
' ' ) lT 

Kontaktblad van de Heemkundige Kring , 
26 ste Jaargang nr 1 

Viermaandelijks periodiekje 
APRIL 2003 -------------------------------

'T SCHORRE 

Uitgiftekantoor : Oostende X 
Verantwoordelijke uitgever: Vandewalle Paul, Albatrosstraat 15, 8400 Oostende 



INHOUD: 

* Woord vooraf Aline V anslembrquck 

* Voorbije aktiviteiten in Stene : 
* geslaagde BBQ voor alle leden sept.2002 
* Novembertentoonstelling 2Sj. Heemkring nov.2002 
* Succesvolle Zieltjes-pannenkoekennamiddag 16 nov.2002 
* 3-koningen viering (zie artikel) januari 2002 
* Kindercarnaval georganiseerd door feestcomité Stene {artikel) 

* J aarprogranuna 2003 te volbrengen: 

* 27/4 algemene verg.+ 7de DAG, praatshow met 3 sprekers 
*juli-aug : zomertentoonstelling in de molen (start vanaf 7 juni) 
* 3/8 : jaarlijkse uitstap voor alle leden {volgende uitgave meer info) 
* 14/8: Hespenavond bestuursleden 
* sept. : BBQ voor alle leden 
* rond l lnov. : tentoonstelling in molen wellicht omtrent luchthaven 
* Zieltjes- namiddag met pannenkoeken 

* "Oorlogskroniek van een dorpspastoor" (8ste deel) Pastoor H. Leroeye 

* Beschouwing van een nieuwe Stenenaar J. Bousse 

* Afscheidswoorden voor overlijden Degroote Gaston (vroeger lid) R. Decrop 

* Lidgeld 2003 en bestuursleden 

* Oude gebruiksvoorwerpen : "Het melk-alarm " Hugo Devos "V ossehol" 

* Wist je dat ... ? 

* Kent U de Heemkring ? 



WOORD VOORAF 

Beste vrienden, 

Met de lste uitgave van ons Periodiekje in 2003 over de aktiviteiten van de 

Heemkring , loodsen wij U graag het zilveren jubileumjaar in . Sinds 1978 werd onze 

Heemkring 't SCHORRE opgericht in STENE-DORP. Vandaar ons nieuw jasje!! 

De inhoud van ons boekje bevat zoveel mogelijk historische en actuele gebeurtenis

sen. Het vervolg van de oorlogskroniek zit er traditioneel bij. Nu al deel 8 ! 

Onze zomeruitstap en de vele kunstenaars die de molen deze zomer zullen 

aankleden met hun artistieke werken ,mag hopelijk op een groot aantal bezoekers rekenen. 

Veel zon en een mooie lente zullen de dorpsf eer in Stene accentueren. 

Wat wij de afgelopen maanden mochten beleven en nog zullen ondernemen vinden 
we verder in dit nummer. 

De lidgelden zullen met enige vertraging opgevraagd worden of kunnen aan de 

bestuursleden betaald worden. Dank bij voorbaat! 

De horecazaken die hun medewerking via sponsoring aanboden , worden bij deze alvast 

bedankt. 

Aline Vanslembrouck 

Redaktie 
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Elk jaar organis$ert de h~emkundjge kring dige .kring .. ,Het bchûµd van Olltvange.àtevens dtie111aande
't Schorre Steene een thernatentooristel-• . hetd()rpsk;atàkter en,d~(mJge:- lijk.~ het)ieem;kringtijdschrift 
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nen de eîgen vereniging :gezocht J)è viteitéfrom dit.doolnafe Sttè"' · di~ .. in ·he.t:J~,WlèI Y!H~ 2fjaar 't 
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jat:~~~ staan ; de expo wil d~ aa.nzetvçin tjet .... .., ,fülUoV<; Q >çxtyosjtië dle V(;h)mekl over 
· · · . · ··· · · · . KöAfüg.; • ~oude,\,djnsticl)thi8. . t:iri~ v~rdjêpiAgefr varr de .mo-

f e estjaa r zijn. Tijdens diê exposifü~. in dê· b~w,àin, <ie IJèetnkriná uit.ge: · 1cneeü óver.dchtl)îedtvun de 

molen zal. e .. ~.e. n .. · .. ter·u.gb .. li·k·•···.op.·.•···. d .. ·•.e.: .•. a.· .. ct.·.·•.·•.· •.r.yi.te.··.·· .. i .• ~.·.e. ·:n .hteidfsteunvoor .<lc.restàrir;i, ?.ivf!rsc .· attiV*i.tt::n <die ,.k · · · · • · · ti,y Yllll de öude · moleq.r~ttlfl heeml<ri11g geduren<le devoor-
van de vootpije kWarte~qvv te ~jen Zjjn. V'1:t} ,.$te11e. yerdcr orgilnisç~rt . t'.lije 25 jaar h~ft genrganï-

·. · ·· · · · ·· · dê•· fie~mkring elke ii01ner een / sêerd. Het w,ortfr. een· gevaii· 
Tol voor kort werd de tlle-· pin~~n •~eräg ·•op 'dê ·· Y()l')~ije/: }Ûiè$' .kun.it1:eäfooii~feÏlitlien, eerd1~tç~ntoöi)~tel1i:ng ,wètkaar-· 

matemoonstelling steeds g~r/· kWàrtèeüw, .· is ~('elkJ~a:t Cl~ti zevende 2a1; . ten, foto 's, · bedden en voor• 
ganiscerd tijdens het ·Allêrhei- G .. · .. ;.varie .. erd•· .. e ·e ·X ·P··.·.·.·.···o··.· .. -.···.··. Waár~ij . erikete .· ptonuüenk werpen uit hel SteüéVan vroe" 
iiuen v,eekend. Daar wárdt nu ,:;, . ~ptel.fors op :de pr~1fstoel ge~ ger en nu," belooft' :Roland 
Vl;naf gewt.iken, Om praktfoèhe · ,J)e h~emkrlt1g wç-.rd fo plaat~VYfbl:ÇttI1;,qrganiserf!ri we .. Dêfever. . . 
redenen we.rd .gekozen voor 1977 opgestart via ~n sped.,;, een t~eenik1;1ndige: vnordrac~t, De . e-XPQ '25 ja.ar heem
lK,r. verlengde weckt'.ndvantl!· fickè werkgroëp. dif.afä l.iiilo0 v.rqrdt er eèn• t>usuitsta ge.: kring' i)1 de l11olen van Stenc
terüag 9 tot tnaaüdag. 11 no- per van het]aat van#ëtl)'o1p ··: planeJ en Ul~j; 'V]f{ t.er:,Q6k dorp blijft 1!,t:-e>pendop zatcr-
vernber. Met al~ thema "25 dát in l975 \l(t:rd •.g~tg4nF ,eikjaar t'lèti>rióv~mherç;J{)(\. dag 9, zut'ldal 10 enrpaandag 
j ::ar , t Schorre Steene" blikt de ;,~t•,rd," sçhetst Rola~d•J:}êf~v~f . pllt~ts Ol~t~_ttJ•~, •~1krf · .. 1erpgn<. ll novern:ber, . iplk,è~s ·.•· Vrl:I) 

·i1e1.:mkring over drie vet<lic- het ontstaan van de heeµiku11~ nenkoe.kemesmn. p,e .. lf pn JO u: tot )2 n. e1LvanJ4 u. tot 

t8 u. De megang is grat1s. Ie
dereen is vau hai1e welkom. 

Het paimbko~kenfe.stijn dat 
voor jong en oud geörg/lni •· 
;;ccrd wordt, indusief kinder
, animatie. vindt dit jaar VûOt' 
het eerst phµm, (>p zaterdagnà
middag 16 november van 

1·4 u. lût l ;-:; ~f. un dt' nieu"ve 
kinderbo.: rd<:'.nJ Dl." L~in,,: .. · 
Schuui. Vunr 3 ,~\m) kin ii~det, 
een er Wt,!r hart.,.,iust p:m11r.:n" 
koeken ct<-1:, en önhcp~rkr kûf
tÏè of ch<JC(1;-ne1k d11.nk.1~n. 

:: Johan) 
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Rustig gelegen aan het Ste-Anna-kerkje te Stene-dorp ... . 

Stenedorpstraat 29 - 8400 OOSTENDE (Stene-dorp) - Tel.(059) 70 01 99 

Aangenaam verpozen in een rustiek kader 
Speciale dranken - Uitgebreide keuken 

oude gebruiksvoorwerpen 
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Grill 

Huize Gezelle 
Spec ialiteit : Vleesbrochette 

i JUBILEUM 1974-1999 

Open op maandag, donderdag en vrijdag vanaf 18 uur 
Weekend vanaf l. l .30 uur 

Gesloten op dinsuag en woensdag 

STENEDORPSTRAAT 27 STENE-DORP TEL. 059/80 71 28 



SUCCESVOLLE editie van onze traditionele "Zie/tjesviering" 

gehouden op 16 nov. 2002 : 

Voor het eerst gaven we op een zaterdagnamiddag pannenkoeken , koffie of chocomelk 

naar believen in de kinderboerderij . (normaal op vrijdagavond in de molen) 

Wegens ons jubileumjaar en de uitbouw van deze voor Stene nieuwe kinderboerderij, 

vonden wij het gepast om de molen als lokatie te verlaten en zo eventueel meer volk aan 

te trekken. 

De grote opkomst zorgde ervoor dat de bestuursleden van dienst met man & macht 

moesten pannenkoeken opwarmen en drank bedienen. 

Het hoge stroomgebruik om de machines (micro-golf, snelkokers, waterboilers, 

koffiezet .. ) draaiende te houden gaf echter een electriciteitspanrte die voor een romantische 

noot zorgde. 

Bij kaarslicht werd in de vooravond afgesloten , waarbij de bestuursleden zèlf einde

lijk hun dorst konden laven. De mooi versierde taart met 2Sj Heemkring erop werd 

aangesneden met tientallen thee-lichtjes in de zaal. 

Het werd een genoodzaakte sfeervolle afsluiter .... wellicht voor herhaling vatbaar! 



Botite stoet sluit 
carnaval af 

1 .~ 
l, ipè:: (Q~rtl'}?iêh-ilîi;B,fjf tás •/à9Jf,J~rqûriûea~ffiJ(~iti/J ê] ~,ef~f.ndrilé!sinstitiiut had 1iigésp~r3td ó'fjJi;f: 
! aq[µf~t!~tt.t '{~(fl~€!~--~f$ stookolte!fl~chtoffert1e~~sJ?At~/'!''1e '!'e~ m de stoet: Voor hun mspaQ!Jlflt : 
i gen worden·-ZIJ beloond met:een wtst[!p naar BobbeJaanland. (Foto Johan) · · ,.~;. 

Het fäê.s'föórfüté :väo Stene::dotr{ _iPóh, Horfg'. e 
·\,i;:;,.-5,f;f~ .. ~.°';.~~ ,~.; l.c-~~ -;_:-1·,- : ... J.:,;._..._; ., ( , ... • ; . ,, ~d- rt.>.~:!t}-l r-,.,-;~,...: f f,~ -J~·•~~ , 

_ zat~rda'g.~oJjnieuw meer.,dan·.200 .kindereh 
vè.cy{[êtl<'lS~ ên vdoi tde ··aariHfäé Kin'ciÊrrê'ä"r-
"·'.'•"'/·~~t< .. J "- ~~~~ ... ~-·. ,' ' ,: i -: _.·,-~, - , ~ J ,'. <. " t -:.. ;,_:,:- . " -- ~ "il • .-:-.)~,,.~-.:-, 

, nayälstqè.t: Bont verkleed trokken: de;:meis-
: j~~i~JÎ,tjit Q'3hS;~~:ctcfö( de:1$t,ratéij'\1an:' tiêt:E 

'•--;,·,-{"-_.• _f::. ... .!i, .•_, ;,.~ •_s:;.f .\.. . .,•.J'I . . ; ~,.;; .-; -,,._, ·. ·· -- .~ ... .,:.l , .'.',• .,.,L !-1 · ... ·;'", ;,_,; i) 

: dqrp;. KVVJs,tig gooiend.met ·~erpentines: en 
(. GP:9.!/!'l~ · g!!~jpq~l}H< b~sliste e.~tt)Y~o/tà.i t: · 
' een .honderdtal · kinderen in de prijzen; valt ; 
ze,_rrlpgê~~rnetHet feestcomité op daguJ.ti 

' ,y -,tl. ·--~~>- ,; ·,_,~ ,. · ' ' • :;;• ··• .. J - ' • · • " • · • ,_ · 

stap, naar het Limburgse pretpark Bobbe-
. jaaplànd'. 

Het is een jaarlijksetftlidiüë 
dat; hèt J½estçomité vari:Sllinê
dorp:Jiét Oostendse ,:earii~ ala! 

. ge~uieri ' àfsluit met de_; } ga~ 
nisatie van de ' kihderéámiiva:1° 
stoet. AJ,}e · meisjes enj~*g~ris 
tot 14 ,jaar''. zijn hieC welltom 
om verkleed. mee · op tè stap
pen, in · groep of individueel. . ' 
. Dit" kiiidetfeest Wordt· voilè
dig_ , gratis -~angeböden, · V9ot 
dè · finànèièring van' hët hele 

, spektakel en de treimiitstàp 
naar Ifobbejaanland wordt er 
geput uit ··de opbrengst · van· de 
Steensè kermisweek, · die in 
2093 van start gaat tijdens het 
pinksterweekend. Op z;ater
dagnamiddag 7 juni is in dé 
feesttent de Crazy DiscosShow 
te gast, verzorgd door hetzelf
de gekke_ duo als · tijdens het 

. animatiemonient na de carna
valstoet. Achteraf vindt de 
prijsuitreiking plaats van de 
ballon- en tekenwedstrijd die 
aan het kindercamaval verbon
den was. Verder komt tijdens 
het kermisweekend Guy de 
Pré zijn retrofuif de PréHisto
rie presenteren op zaterdag
avond. Zondagavond staat de 
traditionele zangavond op de 
agenda met __ Ül,. ?~ pauze het 

gratis optreden van Sergio. 

Minder grpepen 
.. De opkomst voor ~e kihder
camavalstoet ·w~ dit jaar op
·ilieuw enorm, wellicht mede 

. dankzij het schittérende weer. 
Zo;n 120 individuelen stapten 
mee op in de stoet,-aangevuld 

, rnet· twee· themagroepen. Dat 
het aanfal groepen: dit jaar aàn 
de magere kant lag, had vol
gens. .directéur Freddy· Delanc
ker van het Sint-Andreasinsti
hlûtt~· rilakèn mêf de late kro-

l• -lrusvakantie., · ,,Nonnà'hl némen 
hèéL\vahnèer klassen aan het 

.::kindêfoarrlàvhl··deeL Dit:jairr . 
\\ias el'.evenwel inaaleen weék 

... tussen .. de krokusvakantie en .de 
d~,;~p~,.,,.~n r 

rr-ën te. zor- , 

'!iill 
. ; ~ 

t f 
ook\1de!h :lrl~/ : 'tëêhse l 

r _ ~ • mee óp; :. ter-wijf j ;ri11s i 
:<Caiîiàvar2003 'IJë Dilöêëiinièt I 
~iifl!~ê,! r , . .· :: ~e) 
,r_~\t~tr:t~ndiêi7~k;~hi .i 
stond, ajtè_wdelijk de jury.:öp-' l 

: ge;teid ~ - '4inf ~bl½>rdt:elr,, 
: -den · fm.trriJ >p, ,huri 

,· ê'ii""'1 "êreatïviteit. )-; ... r· ., ". ·-~- .. 



De -prijswinnaars 
De twee dèelnemem;le groe

en.'. :èié Stookolieslachtoffers 
ri -ái Beertjes, mogen: beiden 
tee _ op ·zaterdag 26 april ·naar 
:obbejaanland. Bij de · indivi
uelen mogen 62 kinderen 
lee. Als eerste eindigde Mar
ot.Verhaven die de hele .stoet 
Jndliep als flitspaal, zelf in
engeknutseld niet wëgweip".: 
1a.tèriale,n, In de stari? , Yl'~id 
ij' gevolgd door de faµrilie 
,aiidon · met Martijn, Bart, 
amen David. Verder mogen 
ok. ril,ee:_:, Robin Vantholll.IIle, 
.ies(;löt Wafty, Xantippe Wit~ 
:saele, Nieis Denecker, Ma-
, ' . . ' .·,' ,.f. 

rieke Kinane,. Lynn Ro~rt: Ju
lie Coppin, Jamilia ~çckaèrt, 
Jolien Denys, Evelien Rosseel, 
Kristen Rys, Helle ,Rys; Luna 
Vandenbroecke, Laura: Bouc~ 
quez, Hanna Verburgh;· Maite 
Deschagt, Lisa Deschàgt, Ma
non Cloet, Eric Dumon, Mifri
on Decrop, Benjamin Jäns
sens, - Charlotte V anbesien, 
Gael Beyen, Kelsey Beyen, 
Charlotte V~biervliet, Kian 
Kestelein, 'Jbsefin -W atty, 
Cbàrlot,Verburgb, JernenV_àrr-
.bierv liet, ~not:iclç.1.Viersttàete, 
Bäit /Y; .V ~rgae{dè; . "Bëiîjämin 
V anbièrvliet, ,, ~·· Ine,· ifots'aêrt, 

' • • '... l- ' ~ . ,. - • '\1 ,' . 
, Thibau( ,ÇJoet, · S_ander ,Caión, 
Tine ·.Y ergaeröe, Robert · De,, 

· cr9p,. ·J~mas· Rci(fiaèrt;-'i~upén 
rVerburgli,. , Lies:,;i Swertvager; 
Laurit Pauwaerl,-:- Birl,,, .èaron, 
K~ayli~~-. Rys, I>áati;.Sw~&ty~
ger, : Amber , J,,owyck;., ,Bram 
Vergaerd~, Tgi.99~) -l!,ibrecht'
sèn, Jordy Depoórter, Kimbër~ 

. .... . ~>' . . • fl' 

1ey _:~91!~- )'homas:-3/erbqrg~, 
Egfrjed: :Dèwilêl, ' Jei-9erfi' Pè~ 

. poó'tt~î? Kê_:vip'. ·Mqll~r,1 'J:~ss~ 
B~t~.~J;Cob~ G~y.á~î\,KJ~n·~ 
ta Debrock ·en Ian Rau. n·~ :· ,'C 

'î1" .• --•. ~ •• 

:opval(ënç/f! deelnfim'ers bij de_ irldfviduelen warenXanthippe Witt~s~ele met,ha~r versierde fie_ts 
en het1rif?_J3 me.t Jamilia Ki'lockaert, Jolien Qenijs en Julie Coppin. Zij brachten e,en_persiflage óp 
het bekende meisjestrio K3 (!n schreven net als h.un idolen eèn eigen nummertje. Door_ de jury 
we(dén _zij voor hun óriginaliteihne{ een daguitstap· beloond. (Foto Johan) - · .. · • 

. . ' :•;,,...,,. ,,· 

~alil VandewaHe krijgtl<J'oontje rièl 'Coriiricktl'èl<kingf , : 
; ,;. . · :.-r ·;· ' . ' , ' "f 1 • ·• • •· "- '~ ,- •' . • , ~ ~ Yf°'-.l·. • , 'j: , -,-'::?,-~(-",..,_.; 

qoSfENDE ;:;- Paf!! V~)'1dewalle, vo~r- g . m' 
zitter -van heemkrmg 't Schorre, ~, \ 
kwam tijdens het Driekoningenfeest · 
in het lokaal.van de Vlàamse Ver~ni
ging voor ·Familiekimde (WF) in 
OOstende als köning uit ~e bu,s._ Zq- 
a,Is <Je álo,µde traditie het wil, mocllt
hij eeIJ. ·koningin aanduiden .. Zijn, -
ketlze viel op zijn echtgenote Liliane 
Bfancquaert. «Dit keer had.den wij 
geen taart, waarin èen boon zat ver
stopt»; ·zegt Eddie. Vanhavei:b~ke, , 
voorzitter van de WE «Wij zorgden· 

. voor een echte 'Coninckfrekking', _ I waarbij het ldt de koning aanduid-

. de.» De heemkundige kringen De 
; Plate (Oostende), 't Schorre (Stene), 
i Ter Cuere (Bredene) en de Vlaamse 
i VerenigingvoorFamiliekunde(Oos-
1 ten de) organiseren jaarlijks om de 
1 beurteenDriekoningenfeest.DeVVF 
1 stond in voor de 25ste editie. «Het is 
; een kwarteeuw geleden dat onze 
, goede vrie.nden wijlen Jan Dreesen ,, 
: en Daniël Farazyn het initiatief na
i men om dit oude gebruik in Oosten
: de te doen herleven. Wij houden 
1 deze traditie in ere», aldus Eddie Van 
; Haverbeke. (GLO. Foto Maenhoudt) 
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Molenaarshuis Carpe Diem · 
· Uitgebreide kaart * Mogelijkheid tot organiseren van feestjes · 

Traiteurdienst aan matige prijzen .. 
. PRACHTIG ZONNETERRAS MET ZICHT OP l 7E EEUWSE MOLEN ! 

Wij zijn elke dag open van 11 u30 tot sluitingsuur. 
't Keukentje is open van l 2u tot l 4u30 en van l 8u tot 23u 

Zondagavond tot 22u. Gesloten op maandag en dinsdag. 
's Namiddags Tea-Room met verse pannekoekeri en heerlijke desserts. 

STENEDORPSTRAAT 4 STENE-DORP TEL 059/80 57 84 

Restaurant - Bi stro 

"Oud Steene" 
Zilverlaan 5 
8400 Oostende 
Tel: 059 43 09 75 
Fax: 059 43 06 28 
BTW NR: 529 981 076 

' Wü verzorgen al uw zakendiners, 
familiefeestjes, uitvaartdiensten enz .... 

donderdag gesloten, 
tijdens schoolvakanties donderdag en vrijdagmiddag 



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... 

kLeroeye. 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 afdrukken 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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Beschouwingen van een nieuwe Stenenaar 

Als ik zeg nieuwe, bedoel ik nieuw "ingezeten" in Stene dorp. De mens in 

kwestie is niet meer zo nieuw, wel ver van versleten. En ook dat nieuw 

ingezeten is niet zo correct, vier jaar woon ik er al. Maar dat lijkt mij de juiste 

tijdslengte te zijn om indrukken op te doen en te verwerken, die ik nu tracht 

weer te geven. 

Vroeger wist ik van Stene alleen de spreuk "Stene is 't ene en 't ander is 

Leffinge". Waar dat vandaan komt weet ik niet, ik hoor het ook haast nooit 

meer. En schijnbaar is er nog een vervolgje op, je mag het mij leren als je het 

kent! Maar kom, Oostendenaar ben ik al lang, na meer dan veertig jaar in "la 

capitale" dertig jaar inwoner van Oostende-aan-Zee( dijk), weliswaar meer weg 

dan thuis, omwille van mijn beroep (dat is diplomatisch uitgedrukt). Tel daar 

dan vier jaar Stene bij en je bent al dicht bij een getal dat begint te wegen. 

Maar kom, ik ging het hebben over Stene. Het is mooi, het is landelijk, het is 

rustig. Maar wellicht zullen we binnenkort al die "is-sen" moeten veranderen in 

"was-sen". Er is nog veel open ruimte, er zijn nog de uitgestrekte schorren en 

polders, all the way tot Snaaskerke, Zandvoorde en wat weet ik nog. Maar het 

dorp zelf "was" landelijk, "was" rustig. Laat mij zeggen waaraan ik denk. Ik heb 

net de kans gehad een boekje met de titel "Stene, een dorp in een stad" te lezen, 

ik heb ervan genoten en ik heb het bewonderd. Het is uitgegeven in 1978, onder 

de auspiciën van "De Heemkundige Kring 't Schorre". Wel, wel, was onze 

Heemkundige Kring 't Schorre Steene niet juist opgericht op 28 februari 1978, 

nu net 25 jaar geleden? Wat een mooi geboortecadeau zou ik zeggen. Het boekje 

staat vol wetenswaardigheden en oude foto's. Ik zie o.m. Heraldische, 

genealogische en historische notities, verhalen over de kerk, de molen, de school 

van Stene, de Theebus (neen, niet naast de koffiebus, wel een hoeve!). En, 



sprankelend doorheen het boekje, talrijke treffende en lieflijke gedichten van 

Roger F ockedey. Een man van vele talenten merk je wel, en dat talent had ik 

nog niet ontwaard. 

Het boekje geeft mij zin om naar al die plekken, hoeven, landerijen, 

monumenten te gaan zoeken. Als het weer beter wordt, wel te verstaan. En 

hoeveel zal ik er nog van terugvinden? Hoeveel zullen nu ingesloten zijn door 

andere bouwsels, of er verwaarloosd bijliggen, of gesloopt? Ik weet het niet, ik 

hoop en ik vrees. Maar veranderingen dichter bij de dorpskern zie ik nu al met 

eigen ogen, kan ik elke dag horen en voelen. De stenen gedrochten rukken op 

vanuit de kant van Mariakerke, zeg maar Oostende: een enorm commercieel 

centrum, een tempel van de Getuigen, nog andere constructies zijn gepland. 

Binnenkort blijft er geen open plek meer aan deze rand van de dorpskern. 
Poro 11j0s 1 

'--i / 

Is dan Stene "Stene" niet meer? Het blijft voor mij Stene, als de geest van de 

Stenenaren maar levend blijft. Als er een Heemkring blijft bestaan, die 

doorwerkt en de beste herinneringen van het dorpsleven in stand houdt. Of ik 

dan hier nooit weg wil? Ja natuurlijk, als het moet en ze mij hierboven willen, 

maar 't moet dan wel een plaatsje zijn waar ik vandaar kan neerkijken op ons 

dorp, ons Stene. 

JanBOUSSE 



Restaurant - Herberg - Tea-Room - Feestzaal 

de Vlasschaard 
B~ M. Therèse 

dagschotel steaks • paling * snacks 
ruime keuze aan de kaart • 80 soorten speciale bieren 

zonneterras * banketzaal 60 personen 

rouwmaaltijden en vergaderingen ( ook op maandag en dinsdag) 

- -
Nieuw "Maandmenu" 

lekker - fijn - democratisch 

Gesloten maandag en dinsdag 

OUDSTRIJDERSPLEIN 5 STENE-DORP TEL. 059/80 38 01 

INVOERDER VAN'DE FIJNSTE> KAAPSE WIJNEN .. ·· '. I 

GROOT en KLEINHANDEL 
iedere zaterdag gratis proeven 

Karperstraat 2 
Industriezone 
8400 Oostende Tel: 059/70.50.44 

Fax: 059/70.35.15 



Dierbaar aandenken aan de Heer 

Gaston Degroote 

Echtgenoot van Mevrouw Maria Deruwe 
Melkhandelaar op rust 

22 jaar conciërge Sportpark ''De Schorre" 
Lid KGB Stene 

Geboren tè Oostende op 31 oktober 1921 en er vroom 
overleden in het A.Z. Damiaan ( campus Sint-Jozef) op 
10 februari 2003, gesterkt door het ziekensacrament. 

Je laatste veure .. . 
Lieve pa , pépé, 

Vooraan, hier aan het altaar, hebben we het kunstwerk uit de living geplaatst dat je heel graag 
zag. Het had de veelzeggende naam: "de laatste veure" en typeert eigenlijk het grootste deel 
van je leven en passies. Het toont de kloeke boer die samen met zijn prachtig boerenpaard met 
hard labeur de grond aan het bewerken is om later nieuwe vruchten af te leveren. Dit is een 
heel groot deel van jouw leven geweest, op het land zelf, in harmonie met de natuur; maar ook 
als trotse vader, grootvader en overgrootvader, heb je hard gewerkt om steeds weer nieuwe 
''vruchten" te laten ontluiken. 

Van kindsbeen afwas je vertrouwd met het werk in de aarde, de dieren en de stilte van het 
land. Als jongeling heb je het niet onder markt gehad. De school verliet je reeds op 14 jarige 
leeftijd om bij boer Roose te gaan werken voor de kost van het kroostrijk gezin. 
Nadat je een eigen gezin gesticht had, heb je keihard gewrocht om voor vrouw en kinderen 
brood op de plank te verschaffen. Iedereen was steeds welkom om mee te genieten van de 
vruchten van moeder natuur die je samen met ma kon aanbieden. Vooral tijdens de oorlogs
jaren hebben jullie zo veel mensen uit de nood geholpen. 

Door weer en wind, dikwijls met verkleumde handen en in barre weersomstandigheden, trok 
je op melkronde om jouw "kalanten" als koninginnen te bedienen. 
Op het land heb je ettelijke kilometers afgelegd achter je trouwe paard om de grond klaar te 
leggen of te bewerken. Iedere morgen opstaan geblazen om 5.30 uur. Je werkte dagen van 17 
uren. Je was er het hard van in als je een dier moest laten vertrekken of indien er eentje door 
een ongeval of ziekte dood ging. Je hield van Gods open natuur, de wind in de wiegende 
velden, de groene weiden, de dieren met in het bijzonder .. . je boerenpaard. Fier en gelukkig 
ploegde je samen rechte veuren in de vruchtbare akkers . Je gezin en je hofstede waren jouw 
leven. Samen met Ma werd alles goed beredderd en overlegd. 



Ondanks je eigen zware dagtaak, zeven dagen op zeven bleef je dag en nacht beschikbaar voor 
je collega's - boeren en voor de familie indien er een handje moest toegestoken worden. Je 
stelde je specialiteit "koeien kalven" ter beschikking aan iedereen die je maar uit de nood kon 
helpen. 

Als "klein boertje" zoals je jezelf pleegde te noemen, werd je onteigend om plaats te ruimen 
voor de verlengde startbaan van het vliegveld. Je hebt er heel veel hartepijn aan over 
gehouden, maar toch liet je je niet kennen. 

Aangepast aan je nieuwe werkomgeving - de groendienst van de stad Oostende - werd je op 
handen gedragen door collega's en chefs voor je werkkracht en loyauteit. Je waakte als geen 
ander dat kon, als conciërge over het jou toevertrouwde sportpark De schorre. Altijd was je 
welgezind, nooit verhief je je stem - het was altijd "wel" als aan jou iets gevraagd werd. 

Je bent in deze nieuwe fase van je leven met volle teugen gaan genieten van de zee aan vrije 
tijd die je nu plots kreeg. Ook nu stak je een handje toe waar het maar kon. Zo kon de 
werkgroep van de parochie en het koor altijd op je rekenen. Steeds was je beschikbaar om te 
zorgen voor je klein- en achterkleinkinderen. Hier en daar pikte je samen met ma een reisje 
mee. 

Toen je 15 jaar geleden getroffen werd door een zware ziekte, heb je opnieuw gevochten om 
er terug bovenop te komen. Je hield heel erg veel van het leven. Wij zijn jou en God dankbaar 
voor die mooie jaren die jullie ons nog geschonken hebben. 

Als je opnieuw pijn had, hield je alles stil. Je wilde niemand ten laste zijn. Je vocht er je op je 
eentje wel door, zo redeneerde jij . 

Het was steeds gezellig toeven bij jou. Jullie woning was een echte zoete inval, eerst in het 
sportpark - nadien op de Steensedijk, waar steeds iedereen welkom was voor een babbeltje en 
een druppel "Franse melk". Je was heel graag bij de mensen. Ook nu nog bij elk bezoek aan je 
ziekbed hoorden we: ''Ik ben blij dat je gekomen bent, dank voor je bezoekje". 

Onze pa heeft maandag zijn laatste veure geploegd. Zijn laatste woorden waren woorden van 
bekommernis voor degenen die achter blijven. Je hebt ons verlaten: vredig en stil, zoals wij 
steeds gekend hebben. 

Pa, Pépé, we gaan je heel erg missen, maar vergeten zullen we je nooit. We blijven allen mooie 
herinneringen aan jou diep in ons hart koesteren. Bedankt voor je leven voor ons. 
Vaarwel, slaap zacht. 



ESTAMINET 

IEDERE AVOND VAN 18 tot 20 u. APERO met GRATIS TAPPAS 

Tel.: 059-27.34.30 
Mob. : 0477-62 23 23 

Restaurant - Bar 
Steensedijk 60 - Oostende Steene 

Fax.: 059-27.34.31 

fi~--·
. i 

l . 

/" 

· .. ~}\17~~~" 

Restaurant - Taverne - Grill 

't Pomptje· 
De specialist van Cote à l' os 

"Ribbetjes en Brochetten - Scampis 
gegrild op lavastenen. 

Iedere dag open vanaf 18 uur tot 23" uur 
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Zaterdag, zondag en feestdagen doorlopend open van 11.30 uur tot 23 uur. 

Sluitingsdag: woensdag. 

Oudstrijdersplein 2 
8400 STENE-DORP 

Oostende 

Vanaf 17.00u. Tel. 059/51 1946 
Fax 059/31 36 71 

Privé 059/31 33 50 



LIDMAATSCHAP 2003 : 

We zijn zo vrij U te herinneren aan de vernieuwing van uw lidgeld. · 
Voor 7.50 Euro bent U opnieuw lid voor 2003 en ontvangt U 3x per jaar ons 
Periodiekje met weetjes en nieuws ivm de heemkunde in uw dorp. 

• 
De overschrijving kan gebruikt worden met rek.or 001-0688371-38 van 6nze 

Heemkring of aan één van de bestuursleden kan ook vereffend worden. ; 

Hebt U thuis iets wat de heemkring zou interesseren of weet U een sterk 
verhaal .... laat het ons weten. 

Bedankt aan allen die ons steunen ! . 

Hieronder vindt U de lijst van alle bestuursleden : 

Albatrosstraat 15 - Oostende 059/80.21.83 

· Steensedijk 146 - Oostende 059/80.08.47 

Roerdompstraat 57 - Oostende 059/50.83.27 

Schorremolenstraat 1 - Gistel 059/80.89.91 

Druivenlaan 16 - Oostende 059/70.09.64 

Schorredijk 7 - Oostende 059/70.44.43 

Gistelsesteenweg 228 - Oostende 059/50.51.50 

Heidebloemstraat 28 - Oostende 059/70.73.08 

Steensedijk 136 - Oostende 059/50.78.11 

Stenedorpstraat 29-31 - Oostende 059/70.01 .99 

Melkerijstraat 2 - Oostende 059/50.14.86 

Sint- Lodewijkstraat 11 - Oostende 059/70.51.34 

Gistelsesteenweg 369 - Oostende 059/50.00.63 



Oude gebruiksvoorwerpen : 40 

Melk-alarm 

In het dialect ook : coméreschieve, babbeloare of reuteloare (Zuid-West
Vlaanderen) genoemd. 

Beschriiving: 
Diameter: 8 cm 
Volledig uit glas of metaal vervaardigd. 
Toch een oneffen oppervlak. 

Gebruik en werking: 

Vroeger als men melk kookte gebeurde het nog dikwijls dat de melk overloopt uit de pot die 
staat te koken. Om dit te voorkomen legde men een schijf in de pot die voorkwam dat de melk 
overloopt. De schijf zorgde ervoor dat de golven gebroken werden van de melk: het was als 
het ware een golfbreker. Zodoende men kon comméren op straat; vandaar "comméreschijf'. 
Hedendaags doet de schijf nog dienst bij de blinden; het maakt een bepaald geluid bij het 
koken van de melk. 

Te bezichtigen in het GasthofVossenhol (Stene dorp) 
H&RDevos 
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Wh:t i<! d8t ..... '?'?'?'? 
*inde caféetjes van Stene-dorp een "dorpskrantje" ter inzage ligt. 

* sinds 31 jan. in het ''Vossenhol" een nieuwe Portugese wind waait met zuiderse gerechten. 

* we een nieuwe dame Nicole Dewulf in ons bestuur hebben ... vanharte welkom! 

1 

* sinds half maart de oude 4-T arretjes een nieuwe uitbater heeft gevonden en omgedt>0pt 

werd tot "Estaminet" 

* We een oproep doen om actieve en gemotiveerde nieuwe bestuursleden aan te trekken 

om elke laatste maandag van de maand met ons te vergaderen in de molen. 

* Het "Oud Vliegveld" terug zou opgebouwd en uitgebaat worden na de brand van 2j terug. 

* onze Heemkring een oude blok "uitgemieterd hout" gekregen heeft van de koster van het 

kerkje van Stene als aandenken van de restauratiewerken uitgevoerd in mei 2002. 

Deze houten balken werden vervangen door ijzeren poutrellen. 

* oud heemkundig lid Gaston Degroote overleden is, melkhandelaar op rust (artikel) 

de vader van onze voorzitter, Joseph Vandewalle , geboren in West-Vleteren overleden 1s m 

Veurne op 93 jarige leeftijd. Hij was kalkhandelaar op rust. 

de mama van onze secretaresse Katrijn D'Hooghe geboren als Mevr.Lucrèce Danneels 

ook van ons is heengegaan op 78-jarige leeftijd te Gits. Omringd door haar familie. 

Wij bieden alle nabestaanden ons medeleven aan. 

* het Huis van Allyn een prijs van 12000Euro gewonnen heeft (dit bezochten we vorige 

zomer met de daguitstap voor alle leden) 

* de uitzendingen van"Sedis en Belli "van eind januari volledig in ons Schorre opgenomen 

waren. De komende uitzendingen voor het najaar heeft alvast het Oudstrijders • 

plein als decor. De opnames vonden op een dinsdagavond plaats half februari. 

* ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan, de heemkring een kader met een afbeelding van 

de molen zal schenken aan de kinderboerderij . 

Dit als dank om er de "Zieltjes-namiddag" te mogen houden. (zie artikel) 
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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. 25j ! 

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 een 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 U,5o 1. op het rekeningnummer 
001-0688371-38 of door het rechtstreeks betalen van dit bedrag aan één van onze 
bestuursleden. 
Iedereen is welkom. 
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