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VOORWOORD 

Bij het verschijnen van dit lentenummer moet even teruggeblikt 

worden op de voorbije activiteiten van de Heemkring 't Schorre Steene . 
Onze hoofdactiviteit was de Algeaene Statutaire Vergadering op 27 
maart -19e-1 in de llidderzaal van het Vossenhol. Het verslag van deze 
verr,adering komt verder aan bod. 

Wat de toekomstige aktiviteiten aangaat, kunnen wij er even enkele 

in de kijker stellen; 

- ter gelegenheid van de paardenzegening op zondag 31 mei 1981 , houdt 
de heemkring een Rommelmarkt. Wat gebeurt er? Op het marktpleintje 
mae; iedereen die dat wil en kan een of meerdere zaken te koop aan

bieden tec en de prijs ~ie hij zelf wil. 
Wa~ kan er aangeboden worden? Werkelijk allee, gaande van een oud 
spel speelkaarten tot een heel mooi antiek stuk. 
\'/ie wil meedoen neemt kontakt op met het bestuur en nog het liefst 
met Hue;o De~os van het Vossenhol . 
Net wat rredewerking van iedereen kan het een gezellige en geslaagde 

dag worden. 

- het bestuur van de heemkring denkt er ernstig aan om iedere'zaterdag 

van de vakantiemaanden juli en augustus (voor zover er belangstellinf 
is J ·een geleide tocht door Stene en het Schorre te organiseren. 
Wij willen dit op een originele manier verwezenlijken, zodat de 
toeristen die in Oostende of omgeving verbl ijven met een mooie 
herinnering aan deze tocht naar huis kunnen gaan . 

Over de manier waarop dit verwezenlijkt zal worden, kunnen wij op 
dit ogenblik nog niet zoveel zeggen, daar wij nog bezig zijn met 
het uitwerken van de plann en. 

ook op de avondmarkt van 22 augustus '1981 zal de heemkring opnieuw 
aanwezig zijn en zullen wij trachten op een eigen manier naar voor 
t e komen. Wij verwachten dus onze leden met fa llÎ.lieleden en vrien
den voor een bezoekje aan onze "Stand" 

Paul Vandewalle 
Voorzitter. 



VERSLAG VAN OE ALGEMfilfE VERGADERING VAH 27 MAART 1981 

agenda - voorwoord van de voorzitter 

- terugblik aktiviteiten 1980 

- vooruitzichten aktiviteiten 1981 

- kastoestand 
- herkiezing mandatarissen beheerraad 

- film D. Pertz over Stene 
- versnapering 

Wij mochten ons verheugen in de aanwezigheid van een vijftigtal 
leden, die met belangstelling deze vergadering hebben gevolgd. 

In zijn voorwoord deed voorzitter P. Vandewalle een vurige oproep 
tot iedereen om daadwerkelijk mee te werken, ten einde de doelstel
lingen van de kring te verwezenlijken. 

Met de gelukwensen van de aangestelde kommissarissen n. Laga en 
Kyndt, mocht penningmeester Raoul Decrop het boekjaar 1900 gunstig 
afsluiten. 

Volgens de statuten dienden de volgende functies (ver) herkozen 
te worden: 
- de secretaris 
- de 1° ondervoorzitter 
- de helft van de leden van de beheerraad ; 

De Heer Vandamme, uittredend 1° ondervoorzitter, stelde zijn 
kandidatuur niet meer. Gezien zich slechts één kandidaat stelde, 
bij name van de Heer F. Dobbels, werd bij algemeenheid de heer 
Dobbels verkozen, en ook alle uittredende leden herkozen . 

' Wij houden eraan de heer D. Pertz van harte te felicit eren voor 
zijn uitstekende film over Stene. 

Dat koekebrood met hesE in de smaak viel hoeft hier geen 
verder kommentaar. 

de secretar i s, 

R. Fockedey . 



100 JAAH VRIJE SCHOOL '.1'E STENE-DORP 

Op zekere dag in mei 1978 komt Henri De Smedt op school en 
vraagt me naar de gedenksteen van de school. Tijdens de samen
stelling van zijn boek "Stene, een dorp in de stad", had hij in 
"De geschiedenis van Steene" van R. de Beaucourt gelezen dat er 
zich in één van de lokalen van onze school een gedenksteen zou 
bevinden. Ik was volledig onwetend omtrent een dergelijke ge
denksteen. 

Dan maar pastoor J. Gesquière erbij gehaald. Ja, hij wiet van 
het bestaan van die gedenksteen af I Hij nalll one mee naar de hui
dige ·eerste kleuterklas, de klas beneden in het voorgebouw. 
"Hier , achter dit bord, heren, moet deze steen te vinden zijn", 
zei de parochieherder met de vastberadenheid hem eigen. Heel vlug 
~,er d het bord van de .muur afgenomen, maar... geen ged·enkateen te 
zien I Dan maar verder rondgespeurd in de klas. Boven het bord 
viel ons oog op een oneffenheid. Er werd een ladder bijgehaald 
en nadat enlcele lagen behangpapier werden weggenomen, kwam de ge
denksteen ongeschond.en vrij 1 

\ve konden lezen : 
11 KA'rDLIJKE SCHOOL GEBOUv/D OOOH MR •. ALFRED PIERS DE HA VENSCHOOT 

VAN Gl~NT, OIW.EH l:iliT BESTIER VAN MR. L. LAWAISSE, PASTOR TE 

STEEN C - 1881" • 

Onmiddellijk flits te het door me heen: "In 1981 gaan we onze eeuwe
ling vieren I Zover zij•n we nu 1 

We willen de voorbije 100 jaren dankbaar herdenken. 
We gaan op Stene Dorp feesten en vlaggen 

~- 100 j * • 



We doen het zo 

30/31 MEI OPEN DEUR 1 

• oO mei 15 uur eucharistieviering, gevolgd door academische 

zitting net voorstelling van historiche bra-
chure en receptie. 

18 uur opening tentoonstelling klasfoto's en lcinder-
expressie; bezoek aan de kinderboerderij en 
opening heringericht speelplein. 

• 31 mei van 10 u tot 18 u : open deur 

26/27/28 JUNI F.EEST OP SCHOOL 1 

• 26 juni 20 u : optreden van WILLEM VEHHANVERE - inkom . 120 fr. 

• 27 juni 14 u 30 z optocht van de drumband van het O.L . Vrouwe-
college en showparade op het kerkplein 

15 u 30 optreden van de kinderen voor hun ouders 

20 u 30 avondfeest met discobar "Supersunshine" inkom 
60 f 

• 28 juni : 20 u 30 avondfeest met discobar '' Supersunshine" " 

Alle activiteiten gaan door in de tent op de speelplaats van de 
school. 

Tijdens de academische zitting wordt een histori'che brochure 
voorgesteld. Er wordt tevens een sticker en een siertegel aansebo
den, waarvan \-/illiam Lievens het ontwerp maakte. 

Het is onze wens dat onze viering een feest · zou worden van de 
ganse "dorpsgemeenschap•. Daarom hopen wij alle mensen van Stene -
dorp te mogen verwelkomen op onze feestelijkheden. 

L. Carreyn - Directeur. 



• UIT DE OOSTENDSE GESCHIEDENIS ••• 
VIII. 15 

IF 71)~;1,,;p.-,; W,''. pry l<IJX>S'T'ER V/11'! RU'-IBJ'l(F. VRl>CE?-1 /V!>N HET MAGIST'RMT VI\N , 1,_ 1 '.n; <A 
,r,: :· I·I:tJ"lVIM III T 1n;pT'l'Ml , 11-1 r:r. KN'F1.Lr.-miMT 'T'[' ~'CFN nr.:nrt-'NJ•'."I . 

. . ,,. ,. ,. -- - ··· •- •··•-~--·•-- - ---- -- ·--- - - --·· ---- -·- -· ·~ • 
/1, ·11 " 1, · 1 , .' ç tl( l,, W<'< •nlr. h<x,rcn h1rg011e<1stf' .. n; ende schepenen <'les str.de c~r. ; 
1 o• ,1_ Vë111 rustende. 

Suppliante verthoont met alle oodtm:>edigheyt Joufrouw 
,'\nn,1 'I'heresia D:>a11 onder de tittel van suster der christelijke liefde 
dat · sy van eerweerden heer Philipp.is JosepJ-us Verhaghen paster deser 
stede vernoemen hebbende de grote aernoe:le die binnen dese stede is en"e 
1-.el naenentluck onder de aenne siecken wenschende de sel ve met haere 
~esusters in hunne nootsaeckelykheyt eenighsints ter hulpe te ccmnen 
geerne binnen de stadt 1-unne =ninge souden nanen orxler conditie van 
<Jlige airme vrou=npersonen in lun ruys te sullen aenveerden emners so 
veele als d'anoessen by hyn van de bennhertige menschen te ontfanghen 
fVlle.n toelaeten waert by aldien het in recanp1se dies aen de suppliante 
oftü de ~ionne sy in haere plaetse 61Jllde aenstellen,als oock aev haere 
11('(](' ,-.-usters souden gelieve te vergunnen de naer volgende gratie11 

l'r·imo,dat alle de siecken die sy in run huys sullen aenveerden grates 
m sonder vergelt sullen getulpen ende gecurreert worden door de 
~y:,[)Cntionneerde doctor ende cherurgien deser stede 

Secundo.dat de e:licinne11 die noodsaeckelyck sullen geoordeelt worden tot 
CJf,mc,sen de siecken, sullen gelevert worden door den ar-oticaris van den 
armen oeser stede ten laste van den sel ven sieken 

1ertio,dat den voorseyàen aennen gehouden sal wesen alle persoonen ' de 
in hun huys sullen ccmnen te sterven t' hunnen coste te leveren <'Ie 
d:xxltkisten ende de doen begraven 

Q.1arto dat u El::! de dry hierooven versoghte gratien sullen gelieven te 
,w::c-or.'d0rP.n ende platse te laeten grypen soo in het garant van dese 
mr,p.liantc de Q011ne by haer in haer plat se aen te stellen, aloock van 
leer 1111.cxic susters onder voorder conditie ende met laste jaerlyck aen 
à2n voornoarden heer pastor ofte synne sucssccceurs von de te ontfanghen 
ailnoessen ende administatie te doen rekenen bewys ende riliqua rret 
w_c,]cher:: consendt ende orders sy de si.eckcn in ruys sullen ontfanghcn 
ron:a,)r k<' de s:upr,l iantc haeren toevlucht neemt tot IJ Fd anb10<.."<'11:l yck 
l>idd,cnd0 beliP,VP. <Jh€dient te wesen , inaendacht nanende alle last 
l'bs onderteekent Anna 'T'heresia Docm en Philips Ryex ,procur 

(apost) Sy ghelyàt in handet1 van dheeren pastor en aernrneester deser 
d :ede, ten fine de l,lëlt te dienen van hernlieden aduys 

/'ct1u11 in collrxile dcscr n Mars 1764 ondertekendt J. ne 03.igny. 

f'Qy_ i:; P ' ondersc'1reven d' heer pastor errle aernmeesters U. F..d dienP.nde van 
tun hdilxTI d 'heere van te seggen dat zy naer examinatie deser requeste 
1-unnP volccmnen satesfactie daer ane virrlen ende geerne vervat voor soo 
vecli, a l s hunne volcx:mnen satisfactie daer ane vinden ende qeerne 
rmr.'Onn te ontrroeten an jegens so daeneghen piens werd: als in deze 
1.11:,rvatvoor soo veele als hun aengaet te oppose.ren.Oostende,?.3 Mars 1764 
~:: ondcrteel<:ent,,T P Verghagen,pastor Ostendanus,Arno]d Th.Jys,t:ug. 

11aesson,Joannes Cosyn ende J.G.van Ossan 

n1<'ler apr,sti llen Algezien de weth accordeert aen de suppliante de 
<Jtat kr in deser versoght. op de laste daerhy vermelt,alles nochtans hy 
µ-avisie ende onder ewpresse condetie van aen der weth ofte gl-iec:CJ1t11iteer 

, dP dies aensoght synde, te doen rekene11ghe hewys ende reliqua ter inter
, vent i c van den heer pastor 
~'.'"" in L-O llnJi.e dcsc 24 Mars 1764. (get) J de Caigny. V.F ._j 



VIII. 16 

IIE:11\QLG:DE 7.US'I'!'R'i V/>N HEI' KI.OOOTrn. VA.~ RLMBEl<E VRAGEN AAN HET MN;;JS
'!IlAA'J' VAN ~E,CM HET HOSPITAAL IN DE l(APFLLES'iRMT TE M':GEN 
FF.DIF.N!'N. (Fragn.1890 2 reeks n 6-7 hlz 40) 

4 Meye 1764 

Orlcr xorrectie van edele ende weerde heeren l::urçemeester ende schepenen 
fur :;;tcde errle port van O::>stende 

Jouff.ran.e Anna 1'heresia Imrn,onde de tittel van suster onder de 
dlristelycke licfde,suwliante by annexe iequeste van den 22 Mars l7(i4 , 
U. Ftl. tedanckende van het app:,i t=t daer op verleent, geol:mi teert 
tebhende van by de selve requeste aen U Bi te versoecken(van by de selve 
request) van onder de gratien aen ra.er,ende haer mede susters by U Ed 
11ergunt,oock exanpt te rcoghen syn van alle rechten dependerende en te 
dependeren aen de consumptie, in ganck te nemen met prino septembre 
eerst cxmnende ende rekening hel,fysende telugna van haere gestie ende 
ërlminestratie doen aen den eerweerden heer pastor deser stede ende synP 
ruccessuers, ter interventie van U F.i:l heeren camdssarissen oorsaecke 
van het intervinstief recour tot Ure ootnodellyk bid<lende believe 
gediP.nt te wesen aen de suppliante ende haere mede susters de liicr 
\OOren aensochte exenptie te accorcleren ende te verclaeren dat sy 
"'1 l lcn gestaen met hmne rekeninghe te doen aen den eerweerdeh ~r 
ra:;tor deser stEJde en:le syne succeseurs te interventie van U Fd heren 
CU1missarissen 't Welckc doende etc. 

Was onderteekent 
Philips Pycx pbr 

(/qx)st) 
i:e weth aceordeert aen de suppliante ende haere mede susters de 
versaxhte exenptie in desen geroert, inganck te nemen met primo 
reptatu:x:lr eerst camiende erxie verclaert dat zy sullen gesain met 
lunne rekeninçjhe te doen aen den eerweerden heer r;astor deser 
stede ende syne succeseurs ter inteventie van onse heeren 
O'.Jl11ni:-;:;arissen 

/lctum uit collegiP- deRen 4 Meye 1 7"4! , was ondf!rteekent 
.l .d<• r'd iqny 

,\1 q j"v, 1 1 der :;tad 0Jstcnd0 " H<c.'C)ister van kl eine pate nt en" 

V0,rder zullen we zien ,dat de H.Vincentuis in 1737 heilig verklaard 1-.<'rd, 
, ·11 tl,· .. ,.,.,fn·r · i,: d1, l<1 C11arJl'o'·" in 1617 qC':,l:icht· werd. 

In 1773 telde Stene rraar 319 zielen, waaronder 217 kormunikanten. 
N3 de uitdijking van de St Katharinapolder,was de paalscheiding veran
derd .. Van de 319 ini,~:mers verbleven er 143 op de voormalige gr-ond van 
Stene, in 24 haardsteden, 55 op de verdwenen r;arochie van Sinte Catharina 
in 7 =ningen, 86 op het grondgebied van Zandvoorde in 11 w::,ningen, en 
)'î op h:•t qronàcJehi cel van Aredene, vertlce ld t,n 7 huisgezinnen. 

1 l'l1I/\UX:'I'/\ 12 3 • V.f'. _______ _____________ _) 

V.F. = bewerkt door VERKEMPINCK F •• 



Sint-Lodewijkschool viert 75-jarig bestaan 1 

* OF . • • DE 1!..L~INE GESCHU:DEHIS VAN EEN GROTE SOHOOL * 
Blije, sprankelende kindergezichten kom je tegen na schooltijd 

op de Konterdam. Op sport nanifestaties herkenbé!ar door de oranje
zwarte kleur met het symbolische L-embleem. "Die met hun zwarte L" 
(of van Lodo) werd een begrip. Deze kinderen, nu 441 in totaal en 
geflankeerd door 23 leerkrachten vieren feest. Want hun school 

be.staat 75 jaar 

Het begon in 1906. Dagelijks stapten · zr. Gabrielle, Zr. Dyonysia 
en Zr. Catharina door het Schorrelandschap van hun klooster te 
Stene-Dorp naar de Konterdam. Daar verzorgden zij het onderwijs 
in de pas gebouwde St.- Lodewijkschool. Pastoor Louis Masselis 
had samen met Moeder Bernarde van Rumbeke dit alles zo gewild en 
geschikt. Het was ook van die pastoor dat de naam van de school 

komt. 

Voor de keuze van het onderwijzend personeel had hij niet lang 
hoeven te talmen. Sinds 1881 hadden de Zusters een school in het 
dorp en ze hadden er bewezen waartoe ze in staat waren. De Kanter
dam had die school dringend nodig want sedert 1902 waren de huizen 
er als paddestoelen uit de grond gerezen. De opening van de school 
was een echt sukses. In de zitting van 12 oktober 1908 zou de ge
meenteraad van Stene ook zijn duit in het zakje doen : 11 de school 
werd aangenomen". 

üe oorlogsjaren waren een sombere tijd ••• In onze school werden 
vlu~htelingen gelogeerd. Ook Belgische soldaten sliepen in de school 
op stro. Zij zouden er niet lang vertoeven, want vanuit Zandvoorde 
marcheerden de eerste Duitse soldaten de Konterdam binnen. 

Het normale schoolleven kon eerst zijn gang gaan, maar toen moest 
de school ontruimd worden om te kunnen dienen als lazaret voor ge
wonde en zieke .Duitse soldaten. Na enkele maanden schorsing werd 
het onderwijs hervat, in kelders, keukens, woonkamers en herbergen 



Dan kwam de bevrijding , de nachtmerrie was voorbij en de school 

kon heropenen. 

Na 23 jaar deed een eerste leke-onderwijzeres haar intrede : 

Juffrouw Van Elslander. In 1932 werd in de "Nonnenschool" rle eer
ste onderwijzer benoemd: Meester Hochmont. In 1948 hiel de gemenf,

de school op te bestaan want van toen af was er een autonome 

meisjes- en een zelfstandige jongensschool. 

De school groeide en groeide • • • en wat de zusters nu eigenlijk 

ontbrak was een ruim en een'modern, aangepast schoolcomplex. 
Zo trokken moeder overste en meneer pastoor de weg naar Humbeke 
op en stralend kwamen ze terug: de voorbereiding voor de bouw van 

een nieuwe school kon beginnen. Dit was in 1966. 

Onder het beleid van meester A. Decloedt was de school nu meer 
en meer tot de gemeenschap gaan behoren, Het schoolkomité w€rd 
nauw bij de schoolW€rking betrokken en er werd ook ·een oudercomité 
opgericht. Van de school diende trouwens gezegd, en dat strekt tot 
hun eer, dat ze altijd bijtijds waren kwa vernieuwing. Zo kwam er 
weldra ook een bijzondere leermeester lichamelijke opvoedin~, en 

in 1974 dan ook een taakleraar met zijn aanpassingsklas 1 

Een sportief hoogtepunt in de schoolgeschiedenis vond plaa~s 
halfweg '75 toen een afvaardiging van de St-Lodewijk~chool uit han
den van mevrouw Minister de Backer de schaal en de titel van "spor

tieve" school in ontvangst mocht nemenl 

' 1 

En wat brengt de toekomst voor de Lodewijkschool? De huidige 
directeur, Mr. Denys deelde mee dat er een openluchtspeelplaats komt 
voor de kleine mannen, en ook een volledige ombouw van alle sanitaire 
installaties, dit mee in verband met de optie op gemengd onderwijs 

in een zeer nabije toekomst. 

Reeds 75 jaar degelijk onderwijs ••• 75 jaar gelukkige kinderen. 
Dàt zal gevierd worden, drie dagen lang. Mlar over het verloop 
van alle feestelijkheden, zal ik in het volgende kontaktblaadje 

héél wat meer vertellen. 

An Vanparys . 
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NIEUWS UIT STENE 

- Onze dank aan leden Kyndt Robert en Laga Roger, die optraden 
als kommissarissen tijdens onze laatste algemene vergadering. 

De Heer Volcke Guido vraagt ons het volgende boek aan te bevelen 
• Het Volkslied in West-Vlaanderen" door Hessel R. 
Dit 280 blz. t ell ende boek bevat 132 volksliederen en 16 blz. 

illustraties en is uitsluitend te verkrij gen bij Hessel Roger, 
Hovenierstraat 30 , 8000 Brugge I dit voor de prijs van 650 fr. 

- On ze oprechte gelukwensen aan de Heer en Mevrouw Colpaert 
(bestuurslid) bij het huwelijk van hun dochter Ingrid met de 
Heer Steen Alain . 

- Alle aanwezigen op de algemene vergadering waren vol woorden van 
lof voor de pra chtige f ilm over Stene , voorgesteld door ons l id 
de Heer Pertz. Proficiat, Daniel 1 

- Ons bestuurslid dhr. Nuyts was afwezig tijdens de laatste be
stuursvergadering wegens ziekte. All en w-ensen wij onze sympa

thieke Oscar een spoedig herstel . 

- Volgens de laatste berichten zou de avondmarkt van Stene Dorp 
een week uitgesteld worden en plaats hebben op zaterdag 22 au
gustus 1981. 

- Ons lid Depoorter Omer heeft ontslag moeten nemen als v~orzitter 
van het Feestkomitee van Stene wegens verhuis van bedrijf. 

Zi jn vele jaren volledige inzet voor de kermis van 't dorp zullen 
overgenomen worden door de nieuwe voorzitter dhr. Raes Leo. 
Onze oprechte wensen voor sukses . 

- Tijdens onze open deur op zondag 12 april 1981 hebben wi.j het 
bezoek ge had van een echte man uit Texas : Mister Harrison from 
El Paso •• • Hij is nu uitgr.iweken naar Mexico waar hij zich inte
resseert in de Indiaanse Kultuur. 

Robert Decrop . 
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* De landbouwtelling te Stene in 1846. 

Zestien jaar na de oprichting van het koninkrijk Belgîë, werd 
de eerste grote landbouwtelling gehouden. 
Voor de gemeente Stene zien wij de volgende resultaten. 
In het totaal werden 784,1 ha land bewerkt, daarvan was er 
681,95 ha of 87 % in pacht gegeven, de rest werd door de eigenaars 
zelf bewerkt. 
De bevolking van Stene bedroeg in 1840 486 en ln 1850 566 inwoners. 
De landbouwbevolking bestond uit 197 mensen, die als volgt kunnen 

worden ,UJ"=>"clllo""-'-"'-'------.----------,-

Mannen Vrouwen 
boeren+ famil e 62 
oersoneel 4J 

totaal 10 

7J 
19 

2 

Deze arbeidskrachten waren goed voor in het totaal 19297 arbeids 
dagen' ner jaar, daarvan werkten de mannen 101 dagen per jaar en 
de vrouwen 97 dagen. In Zandvoorde werkte men blijkbaar harder, 
daar presteerde man 170 dagen per jaar, in Leffinge daarentegen 
ging het iets rustiger, daar werkte men maar 91 dagen per jaar, 
Uiteraard waren er Te Stene een hele reeks boerderijen waarover 
wij volgende i i i d d ootte konden noteren, . _!11 cht ngen aarui:aan _e __ e __ gr 

grootte aantal % 

- 1 ha 4 9 
1 - 5 ha 11 26 

5 - 10 8 19 
10 - 20 6 14 
20- JO 6 14 

JO - 40 J 7 
40 - ~o 1 2 

50 - 60 4 9 
- - - . 

totaal 4J 
Zoals reeds eerder gezegd waren er te Stene 784,l ha land ter 
beschikking van de landbouw, deze wareh als volgt ingedeeld, ·--

soort ha % 
weiland 280,23 J5,7 
zaailand 491,11 62,6 

braak 12,76 1,6 

totaal 784,10 



Op het atkerland werden volgende gewassen verbouwd, 
soort ha % 
tarwe 59,56 12,3 
gerst 190,42 39 
haver )8 7,8 
erwten 51,97 10,6 
bonen 95,58 19-'16 
koolzaad 1,77 0,4 
vlas 0,10 0,02 
bieten 0,22 o,o4 
rapen 0,01 
aardappelle~ 30,81 6,3 
klaver 1 19,73 4 -----. 

totaal 488_,_1_2._ _ -·-- -

In volgorde van belangrijkheid 
gewaasn1 

gerst 39 % 
bonen 19,6 
tarwe 12,J 
erwten 10,6 
haver 7,8 

krijgen wij de vijf volgende 

Het zijn vooral de voedergewassen die vooral in trek zijn bij de 
landbouwers uit Stene. 
Ook over het rendement van de vermelde gewassen konden wij 
enkele gegevens bij elkaar brebgen, 

soort 1846 1. "normaal jaar" 
tarwe 1800 1 2)00 1 
gerst 4000 l 5000 1 
haver J500·l 4000 1 
erwten 2000 l 2)00 1 
bonen 2000 1 2)00 1 
koolzaad 2500 l 2900 1 

bieten 25000 k 1 30000 k 
rapen 16000 k 18000 k 
aardappelen 1)500 lll~.500_1 __ 

Oovallend is dat het jaar 1846 een niet zo best jaar was voor de 
landbouwers, en dit is zeker geen fe~t dat all een te Stene 
voorkwam, ook in ale omringende gemeenten lag de opbrengst 

lager dan in de normale jaren. 



Laten wij ·even de veestapel nader onderzoeke11, eerst komen de 

oaarden aan bod, 
Te Stene werden in 1846 volgende aantallen paarden geteld, daar
bij moet opgemerkt word.en dat de paarden ingedeeld worden 
vol ·ens g eslacht en leeftiid1 

Hengsten Merries Ruinen Totaal 
+ J jaar 69 3 72 
- J jaar 1 27 - 28 
totaal 1 96 3 100 

Voor cte veldwerken waren er 72 paarden te Stene of één paard 
moest 6,6l ha akkerland bewerken. Wij mogen daarbij niet ver
geten nat er nog 22 muilezels geteld werden. 
Ook bij de runderen kunnen wij de dieren onderverdelen per 
geslacht en l fti 'd ee .1 1 

Stieren Koeien .Ossen Totaal 
+ 2 jaar - 215 215 1 • 

- 2 jaar 1 60 • 18 52 151 

totaal l 295+18 52 )66 
Wij moeten hier opmerken dat de 18 kalveren bij de melklroel.en 
werden geplaatst. Uit de cijfers zien wij dat iedere melkkoe 
over 1,3 ha weiland kon beschikken. 
Daarnaast waren er 94 schapen, 1J6 grote en 16 kleine varkens 
en 1 geit. 
Samenva t tend ziet de veestapel er als volgt uit, . . 

soort aantal Yo · 
paarden 100 lJ,6 
rundren J66 49,8 

ezels 22 J 
schapen 94 12,8 

varkesns 152 .20, 7 

geiten 1 0,1 

totaal 735 
P. Vandewalle 



0 U D E GEBRUIK S VOORWERPEN, 

TROMMELZEEF VOOR MEEL 

Samenstelling: 

- volledig uit hout met wrang 

- ~f.!!!_e,ling~n: 
bovenkant trechter: 24 cm/16 cm 
totale hoogte : 13 cm 

~ schreper: 10,5 cm 
- onder de trechter bevindt 

zich ijzergaas, in een halve 

cirkel gebogen. 

Gebruik 

Werking 

om na het malen van het graan, het te ohtdoen van pellen 
en zemelen. 

na het inbrengen van het gemalen graan in de trechter, 

gewoon draaien aan de wrang, om zo het gemalen graan 
tussen de schreper en de zeef te wrijven, tot men zuiver 

meel bekomt. 

wat in de zeef overblijft noemt men gruis, wat dan zeer 
geliefd is voor mengeling van dierenvoeding. 

wanneer men op grote schaal wil zeefden, gebeurt dit door 
middel van een bultemaler (Buidel). Dit is echter een 

heel ander systeem. 

NB. dit toestel is te bezichtigen in het "Gasthof Vossenhol" 

Hugo Devos. 
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Drukke straten, ruimte tekort, modern speelgoed, zijn er de oor
zaak van dat talrijke straatspelen in de vergeethoek zijn geraakt. 

Onze ouders, grootouders zouden met heimwee kunnen terugdenken aan 
hun jeugdjaren, hoe ze uren konden slijten buiten op straat, weiland 
bos of zee. Bij bezoek moesten ze buiten, want kinderen storen 
gesprekken van ouders en daar waren ze ook nog veel te klein voor. 

Pottekarie, knikkerspel (ook met kersepitten gespeeld), hoepelen, 
steltlopen , bikkelen enz ••• waren toen alledaagse straatbeelden. 
Een ervan zal ik nu uitleggen: 

Pottekarie. 
Dit kan best met het hedendaagse verstoppertjesspel vergeleken :,or
den. Een groepje kinderen komen bijeen in een cirkel die ze eerst 
op de grond hebben getrokken. 
Benodigdheden : een blikken pot. 
Er wordt afgeteld wie er aan is. Daarna is er 1 kind uit de groep 
die de pot zo ver mogelijk weggooit. Het kind dat er aan is loopt 

naar de pot, neem; hew,op en keert achterwaarts terug naar de cirkel 
terwijl de anderen zich verstoppen. Eenmaal de pot in de cirkel ~e~. 
plaatst begint ze de andere kinderen te zoeken. Is er nu echter 

een kind in de groep die de pot ongemerkt kan weggooien, dan moet het 



kind dat er aan is de pot opnieuw halen en de anderen opnieuw 
zoeken. Wordt di t kind echter op zijn daad betrapt en getikt, 

dan is hij er aan en kan het spel zo doorgaan . 

Zodus jeugdige krantenlezertjes van Stene en verre, probeer 
het ook maar eens en geniet van hetzelfde plezier die onze ou

ders hadden bij dit spel . 

ANNIB DYSfülINCK. 

HET HOEK.TE VAN DE ARCHIVARIS. • 

Elke tweede zondag van de maand, van 10 u 30 tot 12 u 30, is er 
open deur bij de Heemkri ng 't Schorre Steene in het Gasthof Vossen
hol. 

Bibliotheek en archief van de beemkring ia ter inzage en de 
museumverzameling te bezichtigen. 
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