte trouwens nog srccds siert. (Foto Johan) 

nog verder de eucharistievierin
gen en diensten totdat zijn opvol
ger op Stene-dorp arriveert. 
Maar ook nadien verlaat de pas
toor de parochie waar hij ruim 24 
jaar akticf was en waar zijn ge
liefd Sint-Annakerkje staat . niet. 
Samen met ,ijn huishoudster Ma
rie. die al die Jaren voor de huis
houding van de pastoor zorgde. 
gaat hij nu zijn verdere dagen 

doorbrengen in z11n huisje langs 
de Steensedijk 258 waar iedereen 
welkom blijft. 

Intussen blijft het nog enige 
tijd wachten op een opvolger. die 
het trouwens niet gemakkelijk zal 
hebben om in de voetsporen te 
treden van deze op de parochie 
alsook ver daarbuiten populaire 
pastoorsfiguur. 

(Johanl 

U 2Et:WflC+iT JAN. 9ö 



DOKUMENTJE 
Het tiende deccenium van de twintigste 
eeuw is begonnen. Wc gaan naar het 
einde van deze eeuw. In deze honderd 
jaar heeft onze parochie twaalf pastoors 
gekend (1): 

1. Jozef Gezelle 5 jaar : 1898-1903. 
Broeder van Guido Gezelle, alhier ge
storven en op ons kerkhof begraven. 
2. Lodewijk Masclis 7 jaar: 1903-1910. 
Op rust gegaan naar Roeselare. 
3. Henri Lcrocye9jaar: 1910-1919. 
Gedurende de eerste wereldoorlog ge
deporteerd naar Duitsland. Nog naar 
Stene teruggekeerd. 
Daarna pastoor geworden te Moorsele. 
4. Aimé Berlamont 5 jaar: 1919-1924. 
Directeur geworden in Ponton. Ook op 
ons kerkhof begraven. 
5. Firmin Vansteenbrugghe 6 jaar: 1924-
1930. 
Pastor geworden te Beveren-Roeselare. 
6. Richard Hollebecq 6 jaar: 1930-1936. 
Pastoor geworden te Bredene-Dorp. 
7. Nestor Lodewyck 6 jaar : 1936-1942. 
Pastoor geworden op de Konterdam. 
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8. JozefVermeersch6jaar: 1942-1948. 
Pastoor geworden te Westkerke. 
9. Georges Devricndt 8 jaar: 1948-1956. 
Pastoor geworden te Hulste. 
10. Jozef Van Stcenkistc 9 jaar: 1956-
1965. 
Op rust geaaan naar Sint-Andries-Brugge 
11. Jozef Gcsquire 25 jaar : 1965-1990. 
Op de parochie blijven wonen, Steense
dijk 258. Confer. artikeltje hierover in 
ons parochieblad van 18 jan. laatstleden. 
12. Willy Bonte, pas benoemd. 

(1) Tenminste als nummer twaalf het tien 
jaar volhoudt. 



Steense pastoor 
Gesquière op rost 

!1. 

Op voorstel van bisschop Van
ghcluwe is paslo'.>r Jozef Gesquiè
re van de Sint-Annararochie op 
Slt'ne sedert 1 januar '90 op rusl 
gegaan. Zolang er nog geen op
,·olger gearrinerd Is In Stene
dorp doet de pastoor wel de eu
charislie,·ieringen nrder, maar 
daarna gaat hij zich samen met 
z'n hui~houdster Marie vestigen 
in zijn huisje langs de Steensedljk 
258. Hij verlaat Stene dus niet, 
daarvoor ligt het dorp en het 
kerkje hem te na aan het hart. 
Ruim 24 jaar was hij er Immers 
de dorpsherder. 

Pastoor Gesquière zag het le
venslicht op 30 november 1912 in 
Roesbrugge. Op I mei 1938 legde 
hij dan in Brugge 1ijn priesterge
loften af, waarna hij eerst een 
tiental j:iren les gaf aan het Klein 
Seminarie in Roeselare. Daarna 
was hij 18 jaar medepastoor op 
de H. Hartparochie in Roeselare, 
waar hij al die jaren heel geliefd 
was. Bewijs daarvan waren de 
ruim 1.200 lzegemnaars die naar 
Stene-dorp kwamen afzijkken om 
op 31 oktober 1965 zijn aanstel
ling lot pastoor van de Sint-An
naparochie mee te maken. 

Ruim U ja11r Stene 
Meer als 24 jaar was pastoor 

Jos Gesqui~re zowat letterlijk en 
figuurlijk de dorpshcrder van Ste
ne-dorp. Bij alle parochianen was 
hij steeds welkom. Jaarlijks klop
te hij trouwens bij alle gc:zinnen 
aan. Daarover zegt de pastoor 
zelf : .. Het waren telkens Je 

Pastoor Gesquière en huishoudster Marie in 1985 op het moment 
dat ze gevierd werden omwille van hun 20jaren inzet op 
Stene-dorp. (Foto Johan) 

zwaarste periodes van het jaar. 
maar ook wel de aangenaamste. 
Alle 750 gezinnen zocht ik per 
fiets op. waarbij elk Steens gezin 
een abonnement nam op het pa
rochieblad . Daarbij waren er ook 
nog een honderdtal abonnemen
ten van buiten de parochie, zcx.lat 
er wekelijks ruim 800 paro-

chiebladen met de Steense berich
ten bedeeld werden. Daarbij kre
gen alle gezinnen van mij daarbij 
steeds een geschenkje. gaande 
van een Steense prentkaart tot 
een tegel of een boekje." 

Ook de kinderen zagen hun 
mijnheer pastoor graag naar 
school komen, terwijl de kind-



vriendelijke missen wekelijks druk 
bijgewoond werden. Ook gedu
rende de andere vieringen zat de 
kerk. met z'n ongeveer 250 stoe
len. trouwens telkens mooi vol. 
.. Want weet ge. ik preek nooit. ik 
praat met mijn mensen en dit 
steeds vermengd met een snuifje 
humor . Zo luisteren de mensen 
en komen ze graag." zo ven rouw
de de pastoor ons ooit. Met het 
verenigingsleven kon de pastoor 
eveneens goed opschieten . Hij 
nam graag deel aan de plaatselij
ke folklore en ging een grapje 
nooit uit de weg. Zo nam hij o .a. 
deel aan de vele paardezegenin
gen. de Sint-Elooisvieringen. het 
kermis- en karnavalgebeuren. de 
doopplechtigheden en het huwe
lijk van de Steense reuzen. de 
sfeervolle middernachtsmissen 
met Kerstmis .... 

De pastoor r•n cljfrrs 
Alle parochianen kenden de 

pastoor tevens als een man van 
Lijfers en statistieken. Elke week 
schreef hij een artikeltje. vaak 
doorspekt met getallen en humor. 
in het parochieblad naast de pa
rochiale berichten en ook in zijn 
preken ontbrak het nooit aan 
sprekend cijfermateriaal. Het was 
trouwens pastoor Gesquière die 
het parochieblad heeft opgestart 
in Stene op I januari 196 7. 

"In mijn jaren op Stene-dorp 
ben ik gedurende 1.350 weekends 
in de eucharistievieringen voorge
gaan. een 1.200-tal zieke parochi-

ancn in de ziekenhuizen gaan be
zoeken. heb ik tot 25 maal toe 
jaarlijks fietsend huis aan huis de 
Steense gezinnen bezocht. heb ik 
850 kinderen gedoopt, zo'n 940 
kinderen op hun vormsel voorbe
reid. zo' n 800 huwelijken ingeze
gend en helaas ook 400 parochia
nen begraven. Tenslolle ben ik 
ook vijfmaal met Stenenaars op 
bedevaart gegaan naar Lourdes 
en heb ik I . 153 artikeltjes ge
schreven in het parochieblad. 

Ik ben iedereen die mij ooit ge
holpen heeft op de parochie. zo
dat alles op wieltjes liep in ons 

kerkje. heel dankbaar. Het is mei 
veel dankbare en liefdevolle ge
voelens tegenover mijn parochia
nen dat ik ze verlaat. Weggaan is 
echter het juiste woord niet, want 
na ruim 24 jaar alle lief en leed 
met de Stenenaars gedeeld te heb
ben. is het voor mij een ontegen
sprekelijk geluk op de parochie te 
kunnen blijven wonen aan de 
Steenscdijk 258. Ik blijf er de bid
dende pastor voor de ruim 750 
Steense gezinnen. terwijlïedereen 
er steeds van harte welkom blijft ! 

(Johan l 

u. 
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Aanstelling Willy Bonte t.ot pastoor van Stene 
Sedert 1 januari '90 is pastoor 

Jozef Gesquière van de Steense 
Sint-Annaparochie op rust. Zo
lang er geen nieuwe dorpsherder 
was. deed hij wel verder de vier
ingen. Op zondag 25 februari 
wordt de nieuwe pastoor, E.H. 
Will~ Bonte. nu op de parochie 
geïnstalleerd. Om 15 uur neemt 
dit feest een aanvang aan de Sint
Annakerk, gemlgd door een 
plechtige eucharistieviering om 
15 u.30 in het Sint-Andreasly
ceum. Alle Steense parochianen 
zijn hierbij welkom. 

De Brugse bisschop. Mgr. Ro
ger Vangheluwe. heeft Willy 

Bonte aangesteld tot de nieuwe 
pastoor van de Steense Sint-An
naparochie. E. H. Bonte werd ge
boren te Oostende op 3 november 
·43_ werd priester gewijd op 29 
juni "68 en werd dan medepas
toor te Don Bosco Torhout. 
Daarna werd hij ook nog mede
pastoor te Christus Koning Brug
ge en tot onlangs ook nog te H. 
Han Knokke-Heist. 

Op zondag 25 februari zal 
Z.E.H. Jozef Loncke. deken van 
Oostende . E.H. Willy Bonte aan
stellen. De aanstelling start te 15 
uur aan de Sint-Annakerk. waar 

de sleutels van de kerk en het ta
bernakel zullen overhandigd wor
den . Te 15 u.30 volgt dan een 
plechtige eucharistieviering in het 
Sint-Andreaslvceum . Aanstel
lingsgetuigen daarbij zullen zijn • 
Z.E .H. J. Fenaux en pastoor St. 
d"Ydewalle. terwijl E P G. Van 
Peteghem. L. Hendrickx . E.H . 
Deken Jo Craernest. P. Mom
mez. J. Goffin . G. Van Canne,t. 
M. Verhaeghe. R. Desmet en per
manent diaken A. Casier mee zul
len concelebreren. De viering zal 
opgeluisterd worden door het 
Sint-Annakoor. Onmidellijk 
daarop volgt op deze liturgische 

plechtigheid een recq,11e ".ia rop 
ook iedereen ui1g.:nod1gd is . 

Pastoor W. Bonte wenst geen 
persoonlijke geschenken Ie ont
vangen . Wie hem toch iel> "1I 
aanbieden of felecitatJes "il toe 
sturen. kan een gift toesturen op 
postrekeningnummer 000-
0912956-89 ,an W. Bonte. Jef 
Mennekenslaan 1. 8300 Kn0kke
Heist met vermelJing .. parochi
aal centrum ... Deze giften zullen 
dan aangewend worden als stan
som voor de bou" \'an een parn
chiaal centrum op de Sin t-Anna
parochie . 

<Joh;m l 
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STENE 
ST.-ANNA 
PAROCHIE 

GOUD EN ZILVER 
In navolging van het parochieblad dat op 
de diocesane bladzijde alle priesters heeft 
vermeld die dit jaar hun platina-, bril
janten-, gouden-, zilveren priesterjubi
leum vieren, geven wij hier aan de hand 
van ons parochiaal huwelijksregister de 
namen onzer parochianen die huwden in 
1940 en 1965. 

1. Goud: 
Op IO mei 1940 brak de tweede wereld
oorlog uit en werd er niet veel getrouwd: 
s!-:chts twee huwelijken dit jaar in onze 
parochiekerk : 
- IO sep(.: Gerard Jacques en Angèle 
Vermeersch. 
- 23 nov. : Lucien Bourry en Mariette 
Moyaert. 

ll. Zilnr: 
- 3 maart : Leopold Brouckaert en 
Dorothéc Lowyck. 
- 3 april: Robert Goethals en Frieda 
Mylle. 
- 8 mei: Johan Blondé en M. Jeanne 
D'Haenind. 
- 8 mei: Roger Batsleer en Ginette 
Bourry. 
- IS mei: Roland Verkouille en Mariet
te Vandamrne. 
- 10 juli: Gabriël Van Soest en Mia 
Boterman. 
- 9 okt. : Alfons Deryckere en Rosette 
Van Elslander . 
- 9 okt. : Oscar Deschacht en Christiane 
Boudengen. 
- 9 okt.: Johny Lowyck en Rosette 
S1eeland. 
- 16 okt.: Daniël Merchie en Erna 
Boudengen. 
- 20 okt. : Georges Kicken en Jeannine 
Verkouille. 
- IO nov. : Roland Denaegh~I en Jean
nine Pierloot ( 1 ). 

1l. 



Achie1Billietwordtl04 
Op zatenlag 'l7 Januari 1990 viert de Zandvoonlenaar Achltl 

BUiiet zijn bonderdtnvlerde verjaardag. Deu geboren en getogen 
Zandvoordenur woont trouwens nog 1teeda In opperbeste geiond
held In zijn buisje aan de Zandvoordestr~t 69. 

Achicl werd in Zandvoorde geboren op 17 januari 1886 als één 
van de vijftien Billictjcs. Hij volgde er eveneens de lagere school en 
hielp daarna thuis waar hij op het land werkte . In 1920 trad hij dan 
in het hµwclijk met Pharaildc Dupon, een trouwfeest dat ettelijke 
jaren diende uitgesteld te worden wegens de oorlogsjaren. Intussen 
had Achicl werk gevonden in de houtzagerij van Snauwacrt. Ach
tcnvijtig jaar lang leefden Achiel en Pharailde. dit vanaf 1929, 
samen in het huisje aan de Zandvoordestraat 69. Daar woont 
Achicl nu trouwens nog. Hij is nog steeds kerngezond en helder 
van geest. 

Zondag. daags na zijn verjaardag, verwacht Achiel alvast op
nieuw het bezoek van zijn vier kinderen. zijn tien kleinkinderen en 
ruim twintig achterkleinkinderen. Dan grijpt er in de Zandvoordsc 
parochiekerk om IO u.30 een dankmis plaats. die achteraf in zijn 
huisje door een receptie voor de familie gevolgd wordt. 

Ook met De Zecwacht wensen wc Achiel alvast een gelukkige 
verjaardag toe en nog vele jaartjes ! 

9.1. 


