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LIDMAATSCHAP VOOR 2007 
Het is opnieuw een nieuw heemkundig jaar voor Stene. Voor slechts 7,50 euro wordt u lid .. •··. , •. 
en ontvangt u drie tijdschriften waarin allerlei weetjes en activiteiten worden voorzien. , _ ,~~Yr;~{. · · · 
Deze noodzakelijke werkingskosten laat ons toe dit alles te realiseren. · - · " •:~ ,:. 
Graag storting ofw-el op ons nummer 001-0688371-38 ofw-el in kontanten aan een van onze .•, 

'.) bestuursleden. Een publiciteit in, ons boekje - waarvoor een factuur kan verkregen worpen- ,. . ,. 
kost slechts 12,50 euro per jaar. . . . · 1 

., -.,.-..'i/-{ 
Waarvoor onze harteliJke dank. ..::é · ,;ii.:,i/iil,.. i'. i •• ~· ~"è. · 

Paul Vandewalle 
voorzitter 

Raoul Decrop 
penningmeester 
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Katrijn Dhooghe-Compernolle 
secretaris 

Eddy Picavet (koster Stene) 
Vertegenwoordiger Cultu
rele Raad 

Robert Lisabeth 
redactie . ,. 
Aline Vanslembrouck 

Roland Defev 
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Roger Fockedey 

Dirk Coghe 

Hugo Devos 

Oscar Nuyts 

Derdeyn hilde 

Nicole Dewulf 
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Pr.Stefanieplein 17 bus 
7,2 
8400 Oostende 

Steensedijk 146 
8400 Oostende 

Roerdompstraat 57 
8400 Oostende 

Stenedorpstraat 146 
8400 Oostende 

Heidebloemstraat 24 
8400 Oostende 

Schorremolenstraat 1 
Gistel 

Gistelsesteensweg 228 
8400 Oostende 
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0475/367232 

059 70 39 25 

robert.lisabeth@nameplanet.com 

059 80 89 91 
alinevanslembrouck@hotmail.com 

059 50 5150 
Roland.Defever@pandora.be 

059 50 14 86 

-,;r 

' 

. ' i:-.. 
~ 

•I ,,;• 

, l, ~. 

~ ;l; 
''\'" ...... 

' . t; 

Druivenlaan 16 059 70 09 64 
8400 Oostende dirk.coghe@pandora.be 
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8400 Oostende 
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[ ________ In_h_o_u_d_: ____ ] 

Gedicht Stad 

Tentoonstelling 2007 in de oude molen 

Vijfentwintig jaar geleden ... 
Restauratie van de molen 

Roger Fockedey 

Herfstexpo 10 & 11 november 

Ode aan die freude ... Pastoor Jozef Ghesquière 
_)oto Guido W alters 

Liber Memoralis : Pastors van Steene 

Diversen: 

0000000 

Programma 2007 

Guido Walters 

Huguette & Hugo-Vossenhol 

Raoul Decrop 

Robert Lisabeth 

- - 10 november en 11 november een tentoonstelling over oude radio's 

0000000 

• Redactie: Robert Lisabeth Heidebloemstraat 24 8400 Oostende 
robert.lisabeth@nameplanet.com 059/503109 
Eventuele artikels of wetenswaardigheden kunnen altijd hier terecht. 



STAD 

Het is niet eens 
omhelzen 

datje doet. 

Het lijkt .. mu meer 
op wurgen 

Er rest mij 
enkel nog 
de hemel 

om te vluchten 

De horizon 
is van beton 

R.G.FOCKEDEY 
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in de molen van Stene - dorp 

ude r 

Za 10 en Zo 11 november 2007 
Open:van14utot18u 

Organisatie: heemkring 't Schorre Steene 

V.U.: P. Vandewalle - Pr. Stefanieplein 17 B7.2 8400 Oostende 



,,yotw dA,· d,i\" no1n{ 1 l 11 
l,•1thlt!-d11j'~7TTUitVf ,~n Jit1:;;-fo_-.: ,1{1~s ,'i •11/i.' 

Restaurant - Tm·erne • Gl'ill 

't Pomptje · 
Ck ~rm,:iali.;;1 van Cot,e a r ~:..._-. 

''R.Ehhc:ij,::s en Bn.,che.u1:a Si:::LmpiE. 
t;~gril1l 11p lavastcncn. 

lr:il!:r~ d.:l.:!; ,;,r,en •1anaf 18 u.u.r 1.,.'.". ~J , mr 
~l-:~2,. ~•..or,d~: ~:\ focs~ '\:U ,,$.IN• •ih.:1)(:fnl t~n. ·vm ,l 1.3n 1,1~ 1u1 : ,, uw·. 

()11,:ls tTijll"..! r.;p.i!i.ll :! 
:::;;1<ï0 STENE-DORP 

Onslt..".ilL'k 

V:tnaf lr.UO Lt. Td .. 05915 1 ; '-J-+ó 
Fa~ U:i"l.î J ::.-i:i 7 1 

pfr.t 05q,•J1 1-J 5(1 

,, 



25 jaar geleden 
Op de foto's graven de heren Verkempinck samen met de vroegere (eerste?) uitbater van de Vlas

schaard de molenstenen uit. 

foto's copyright dhr Guido W alters 



RESTAURATIE VAN DE MOLEN 
Foto's copyright G.Walters 
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25 jaar geleden 

Steense molen opgekalefaterd 

Jarenlang stond de oude molenromp van de 19de eeuwse bovenkruier van Stene-Dorp er troosteloos bij. 25 
jaar geleden sloegen leden van de Heemkring 'T Schorre Steene de handen aan de schop en truweel om de 

. molen te renoveren en het erf te verfraaien. De aanpalende vervallen bijgebouwtjes werden gesloopt. 
Het BPA '78 dat het behoud van het dorpskarakter van Stene-Dorp voorop stelde voorzag voor he~ 
vervallen bouwwerk een nieuwe functie. Na restauratie zou de molen een culturele bestemming krijgen als 

· schildersatelier en museum. Het initiatief paste uitstekende in het programma van Het jaar van het dorp 
(1978) waarin eveneens activiteiten rond het 300-jarige bestaan van het Sint-Annakerkje zouden , 

f 

plaatsvinden. Van de restauratieplannen kwam niets terecht. De verloedering van de molen en omgeving 
woekerde ongestoord verder. 
De stad Oostende kocht de molen en het molenerf (500 m2) in 1975 aan voor 320.000 frank. In de 
koopvoorwaarden stond ondermeer dat molen geen dancing mocht worden. De Steense heemkring, 
huurder van de molen voor één symbolische frank en het lange wachten moe, kondigde in 1982 aan dat het 
zelf wilde instaan voor het opkalefateren van de molenromp. Financiële middelen om een restauratie te 
bekostigen waren er niet, maar enkel leden waren wel bereid om de dringendste instandhoudingswerken 
uit te voeren. De stad was bereid om de materialen te betalen. In de zomer van hetzelfde jaar gingen de 
werkzaamheden van start. Eerste opdracht was de vervanging van de doorsijpelende dakbedekking, een 
karwei die Francis Verkempinck grotendeels op zich nam. Daarna volgde het herstellen van de vloer, het 
c' · '1.ten van de barsten in de molenmantel en het bijwerken van het afgebrokkelde pleisterwerk. Het 
geslaagde bravourestukje was te danken aan het vrijwilligerswerk van ondermeer Marcel Eerebout, 
Marcel Lauwyck, Roland Vanleke, William Lievens e.a. In afwachting dat de romp zijn originele witte 
kleur zou terugkrijgen werd de buitenwand met een beschermendè antimoslaag bestreken. Stadsarbeiders 
hebben de aanpalende gebouwtjes afgebroken en stonden in voor de aanleg van paden en groen. Het 
duurde tot eind mei 1984 vooraleer de witgekalkte molen met een tentoonstelling officieel in gebruik werd 
genomen. 

Korenmolen 

De Steense molen was oorspronkelijk een houten korenmolen, die tijdens het Beleg van Oostende (1601-
1603) dienst deed als uitkijkpost. In 1853 werd de houten bovenkruier door bakker-smid Frans Vanden 
Bussche vervangen door een stenen molen. De molen bleef tot voor de Eerste Wereldoorlog in gebruik als 
olieslagmolen op de benedenverdieping en korenwindmolen met twee maalstoelen op de tweede 
verdieping. Een hevige storm in 1927 rukte de wieken van de molen af en ze werden nooit meer 
teruggeplaatst. Voor de aandrijving van de maalstenen kwam er een stookoliemotor in de plaats die tot in 
de jaren zestig werkte. De laatste molenaar was Achiel Storme. 
µ 9t oude technisch gedeelte voor het persen van olie uit koolzaad dat in de ingedijkte polders werd 
~weekt ging verloren. De twee oliestenen (een binnensteen en een buitensteen in hardsteen van 
Ecaussinnes of Soignies) met een diameter van 150 centimeter en anderhalve tot twee ton zwaar werden 
tijdens de werkzaamheden in 1982 teruggevonden. Ze waren verticaal ingegraven naast de molen. Dat is 
op zich merkwaardig en er is geen reden gevonden wanneer en waarom dit zo gebeurde (om ze te 
beschermen tegen de vorst?). Tijdens het uitgraven van de molenstenen kwamen ook een reeks 
potscherven aan de oppervlakte. 
De Steense heemkring heeft ook de beschermingsprocedure voor de molen op gang gebracht. Het resultaat 
was dat de molen opgenomen werd in de klassering van het 19de eeuwse dorpsgezicht, vastgelegd in het 

" Ministerieel Besluit van 5 april 1995 (BS 29 augustus 1995). gw 

" 
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VO:SCO 
KAAPSE WIJN: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 



28 mei 2007 : de traditionele wielerwedstrijd te Stene foto R.Lisabeth 
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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 ! 

0000000 



Joris 
LESTAEGHE 

ELEKTRICITEITSWERKEN 
Winkel: Torhoutsesteenweg 516 • 8400 Oostende 

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



Ode aan die freude 

Pastoor Jozef Ghesquière, zoals wij hem hebben gekend op Stene. 

Een pastoor, een volksvriend, een accordionist, een flapuit, ... en zoveel meer. Teveel om op 
te noemen. Wat wij aan hem herinneren .... Mmmm ... ja .. .. Zoveel. • 
Wat ik me zeker nog herinner, dat waren z'n jaarlijkse bezoeken voor het abonnement van het 
parochieblad. Hij ging naar iedereen, gelovig of niet gelovig. Hij nam er echt zijn tijd voor. ; 
Bij een een goede patersbier of een porto vertelde hij niet alleen over Stene; hoeveel ;_ 
communiekantjes hij dit jaar zou hebben, maar ook verhalen over vervlogen tijden; de oorlog · 
of zijn jeugd, een schuine mop of zijn typische uitspraken. Vele uitspraken van onze vriend 
herinneren we ons nog zoals: "Zolang er gevochten wordt voor de vrede, zal er geen oorlog 
zijn" Of "ik ben geboren wanneer de titanic is gezonken" En "een misjeunde brokke smakt 
het beste" en wat zeker waar was "gén bucht in mien kot" En dan na het gezellig keuvelen, 
sprong hij op zijn fiets, en zig-zagde terug naar de pastorie, waar juffrouw Maria al op hem 
zat te wachten. 

Hij woonde graag in de pastorie, hij hield van zijne hof, hij had er ook een bunker staan die 
dienst deed als kelder voor zijn appelen en aardappelen. Hij had er een schommel staan, en 
een tap-biljart in zijn garage, waar de kinderen naar hartelust mochten op spelen. Hij hield van 
de jeugd en wist ze ook te boeien. Denk maar aan de vakantiemissen. In juli en augustus was 
er om 7u30 een mis voor de jeugd met daarop aansluitend een tombola. Bij het binnengaan 
van de kerk, moest je je persoonlijke stempelkaart afgeven en kreeg je je tombola nummer. 
Na de mis, werd de kerk omgetoverd in een prijzenpaleis. Er werd aan de trommel gedraaid 
en een onschuldige kinderhand trok een nummertje. De prijzen waren telkens een stuk 
speelgoed; van een spaarpotje tot een voetbal. Meneer pastoor schopte de bal door de kerk, 
waarop de winnaar hem moest vangen. Telkens keken de kinderen vol verwachting uit naar 
die prijsjes. De kerk zat vol, en de pastoor was in zijn nopjes. Na de mis stempelde Marie
Jeanne de kaarten en bracht ze persoonlijk terug thuis. Het speelgoedfabriekje, (nu 
winkelcentum lidl , gamma) schonk elk jaar een vrachtwagen vol speelgoed, die de pastoor 
stokeerde in zijn garage voor de tombola's. 
De vakantie werd elk jaar afgesloten met een gratis busreis richting zwart-rode berg. Naar 
cosmos of naar het toenmalige dadipark in Dadizele waar de meer dan 100 kinderen zich naar 
hartelust konden uitleven. En zelfs nu nog spreken ze er nog van. Wat ons ook nog is bij 
gebleven, dat zijn de bezoekjes die "meneer pastoor"(zo noemden we hem) bracht aan het 
dorpschooltje OL V-college, waar nu de griffioen is. 
Hij kwam aangereden met zijn kortewagen vol appels of chocolade en ging klas per klas 
binnen. Hij vertelde een kort verhaaltje en deelde de lekkernijen uit als sinterklaas. 
Ja,ja die meneer pastoor ... we kunnen er een boek over schrijven. 

De paardenzegeningen waren ook een traditie geworden en een met veel succes . Het plein 
alsook de stenedorpstraat tot aan het oudstrijdersplein stond bomvol paarden. Met een 
paardenstaart als kwispel, wist hij niet alleen de paarden maar ook de ruiters te zegenen, maar 
met momenten ook heerlijk nat te maken. Een televisiemis kreeg hij ook te versierenzodat zijn 
steens St-Annakerkje nog meer aanzien kreeg. En dan denk ik ook nog aan kerstmis. De 
overvolle nachtmissen met de levende kerstkribbe in de kerk, een prachtige kudde schapen die 
het kerkplein sierden .. . Oja meneer pastoor was er fier op. Hij was een graag geziene figuur, 
en was altijd welgezind en een groet gaf hij je altijd en soms zwaaide hij z'n zwarte alpin de 
lucht in. 
100 jaar wilde hij worden, zoals een familielid aan moeders kant zei hij altijd. Een beetje 
teleurgesteld was hij, toen hij zijn 25 jarig priesterschap op Stene niet heeft kunnen vieren, 



omdat hij toen plaats moest maken voor een meer commercieel ingestelde pastoor, maar ja 
wat doe je eraan. Hij verhuisde toen naar een huis in de steensedijk, aan de overkant van de 
Torhoutsesteenweg, waar hij de buur kwam van zijn jaren vertrouwde misdienaar Marie
Jeanne. Hij voelde er zich goed en genoot samen met zuster Maria van de warmte en de liefde 
die Marie-Jeanne en Patrick en hun kinderen gaven.Alsook de goede zorgen van de zusters 
Clarissen. Hij had zijn tweede huis gevonden. Na enkele jaren stierf zuster Maria en de 
pastoor werd opgevangen door het gezin van Marie-Jeanne en Patrick. Op 10 Augustus 2006~ 
op 94-jarige leeftijd heeft hij Stene en zijn aardse leven voorgoed vaarwel gezegd, en ligt nu ; 
begraven achter de kerk. 

Meneer pastoor, we vonden jou een pastoor om nooit te vergeten. 

Slaap zacht. 

Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering 
S.Dali 

Huguette en Hugo 
Vossenhol 



Pastoor GESQUIERE met zijn bekende paardenstaartharenkwispel 

foto & copyright Guido W alters 



Jozef Gesquière 

Na 18 jaar onderpastoor in Izegem werd Jos Gesquière op 31 oktober 1965 in Stene-Dorp 
'geïnstalleerd' in de pittoreske pastorij in de Stenedorpstraat waarin ook Jozef Gezelle, de 
jongere broer van Guido Gezelle (aanwezig op zijn inhaling op 19 oktober 1898) een van zijn 
voorgangers was. 

Dat Gesquiere in Izegem graag gezien was werd bewezen door de aanwezigheid van 1200 
Izegemnaren bij zijn aanstelling. Zoveel volk kon onmogelijk in het St.-Annakerkje. Een ge
deelte van de plechtigheid werd overgeplaatst na de vroegere groentenhalle (ondertussen'.· 
garage van Royal Tours) waar pastoor Gesquière zijn eerste mis voor de Stenenaars op
droeg. 

Geboren op 30 november 1912 in Roesebrugge-Haringe (nabij Poperinge) als tweede van 
de vier kinderen van uurwerkmaker Henri Gesquière en Lucie Devloo. 

Maria Stragier was reeds in zijn Izegemese periode zijn huishoudster 

Heeft steeds geijverd voor de instandhouding van het dorpskerkje. Een hoogtepunt hierbij 
was de TV-mis in 1976 waarin de charme van het barokke interieur uitvoerig in beeld 
kwam. 

"Ik ben twee jaar jonger dan Ronald Reagan die nog heel Amerika kan besturen. Waarom 
zou ik het in Stene-Dorp niet meer kunne", zei de toen 73-jarige dorpsherder in 1985 toe hij 
gehuldigd werd voor 20 jaar aanwezigheid in Stene. 

Bekend uitspraken: 

"Ik ben nooit weg en overal thuis" 

"Ga in vrede en naar Het Vossenhol' 

Over de scheve toren van de kerk: 

"Het torentje staat wel een beetje scheef. We zullen het maar scheef laten als zinnebeeld 
van de parochianen. Wie zou er zo hovaardig zijn te beweren dat alles recht is in zijn le
ven?" 

.. 



194 7 Met goedkeuring van Z.E. Heer Deken Desmet wordt 
besloten de H. Zending te doen plaats grijpen samen 
met die van Oostende - d.i. van 26 oktoberfeest van 
Kristus Koning tot 4 November. De laatste H. zending 
werd gehouden einde Januari 1938. 
Er werd onderhandeld met de E.E. Paters Capucienen 
van Ieper- en overeengekomen dat E.P. Govard zou komen 
met E.P. Hubertien uit Herentals. Half Oktober laat Pater 
Hubertien weten dat P. Govard niet komt omdat zijn 
stembanden ziek zijn; Pater Gervaes zal hem vervangen. 
Beknopt verslag. 
Op dit ogenblik bedraagt de bevolking ± 1097 zielen 
285 gezinnen. Ongeveer 600 parochianen: 400 wonende 
in Steensedijk bij Oostende, en 200 wonende langs Torhoutse 
steenweg komen niet naar Steenedorp, noch voor kerk noch 
voor school - blijven dus nog ± 500 parochianen. 
I. Voorbereiding 

A. verdere: gedurende de maanden September en Oktober 
iederen zondag speciaal gebed voor het welgelukken der 
H. zending - uitdeling van een prentje met gebed voor de missie 
dagelijks gebed in de scholen - oproep op grote affiche in de 
kerk 
In den loop van de maand Oktober ontvangen al de 
huisgezinnen (285) 2 bladen: "Ik ben het licht" en "Ik ben 
de weg" - een persoonlijk bezoek aan de pastoor + 
een gedrukte uitnodiging met de schikkingen. 

B. naaste: de week voor 26 Okt. - a:ffichetten aan de vensters van 
enke huizen - opde muren en telefoonstaken. 

II. Verloop 
De sermoenen worden druk bijgewoond: 's morgens 
± 50 mensen meest vrouwen-'s avonds± 250 meest mannen 



waaronder verscheidene ongewone gezichten. 
De hulde aan O.L. Vrouw en aan het H. Hart door 
de kinderen der meisjesschool viel in de smaak 
De gezangen in 't lof en na 't lof werden geestdriftig 
meegezongen. ER werden ± 250 biechten gehoord 
meest van vrouwen. In den winkel van Rich. 
Rondelez - Duyvejonck werden geestelijke voorwerpen 
verkocht voor de som van 4000 :fr - De omhaling in de 
kerk door de E. Paters bedroeg 2300:fr. 
Zichtbare uitslag 

Tot nog toe enkele aanwezigen meer in 
de zondag mis. God gave dat ze volhouden ! 
Besluit : Betrekkelijk goed gelukt voor Steene 

1948 Op 13 Februari 1948 wordt Z.E.H. Pastoor Vermeersch 
benoemd als pastoor te Westkerke. 

Op zelfden datum wordt benoemd als 
Pastoor te Stene (s. Anna) 

Zeer Eerw. H. Georges Devriendt 
voormalig onderpastoor op se Margareta te Knokke af zee 
Op dinsdag 17 brengt hij een eerste bezoek aan 
de parochie. Z.E.H. Vermeersch samen met de 
leden van de kerkfabriek ontvangen hem in de pastorij. 
De gewezen pastoor schildert de parochie af in 
donkere kleuren: str ... parochie en str ... volk, 
niets en nog eens niets. Een kerkheer protesteert 
dat er ook nog goê mensen zijn in Stene .. 
Met die aanmoediging zal de nieuwe Pastoor 
dan zijn nieuw ambt aanpakken. 
E.H. Loosen, onderpastoor op st Jan Oostende wordt 

.. 



.. 

aangesteld als vicarius substitutus. 
Een comiteit met voorzitter M Codron en leden 
E.H. Loosen, E.H. Vanhoutte leraar van het college te 
Oostnde en parochianen v. Stene, M Odiel Sanders 
en Gustaaf V anhoutte wordt samengesteld om 
te zorgen voor de installatie. 
Onder de buitengewone stuwkracht van E.H. 
V anhoutte en Sanders & G. V anhoutte tzal die 
installatie uitgroeien tot een unicum in 
de annalen van Stene. 
Al de parochianen werden bezocht en de medewerking 
was algemeen en buitengewoon te noemen. 
De aanstelling had plaats op zondag 14 Maart 1948 
zijnde Passiezondag 
Daar Z.E.H. Deken Desmet uit Oostende ernstig 
ziek geworden was een paar dagen voor de installatie 
werd Z.E.H. Deken Colpaert van st Gilles te Brugge, 
door Monseigneur de Bisschop verzocht de instal
latie te doen. 
Het noenmaal was in het college te Oostende. 
De twee getuigen waren Z.E.H. Deken van Kortrijk 
Z. E. H. Verhelst oudpastoor van Knokke en Z.E.H. 
Desmet pastoor van Knokke (St Margareta) 
De verwelkoming door den Heer Burgemeester van 
Stene M Defever & de gemeenteraadsleden ge
schiedde op de hoge Barriere. Dan trokken alle 
genodigden tot aan den ingang van het dorp op 

een opgeslagen tribune. 
Heel het dorp was luisterrijk versierd. Op den 
toren weergalmde een beiaard ( electrisch) 



De dorpstraat was doorkruist met elektrische lam
pen voor de verlichting van 's avonds. 
Een luisterrijke stoet kwam van aan de hoge 
Barriere voorbij de tribune, nadat de Heer 
voorzitter van de Kerkraad een welkomstwoord 
had toegestuurd al den heer Pastoor. 
Rangorde van de stoet; bestaande uit 45 nummers 
met niet minder dan vijftien wagens: 

I. Folklore en Historie 
1.Rijkswacht 
2 .Klaroenen 
3. Standaard 
4.Ruiters 
5 .Boerenhof (wagen) 
6. Typische handel van Steene 
7. Vegetariërs-voorbereiding 
8. Oude en nieuwe fietsgloriën 
9.Duiventil (wagen) 

10 .Kamphanen ( wagen) 
11 .Koolputten van Steene 
12.De vrolijke kaarters (wagen) 

13.De vier jaargetijden 
14 .Prinses Lente in aantocht (wagen) 
15 .Boertjes en Boerinnetje op wandel 
16. Openluchtschool (wagen) 
17 .Het nieuwste vervoer (wagen) 
18 .Atoomenergie of vredesvoet (wagen) 
19 .De wonderbare visvangst ( wagen 
20.De koolmijnen van de parochie (w) 
21.Fort "Sinte Clara" in 't Beleg 

van Oostende 1601-1604 ( wagen) 
22.Hofdames 
23 .Albrecht en Isabelle 
24.Oudstrijders (wagen) 

II. De Kerkelijke Stoet. 
25.Muziekkorps van Knokke 34.Afvaardiging uit Congo 
26.Kajotters 35.De maagd van Vlaanderen 
27.Kajotsters 36.O.L.Vr. van de Rozenkrans 
28.Alg. Chr. Werkersverbond 37.Huisje van Nazareth. (wagen) 
29.Sint Joris 38.H.Agnes 
30.Vaandel van de H. Anna 39.O.L. Vr. van Lourdes 
31.H.Anna patrones v.d. parochie 40.H. Barbara 
32. 0 .L. Vr. van Vlaanderen( wagen) 41.Hemelwagen 

33.H.Apollonia, volksheilige 42.Gezellen van Knokke. 
.. 



43.Schepencollege en Gemeenteraad. 
44 .Kerkeraad. 

Daarna : Z.E.H. Pastoor J. Devriendt - met Z.E.H. Colpaert 
en de twee getuigen Z.E.H. Verhelst deken van Kortrijk en 
Z.E.H. Desmet pastoor van Knokke - familieleden en 
vrienden & uitgenodigden - volgen den stoet verder 
langs den stene dijk (dorp) - schorredijk - dorpstraat tot 
aan de kerk. 
Een massa volk verdrong zich overal. Een speciale tram 
uit Knokke had ook honderden Knokkenaren aangebracht 
zodat de kerk seffens proppensvol liep en men op 
straat stond met de massa. 
Na de aanstelling in de kerk werd de pastorij bezocht en 
daarna in het klooster een lunch aangeboden. 
Aanspraken werden gedaan door M Lammerant voor 
Knokke, door getuige Z.E.H. Desmet, door zeer 
E.H. Deken Colpaert door de gevierde Z.E. H. Devriendt 
en door E .H. Loosen, alsook M Gerard Codron 
voor Stene zich aanbiedende om mee te werken aan 
den bloei van het parochieleven. 
Na de lunch was er een vuurwerk afgestoken op 
het Oud-strijdersplein eindigende met een aanspraak 
tot het volk van Stene S1 Anna door Z.E.H. Pastoor. 

Nu begon het werk van hernieuwing. 
Een groep van zes jongelingen werd aangesproken om 
de kerkgang te verbeteren. 
Na enkele weken zingt het volk mee: het gewone 
van de H. Mis. De groep jongens groeit aan tot 
een twaalftal. Om de veertien dagen herhaling. 



Na enkele maanden, met behulp van Hosannaboekjes 
aan het volk uitgedeeld, worden 7 verschillige 
H. Missen ('t gewone - Kyrie - gloria enz.) door het volk 
meegezongen. 

(nvdr. We maken een sprongetje over een lange lijst van kosten 

over meerdere jaren gedaan ter opfrissing van de kerk en de "pastorij" 

met tussenin:) 

Intussen in 1950 op 2de October stichting van een 
afdeling van de Kristen arbeidende jeugd: KAJ. 
Met herstel van de zaal bij de E. Zusters en aankoop van spelen. 

De schoolstrijd 
In december 1950 aanvaardt de meester van de gemeente
school ten onrechte twee leerlingen, de kinders Deprest, 
waarvan een valselijk de E. Zuster beschuldigde een slag 
gegeven te hebben tegen het hoofd. 
Na de zaak voorgelegd te hebben aan den Inspecteur en 
aan het ministerie werd de meester in 't ongelijk ge
steld en de ter ugkeer geeist van de kinders bij de 
E. Zusters. 
Nochtans 't bestuur van de zusterschool beslistte de kin
ders Deprest niet meer te willen aanvaarden. 
Sedertdien ronselt de meester kinders ook meisjes voor 
zijn school wat een geweldige verscherping van de 
schoolstrijd inluidde. 

September 1954 Harde schoolstrijd - de gemeenteschool krijgt 
de benoeming van een onderwijzeres en alzo 
de definitieve aanvaarding van tweede klas. 
De zusterschool heeft het nodige getal leer
lingen om haar drie klassen te bewaren. 



C. 

Nieuwe klassen voor de zusterschool 
September 1954 De Eerw. Zusters van de H. Hartschool worden aan

gemaand door de Inspectie verbetering aan te brengen 
aan de klaslokalen. 

Juli 1955 

3 April 1956 

Ze beslissen drie nieuwe klassen te bouwen in 
den hof nevens de grote koer. 
Wordt gekozen als architekt M Felix uit Oostende. 
De kosten zullen ongeveer 800000 fr belopen. 
Wordt gekozen als ondernemer Pierre Devos uit 
Oostende. 
De werken nemen een aanvang in October 1954. 
Op 17 Juli worden de nieuwe klassen ingehuldigd 
en ingewijd door Z.E.H. Deken Butaeye. Oostende. 
Terzelvertijd wordt de tentoonstelling gehouden van 
de werken van de leerlingen en ook dien namid
dag van 2 ½ tot 1 uur 's nachts 

Grote Vlaamse Kermis en Tombola 
op de koer van de zusterschool - met de grote mede
werking van 't uitgebreid schoolkomiteit en de 
medehulp van een vijf en twintig bereidwillige 
dieners en diensters. 
Die Vlaamse Kermis kende een groot succes. 
De ontvangsten beliepen 24500 fr. De uitgaven 
6500 fr. Het batig· saldo zijnde 18000 fr werd 
ter hand gesteld a/ de E.E. Zusters voor school
behoeften en didactisch materiaal. 
E.H. Pastoor Devriendt G. wordt geroepen 
naar 't Bisdom en benoemd als Pastoor 
te Hulste. Een eerste bezoek aan Hulste 
was een echte verassing : een vrome , prati
kerende, de priester sympathieke bevolking, 
springlevende parochie van parochiale werken 
in vergelijking met de zeer lauwe parochie van Stene. 



De kajotters beleggen een prachtig afscheidsfeest 
met overhandiging van kunstvol & zinrijk 
album met teksten & fotos van voorbije werking. 
Vertrek uit Stene de Woensdag 25° April 1956. 

t::..H. Devrienc:/t Pastoor te Hulste 
en 

E.H. Vansteenkiste onc:/erpastoor te 
Harelbeke benoem&/ als 

Pastoor van Stene st Anna 
op 19-4-56 

1957 
Mei grote Zending 

De grote zending begon, op 2de Zondag na 
Pasen - in de Meimaand. 
De paters vonden dat de Mei-maand de minst 
geschikte maand v.h. jaar is om een grote zending 
te prediken. - Aangezien de beslissing vroeger 
genomen werd : moest de zending toch doorgaan. 
We betrouwden op God- en de Koningin v.d. Meimaand. 
Voorbereiding v.d. Zending 
Reeds van af de 1 st

e Zondag van Januari werd elke 
Zondag - samen gebeden in de Kerk voor het welslagen 
van de Zending. 
De vasten-sermoenen - elke vrijdag-avond - van den 
Vastentijd werden zeer druk bijgewoond - omtrent 
telkens 100 grote mensen (geen kinderen) : wat 
buitengewoon veel is voor .de parochie. 
In de loop van de week - die de zending voorafging -
werden alle huisgezinnen bezocht - door de paters 
predikanten - en ook een groot deel van de parochie werd 
bezocht door de pastoor. 
In het algemeen ... zeer goed onthaal bij 
de mensen ... met de belofte de zending te volgen. 
Doch .... 



Verloop van de Zending 

De Zending begon op een zondagnamiddag -
in de kerk - Buiten alle verwachting ( voor 
een zondag - namiddag : tamelijk goede opkomst 
De volgende avonden - elke dag - grote opkomst 
- altijd volle Kerk - somwijls moesten stoelen 

bijgezet. - En er was volle kerk, tot de 
laatste avond toe. 
Niettegenstaande de nabijheid van de paasbiechten 
toch nog veel biechten - en H. Communies. 
'S morgens in de Kerk : geen grote opkomst 

Nota: Wat betreft de parochianen, wonende 
in de Steensedijk - tussen Hoge- Barriere en 
Mariakerke - deze parochianen zijn totaal 
verloren voor de parochie: nooit naar de 
Zondagmis te Stene - nooit geen pasen -
en tijdens de Zending was de opkomst als 
volgt: 2 avonden: één boerenfamilie vertegenwoordigd 

1 avond : twee vrouwen 
In totaal: twee huisgezinnen zijn opgekomen. 
Besluit : dit deel van de parochie - omtrent 
105 huisgezinnen - leeft helemaal buiten 
de parochie. 
De Torhoutse Steenweg was goed vertegenwoordigd 

Algemeen besluit: Wat de kom van de parochie 
betreft: Zeer goede Zending -
De paters waren zeer, zeer tevreden over de Zending 

Vidi 4-12-57 De mensen ook zeer tevreden. 
(getekend 

Butaeye) 



1961 1964 (April) 
Herstel buitenkant van de muren van de Kerk. 
Schilderen van de kerk - buitenkant - 2 lagen verf 

- gewaarborgd: 3 jaar 
Kleur : ivoor wit voor de beuken 

Ingang v.d. Kerk : wit en asgrijs 
Omlijsting v.d. vensters: geel-grijs 

Herstel : Calvarie-berg - aanpalend aan de Kerk - op 
Kerkhof 

Het Xristusbeeld was bedekt met een dikke laag loodwit
verf (½ mi11imeter tot 1 ½ mm dik) 
Deze verf werd - vele zorg - afgenomen - en er verscheen 
een zeer mooi Xristusbeeld - bestaande uit één stuk 

palmhout - School Oberammergau. -
Het massieve kruis: Eiken- hout 
Een (zeer) oud Beeld 
Herstel en schilderen van de kerk + Calvarie: 46000 fr. 

(nvdr. In de marge staat in opwaartse zin bijgeschreven) 

In 1961 - met einde schooljaar (Juli) verdween de 
gemeentelijke school - nevens de pastorij : Dezee school telde 
m 1956-57 een 40 tal kinderen plus de kleuters: 1 meester en 2 juffrouwen 

1958 - Juli einde schooljaar: - September: de juffrouw van de kleuters moest niet 
terugkomen. Erwaren te weinig kinderen 

1959 : de tweede juffrouw moest weg blijiven . . . er waren nog minder kinderen 
1960 : De meesterbleef met 8 leerlingen 
1961 : Juli : de meester deed de school sluiten - en verhuuisde . .. want er waren 

nog slechts 3 leerlingen voor volgende schooljaar 

1962 
Herstel Kerkportaal: nieuwe elektrische leiding . -
plaatsen van twee nieuwe kunstlampen. in portaal: ge
plaatst langs beide kant van het - zo pas ontdekte -
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gesticht 28/02/1978 in het jaar van het dorp 
l ~\·-f "-'-~- J ~ " ~ , 

:~; ·~>-~\;}'.'i~ . -~: )·<. ·;. 

komt samen in de molen van Stene-Dorp 
; j~-t -, .... --~,".''" 

richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van het dorp. ,_~~-,-~<:_:,:·;. 
• -).,,~r ~~ ....; 

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- · ·: •' 
·• l, 

avond" en een busuitstap . h: •.i.i. ~ ._!.,,.;,r,.,.:;,· t-~~.)},::. 
J' ., .. 

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


