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Programma 2007 

1 februari 2008 : pannenkoekenavond vanaf 18 uur 

20 april : algemene vergadering en zevende dag 

Juli en augustus is er de zomertentoonstelling 

Roger Fockedey 

Guido Walters 

H&R. Devos 

Guido Walters 

Raoul Decrop 

Robert Lisabeth 

31 okt+ 1 & 2 november Tentoonstelling in de molen: Wereldoorlog I, 90 jaar 
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robert.lisabeth@nameplanet.com 059/503109 
Eventuele artikels of wetenswaardigheden kunnen altijd hier terecht. 



Illusie 

Ten oosten 
van Eden 

baart de aarde 
bundels licht. 

Vurig 
is de vroege omhelzing. 

De eerste kus 
van de zon 

doet de hemel blozen 

Traag 
schuift de nacht 

in de afgrond van de zee. 

Even 
lonkt Venus 
uitnodigend. 

Zij 
is maar 
illusie. 

R.G. FOCKEDEY 



IN NAAM VAN HET BESTUUR EEN GELUKKIG 

EN GEZOND 

2008 

VRIJDAGAVOND 1 FEBRUARI 2008 

VANAF 18 UUR 

PANNENKOEKENAVOND 

INDE MOLEN 

DEELNAME IN DE KOSTEN· 
slechts 

3EURO 

Vooraf in te schrijven: 
0475/ 36 72 32 of 

katrijn.compernolle@skynet.be 

hartelijk welkom 
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SLUIT NU AAN BIJ DE HEEMKUNDIGE KRING '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 ! 
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Françis Verkempinck (77) 

Geboren in Stene op 3 mei 1930 
Overleden in Oostende op 14 december 2007 
Echtgenoot van Liliane Vandenabeele 

Kleinzoon en zoon van een aannemer uit Torhout. Zijn grootvader vestigde zicht in 1897 
in Oostende, Veldstraat 70. Hij was net als zijn vader Gaston aannemer van bouwwerken. 
Françis Verkempinck groeide in de Kerkgoedstraat op de Konterdam en kwam samen met 
zijn broer Pierre in het bouwbedrijf terecht. 
In 1970 richtte hij het Hobbycenter-Bouwmarkt Verkempinck in de Archimedesstraat op 
dat hij twaalf jaar geleden overliet aan zijn drie zonen en dochter. 
Françis werd sterk aangesproken over de geschiedenis van Stene, de Konterdam en het 
Krekengebied. Hij verrichtte daarover, samen met zijn vriend Gustaaf Rosse!, heel wat 
veldwerk en opmetingen. Hij schreef ook een eigenzinnige studie over de St.-Annakerk 
van Stene-Dorp, waarvan hij sporen van de eerste stenen kerk uit 1200-1300 (in de 11d• 
eeuw stond er al een houten kapel) wilde terugvinden. Een en ander werd in de jaren 
tachtig gepubliceerd onder de titel "Van Stenes tot Oostende" .. Hij was ook actief in de 
Heemkundige Kring 't Schorre Steene en actief betrokken bij de restauratie van de molen. 

Heemkundige Françis Verkempinck 
bij een ingemetselde grafsteen in de 
muur van de St-Annakerk van Stene
Dorp 

Foto© Guido Walters 
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Oude gebruiksvoorwerpen: 51 

Opvouwbaar droogrekje 

Beschrijving: 

Opvouwbaar reltje om de was te drogen. 

Opgevouwd: 
lengte: 55 cm 
breedte: 18 cm 
diepte: 10 cm 
de lengte van de armen variëren van 45 cm in het midden tot 34 cm aan de buitenkant. 

Gebruik en werking: 
Het rekje werd aan de muur bevestigd binnenshuis. Men kon het rekje opvouwen door middel 
van het plankje waar de armen aan bevestigd zijn,naar beneden te schuiven. Zo nam het rekje 
veel minder plaats in beslag. 

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



Joris 
LESTAEGHE 

ELEKTRICITEITSWERKEN 
Winkel: Torhoutsesteenweg 516 • 8400 Oostende 

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



Een beknopt historisch overzicht naar aanleiding van de expo in de molen van Stene-dorp over 
oude radio's welke plaats had op 10 & 11 november 2007. 

1. De radio-omroep in België 
Op het einde van de negentiende eeuw werd de toen reeds aanwezige wetenschappelijke kennis 
over het gedrag van elektromagnetische golven in de praktijk gebracht via radiotelegrafi.eproef
opstellingen aan land en aan boord van schepen. 
Deze draadloze telegrafie (T.S.F.) betekende meteen ook de geboorte van de radiotechniek. 

In België werd reeds in november 1900 te De Panne een kuststation opgericht, waarbij de radio
installatie aan boord van de maalboot 'Princesse Clémentine' werd getest. 
In 1902 werd het radiokuststation te Nieuwpoort opgericht en kregen alle maalboten een radio. 
In september 1902 verschenen de eerste koninklijke en ministriële besluiten m.b.t. radio
exploitatie, gevolgd door de eerste Belgische radiowet. 
Er werd in die periode verwoed gezocht om ook de menselijke stem draadloos over te brengen. 

Via het station voor draadloze telefonie te Laken werd in maart 1914 een inhuldigingsconcert 
georganiseerd, dat zelfs tot in Parijs werd opgevangen. Zowaar een Europese primeur. 
Daarna waren er zaterdag om 18 uur omroep-uitzendingen. Vanaf 20 augustus 1914 werden 
echter alle Belgische radiostations door de Duitser vernietigd of gedemonteerd. 

Het was pas in 1923, lang na het beëindigen van WO I, dat er via het radiostation voor de lucht
vaart in Haren opnieuw omroepuitzendingen (weerberichten, radioconcerten ... ) werden verricht. 
Dit gebeurde via de golflengte van 1300 m. 
Op initiatief van S.B.R. (Société Belge Radio-électrique) werd in november 1923 de omroepmaat
schappij Radio Belgique opgericht . . De Vlaamsche Radio Vereniging (V.R.V.) verzorgde in sep
tember 1927 de eerste Vlaamse radioconcerten via een Antwerpse relaiszender van Radio Belgi
que. 
Het N.I.R. (Nationaal Instituut voor Radio-omroep) werd opgericht bij wet van 18 mei 1930 en 
begon zijn uitzendingen op 1 februari 1931. Het toemeten van de juiste zendtijd aan eerder per 
zuil opgerichte radioverenigingen (KVRO, SAROV, LIBRADO, VLANARA) zorgde aanvankelijk 
voor NIR-startproblemen. 
Een MB, dd 9 februari 1927, verplichte de oprichter van een radio-electrische post, enkel dienen
de voor ontvangst van signalen of berichten, tot het jaarlijks aanvragen van een speciaal toela
tingsbewijs. 
Slecht afgeregelde apparatuur kon immers ernstige radiostoringen veroorzaken. 
De omroep kende aanvankelijk, mede door de hoge kostprijs van de onderdelen van het ont
vangsttoestel, een trage groei. Een radiobuis anno 1923, die meer licht produceerde dan geluid 
kostte ongeveer 40 frank (1 euro). 

In 1930 krijgt België een openbare omroepdienst naar Brits model. Voor lampradio's betaalt men 
dan jaarlijks 60 frank taks en voor een kristal ontvanger 20 frank. 
In 1931 start het zendstation te Veltem met een zender voor de Nederlandstalige omroep (NIR) 
en een voor de Franstalige (INR). 
Rond die tijd ontstaan er in België ook privézenders, op basis van een speciale vergunning. 
Het omroepgebouw aan het Flageyplein te Elsene werd opgericht in juni 1935 en het was klaar 
voor gebruik in december 1938. 
Bij het dagen van de tweede wereldoorlog werd de radio door het Derde Rijk gebruikt voor hun 
propaganda. 



In de periode 1933----1940 verliepen de radio uitzendingen bestemd voor de toenmalige kolonie 
Kongo en toegeleverd via het N.I.R. via de kwalitatief betere korte golfzender in Ruiselede. 
Dit was tevens het geval voor de reportages over de uitvaart van koning Albert I, de eedaflegging 
van koning Leopold III en de redevoering van de gouverneur-generaal van Kongo (uit Leopold
stad). 
Deze uitzendingen werden zeer goed ontvangen, zelfs tot in Buenos-Aires. Dit leverde veel lofbe
tuigingen ! 
In 1940 werd het opnieuw oorlog. De plannen voor evacuatie van het NIR-INR werden uitge
voerd. Er kwamen nood.uitzendingen vanuit Bosvoorde, later ook via een zender in Oostende. De 
zender Veltem werd ontmanteld en privé-omroepzenders werden vernietigd of verborgen. 
De bezetter gebruikte noodzenders en er waren enkel georganiseerde uitzendingen. 

Vanaf 28 september 1940 wekte "Radio België" vanuit Londen via zenders van de BBC. Voor de 
duur van de oorlog werd aldaar ook de BRNO (Belgische Nationale Radio-omroep) opgericht. 
In Kongo werden er privézenders in dienst gesteld en op 1 oktober 1940 startte de eerste Kongole
se staatszender : RBK ( Radio Belgisch Kongo) . 
RBK was goed te beluisteren in België. In 1943 kwam er een nieuwe krachtige zender, type RCA 
(Radio Corporation of America), de voorloper van RVI (Radio Vlaanderen Internationaal). 

In 1952 kwam het zendcentrum Waver-Overijse in dienst met: 
• 2 middengolf AM-zenders van elk 150 KW 
• 2 kortegolf AM-zenders ( AM= amplitudemodulatie) 
• De nodige reservezenders 

In 1961 werd voor het eerst een net van FM-zenders in dienst gesteld. (FM= frequentiemodulatie) 

2. De radio : van rariteit tot massaproduct 

In de eerste omroepjaren gebruikte men eenvoudige kris
talontvangers; de zogenaamde galèneposten. 
Er werd veel zelf gebouwd, maar toen reeds waren er ook 
toestellen in de handel te verkrijgen. 
De ontvangst werd beluisterd via een oor- of hoofdtelefoon. 
De afstemming op de zendergolflengte gebeurde via een 
combinatie van regelbare spoelen en condensatpren. 

Omstreeks 1923 verscheen de detectorontvanger. Men had •· 
tijdens de eerste wereldoorlog heel wat ervaring opgedaan ,. 
en men gebruikte allerlei vernuftige schakelingen met 
slechts één radiolamp. 
De tijd voor de commerciële uitbating was aangebroken. 
De vele knutselaars/zelfbouwers vonden hun inspiratie 
vooral in de eerste radiotijdschriften. 

De radiolampen gaven toen veel licht. Vandaar de benaming "radiolamp". Bij het latere type 
'radiobuis' lag het rendement veel hoger en was lichtuitstraling veel zwakker. 
De beluistering van deze eenlampige toestellen gebeurde nog steeds met de oncomfortabele hoofd
telefoon. 
Verandering van golflengte gebeurde door middel van de (regelbare) afstemcondensator, samen 
met het gebruik van uitwisselbare spoelen, al dan niet met beweegbare spoelhouders ... 



Bij de meerlampenontvangers werden aan de eerder vermelde detector één of twee audioverster
kers toegevoegd, waardoor er voldoende vermogen beschikbaar kwam voor het aansluiten van een 
luidspreker. 
Dit was een soort grote hoofdtelefoon, voorzien van een 
akoestisch verlengstuk, bv. Een zwanenhals of een hoorn, 
zoals bij de fonograaf. Het geproduceerde geluid bleef 
schreewerig, maar men was toch verlost van die akelige 
hoofdtelefoons en bovendien kon nu het ganse gezin mee
luisteren. 
Voor de werking van de gewone kristalontvanger was er 
geen voedingsspanning vereist. Voor de lampenontvanger 
waren er initieel twee afzonderlijke batterijen nodig : één 
voor de gloeidraadspanning van de lampen en één voor de 
zogenaamde hoogspanning, meestal 90 à 120 volt. 
Hiervoor waren de oplaadbare accu's (mits te beschikken 
over een laadinstallatie) te verkiezen boven de droge batte
rijen. 
Omstreeks 1925 kwamen de eerste natadapters op de 
markt, eerst voor de hoge plaatspanning, later ook voor de gloeidraadspanning. 

Het geheel van een radio-installatie zag eruit als een soort laboratoriumopstelling met talloze re
gelknoppen, uitwisselbare spoelen en allerlei verbindingsdraden voor de voeding en de afzonderlij
ke luidspreker. De regelorganen werden met de nodige nauwkeurigheid ingesteld, al dan niet in 
combinatie en van elkaar afhankelijk. Enige ervaring was vereist ... 

Op het einde van de jaren 20 werden de hoornluidsprekers afgelost door de kegelluidsprekers. 
Het zoeken naar een betere klankkweergave ging onverminderd verder en resulteerde uiteindelijk 
in een totaal nieuw luidsprekerstype : de elektrodynamische luidspreker met bewegende conus. 
Dit type werd in een kastje ingebouwd; dus werk aan de winkel voor de meubelmakers ! 

Tijdens de jaren 30 streefde men naar vorm vernieuwing en verbetering van het bedieningscom
fort. Drie knoppen waren voldoende: één voor de afstemming (was mogelijk door de toepassing 
van het superheterodyneprincipe), één golflengte-omschakelaar en één volumeregelaar, dikwijls 
gecombineerd met de aan/af-schakelaar. 
Alles werd ingebouwd in één kast: ontvanger + voeding + luidspreker + verlichte afstemschaal 
(aanvankelijk was dit een verlichte cijferschaal, later met de stationsnamen). 

De radiobehuizing werd stilaan een designobject. 
De goedkopere toestellen hadden een kunststofbehuizing en dus best geschikt voor massaproduc
tie. Opmerkelijk was de Duitse volksontvanger ( Klein-empfänger), ontworpen voor ontvangst van 
sterke regionale zender, t .b.v. de propaganda-oorlog. 
De duurdere ontvangers waren mooie meubelstukken. 

Na de tweede wereldoorlog kwam de productie weer op gang. 
Men fabriceerde radio's met meer mogelijkheden en betere prestaties. De zogenaamde universel 
toestellen, geschikt voor zowel gelijkstroom als wisselstroom, hadden echter een iets minder goede 
reputatie. 
Er was ook het risico op een elektrische schok, omdat het metalen chassis onder spanning stond. 



In 1951 verschijnen de eerste radiomeubelen met bedieningstoetsen. 
In Duitsland starten de FM-uitzendingen en komen er betere draagbare toestellen (de wgenaamde 
kofferradio's) op de markt. 
De autoradio's worden kleiner en gevoeliger dan hun voorgangers. 
In 1957 zijn de eerste transistorontvangers verkrijgbaar in de han
del. 
In 1958 komt de stereo-PU op de markt en heeft men meteen ook 
meer aandacht voor de geluidsweergavekwaliteit bij radio's. 
Soms worden beide toestellen gecombineerd in één meubel. 
Men durft dan reeds spreken over een hi-fi-installatie ... 

In 1961 wordt het net van FM- zenders in België operationeel en in 
1963 start men in Duitsland met stereo-uitzendingen. 
De radio heeft hiervoor dan wel een ingebouwde stereodecoder no
dig. 
Vanaf 1965 worden de radiobuizen stilaan verdrongen door transis

toren. 

Aanvankelijk nog in een gemengde constructie van buizen en 
transistoren, later enkel nog met trasistoren. 
Het meubel maalt plaats voor lichtgewicht 'radiodozen' en au
diotorens. 
Vanaf 1970 daagt het digitale tijdperk ..... 

Het bestuur van de heemkring bedankt hierbij in het bijzonder : 

Gilbert Deprez uit Aartrijke 
Roger Arnoys uit Oostende 
Hugo Devos uit Oostende 
Lorenzo Theuma uit Oostende 
Karel Verstringe uit Oostende 
Roland Defever uit Oostende 
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VC>SCO 
KAAPSE WI~"EN 

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 



25jaar geleden... Jantje, de reus van Stene 
25 jaar geleden, in februari 1983, kreeg Jantje van Stene zijn doopfeest in een klaslokaal 

van het verdwenen dorpsschooltje. De eerste Steense reus moest wel langs een venster in
gehaald worden en ook zo weer naar buiten. Jantje van Stene werd gedoopt met patersbier 
door pastoor Jos Ghesquière en zette zijn eerste stappen in de wereld onder begeleiding van 
peter Roland Vanleke en meter Erna Verschuere . 's Anderendaags volgde zijn eerste pu
bliek optreden ter gelegenheid van de tweede kindercarnavalstoet in Stene-Dorp. 
Met Tone en Wanne had Oostende ooit twee populaire reuzen. Tijdens de oorlog gingen ze 
echter in de vlammen op. Ze werden nadien nog herbouwd, maar een uitstapje over de 
Franse grens werd hen fataal. Ze kregen een hevig onweer over zich heen en wat van het 
reuzenpaar overbleef was totaal onbruikbaar. Ze werden opnieuw herbouwd en kregen zelfs 
kinderen, maar uiteindelijk is het gezin aan zijn einde gekomen door verwaarlozing in de 
!pan-gebouwen aan de Torhoutsesteenweg, 
De Steense Werkgroep wilde in 1983 opnieuw aanknopen met dit oud en vooral West
Vlaamse volksgebruik. William Lievens kwam met het reuzenidee op de proppen en meteen 
werd het een nieuw initiatief van de werkgroep die al eerder met de paardenzegening en de 
avondmarkt animatie bracht in het dorp. 

Eén jaar na de viering van het honderd
jarige bestaan van het dorpsschooltje 
werd het vier meter hoge kereltje ge
bouwd, een karwei die goed afliep dank 
zij de medewerking van reuzenbouwer 
Norbert Demonie uit Jabbeke die al vijf 
andere reuzen op de wereld had gezet. 
Leraar-kunstschilder Freddy Delancker 
sneed het guitig hoofd van Jantje uit een 

·- blok isomo, Roland Vanleke knutselde 
het skelet ineen terwijl zijn echtgenote 
Liliane samen met Annie Vanbiervliet de 

. d grote jongen in de kleren staken. 
'<,,j;, Vijftien meter stof was er nodig voor het 

· · gestreepte hemd en nog eens evenveel 
{·!'-' 

},l..'i) laken voor de broek van de kindvriende-
lijke reus. 

Op de foto de initiatiefnemers van de 
Steense Werkgroep die Jantje ter wereld 

· hielpen brengen. (foto© Guido Walters) 



prachtig kruisbeeld : - Kruisbeeld - vast gemaakt 
op houten rond - uit mooi eikenhout - gebombeerd 
- vast gemaakt met houten tapjes - en één enkel 

gesmeden nagel . - Deze ronde is langs boven 
versierd met een krans "bladeren" gesneden uit 
zacht hout - Dit rond paneel - als ook 
het kruis en het Xristusbeeld waren bedekt met 
twee lagen bepleistering: oude produkten die 
nu niet meer gekend zijn - dan overschilderd of 
overstreken - met een soort "goudron of koolteer" 
en dit alles overschilderd met verf. -
In 1950 bij het schilderen van de kerk werd 
dit mooi en kostbaar stuk dan nog "overspoten" met en 
soort plastiek-verf - en zo kreeg het een 
uitzicht van kalk of plaaster en scheen 
alle waarde verloren te hebben. 
In 1962 werd de kans gewaagd om dit stuk tot 
oorspronkelijk natuur schoon te krijgen. 
Het werk was lastig - langdurig en vooral delikaat 
om niet te schenden. Groot was onze verassing 
bij het wegnemen van deze reeks boven - op - elkaar 
geschilderde producten : elk blad van de krans 
boven op het rond paneel was bedekt met 
zuiver goud - En waarschijnlijk, tijdens de 
revolutie werd dit goud bedekt met koolteer 
om het te ontrekken aan diefstal - want, dit 
stuk is naar schatting zeer oud - en moet in 
vroegere jaren - een kostelijk sierstuk geweest zijn 
in de kerk ( ergens boven Altaar??) 
Bij het reinigen werd al het mogelijke gedaan 



om het goud van de bladeren te redden - Maar .. . ! ! Onmoge
lijk: het goud was overdekt met: één laag koolteer (goudron) 
dan een laag gele verf en dan .. . bovenop een laag groene 
verf. - Het hout ( der bladeren) was echt verpulverd en 
het goud .... Brak, en verpulverde ook. - Met vele - vele 
zorgen was het mogelijk deze krans nog "samen" te houden. 

Het portaal: oude muurbekleding in kalk: afgekapt 
Nieuwe beplakking : Volledige beschildering van muren en deuren 
nieuwe kunst-klinken aan de deuren. 

Garage van de pastorie 

In 1964 - Oktober - werd een deel van de wal die 
de pastorie omringd - opgevoerd - Dit kostte heel 
wat moeite. - de grond bleef onvast 
Voordien - was dit deel van de voortuin van de 
pastorie beplant met grote bomen en struiken. 
- Dit groen werd verwijderd - en .... Eens de wal 

opgevuld - en de bomen verwijderd - kan men beginnen 
aan het bouwen van een garage. -
De garage werd stevig gebouwd. - Het dak berust 
op prachtige mooie stukken hout ... moeilijk om 
vinden . . . ( omdat te lang) 
Er werd - voor de garage - een startbaan aange
legd in Beton. 

J. Van Steenkiste 

Nieuwe stoelen: 
In 1965 werden 100 nieuwe Stoelen (rood) 
besteld bij OBUMEX te Staden : 306 fr per stoel. 
(echte prijs: 310 fr) 

J. Van Steenkiste 



Op vrijdag 15 oktober 1965 wordt E.H. Jozef Gesquiere 
onderpastoor H.Hartparochie Izegem, benoemd tot pastoor 
van Stene S1 Anna. 

INSTALLATIE 
Op zondag 31 oktober 1965: feest van Christus Koning. 
Te 2.30 uur autorit door al de straten van de 
met vlaggen en poorten versierde parochie. Te 
3.30 aanstelling in de kerk door Z.E.H. Deken Butaeye. 
Daarna eucharistieviering , niet in de kerk ( deze 
kon het volk onmogelijk bevatten), maar in 
de ruime groentenhalle. Want benevens veel 
parochianen, waren er 1200 Izegemnaren 
opgekomen (6 cars en 135 personenwagens). 
Ook het gildenmuziek van Izegem en de veel-
kleurige jeugdgroep "De zonnemeisjes van Sint 
Franciscus" uit Izegem waren aanwezig en 
gaven veel nummertjes ten beste. Na de H. Mis 
was de lunch (voor 160 personen) in de zaal 
van de Hermes. 

HERSTELLING PASTORIE 
Onmiddellijk gaf burgemeester Jozef Boels 
opdracht voor het in orde brengen der pastorie: 
schilderen van boven tot beneden, van buiten 
en van binnen; alle plaatsen behangen; her
nieuwen der sanitaire inrichting; veel timmerwerk 
De gemeente heeft alsdan betaald: 
1/ aan M. Fevier Zwaenepoel Zandvoordestr. 83, Stene: 19394 fr 

(sanitair) 
2/ aan Michel Lauwereyns,schilder,Zandvoordestr 55 Stene 85959 fr 
3/ aan Aug.Snauwaert,Zandvoordsestyeenweg 154,Stene 17774 fr 

123127 fr 



NIEUW ALT AAR 
Op Christus Koning 1966 werd het nieuw altaar, kijkende 
naar het volk, in gebruik genomen. Als voorkant een 
oude kommuiniebank gevonden in de pastorie. 

PAROCHIEBLAD 
Op 1 januari 1967 verschijnt het eerste nummer van 
het Parochieblad. In Oktober, November bezocht de pastoor 
persoonlijk daartoe ieder huisgezin. Resultaat: 
90% der huisgezinnen abonneert! Voor 1968 nog 
beter: 94%. Zodanig dat we een speciale vermel-
ding krijgen van het bisdom: 

VER VAN DEERLIJK 

Uit: "Kerk en Leven" 
van donderdag 
29 Februari 1968 

Onze mededeling: "Niet deerlijk" over de algemene ver -
spreiding van "Kerk en Leven" te Deerlijk, ging niet on
gelezen voorbij. Van verschillende zijden vernamen we 
een reactie van bewondering 

Iemand uit Stene S' Anna deed ons opmerken dat men 
daar ook geen gras over de stenen laat groeien voor wat 
"Kerk en Leven" betreft. 
Inderdaad, de cijfers staven die bewering. 

Op de 400 gezinnen die de parochie Stene St.-Anna 
vormen zijn er 376 die hun abonnementsgeld, hetzij 70fr 
betalen. "Kerke en Leven" is daar dus in 94% van de 
gezinnen ingeburgerd. Dat is vooral het werk van de 
pastoor die daarvoor speciaal een tournee van zijn parochie 
doet. Hij beweert dat het belangrijk genoeg is aldus te 
bewerken dat er in zoveel mogelijk huizen een degelijk 
godsdienstig weekblad binnenkomt. Al ligt Stene ver van 
Deerlijk, dat resultaat is eveneens ver van deerlijk ! 

4 missen van zondagsplicht 
Toen ik hier toekwam, waren er 2 zondagsmissen (7 .30 en 
l0u) met samen ±300 misgangers. Op Allerheiligen 1966 wordt 
een 3de mis ingesteld: te 11. 15. Met de advent 1967 wordt een 
zaterdagavondmis (te 7u.) ingesteld. Nu (Maart 1968) hebben 
we reeds 600 ± rnisgangers in deze 4 missen samen. 



yrensbepalingen der parochie ende gemeente 
~ Steene ~ 

Alsoo dat er naar het uitdyken van den Polder van ste Catherine by 
Oostende, den geseiden polder heeft begonst bebouwt te worden 
en alsoo dat er geene Kerke gebouwt en was, nochte pastor die de 
parochianen van S1 Catherine soude besorgen de noodsaeckelyke sa
cramenten et ca,t., soo synder vele moeyelykheden voorengevallen, 
soodaenig de Bisschoppen syn genoodzaakt geweest daar order 
in te stellen, ende daernaer, dit niet helpende, syn Hoogweerdig
heid J . R. Caïmo is genoodsaekt geweest een Mandaet uit te 
geven den 7den Ougst 1762, waerby hy ordonneerde, dat alle 
de Comrnunikanten dewelcke woonden op de parochie van 
S1 Catherine, al den Zuidkant van de Leffmghestraete, 
moesten bediend worden van den Pastor van Steene, 
ende die van den Noordkant woonden, van den heer pastor 
in Mariakercke, gelyk breeder te zien is, uit het voorseide 
mandaet berustende by de andere Archiven. Doch aengesien 
dat er daer niet de minste recognitie voorengesteld en was, 
buyten de vervallen, soo synder al vele moeyelykheden ont
staen - tot dat, ten langen laetsten, syne hoogweerdigheid 
voorseyt, den 27 Januari 1764, by Apostelle by onse requeste, 
heeft gestelt dat de Thiendheffers van geseide parochie, 
(dewelcke syn d' Abdien van Viloignien ende st Riquiers) 
moeten geven tjaerlyckx achthien ponden grooten Courant, 
waervan dat profiteert den heer pastor van Mariakercke 
acht ponden grooten, ende den heer pastor in Steen thien ponden 
grooten Courant, sonder de vervallen: 't welcke jaerlyckx betaelt 
wordt van de Ontvanger der voorseide abdien, waer van de 
Abdie van Viloignien betaelt twee derde parten, ende de 
Abdie van S1 Riquiers een derde part: 't welcke breeder kan 
nagesien worden uyt de requeste en Apostelle origineel, berusten
de by den pastor van Mariakerke, en uyt de Copie autenticq: 
alhier berustende by de andere pastorele Archiven -



Ende alsoo dat er in den geseiden Polder eenige huysen 
syn staande op de parochie Zandvoorde ( voor dewelcke dat 
er ook van over menigvuldige jaren veele moeyelykheden 
hebben geweest) dewelcke van den heer pastor van Zandvoorde 
niet en konden bedient worden om reden van de gouwlooze 
Kreke, soo heeft syn Hoogw. J. R. Caïmo bisschop van 
Brugghe, ook een mandaet uytgegeven den 7 Ougst 1761, 
waarby hy ordonneert den heer pastor in Steene, dat 
hy moet bedienen de ingesetene van voorseiden polder, 
woonende op de geseide parochie, waervoor den Heer 
Prelaet der Abdie van Oudenborgh als thiendheffer 
beloofde t'jaerlyckx te betaelen ses en dertig gul-
dens Courant sonder de vervallen, en in geval het 
getal der communicanten quaeme aen te groeien 
tot de vyftigh communicanten, vyftigh guldens: 
t' welcke myn voorsaete J.Phil. Van Stalraeven, 
niet en heeft willen trecken als te weynigh ( ende 
daerom heeft hy, daerna willende trecken, niet met 
alle gehadt) maer 't welcke ick getrokken hebbe 
van den beginne, dat is: dat is van 't jaer 17 63, ende 
sedert hetjaer 1768, hebbe ick getrokken vyftighgul
dens 't jaers, omdat het getal van vyftigh commu
nicanten compleet was, doch alles sonder prc:e-
judicie van voorder recht, ende van myne naer-
saeten, gelyck voorder te sien is, uyt het voorseide 
mandaet berustende by andere pastoreele Archiven. 

Voorders syn der noch differente woonsten op der 
parochie van Breedene in den geseiden Polder, 
dewelcke ick om differente moeylykheden tse-
dert nieuwjaer 1763, bedient hebbe, voor wekken 



last, ick tot hiertoe, niet en heb getrokken: 
't welcke de abdien van Vicognien en S1 Riquiers 
soude moeten betaelen: dogh alles heb ick tot 
hier toe gedaen zonder prcEjudicie van jemands 
recht. 

Quae omnia testor J.L. Vandeputte 
pastor van Steene 

V oorders besit deze Kerkcke de helft van al 
het (lege ruimte) van de gestaende kercke van S1

e 

Catherine tot naer de dispositie , gelyck voorder te 
sien is uyt de requesten ende apostellen dies 
aengaende liggende by de andere Archiven. 

J.L. Vandeputte 
pastor in Steene. 

Requeste aan Syne Doorl. Hoogw. H.Jos. Van Sutteren Eise.van Brugge 
Den pten Januari l 742 aengaende 't bedienen der H. Sacra
menten in den Polder van S1 Catherine in 't deel gelegen onder 
de parochie van Zandvoorde. 
Hoedat wy Pieter Packet, Daniel Debrock en Pieter 
Vuylsteke syn woonachtig niet verre van de Parochie van Steene 
en wy en onze voorsaeten syn geweest ten geestelycke 
en onder administratie de parochie van Steene, nogthans 
soo men hoort ofte sustineert te wesen parochie Sandtvoorde, 
daer de voorseyde syn, nogthans om de ongebruyckelykheid 
van de zeewaeters ende dat het vloeyende Schorre is ende 
een seer groote ende periculende Kreke is tusschen dese woon
sten en Sandtvoorde, soo dat van den pastor van Sandtvoorde niet 
wil en kan bedient worden, nogthans en wilt de pastor van Steene hun 
geen dienst meer doen: soo van hunne kinderen Kersten te doen, als 
anders, Waerom wy ons syn keerende tot uwe Hoohw. om te bekomen 
Uwe hulpe en bystandt tot profyt en saeligheid onzer zielen. Dat dese 
3 huysen ende hunne voorsaeten alle ( ons gedencke) geweest syn ten 
geestelyke met de parochie van Steene, attesteren en verklaeren wy 
onderschreven soo wy mits desen doen. - Actum in Steene l Jan 1742 
Jacobus Quijo als hooftman in Steene, Jacob Quijo als poorter 
oud 73 jaer, Jacob Vanacker oud 74 jaer 



Apostille van syne door!. Hoogw. Henricus JvS. op voorgaende requeste l feb 
Gesien dese, en daerover gesproken hebbende den heer landtdeken van 1742 

't district van Oudenborgh, naer alvorens gehoort te hebben de respective 
pastors van Steene ende Zandtvoorde, waerby sy moeten bekennen ende an
dersins consteert, dat de wooningen van Pieter Packet, van Daniel DeBrock, 
en Pieter Vuylsteke van alle immemoriale tyden zyn aengetrokken ge-
weest door de successive Pastors van Steene, ende dat de inwooners van 
dieze voor hunne parochiaene gehouden woorde gelyck de registers 
van over 150 jaar te kennen geven, niet tegenstaende dat de dry 
wooningen mogen gelegen zyn onder de parochie van Zandtvoorde, voorts 
oock geconsideert de nabygelegendhydt der voorschreven huysen 
van de parochie Kercke van Steene, dewelcke maer een half 
quartier van eene meyle den de selve afgelegen sijn, en van de 
kerke van Zandtvoorde wel twee uren, boven dat men daertoe niet 
en kan geraeken tenzy met perijckel van 't leven, soo om de 
moeyelykheden van de wegen, naementlyk in den winter, en 
wel sonderlinge om het passeren van twee kreken waervan 
de eene seer vervaerlyk is om overvaeren , heeft syne Doorl. 
Hoogw. Biscop van Brugge by provisie geordonneert dat 
achtervolgens de voorgemelde immemoriale possessie, den 
Pastor van Steene belast zal blyven met de Zielezorge van 
de inwooners der voorschreven huyusen ofte wooningen, ende dat de 
inwooners van dieze van hunnen kant hem allen erkennen voor 
hunnen pastor, gelyck van alle tyden is geschiet, sullende over 
sulcke aan den heer Pastor van Steene toekomende vervallen, 
soo van begraeven als andersins van de gemelde inwooners, 
sonder dat de Pastor ofte deservitor van Zandvoorde tot 
deselve eenigte recht sal mogen pretenderen 
. Aldus gedaen te Brugge in ons biscoppelyk paleis 
desen l Februari 1742 

(ondertekent) N.L. Martens secret. 



1836 7ranciscus- Y<enatus }Joussen 
Episcopus tJrugensis -

Vernomen hebbende dat er op de parochie van Zandvoorde 
in ons Bisdom eene kreek gelegen is van ouds genoemd 
de Gauwelooze Kreek met vervolg van tyd verand-
derd in polder, thans genaamd de Catherine polder 
waerdoor men een vaardeken gedolven heeft, nu 
dienende tot scheidspaal der parochien van 
Zandvoorde en Steen voor zooveel het Civiel 
aengaet en na alvooren het advies gevraegd te 
hebben van den zeer Eerweerden Heer landdeken van 
Ghistel, die oordeelt dat de natuur van de zaek 
vereischt dat de geestelyke juridictie met de civile 
administratie overeenkomstig zy, zoo is het dat Wy 
op het verzoek van de Eerweerde Heeren pastoors der twee 
bovengemelde parochien, voor deze beslissen dat het 
gezegde vaerdeken voor het toekomende zal dienen 
tot scheidspael zal dienen tusschen de twee 
parochien aengaende de geestelyke juridictie 
zoodat de huizen staande tusschen het vaerdeken 
en den dyk van den Polder aen Steene toebehooren 
voor het geestelyk gelyk zy er aen onderworpen zyn 
voor het Civiel. 
Zullen deze bewaerd worden in de Archieven van 
beide kerken om te konnen dienen naer behooren. 
Brugge 26 April 1836 

+ Franciscus Bisscop van Brugge 
Door bevel van zyne doorluchtigste Hoogweerdigheid 

Desmet 
Kan. Secret. 

Voor gelykvormig afschrift 
L Mase/is pastor te Steene 

3 C)uni 1907 






