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Programma 2009 

Zomertentoonstelling in de Molen met diverse Kunstenaars 

Roger Fockedey 

H&R. Devos 
Robert Lisabeth 

Guido Walters 
Raoul Decrop 

BBQ op 4 september 2009 vanaf 19h30 deelnameprijs 12 euro 
Novembertentoonstelling met als thema de café's en herbergen op Stene en de 
Conterdam : 31 oktober tot en met 2 november 2009 
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Redactie : Robert Lisabeth Heidebloemstraat 24 8400 Oostende 
robert.lisabeth@nameplanet.com 059/503109 
Eventuele artikels of wetenswaardigheden kunnen altijd hier terecht. 



IK BEN ER WEER 

Melodieën 
in de morgen 

van vroege vogels 
zonder zorgen. 

Premature gedachten 
die nog even wachten 

op volwassenheid. 

Bewust 
je eigen ik 

gewaar worden 
als overdadig zijn. 

Eén melodie, 
één vogel 

en maar één gedachte; 
nieuw 

en telkens weer opnieuw, 
"ik ben er weer". 

Uit zijn dichtbundel "AMBROZIJN" 

R.G. FOCKEDEY 



Heemkring 't Schorre Steene 

Kunstexpo's in de molen van Stene-dorp - Zomer 2009 
( open van 14u tot 19u) 

19 juni - 25 juni 
CHRISTINE TRATSAERT 

26juni - 2 juli 
SONJA HELMONT 

3 juli - 9 juli 
FRANKY MAES 

10 juli - 23 juli 
GIGI PRAET en ROGER FOCKEDEY 

24 juli - 30 juli 
THERESE VANHAECKE en EUSABETH MONSTREY 

31 juli - 6 augustus 
CHRISTINE OPSOMER en GHISLAIN DEPOORTER 

7 augustus - 13 augustus 
MIA TOMMELEIN en ROGER JOORIS 

14 augustus - 20 augustus 
SU'ZY MAKELBERGE en NICOLE LEFEVRE 

21 augustus - 27 augustus 
MARC BLONTROCK en UUANE VAN KEER 

28 augustus - 3 september 
CARLOS DECLERCK 

4, 5 en 6 september 
SONJA HELMONT 

12,13 en 19,20 september 
K3 



Stenedorpstmat 29 ~ 8400 00$m4DE (stene-dofl)) - leU.059) 70 01 99' 
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IN MEMORIAM 

Op 25 maart is dhr. Eddy Picavet overleden. 
Picavet was tussen 1999 en 2008 actief als koster. Oorspronkelijk was hij enkel verantwoor
delijk voor de Sint-Catharinaparochie van de Konterdam, na verloop van tijd was de overle
dene ook actief in de Sint-Annakerk. 
Picavet werd in Wulveringem (Veurne) geboren. Hij behoorde tot de laatste lichting studen
ten die een diploma behaalde aan de kosterschool van Torhout. Nadien werd de school opge
doekt. Wijlen Picavet kon meteen als koster aan de slag in de kerk van Beauvoorde. Later 
volgden nog opdrachten in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van De Panne en de Duinenkerk in 
Mariakerke. 
Eddy Picavet had ook ervaring in de horeca. Twintig jaar lang baatte hij in Roeselare een 
restaurant uit. Hij trad ook meerdere jaren op als gastheer van het onlangs afgebroken ho
tel Royal Albert op de Zeedijk in Mariakerke. 
Zijn periode op de Konterdam startte in het najaar van 1999. Eerst woonde Eddy in de 
Schaperijkreekstraat op de Konterdam, later verhuisde hij naar de vroegere pastorie bij 
zaal De Griffioen langs de Stenedorpstraat in Stene. 
De betreurde koster was ook een gewaardeerd bestuurslid van de heemkundige kring 't 
Schorre Steene. 
Gezondheidsproblemen brachten Eddy een zestal weken terug naar het AZ Damiaan, Cam
pus Sint-Jozef. Daar is hij vorige woensdag overleden. Wijlen Eddy Picavet werd net geen 
zestig jaar. Hij werd afgelopen dinsdag in de Sint-Annakerk begraven. (BVO) 



AV 
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Cafe-Restaurant AVIA op de Luchthaven te Oostende (vroegere lcarus, nu de 
Lindbergh ... wie heeft er nog foto's van het vroegere luchthaven restaurant gele
gen te Stene ... enkele jaren terug volledig afgebrand ? 
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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 UIT 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 



Naar aanleiding van de novembertentoonstelling wordt door de Heemkundi
ge Kring een boek uitgegeven met als thema : 

"CAFE'S, HERBERGEN,ESTAMINETS EN AFSPANNINGEN 
IN STENE" van vroeger en nu. 

Deze brochure zal een 100 tal foto's bevatten. Een degelijke historiek komt 
eveneens uitgebreid aan bod. 
Er kan nu reeds worden ingeschreven, uiteraard tegen de meest gunstige 
prijs. 
Deze voorinschrijving kan gebeuren bij elk lid van het bestuur, zie lijst bin
nenkant van dit boekje. 

0000000 

In het kader van de tentoonstelling worden nog enkele foto's en info ver
wacht. U kunt terecht of mailen naar: daniel.deschacht2@telenet.be 
of bij een bestuurslid. 

wanneer sloot het café van Ginette "Nieuwen Tijd" definitief 
haar deur? 
Wanneer hield Berten Bonte op café te houden? 
Info over het café van Delaey (dorpstraat)- wat was de bena
ming "afspanning De L ... "? misschien De Leeuw ? 
Info en foto over het café van Breemeersch (Steensedijk)- Café 
Sint-Cecilia 
Info en foto over het café (benzinestation) gelegen Torhoutse
steenweg 
Info en foto over het café Tivoli (Mussennest) 
Meer info over Café van Staftje Wittezaele 
Foto van café-restaurant "Oud Vliegveld" 
Herberg de Fortuyne (17de - 18de eeuws herberg te Stene, lo
catie ? 

HARTELIJKE DANK OP VOORHAND 





DE ZEVENDE DAG 
ZONDAG 26 APRIL 2009 

Het blijft een hoogtepunt op het programma van de Heemkundige Kring 't 
Schorre. In tegenstelling met andere jaren waren er slechts 2 sprekers, maar 
welke! 
Een dertigtal bezoekers konden genieten van een gemoedelijke sfeer waarbij de 
moderator en voorzitter van 't Schorre, Paul Vandewalle, de "zevende dag" een 
aangenaam tintje gaf. 

Dhr. Charles VANHOUTI'E 

Tijdens de crisistijd ( dertiger jaren van de vorige eeuw) trokken zijn ouders naar 
Zuid-Frankrijk, meer bepaald naar de streek van de Dordogne. 
Op 9 jarige leeftijd keerde Charles met zijn ouders, die landbouwers waren, 
terug naar Oostende. Het kon niet anders dat na verloop van tijd Charles een 
meisje leerde kennen van de Hoge Bariere. 

Zijn beroep werd bepalend voor zijn verdere levensloop, hij herstelde en maakte 
fietsen. Zijn leven heeft hij versleten op de fiets .. . en nu nog altijd. 
Hij werd bestuurslid en later ondervoorzitter van "De Zeemeeuw". 
In 1950, het had keihard gevroren,behaalde hij zijn eerste titel in de cyclocross 
van Zillebeke. Diksmuide en Klerken volgden als begin van zijn wielercarrière. 
Het cyclocross gebeuren van heden en toen is zeer moeilijk om te vergelijken. 
Vroeger was het parcours 25 km en werd het veld extra moeilijk gemaakt (met 
water)om er een modderboeltje van te maken, vandaag moet het parcours zo 
droog mogelijk zijn. 
De fietsuitrusting was vroeger van ijzer: pedalen, kader,wielen en woog om en bij 
de 15 kilogram, vandaag is dat ondenkbaar en wegen de fietsen minder dan de 
helft van vroeger. 
Zijn kleindochter is gehuwd met Sven Vanthournout en zijn carbon-fiets weegt 
nog amper 6 kilogram. Het prijskaartje is er naar : 4 à 5000 euro ! 
Het verschil ligt eveneens aan de accessoires: aanpassingen gebeuren frequent en 
men moet constant op de hoogte blijven. 
De eerste fiets van Charles had 3 versnellingen (derailleur) daarna 4. 
Vandaag de dag zijn er een 10 tal versnellingen en wordt er constant aangepast 
want elk klein foutje wordt afgestraft, de tuben, wielen en banden zijn cruciaal. 

Hij werd 2rl• in het Kampioenschap van België. Tot zijn 40ste blijft hij verder 
cyclocrossen. De Vlaemynck was zijn kampioen-opvolger. 
Als handelaar is het vandaag moeilijk om nog deze speciale fietsen te verkopen 
vermits de ploegen rechtstreeks hun fietsen kopen op bestelling. 
Als klant hebben we nog de wielertoeristen. 

Dat er veel truuken waren om een koers te winnen hoeft geen betoog. Vroeger 
bestonden er eveneens "pillen", maar niet in de mate als van vandaag. 



Na de 2d• Wereldoorlog waren pillen vrij te verkrijgen in Frankrijk, de coureurs 
gingen aldaar hun voorraad halen, elke beroepsrenner neemt iets, er zijn 
voorbeelden genoeg van vroegere vedetten, maar vandaag gaat het echt te ver, 
vandaar het resoluut ingrijpen van de overheid en de Bond. 
Het gebruik komt automatisch (men rolt erin). Eenmaal een koers gewonnen wilt 
men altijd meer, wat logisch is. 

Zijn aangetrouwde kleinzoon, Sven Vanthournout werd in januari 28 jaar en is in 
feite qua ouderdom op zijn top. Hij had wat tegenslag met een ader ingreep en 
ook in Italië had hij een ongeval waarbij hij zijn pols brak. Hij is heel goed op de 
weg. De oudere generatie cyclocrossers, Firmin Vankerrebrouck, De Vlamynck, 
Decker, Vermeire,Libotton zijn vervangen door de jongeren Nys, Niels, Lars 
Boman. 
Op de laatste 'lraag waarom cyclocross hier zo populair is : omdat het hier een 
goed klimaat is ! 

Aandachtige luisteraars tijdens de Zevende Dag 



Mevr. LING LING 

Deze sympathieke dame dankt haar naam aan de klank van Jade. (Jade is een 
harde edelsteen ,wit & groen zijn de voornaamste soorten en uit deze materie 
worden beeldjes gemaakt). 
Haar familienaam is Zung en zij is geboren in Shanghai ( een stadje van rond de 
16 miljoen inwoners). Zij heeft destijds ook de Culturele Revolutie in 1964 
meegemaakt waarbij men heel discreet "mocht" spreken. 

Hoe zij in België terecht is gekomen is een lang verhaal, maar de rode draad is 
dat haar man een tekenaar is van stripverhalen en elkander aldus hebben 
ontmoet. 
Op school wordt nu vanaf de lagere school het Engels onderricht. Het Chinese 
platteland kent zij niet zo goed vermits zij in een grote stad woonde. 
Op de meeste grote invalswegen zijn de borden eveneens in het Engels om aan de 
zakenlui en toeristen tegemoet te komen. 
Shanghai is ongeveer even groot als België. 
China wordt vandaag nog altijd geregeerd door een communistisch regime met 
een Volkscongres. Er is een zekere vrijheid dwz als men niet tegenspreekt is er 
ook geen probleem ! Dus denken en niets zeggen is de boodschap. 

Ling Ling is nu ongeveer een 18 tal jaar in Oostende en baat een boekwinkel uit 
aan Petit Paris (naast bakkerij Aelter). 
Toen zij destijds België wilde binnenkomen werd zij eerst aanzien als een spionne 
voor China en had het moeilijk om een visum te verkrijgen. 
Zij heeft gestudeerd aan de universiteit van Shanghai en verkreeg via de VUB te 
Brussel de nodige papieren. 
De Chinese taal is voor ons Westerlingen inderdaad "Chinees". Het algemeen 
Chinees is het Mandarijns met ongeveer een 15.000 tal tekens. 
De computer is eveneens in het Mandarijns met een capaciteit van ongeveer 
10.000 tekens, normaal volstaan reeds 3000 tekens,maar aan de universiteit zijn 
7000 tekens voldoende. 

Zij heeft twee kinderen die vlot Nederlands spreken. Om de zes maand gaat zij 
naar haar familie in China . 
Een Chinees restaurant in België is niet te vergelijken met het werkelijke 
Chinees eten. De ingrediënten zijn anders en er zijn andere groenten welke men 
slechts in speciale Chinese warenhuizen kan kopen. De manier van eten is ook 
anders, de soep komt op het laatst. 
Een vraag over de situatie in Tibet kon zij diplomatisch beantwoorden met de 
vaststelling dat de Tibetanen voor 1950 slaven waren en door de komst van het 
Communisme zij het vandaag beter hebben dan vroeger. 
Immers, Tibet is altijd van China geweest en er is religieuze onafhankelijkheid. 
Taiwan komt vroeg oflaat bij China zoals Hong- Kong. Hong-Kong werd in 1999 
bij China gevoegd en is vrij toegankelijk, mits controlles ... 
Ling Ling vindt België goed met een aantrekkelijk klimaat. 



0000000 

Op vrijdag 4 september 2009 is er onze jaarlijkse BBQ in de Molen 
van Stene vanaf 19h30. 
De democratische deelnameprijs is slechts12 euro. 
Graag uw deelname te bevestigen aan de secretaris: 

04 75 367232 of katrijn.compernolle@skynet.be 
of bij een ander bestuurlid. 

0000000 

Op de website van British pathe kan men een film bekijken van de vliegtuig
crash te Stene, waarbij in november 1937 een vliegtuig tegen de schoorsteen 
vloog van de steenbakkerij. Bij de crash kwam de groothertog van Hesse en 
zijn gezin om het leven. 

Het filmpje kan beeld bij beeld bekeken en gedownload worden in een lage re
solutie. 

Voor een hoge resolutie moet er betaaldworden. 

http://www.britishpathe.com/thumbnails. php? 



Oude gebruiksvoorwerpen: 54 

Zaagzettang 

= zagenzet 

= zaagzetter 

Beschrijving: 

L=18,5 cm B= 9cm G=235 gr. 

Het voorwerp dient om de tanden van een zaag juist te zetten. 

zaagzetijzer fig. 2 

Gebruik en werking: 
De tanden van een zaag dienen geregeld gevijld en gezet te worden om te vermijden dat de 
zaag vastloopt tijdens het zagen. De tanden worden dan buitenwaarts om beurt naar links en 
naar rechts gebogen. Men kan dit o.a doen met een zaagzettang. Deze buigt de tand wanneer 
men de armen dichtknijpt. De tangen kunnen vrij sterk verschillen van model tot model, maar 
de meeste tangen bieden de mogelijkheid om via schroeven de tang aan te passen aan de 
gewenste buigingsgraad en de grootte van de tand. 
Vroegere zaagzettangen daarentegen zette men op de tand. Men sloot de tang en boog de tand 
vervolgens door de tang naar beneden te drukken. De gehele tang werd dus gebruikt als 
hefboom en vaak belette een verstelbare geleider het te ver drukken. 

De voorloper van de zaagzettang is het zaagzetijzer (zie fig. 2) Een plat stuk ijzer met spleten 
paste op de tand en werd naar beneden gedrukt om de tand te buigen. Dit werktuig vroeg 
echter meer vaardigheid om de tanden in de juiste stand te buigen. 

Vroegere zaagzettangen 
Bron: mot-Grimbergen 

Het voorwerp is te bezichtigen in het GasthofVossenhol. 
Devos H & R 



25 jaar geleden 

Steense molen ingewijd 

25 jaar geleden, in juni 1984 om precies te zijn, werd aan de opening van de gerestau
reerde maar wiekenloze molenromp een uitgebreid feestprogramma gekoppeld. De veer
tiendaagse feestelijkheden gingen op woensdag 30 mei van start met de officiële inwijding 
van de molen en de voorstelling van het rijkelijk geïllustreerde boek (meer dan 160 foto's) 
"Steene en Stene" van René Hupperts. 
Tijdens het daaropvolgende Hemelvaartsweekeinde beleefde het polderdorp topdagen met 
de lOde paardenzegening en rommelmarkt. "Molenfeesten" stonden tijdens de kermisweek 
niet meer op het programma. Het opkalefateren en schilderen van de molenromp had alle 
beschikbare middelen opgeslorpt. 
In aanwezigheid van een sterke delegatie van het stadsbestuur - de burgemeester en vier 
schepenen -werd de witgekalkte molen ingewijd. 
"Het voorlopig einde van een stukje Steense geschiedenis", zei voorzitter Paul Van de Wal
le toen in zijn openingswoord, verwijzend naar de rol van de molen die niet weg te denken 
is uit het geklasserde dorpsgezicht. Tot halfweg de 19de eeuw stond er in het dorp een 
houten bovenkruier die tijdens het Beleg van Oostende (1601-1603) al bekend was. 

lil 1853 liet bakker-smid Frans Vanden Bussche de molen vervangen door een stenen olie
en korenwindmolen. Tijdens een storm in 1925 vlogen de wieken er af en moest de mole
naar zich op een andere manier behelpen.Tot in de jaren zestig werkte de molen nog, al 
werden de maalstenen enkele decennia aangedreven door een oliemotor. 
De laatste molenaar, Achiel Storme, was trouwens een van de aanwezigen op de openings
avond van de molen die in huur gegeven is aan de Steense heemkring 't Schorre. 
"Voor ons en voor vele andere Stenenaars is de molenromp een sentimentele herinnering 
aan de vervlogen tijd. Wij vinden het dan ook een van de plichten van de heemkring om de 
molen in ere te herstellen en de verloedering van het dorp tegen te gaan", betoogde de 
voorzitter toen. 
Voorlopig was enkel de benedenruimte ingericht voor tentoonstellingen en vergaderingen. 
Dat was het werk van een groepje vrijwilligers, met name Jacky Moyaert, Roger Verhaeg
he, Roland Vantomme, Jan Surmont, Frans Verkempinck, Henri Sacré, Adolf De Wulf, 
Yves De Grieck, Etienne Sanders, Marc Belatte, John Blommaerts, Roger Tanghe, Walter 
De Ruyck en Alain Smith. 
Een speciale vermelding was er voor de dooorduwers, zonder wie het herstel van de molen 
ondenkbaar was geweest: Marcel Lauwyck, Marcel Eerebout, Roland Vanleke en William 
Lievens. 
De openstelling van de molen ging gepaard met de derde kunsttentoonstelling van "De 
Steense Groep". Vijftien van de zestig leden namen deel aan de expositie. 
Het waren John Blommaerts, Stefano (Etienne Sanders), AdolfDewulf, Sabine Bulcke, 
Marleen Verplancke, Noël Deman, Albert Hagers, Redgy Van Troost, Freddy Delancker, 
Jean Muls, Yves De Grieck, Arlette Verheecke, Trees Boudry, Josien Olders en Georges 
Marchand. 
(gw) 



De medewerkers die zich hard inzetten voor het herstel van de Steense molen: Marcel 
Moyaert, Marcel Lauwyck en Roland Vanleke die elk een door William Lievens getekend 
portret in ontvangst mochten nemen. 
Dit gebeurde in gezeldschap van Achiel Storme, de laatste molennaar van Stene-Dorp. 
(Foto G. Walters) 



Joris @ 
LESTAEGHE 

ELEKTRICITEITSWERKEN , 
Winkel: Torhoutsesteenweg 516 • 8400 Oostende 

Tel: 059-80 02 84 • Fax: 059-51 03 43 
E-post: joris.lestaeghe1@pandora.be 

.. 
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3° Geloovige Zielen: Broederschap 

Op Alderheyligen ten Jaere 1777 om te vermee
deren de devotie tot de geloovige zielen hebbe ick 
ingestelt een soorte van een broederschap. Die daer 
syn ingeschreven moeten 's jaerlyckx betaelen 5 stuyvers; 
ende naar hun doot moeten een gerecommandeerde misse 
gedaen worden voor hun Ziele ist dat sij getrouwelyck 
betaelen ten tyde dat sy daer syn ingeschreven. 
Daer gaet oock eene schaele rond voor de geloovige 
zielen (in de plaetse van die van 't eeuwig licht, die 
togh maer weynig omhaelde, hetwelck nu geel betaelt 
wordt uyt de Kerck) met welcke penningen al te sae
men een misse ged aen wort wekelyckx 't vrydags 
voor de geloovige zielen, voor welck stipendium ick 
trecke 10 stuyvers ende den Coster twee . 
Item wort er alle eerste vrydag van de maent een 
misse gesongen en 's avonds lof gedaen voor de gelovige zielen 
en besonderlyck voor de zielen van de afgestorven 
broeders ende susters van 't broederschap, en van 
hun vrienden van die daer ingeschreven syn; waervoor 
den pastor treckt achtien guldens, soo dan 5 schillin
gen van ieder misse en lof: ende den Coster 6 guldens 
soo dan thien stuyvers van ieder misse en lof. 
lek wensche dat hetselve altydt konde blijven continueeren 
tot welvaeren van mijne en alle andere gelovige zielen. 

Quod testor J. L. Vandeputte pastor in Steene 
Nota dat iel 't maendelyckx lof sedert eenige jaeren hebbe 
achtergelaeten, om reden dat het weynig gefrequenteerd wiert, 
ende ick en doen nu anders geen lof voor de geloovige zielen 
tensy 3 mael binnen de Octave der geloovige zielen; in welcke 
loven oock den zielmeester omgaet op alderheiligdagh met de scha
Ie voor Keersen aen 't Cruys. 

Quod testor J.L. Vandeputte pastor 
in Steene. -



Nota dat er binnen de Octave van de geloovige zielen 
alle daege gesongen wort een solemnele misse 
voor de afgestorvene broeders en zusters van 
't broederschap van de geloovige zielen sedert 
alderheyligen 1784. J.L. Vandeputte pastor in Steene 

Laus Deo Semper 
S .B . Langendonck Broederschap der geloovige zielen ingesteld door den 
pastor 1930 Zeer weerden Heer Putte alhier pastor gelyck te zien 

is op zynen handboek die te vinden is onder de archieven 
(vide supra L. Maselis 1907) S.B. Langendonck, pastor 
hebben hun naam opgegeven en taxe betaelt 

1830 vijf en twintig. In 1831 zes en twintig waaronder Philippus 
Letten Custos. In 1832 acht en twintig. In 1833: 40 waaronder 
Joseph Faict Borgemeester. In 1934 omnes iidem et 
Maria Neyts 
- - - - - - - - - - - (Iatijnse tekst) 
Nota het gebruyck en het bewaeren deezer pen
ningen is aen de pastor die alles, ontfangen en 
uytgaeven of hier aentekent of op zyn hand
boek noteert - 1835 
Op 1 Nov 1836 het restant is zeven francs 
zeven en zeventig centimen. -
(Van 1836 tot 1841. Vacat L.M.) 

Carolus V anslambrouck Het jaar 1841 was het broederschap der ge-
1841 loovige zielen tot als nu toe veele verflauwt gelyk hierboven 

te zien is . Ik heb hetzelve op den feestdag van AllerHeiligen 
in het sermoen voor de geloovige zielen trachten op te helderen 
en de volgende begeeren er deel in te nemen. De contributien 
van dat broederschap zyn nog te vinden in de oude archiven 
van Mynheer Van De putte die het opgezegt heeft. -
volgen dan 73 namen; in 1843: 67 namen in 1843; 63 namen; in 
1844: 51 ; In 1845: 48 namen; in 1846: 45 namen; in 1847 = 50; in 
1848=51; in 1849 = 52; 1850 = 53 namen. 



, 
Petrus Planckaert in 1852 zyn er maar 16 meer ingeschreven 

in 1853 nogthans zyn er 38 en daarmede scheidt de boek uit. 
Van dan voort worden de namen met het 
jaargebed, en de leden van het h. Sacrament van 
achter op den recommandeer boek geschreven. 
Nu staan de namen allen op eenige bladen in 
afwachting dat er een boeksken adhoc gemaakt 
wordt. M de onderpastor gaat ten huize voor 
alle de goede werken 1 maal 's jaars achter de 
ziel octaaf de leden betalen 0,45 frs en er worden 
met dit geld missen gezongen voor de afgestorvene 
leden van het broederschap; en na hun afsterven 
is er een solemneleele zielendienst (Lauden, mis 
en Libera aan de tombe) hy betaalt 4,50 aan den 
celebrant 2 aan den assistent 3 aan de koster 50 
(25 + 25) aan de misdienaren en den Balju. 
Er gaat eene schaal rond voor de geloovige zielen 
en somtyds zegent men met de Reliquie van de h. 
Barbara ( altyd binst de zieloctaaf) 
met dezen opbrengst worden de loven betaald 
(1,70 aan de pastor, 0,50 aan den onderpastor, 0,50: koster 

1907 1908 1909 1910 
L. Maselis en maart 0,90 1,35 1,35 1,35 
M. Ghyselen onderpastor, moeder en maart 1,35 1,35 1,35 1,35 
-- ----
Leveke Desiré en vr. (Balju 0,90 0,90 0,90 0,90 
Foeke Henri W" 0,45 0,45 
------
Riethaeghe Louis en vr. (koster) 0,90 0,90 0,90 0,90 

(enz) ;;; 

38,20 40,55 



4 ° Broederschap. AH. Sacrament 

Joannes Josephus Faict 
Bisschop van Brugge etc. 

Een der krachtdadigste middels om deze dier
bare devotie tot het allerh. Sacrament onder het 
Christen volk staande te houden en meer en meer 
te doen bloeien is het inrichten en vermeenigvuldi-
gen van broederschappen ter eere van het h. Sacrament. 

Dit zoo zynde, en daerby, in aendacht nemende 
de ootmoedige verzoeken van den Eerw. Heer 
Leonardus Neckers Pastor te Steene, 
ten eynde eene zoo heilzaeme instelling, op 
zyne patochie te bekomen , krachtens de macht 
ons toegekend in ... . .. (niet vermeld) 

regten wy, by deze tegenwoordige brieven, 
kanonieklyk op, binnen de parochiale 
Kerk van S1 Anna te Steene, het broeder-
schap van het H. Sacrament, om, op eene byzondere 
manier, Jezus, in zyn Sacrament van liefde, te ver
eeren, en te herstellen den smaed, die hem, van 
alle kanten aengedaen wordt, onder het bestier 
van den Eerw. Heer Pastor der voomaemde 
parochie, die gelast is de namen der inte-
dende leden aan te teekenen, en op eenen 
daertoe bestemden boek, uitsluitelyk dienende 
voor het bovengenoemd broederschap; 
en verklaren dat al degen, die in denzelven 
zullen opgeschreven worden, leden zyn 
van het broederschap, 

" 



.. 

en in deze hoedanigheid bekwaem om al de 
aflaten en geestelyke voordeelen te genieten 
dewelke aan het Aertsbroederschap van het 
Allerheiligste Sacrament op de Minerva, door 
de pauzen van Roome, alreeds verleend zyn, 
en in 't vervolg, konnen verleend worden. 
By deze instellingsbrieven, voegen wy de Navol
gende Regels en Statuten .... . 
Wy laten aen den Eerw. Heer Pastor de zorg etc . 
Gegeven te Brugge, in ons bisschoppelyk paleis 
onder ons handteeken, en onzen zegel, benevens 
de tegenteekening van de Secretaris onzes bisdoms, 
den 24sten der maend Juli 1869. 

zegel 

A. Wemaer Vic. Gen. 

Door bevel van zyne D .H. 
J. Nolf can. Secret. 

Bewaerd in de archieven van de kerk 
voor gelykvonnig handschrift L. Maselis pastor 
te Steene den 17 Mei 1907. -

(Hierna volgt een lijst met 109 personen en financiële bijdrage 
indejaren 1907, 1908, 1909, en 1910. De totalen voor die 
jaren bedragen 81 fr., 92 fr., 107fr.en 106ft. Waarbij de toename 
het gevolg is van een stygend aantal leden) 

Broederschap van 't Heilig Hert van Jesu. 

Sint Pieters Pennink 

(Beide broderschappen bevatten enkel een ledenlijst met hun bijdrage 
voor de jaren 1907 tot 1910) 



Broederschap van den H. Roozenkrans 

Inrichting of herinrichting van het Broeder
schap van den h. Rozenkrans in de Parochia
le kerk van Steene door Joannis Baptista 
Malou, bisschop van Brugge op den 
3 December 1853 per brieve van Brugge hier 
nog bewaard in de Archieven op 17 Mei 1907. 
De E.H. Pastor van Steene is bestierder 
des broederschaps en heeft de macht niet al
leenlyk leden te aanveerden met ze op een 
daartoe bestemd boek op te schryven maar 
ook nog voor dezelve schapuliers en roozekran
sen van O.L.V. te wyden met toepàssing 
der gewoonelyke aflaten. 

Get. J. B . Bisschop van Brugge 
Door bevel van Zyne Doorl. Hoogw. 

Tanghe Kan. Sec. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (latijnse teksten) 

Wekelyks word de Roozenkrans gelezen 
binst het lof den vrydag, zaterdag en zondag 

Alle eerste zondag van den maand na de 
hoogmis kleine processie rond het kerkhof 
of in geval van slecht weder in de kerk. 
Een nieuwe boek is geopend voor de 
leden ten jare 1905. -

t'Jrugge 19 December 1853 

Eerwaarde Heer 

De bestaande broederschappen des h. Roozekrans zyn zoo even door :i.D. H. 
Mgr den t'Jigschop, voor de regelmatigheid en gelykvormigheid, onder dezelfde Regels • 
en Statuten, heringerigtgeweest. 



.. 

'fan dien gevolge zenden WIJ u, hiernevens, het kanoniek stuk van uw her
ingerigt broederschap, met verzoek van de navolgende aenmerkingen in aendacht te 
nemen: 1° Waer geene penningen te bestieren zyn voortkomende hetzy van de jonsten 
der leden des !Jroederschaps, hetzy van eenige schael, die voor het !Jroederschap 
rondgaet, daer is geen ander bestier noodig dan dit van den eerw. Heer Pastor. Ver
volgens in dit geval bestaen de Regels en Statuten, die WIJ u toezenden, maer uit 
de vier eerste paragraphen, zullende de overblijVende enkel enkel te pas komen en 
afgelezen worden in die plaet:sen waer eenige handel is van almoezen, betrek-
kelijk het broederschap. 

2° 9n de kerken, alwaer het !Jroederschap voor het konkordaet van 1801 bestond, 
zonder dat hetzelve sedert dit tydstip vernieuwd is geweest, is het geraedzaem dat de 
eerw. Heer Pastor, als bestierder, de leden die sedert het gemelse konkordaet inge
schreven zyn, opnieuw aenveerde: byv. met op het einde elker bladzyde van den 
inschryvingsboek te schrlJVen: 

-Aenvaerd den (maend en jaer) 
handteeken) 

3° Dezelfde bemerking N 2° toepagselyk voor de gevallen , dat iemand, zonder 
daertoe wettelijk bemagtigd te zyn, leden zou aenvaerd of op den boek geschreven 
hebben. 

Li 0 Waer de medebroeders en medezusters niet gewoon zyn een e jaerlyksche 
aelmoes te geven, ware het mogelijk niet qeraedzaem zulks in te brengen. 9n alle 
geval zal men zoo een gebruik niet inbrengen zonder den raed van 2.D. H. 
M' , de herinrigting des !Jroederschaps van den h. teoozekrans verschafie 

de gunstigste gelegenheid om de heilzame oefening van de h. roozekrans en de 
ware devotie tot de moeder (:jods Maria, meer en meer, onder uwe parochianen 
te verspreiden. 
qy zult gemakkelijk verstaen, Eerw. Heer, dat de nieuwe verordening van 

het meermae/s genoemde !Jroederschap, gansch het bisdom door, niet 
kannen geschieden zonder onkosten. Om dezelve te helpen dragen, zal uw !Jroe
derschap voor zyn aendeel 10 francs naer het secretariaet des bisdoms zenden. 
Uwe Eerw. 2al zich hiermede wel gelasten) 

9n de plaet:sen waer het !Jroederschap over niets beschikken kan zal deze 
penning ten Jaste vallen der kerkfabriek, waervan het !Jroederschap eene 
afhankelijkheid is. 

-Aenvaerd, Mynheer, de verzekering van myne achting en goedwillige toe
genegenheid. 

Vanwege de kommigsie der !Jroederschappen 
(:j.7- 'langhe Kan. Secret. 



Congregatie van O.L.V. Onbevlekt 
der jonge dochters 

Deze congregatie wierd ingericht door het 
werken en beloopen van den ieverigen coad
jutor den E.H. Bucquoye en telde na 
twee jaar 70 jonge dochters. Na zyn vertrek 1893 
begon de cogregatie te slabakken en met M'" 
Gezelle was er zelfs geen raad meer. 
De vergadering heeft plaats de 1 s1en en 3den zondag 
van ieder maand. De gewone gebeden worden gelezen 
na den zang van den "Veni Creator" waaronder 
eene korte onderrichting. Na de congregatie is er 
door het toedoen van den heer onderpastor Jules 
Ghyzelen een lied gemeenlyk in partien gezongen. 
Waarna zegening met de Reliquie van O.L.V. -
Tot het aankweken der Congreganisten is eene 
kleine congregatie gehouden in de zondagschool 
van de eeste communiekanten en 1 en 2 jaar er boven 
dan worden zy aanveerd in de Congregatie der 
grootere jonge dochters. 
De Zusters van 't klooster en inzonderlyk de 
Eerw. Moeder Scholastica zyn de ieverige in stand
houders van deze societeit. Zij vercieren den Autaar 
en wakkeren standvastig de kinders en jonge dochters 
aan tot volherden. 
Sedert 1903 is jaarlyks eene retraite ge-
predikt door eenen pater (tot nu toe een capucien) 
drie dagen voor den feestdag van O.L.V. Onbevlekt 
den gsten December. Op dezen dag algemeene 



communie en ontbyt in 't klooster, ' s namiddags 
achter de vespers, Lof en opsluit der Retraite 
gevolgd van Eene prysdeeling het ééne jaar, 
of een vergeestend avondfeest het andere jaar. 
Eiken zondag worden aanwezigheidskaarten 
gedeeld waannede de pryzen kunnen 
aangekocht worden. 
In het jaar 1904 de 50 jarige jubilé van O.L.Vens 
onbevlektverklaring wierd de retraite gepredikt 
voor al het volk als eene kleine missie en nooit 
en heeft den autaar van O.L.V. zoo prachtig vercierd 
geweest, bloemen, kranzen, vlaggen en boven 
de twee honderd bougies. Vele vlaggen wap
perden boven de huizen en eene verlichting 
's avonds in de byzonderste huizen. In de pasterie 
het klooster, den Onderpastors was het betooverend 
schoon en menig een kwam zyne nieuwsgierig
heid voldoen. Steene, ver van te moeten onder
doen voor de naburige prochie, mocht het hoofd 
rechten met fierheid en zeggen wy hebben schoonst 
onze goede O.L.V. vereerd en vercierd en onze 
genegenheid voor de h. Maagd doen uitschynen. 
De opdracht heeft jaarlyks plaats op den laatsten 
zondag van Mei of den 1 sten van Juni . - De raad 
vergadert in de Pastorie om te beslissen wie mag 
aanveerd worden, of moet vermaand zyn, of zelfs 
voor eenigen tyd of voor goed weggezonden. -



vosco 
KAAPSE WUNRN 

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

Wij stellen ons graag even voor : 

Heemkundige kring " 't Schorre Steene" : 

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

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

• komt samen in de molen van Stene-Dorp 

• richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van het dorp. 

• geeft aan de plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid om hun werken ten toon 
te stellen in de molen gedurende de zomermaanden 

• geeft voordrachten, organiseert een " Zevende dag ", een BBQ, een • Zieltjes
avond " en een busuitstap 

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

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 heemkring voor slechts€ 7 ,50 door storting op ons 
rekeningnummer: 001-0688371-38 van Oostende' t Schorre. 
Iedereen is welkom en dank bij voorbaat. 

t"' ' T SCH ORR E " \'<lf-- -~--. , -~~~ 
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