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-Open 
ledere zaterdag van l O tot 17 .uur 

Andere dagen op afspraak 

~ 

Vosco Kaapse wijnen 
Kaperstraat 2 - 8400 Oostende 

Tel. 059 70 50 44 
Fax 059 70 35 15 

e-mail ; vosco a itînern.be 

JEDERE AVOND 'VAN 18tot 20 u. APERO met GRATIS TAPPAS 

Tel.: 059-27.34.30 
Mob.: 0477-62 23 23 
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Gedicht Roger Fockedey 

Oude gebruiksvoorwerpen nr. 46 De Strekelbus Hugo & Reinaert Devos 

Driekoningen in de Molen 

---Toeristische troef molens: Molenhoeve en Molenschuur deel 3 

Liber Memoralis : Pastors van Steene 

100 jaar geleden: Sint-Lodewijksschool 

25 jaar geleden: een nieuw speelpleintje 

Groot oorlogsinvaliden te Stene 

0000000 

Programma 2006 

Raoul Decrop 

Eddy Picavet 

Guido Walters 

Robert Lisabeth 

---zondag 23 april : de zevende dag in de molen om 11 uur 
Zondag 30 juli een daguitstap met gids naar Zoutleeuw 
Juli en augustus de zomertentoonstellingen in de molen 
Vrijdag 8 september de jaarlijkse BBQ 
Weekend van 11 en 12 november een dubbeltentoonstelling rond de Kerk van 
Stene. 
Dinsdag 31 oktober de traditionele pannenkoekenavond 

0000000 

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



* sneeuwklokje 

GALANTHUS NIVALIS* 

De tuin 
ligt stil. 

Ysbloemen 
verwelken 
verlegen. 

Adem 
wordt tijdelijk 

zichtbaar. 

Onder 
een tapijt van sneeuw 

kom ik 
een eerste teken 
van lente tegen. 

R.G. FOCKEDEY 



Oude gebruiksvoorwerpen: 46 

Strekelbus (=greuspot) 

Beschriiving: 

Volledig uit hout vervaardigd stuk. 
Cylindervormig met aan de onderkant uitsteeksel in punt van 6 cm en diameter 1 cm. 
Totale lengte = 27 cm en een diameter van 6 cm. 
Uitgehold tot een diameter van 4 cm en een diepte van 17 cm. 
Aan de zijkant bovenaan soort clip. 

Gebruik en werking: 

De strekelbus werd (meestal door de boer) aan de broeksriem of lendenkoord gehangen met 
behulp van de clip. Het werd gebruikt om vochtig zand, kiezel of ijzersteen in te bewaren. 
Het zand werd gebruikt om de strekel (zie nr 45) mee te bestrijken. 

Met behulp van het uitsteeksel onderaan kon men de strekelbus ook in de aarde zetten. 

Het voorwerp is te bezichtigen in het Gasthof Vossenhol. 

DevosH&R 
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[DRIEKONINGEN l 
Drîekoningcnfocst m~t de hetèmktingcn 

• L 

Konings boon 
-voor Erika 

V-orige zaterd.1g kw:3rnen dë bestuurslecen 
v.in de vie r heemkundîgc kringen uit de n:gi-o 
samen 111 de molen van Stene-dorp om er 
nieuwjaarswensen ui t te wissel-en en Driekonin
gen te vieren. ~fa het verorberen van een stuk 
r;;;art en tiet vinden van d ~ lJrJu11 1wJ{.l1l E1ik,1 
V\'ybouw zich laten uitroeper. tot koningin van 
de avond. 

6 januari 2006 

In het bijzijn van Burgemeester Jean 
Vandecasteele en de bestuursleden 
van de heemkundige kringen V.V.F
Oostende, de Cuere uit Bredene, De 
Plate uit Oostende en de uitnodigende 
heemkring 't Schorre, werd aan deze 
jaarlijkse en oude traditie alle eer 
aangedaan. 
Later op de avond mochten we tevens 
Schepen Johan Verstreken voor een 
gezellige babbel ontmoeten. 

lVtf 1.:t lfit drie-~on.in;;c:a1(•t.~J 
__ J ..... \_.n<x'.lfrt 1r1,:-n a.:in :11-..·t 1,;.x~,-r.r.:1-
,;;itic u)l '-~ (7d~ cc:u-i:vd ~.lk~ ~:-.adl
tk~ r-1n t!"r:n }:,:~r:ing ~:ut t,e du!-d,tn 
r:.a }:r,.• t ~"'!t,'! il '\'i :! rt L'"'.::'1 ;;.;.ti.L\ lOiirt ..... n 
1:t .. ~~ '!.tm.k·n •, :;F 1 ~elJ ht:·,t::,n M.j de:, 
•,·k•rjÄg ·0;1;1 .ix.~ J )rit-'kür~tll~~i.~l r.a.:-d 
t<--r:u.g n;f;tr ( Î1c" p·.~ri~xit.: f11i.~ rnL Hi.:·t 
B ... lks.g_ ·• •. an ( }t:~~ .. mdr. tl~ g~~_c,1cn:-: 
./t~ w s;.• ({:n:t~!t!l".V(tUÛc-n hcb..~n !-n 
,.k f,l«rn:k~mr,J;,"<.'ll -.-,m d;: S,::,d 
{)\_'V~(".t:.de ui~ cl~ 17d~ ~ 1\\.', kur~
ne·n •,q; .;.)ptna_J.;~o ~bi dit ini1.iatjc- f 
:oc-11 ja3rlijks werd gclK•l11,k11 üp 
it1i1imid Yan bo;-1 ~~1hbl'$1.i11r. Tk 
,;;;,1dili: fü:h:i.men kl'l.1,;1!11 ·1,,-,1J 1"-'" 
:"ll:..tk taait .aang"~.P-~°'~1-'~, 01~:l tx~t 

lxxm i:1. Wk d<' r.~:o;>n vol!(!, 1111>d,1 

1;~:l 1 lt:'l.!'n S-;onin.-g v~n ~~ rl•~; ç1r.>:: • 
n;e11. Die traditie •R'f'dwe-:r1 ~d•t~o;. 
lft.,!m.t hc-l "?fa.'!i. Jau l)R•ç-~~, ,.ii~. i:tt 
'!'176 tlc ut>tk ;gcwos>J1'lt; w~ in 
~.e bi,,dl h.::1,ttlC. v.-cel P:wJ V.111-
d~wiilk. V<>Priin,:x van h=nmng 
·, Sçh1.1rte S1et1e. 

E.ls j:,;1r rnnd de tijd Yllil Drid;o
rung;,n b.rnn.-i1 de c,esturm;k~ko 
,,_.an lJ<'l i,.,e,t,hmdi_ge k1ingeo 1111 
de- fl.1:à,~ ~a1111.~n. Het _s,:aat da.aroij 
mn de u;,,:i!'J.'rl die allfl!'.C5Ïotrn 
z;j n b-13 h~;;l!-.tiog në Plate. 

- · l:r.cm,1;,riug · t S<.-ii<,rn, Steil\::. ,k 
V!aam.<e V.:-R"1ilging •,,:,or Eutli• 
li,·kunde VVF,.,(_ln~tc11d.: i:11 Tcr 
C'eure Brcxkn<.', 111'1 ~, h;;:1 enige 
i dtiatic-f ,ön h,•1 ja:i.- '"'a:tt'bij de 
·-:i-cr ht't'mkuod1:g" kru:1ge1:1 o\'c-r de 
t t"t.:-nz.c-n \·:::_n hun •'t.,,i:ujgïngcn 
hC'I::~ s:zntenK,,;;_1r:r1.. lr1 (:t.::û beurtrol 
\~trf..:.1:i~c·n :t.c- çlk~1r i,: la~n löb1äl. 
Dit j:m; h.ad h<.'C'mkrmg ·1 Sd11m·c 
-Sf-e-:~o.; ht:1 ~.<·h.,k i~ri:.·en n_p 1kit:. 
kü_P.!r:;~.aa~:ond ó ja□ l1;u-i L"-1,.~ff ·t,\~•

k•:"n• :P kd:·1fi..:•f1 t.r:::c-n tn dt': r.nn!!'·ir 

""" S1,;:m•,fru1p. ,Jx haisk~r wi~{ 
ti-n--;. !~ t·~t1dk:t) i:.b1 fr~r.g_ i'p:tni. .. cl<.• 
r.y;n::.dN: 1 l;f~*• :-:1lr1t~":nr;!!lrt ~ ~ - He': 
tv.aren (~ID <: Y.-._k !'!'!u';;..1,.·n i.: ; u1 ,:!(-_:,-; 

~~ttJrt z1f-i!.a •:~·{~ p_,n1-lrt.:!lt:..-!d t1i-:·bbc-a . 
Alle-$ 'A";_"n,i ,_:;1~rl1;; (t-:.:"i'I ~:i.--:~rY.)>:.-1d 
t:K·l :...,.:-n ~fa.;1~)t~ w~n,.:~ wijn. Oo!..: 
d.;1t .ni.:,~fkt 1;11n.)t~r,,. ó;~t: l u1t ..,.an ;.k 

1r~Jdjct~• .. -,~t1•: h. m. ,k :·t.:.d~•1t:k•.::1.ïn
g,t•n van i.:.,wal ,,Je: ,t·,ü--:t"kr~ .i.::.~ .. t' 
gck"0-.:;1 t:-,: t çr,; 1g :~ -..1lrnb.-tf\ ·t.-.:s:u~t 
Rüg.:.-r Focb.•dey, 

Kroon na boem 
f. 

Hei W:!t, uiteindel ijk lirib, \''iy--
buuw- (5il: 1.1H St~ne -ó.(~• \.k. r:u·•{m ~n 
h.?Litf f.tuk taru:1 terugl-: (~r.:~. /\ h, 
~·(:sft: 01.;~rd-;.~i dir-;.:·çteu:r bij <.'h: f i:-m.;i 
1-!l!,mbd L, ze S<.'der. twt,ç j:i,u Jid 
van ht..x---n1k:i.&g ·•:;: SçJ;.-:_'.lm! S!;;:-nL".' . 

,,tl ï.:,:n ,,_~ :g.ct>oc~·n ..,n i,:1•1<>y.çn 
Sli'Il>.:ll:1:iL Ii i).;-n .tltij,d w~J •g,iin. 
~t."n:~..-:-.e1"1îl VêWl~"-~ ·i:1 liet v1..--rh~t•n 
~.m ~1,,i),: ·~11 thic•D,k, Ma.u- ,k 
_groücsr~ i r'ltct-cisc- 'is: g-egror.~k! vli1 
mlJH 1r:an -R~.~b.:-rr Lisitr-.:tb .dk l't'
sl,mrsiid i~ b ij hc.·mkri!ll! ·1 

S<,-hunc_ Ulj -..·i:-t~~orgt ont -di ,.;~r 
mi1::irn:ktt hc-t ~1r.1twj}d~\"ru"UL I ii_i i-~ 1 

\Tn!-t.a, ~•i.-f:i.~lnc,:•rtl óoi)r fiJ~i("'ttt~, ! 
n1•ti"lr d:~;, v-c .. --:-l v(•rdc-r dan g~·1..r,,'{).,.-,1J : 

!)(,:jl,l,'i'rd~ \X:t'i:,u:r.ckll. Hij t;_,_ 
z,x,J.1 z,• lf, lal \ctn Eun1eöt h-.'u:r
zcn. :Hh h~--e!1 1r w• dt.· 11~-:r~tl:111:.<lige 
nticn,tè tY .. !✓-{lfl~d··.. 1, 1.::rr.d1 Eiik.J 
Wybo<~•.,·, 
H;.~; v.:tJ_:.; vut;.;-/2tk:t Pr~u[ V:rn.:k
'.villle <bi: dt! k rnun ûp• he-: f·H)1.1:d. 
YtUl Enka \\'\·hrn.1\•• r:K-.:-llt z.c-tten_ 
De tra~i j·Jh~ \\:1l -:.:.at .:.i_i d a.11 <-c-u kc:-
oi.ng Jl!:'.:tt! Ki,1.~--~f1 -uit de- ~ .. ~1:.1we1.i~ 
gc-11 . Ds..• k" .. ~uz.~· -~·,u: Î: t :k:1 v:e-·t da,.:lr
hij op O::nr:r ··ltl~i:n" t~1r vo-~-.u. im.::: 
-;;~n }-K"cn:kr::ng D,>: (-=-f~k·. 

ERIKA EN.dMERZUN 
NIEUW KONINGSPAAR 

De~ emk<,mdiq1>!<rimJl!f1 (à:! Pia· 
t•~(O,,sten<le), 1;,,;Ctlére(Srl'\iOc, 
w.},Sçht1rr,...~t...,,,é(Sten-..)éndq 
V l::i(!ffi~ Vtrr.~lg r<1t11Uie,;un
d1!('~ VF)i,;t O<1i.Lero:!e o,g;;~
rm joarlijk~nmd-<-,b!!iitto:..t1lir..i
ko..~ir.qef1~ (Jî~ jaar stci1d 
he!!!nkring Sçh«r;<= Sl'"'etk! in 
·.-oor de îrokl<ing ,,:m dei, Cc~ 
fiitKI<', . . . 

:Jika \;.Jll,,m:-...-.·k-i.\o:~--rnin& m,:::fen. 

·.~l~ );r<"'nr-nhr.i<.~iI"-'li"""ë kcrnJl-r,a{-;11.1~r 
d~ bt:~&.. .Z.îj i!. <lè ~cht9et1rf.~ •/.;::~ 
!;;01;,t.,-, Li:;ab,,1J,,bo;:;tu,w$lid •,•::··; 
r.;.4:J j ':i':<m~..t! '.:tèt.::.."Yïkring 5d1iJr:--.·. 
ér,?.);--z~r-I•r,;:?ht:1 ~tuk too-rt,'-'~~n. 
<"~ho,.;~ t~t ,..,..s.tóçt. . 
Er.zt_;.,;d~,.f~trt1d1tleh~vl'll.rt~~ 
zij ,;,:,k """ k <>riing kÏ<!:Zi!n. Ho;;,r 
k<?iw.!vi,,Jq,.hmmktlridigeOmer 
\likti~, , . 

10...0 F~1r~'! J~.:i:'i7ii,:•11.-fr " 





wat geoeurt(er ( 

rond de Oostmolen? 
VERVOLG VAN PAGINA 1 

3. De Molenhoeve 
Na aankoop van de Molenhoeve 
in 1998 heeft de stad de klasse
ring als monument aangevraagd 
van deze hoeve en de bijhoren
de schuur. De klassering van de 
molenhoeve gebeurde al in 
1997 maar de schuur werd pas 
in 2004 geklasseerd. 
Deze klassering als monument 
is uiteraard belangrijk om over
heidssubsidies te ontvangen 
voor de restauratie van deze 
gebouwen. Deze subsidies 
bedragen 80 procent van de 
ruwbouwwerken. De restauratie 
van de molenhoeve bedraagt 
353.987 euro en wordt uitge
voerd door de firma Beke uit 
Moerbrugge. De werken zullen 
wellicht in het najaar beëindigd 
zijn. Elektriciteit, sanitair, ver
warming en aanleg van de 
omgeving worden geraamd op 
122.689 euro. 
De stad opteerde ervoor om de 
molenhoeve een voor het 
publiek toegankelijke functie te 

. geven. Het gebouw zal door de 
stad in concessie worden gege
ven voor de uitbating van een 
horecazaak (herberg, tearoom, 
bistro). In de onmiddellijke 
omgeving zullen terrassen wor
den aangelegd en zal er speelge
legenheid zijn voor de kinderen. 

Er wordt ook een milieu-educa
tief project uitgewerkt. Zo zal 
het vuile water, afkomstig van 
de uitbating van de horecazaak, 
gezuiverd worden via een plaat
selijk rietveld. 

4. Parkeergelegenheid 
Omdat er langs de Warande
straat niet geparkeerd kan wor
den heeft de stad een terrein aan 
de overzijde van de molenhoeve 
kunnen verwerven jegens het 

OCMW. 
Op dit terrein zal een parking 
aangelegd worden voor de 
bezoekers van de molen en de,
molenhoeve. Deze parking zal 
uiteraard klaar zijn tegen de 

opening. van de m0iensi:te 
midden 2006. 

5. De Molenschuur 
De restauratie van de geklas
seerde molenschuur zal ver
moedelijk pas in 2007. kunnen 
gebeuren. Momenteel denkt het 
stadsbestuur nog na over de 
bestemming van deze schuur. 
Meer en meer wordt gedacht 
om de schuur in te richten als 
een volwaardig inrijpunt op het 
provinciaal fietsroutenetwerk. 
De schuur zou dan een uitvalba
sis zijn zowel voor de geoefen
de fietser op doortocht in de 
streek als voor de recreatieve 
fietser die in de omgeving wil 
rondtoeren. In de schuur zouden 
voorzieningen zijn om te over
nachten, om fietsen te huren en 
te herstellen. Ook een klein 
museum dat herinnert aan onze 
grote Gistelse wielrenners 
Johan · Museeuw, Sylvère en 

··Romain Maes, behoort tot de 
mogelijkheden. 

Roland Defreyne 
Burgemeester 
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Pastors van Steene 

N.B. De thienden van 
dese parochie dewelcke eer 
tyds gecompeteerd hebben 
aan de ridders van Malta De tempelridders der commanderie van Slype bezaten het 
als thiendheffers deser parochiepatroonschap der parochiekerk van Steene. Zy benoemden 
ende tegenwoordig noch den pastor met de goedkeuring van zyn Hoogweerdigheid 
patroonen deser pastorie) den bisschop. Ten jare 1171 schonk hun den graaf 

-- syn van hun afgestapt ge Philip van den Elzas de tienden op de gronden door de zee 
weest van immemoriale verlaten, en toen vruchten dragend geworden in de 
tyden ende gelaeten aan parochien van Slype, Leffinghe, Steene en Mariakerke 
den heer pastor ofte deser- tot aan Mannekensvere. Tot aan de inrichting van het 
vit or die er dan was - bisdom van Brugge in het midden der XVI eeuw, 
(Want om de slechte lag Steene onder het bisdom van Doornik; van 1801 
gestaetheid van de parochie tot 1834 was de parochie onderhorig aan het bisdom 
ende pastorie, daer heeft by- van Gent. Zy miek altyd deel van de dekeny van Ou-
na noyt een vasten pastor denburg tot den jare 1801, toen zy onder de Chris-
geweest in de tyd van tenheid van Ghistel kwam en bleef tot aan de inrichting 
140 jaeren) der dekenie van Oostende ten jare 18 ... ; Eenige 

schryvers melden reeds het bestaan van Steene in 
de IX de eeuw, als de zeehaven waar de vlaamsche 
kruisvaarders naar het heilig land inscheepten. Doch 
hun gezegde is door geen genoegzaam bewys 
gestaafd. Voor het burgerlyke lag Steene onder het 
Cainerlinck:x Ambacht in het Brugse Vrye. 
Nu volgt de liste der bekende Herders dezer 
parochie: 

(nvdr. Van de meeste pastoors is er enkel een melding en een paar 
lijnen tekst opgeschreven; sommigen hebben vele bladzijden tekst 
neergepend) 



1640 De zeer E.H . Joannes Bulthinck te Bn1gge geboren 
Hy werd pastor van Aertrycke 

1943 De zeer E.H. Rochus Thyeri S.T.L. geboortig van Brugge 
Hy ging over tot de pastorie van Ettelghem 

1647 De E.H. Petrus Bulthinck, ten jare 1647 ontving hy 
den herdersstaf van Cachtem waar hy op den 16 Octo
ber 1681 overleed 

1650 De E.H. Henricus Ghoormachtigh van Brugge 
hy stierf op den 22 Maart 1655, ten jare 1957 ont
ving de toenmalige pastor De Bulle van den 
Paus Alexander den VII (1655-1667) waarby de 
inrichting van het broederschap van de h. moeder 
Anna toegestaan wierd. Zy is uit Rome gedag
teekend den 7 December, en door mgr. Haudron 
bischop van Brugge, Den 25 Januari 1658 
als echt onderteekend 

Op den 6den Juli 1659 plunderden de soldaten van 
den Prins de Condé de kerk van Zandvoorde 
waarschynlyk onderging deze van Steene hetzelfde lot. 

1661 De E.H. Franciscus Delaplace van Brugge 
erkomstig; hy bekwam het herdersambt van Wilskerke, 
wezende met een hulppriester of onderpastor van Leffmghe. 

1665 de E.H. Franciscus Hoevenaeghel, hy ging over tot 
de pastorie van Schoore 

1666 de E.H. Nicolaeys Hoorens die pastor wierd te 
Bekeghem. Dit jaar eerschte er op de parochie 
eene besmettelyke ziekte de peste genaamd. Sedert 
dien is er in de kerkrekening spraak van drie 
jaarlyksche pestmissen 



1669 E.H. Hendrik Rielandt 
1670 E.H. Jacobus Gheys was zoo als zyne drie voorzaten van 

Brugge afkomstig. Hy ontsliep in den Heer op 3<len november 
1670. de parochie bleef twee jaren zonder pastor. 

1672 E.H. Olivier Dedenain was kapelaan van Leffinghe en ter 
zelfdertyd desservitor van Steene. Hy bekwam het herder
schap van Ruddervoorde. Tydens de bediening van E.H. 
Dedenain ontving de kerk van Steene op den 21 Oegst 1674 
het bezoek van den zeer eerweerden Heer Joannes 
Janssens pastor van Oostende en deken der Christenheid van 
Oudenburg. Uit het verslag nopens dit bezoek blykt dat 
de kerk aan de h. Anna toegewyd was en drie altaren 
bevattende: de hoogaltaar ter eere van S1 Anna; de 
noordzyde altaar ter eere van O.L.V.; en de zuidzyde altaar 
den h. Willibrordus ter eere opgericht. 
De kerk was in het bezit van een beneficie de kapelanie 
van S1 Anna met een wekelykse misse belast. 

1679 - 1682 E.H. Pater Bemardus Wales van het orde der 
Wilhelmieten. Hy bediende de pastorie tot het jaar 1682 

1682 - 1684 E.H. Empse bediende gezamentlyk de parochien 
van Steene en Mariakerke. 

1684 - 1699 E.H. Pieter Jacobus Maximiamus Desomer van 
(*) 1692 Lopphem. Hy stierf in het begin van de meimaand 1699. Ten 

jare 1695 greep er een erge zeeoverstrooming plaats 
1700 - 1702 E.H. Christoffel Verhulst geboortig van Temsche 

onderpastor van Oostende .benoemd op den 5<len November 1692 
hy bekwam in 1700 de pastorie van Steene van waar hy 
twee jaar nadien overging tot deze van Leffinghe. 
Z yne grafzerk welk in de voornaam de kerk van Leffinghe 
lag, droeg het volgende opschrift: Sub hoc lapide qui
escat R.D. Christoforus V erhulst, Thamiensis, excurato 

(*) Sa majeste Charles Roi de Castille, Léon, Aragon etc.etc. a norniné Ie 27 Juin 
1692 pour desservir la chapellanie de Notre Dame fondée en l'Eglise de Steene, certain 
Juste Van den Dorpe prêtre , avec droit de jouir des fiuits et profits y appartenant 
et à la charge des messes et services divins à quoi la chapellanie est affermé. 

pr copie conforme L. Maselis pastor Steene 



in Steene hujus ecclesia:: sex lustris pastor vigilantissimus, 
vir prioris candoris, vixit annosLXVIII, devixit IV kal Feb. 
1733. Defuncto beneprecare et mortis memor abi. Amicus 
Amico posuit. 

1703 - 1709 E.H. Joannes Bouret van Oostende herkomstig 
op 13 april 1703 begon hy het pastoreel ambt te Steene uit 
te oefenen, hy verliet de parochie waarschynlyk omdat 
herder en kudde in armoe gedompeld lagen. Tusschen 
Engeland in verbond met de Staten der Vereenigde provincie 
en Oostenryk van de eene zyde, en Spanje met Frankryk 
van den andere kant, woede toen de oorlog over vlaanderen 
en bracht tot den ondergang het meerendeel der pa-
rochien van 't Camerlinckx Ambacht. De kerkrekening 
van den jare 1707 - 1708 vermeldt het bestaan eener 
krygsbende welke over het behouden der parochiekeken 
moest waken. 

1709 - 1716 E.H. Franciscus Ferdinandus Vanderweerde 
1717 E.H. Joannes Vandermoortel te Poperinghe geboren, 

desservitor de E.H. Judocus Willaert bediende Maria 
kerke en Steene ten jare 1720 tot scheuren en verbeteren 
der haven van Oostende, toen op den westkant der 
stad gelegen, liet men vryen doortocht aan de zee, 
waardoor de Polder van Snaeskerke vloeide of over
stroomde. Vooraleer dit werk te voltrekken, kochten 
de provinciale Staten van vlaanderen al de landeryen 
van dien Polder die eenigzins koopelyk waren 
De goederen behorende aan kerken en geestelyke 
instellingen werden geprezen. De som der pryzin
gen aan de geestelyken geschonken moest, na 
de uitdyking van den polder, aan de provincie terug 
gegeven worden, tot het wederbekomen der voorgaande 
grondbezittingen. 



Van de pastorielanden ontving de parochie 40 ponden 14 schellingen 
en vier grooten vlaamsch wisselgeld. Van de Capelanie landen 
7 ponden 15 schellingen en 5 grootten: beide sommen waren op 
23 Februari 1723 door de parochie gelicht. 

1725 E.H. Raevelaere desservitor 
1727 - 1730 E.H. Karel Loys. In 1930 bekwam hy de pastoreele bedie-

ning der parochie Caeprycke 
1731 E.H. Coubout, werd pastor van Mannekensvere 
1734 E.H. Petrus Claeys. Hy overleed te Steene 17 October 1734 
1734 E.H. L.C. De Knock van Lophem. In zyn geestvermogens 

gekrenkt was die herder genoodzaakt zyne bediening te staken; 
hy stierf ten jare 1765. 

1743 - 1746 E.H. J.B. Hoet van Rousselaere, hy ging over tot de 
pastorie van Snaaskerke, waar hy op 2 october 1762 het 
tydelyke met het eeuwige verwisselde. 

In 1744 begon men de S1 Katherinepolder uit te dyken 
1746 - 1762 E.H. Jacobus Philippus VanStalraeven geboren te 

N.B. begon den Antwerpen. Eerst 4 jaren desservitor, daarna pastor van Steene 
nog bewaarden register Op het einde van het jaar 1762 bekwam hy den herderstaf van 
van 1725 -1779 Wilskerke. Pastor van Stalraeven genoot eenjaarlyks inkomen 
berustende in het 400 guldens enkel als herder der parochie. Op 18 mei 
secretariaat van 17 50 wezende tweede Sinxendag, geschiede de verheffing 
Steene (L. Maselis der relikwie ven de h. Apollonia. Ter dier gelegenheid 
-,astor 1907) richte vermelde herder het broederschap in van de h. Apollonia; 

hy bekwam voor 7 jaren eenen aflaat van 40 dagen op tweede 
Sinxendag te verdienen. Ten jare 1758 werd de nog bestaande 
klok gegoten. 
Tusschen Steene, Mariakerke en Oostende lag er eertyds 
eene nu vergeten parochie st Catherine genaamd, 
ten gevolge der krygstwisten waarvan hooger (zie pastor 
Bouret) waren hare kerk en woonsteden waarschynlyk 
verwoest, en het bestaan van haren herder onmogelyk geworden. 



Daarom, by brieve van zyne Hoogweerdigheid Joan. Rob. Caüno 
den 7 Oogst gedagteekend, werd aan de voormalige parochie 
van st Catherine eene nieuwe parochiekerk aangewezen. Die 
woonden aan de zuidkant der Leffingstraat zouden nu aan 
Steene toebehooren, die woonden aan den noordkant waren 
by Mariakerke ingelyf d. 

1763 - 1798 E.H. Jos. Laur. Vandeputte geboren te Leffinghe 
Nota Vandeputte 1782 van Laurentius en Godelieve V anmiddelem, Voormaals pastor 
(zie laatste pagina van Wilskerke, op 26 Januari 1763 herder van Steene benoemd 
over de parochie van ten jare 1764, op 6den April, bekwam hy van zyne Hoogw. 
Steene. nvdr) voor 5 naeenvolgende jaren de inkomsten eertyds aan de 

parochiekerk van st Katherine toebehoord hebbende. 
Met die geldmiddelen vernieuwde hy byna gansch zyne 
bouwvallige kerk: Hy herstelde een groot deel van 
st Anna's koor, geheel het dak van st Willebrordus koor 
(thans st Apollonia's koor), den kerkvloer, de Sakristie 
de doopvont. Hy stelde nieuwe zitsels, zingbank, 
predikstoel, communiebank en orgel. Na die 5 jaren 
werden de kerkgoederen van st Catherine, tusschen 

Ander Nota. Dat ick de de parochien van Steene en Mariakerke gelykelyk 
penninghen voortskomende verdeeld. st Catherinekerk had 39 gemete 2 lynen en 
van de afgedolven landen ge- 24112 roeden land in bezit. 
Legen in den polder van Snaes- Pastor V andeputte gelukte er in, by vrienschappelyk 
kercke in den jare 1720 in compete- vereenkomst op 16 Juli 1767 gesloten en op 14 Januari 
rende aan de capellanium van s1 Anna 17 68 met nog meeder voordeel vernieuw, een proces te 
bedragende de somme van eindigen, loopende · sedert 17 50 nopens 7 gemete 1 lyn en 
7 pond 16 schellinghe en vier grooten 87 roeden land in st Catherinepolder in gelyfd en aan 
hebbe aengeleyt met nog den kerkeigendom ontrokken. Op voorhand ontving hy 
140 ponden wisselgelt, als schadeloosstelling de somme van honderd pond grootten 
op de Calcie van Door de zorge van dien herder werd de reliquie der h. Moeder 
Oostende_tenjaere 1787 Anna op haren feestdag 26 Juli ten jare 1763 verheven. 
Maeckende deel van eene 
andere vente die dese pastorie 
te vooren hadde op de 
de geseyde calcie van 
Oostende 

Quod testor 
J.L. Vandeputte 
pastor in Steene 
- 1787 -



In 1764 bouwde de gemeente een nieuw pastoreel huis dat nu nog staat 
1907. - In 1773 telde Steene 319 zielen, waaronder 217 
communiekanten. Na de uitdykingvan S1 Catherinepolder 
was de paalscheiding veranderd. Van die 319 inwoonders 
verbleven er 143 op den voormaligen grond van Steene in 
24 heerdsteden, 5 5 op de verdwenen parochie van S1 Catherine 
in 7 huizen, 86 op het grondgebied van zandvoorde in 11 woonsten 
en 35 op dit van Breedene in 7 huisgezinnen. 
Ten jare 1797 in de maand September werd van wegens de 
fransche republiek de wet afgekondigd , waar by men de priesters 
dwong den eed af te leggen van haat aan het koningdom en 
van getrouwheid aan de verordeningen der vreemde dwingelandy: 
tien dagen nadien staakte de kerkdienst in de kerken, 
wier herders de eed weigerden. Pastor V andeputte onderwierp 
hem aan die wet. Die herder overleed op 9 December 1798. 

1800 E.H. Maryssael te Leffmghe in 1763 geboren. Eerst pastor 
den 27 Dec 1so2 teekent van Slype gedurende 9 jaren , hy werd aangesteld als pastor van 
hy: pastor in Steene Steene in eene vergadering van beeedigde priesters op · den 29 April 
de 21 Februari 1903 1800 in de kerk van Mariakerke gehouden. 
Expastor 1800 Nevens de beeedigden pastor Maryssael, moest als wettige 

herder van Steene aangeteekend staan: E.H. Vicentius Josephus 
Zie noot op de tweede Delebecque te Waasten op 18 December 1772 geboren en op 25 
hiernavolgende bladzyde Maart 1798 te Emmerick (Duitschland) priester gewyd. Op 

den 11 April 1800 werd de E.H. Delebecque als pastor der parochien 
van Steene en Leffinghe aangesteld. Ten zelven jare op 1 Sept. 
werd zyne herderlyke macht tot de kerken van Moere, Slype 
en Zande uitgebreid. In December 1800 gevangen en tot Oostende 
gedurende 3 maanden opgesloten, wierd hy op vrye voeten gesteld. 
Na het concordaat 15 Oogst 1801 was hy opvolgendlyk onder
pastor te Pitthem, 1802; te Rumbeke, 11 Januari 1803; pastor van 
Oostburg, 8 maart 1809; te Boesinghe, 26 maart 181 1 waar hy 
stierf23 Juni 1843. Op 31 mei 1810 noemde hem Napoleon 



ridder van het eerlegioen, welke eer hy weigerde. 
1801 - 0802 E. H. Petrus Josephus Bleyenberghe, zoon van Joannes 

en Maria Theresia Maertens, te Gent op st Salvators parochie 
den 9 Januari 1738 geboren. Met Sinxenfeest 1802 begon 
men opnieuw den goddelyken dienst in de kerken ( die ge
sloten waren geweest) te verrichten. 

1802 - 1814 E.H. AMANDUS Josephus Canneel, te Brugge in 1750 
geboren, onderpastor 'te Maldeghem, Kanonik der Collegiale 
kerk st Salvator, weigert den eed van getrouwigheid aan het 
fransch schrikbewind, wordt na het concordaat pastor 
van Steene,. In 1815 ging hy over tot de pastorie van 
Jabbeke, waar hy op den 7 Oktober 1828 overleed. 

1814 - 1830 E.H. Jacobus Josephus Desouter te Brugge 
inl 755 geboren, koorpaplaan van O.L.V. kerk, pastor 
Wenduyne, pasqtor van Steene in 1814, waar hy op 
den 3<len Juni 1830 in den heer ontsliep en per testa
mente eene eeuwige fundatie stichte van maandelyke 
eene gezongene mIS. 

1830 - 1835 E .H. Benedictus Langendonck. Hy be
kwam voor eeuwig de aflaten aan het broederschap 
der h. Apollonia toegestaan. Hy werd pastor van Isenbergh. 

1835 - 1840 E.H. Petrus Jacobus Wancour, te Moorslede 
den 28 Nov. 1793 geboren, trad in het seminarie van 
Gent 1 Oktober 1819, .priester gewyd te Mechelen den 8ste 
Maert 1823, Coadjutor te Denderbelle 16 mei 1823 
onderpastor te Merchtem 8 Oktober 1824, pastor te Steene 
10 Sept. 1835, te Wenduyne 30 Dec. 1840, gaf zyn 
ontslag 19 Oogst 1953, stierf te Brugge de 7 Oct. 
1876. Door brieve van Mgr. Boussen den 26 april 
1836 gedagteekend, geschiede eene nieuwe paal
scheid0ng tusschen Steene en Zandvoorde. 

(Nvdr. Wij vervolgen met de parochieherders van 1840 tot 1903. 

De tekst, telkens maar een paar lijnen in het liber, maar per 

pastoor verspreid op een andere pagina, wordt hier om eco
nomische reden na elkaar gebracht.) 



1800 N.B.( De noot betreft een latijnse tekst van bijna een pagina en werd hier niet 
overgenomen.) 

1804 -1851 E.H. Carolus Ludovicus Vanslambrouck, te Zwevezele de 6 Mei 
1799 geboren, in 1826 te Mechelen priester gewyd, coadjutor en dessèrvitor 
te Damme, onderpastor te Moerkerke ten zelven jare, pastor te 
Steene in 1840. In 1853 werd hy Proost van den Pladyshoek (Deer-
lyk) waar hy het bouwen der parochiekerk voorbereidde en de 
de nieuwe pastoreele woning stichte: eerste herder van de parochie 
st Louis (Deerlyk) in de maand October.1853 ingericht, stierfhy 
op den 12 Juli 1866. 

1851 - 1869 E.H. Petrus Planckaert , zoon van Cornelius en Maria 
Anna Herma, te st Denys op 8 mei 1802 geboren, priester gewyd 
te Doornik den 6 Juli 1828, onderpastor te Waerghem (19 mei 
1830) herder van Steene (10 Maart 1851) en er overleden en 
begraven op 3 Februari 1869. 

1869 - 1873 E.H. Leonardus Neckers, te Gids op 2 november 1824 geboren, 
trad hy in 't seminarie van Brugge den 1 october 1846 en ontving 
op 19 maart 1851, de priesterlyke wyding. Hy bediende de onderpastoryen 
van Vichte (1852) en Beernem (1856), wierd op 10 Februari 1869 pastor 
van Steene benoemd en draagt sedert 29 november 1873 den herder-
staf der parochie van Leffinghe waar hy stierf oud 67 jaar 
5 December 1891. 

1873 - 1879 E.H. Philippus Jos. Bettrnof te Brugge in 1824 geboren 
Leeraar in de Normale school en in het kollegie van Oostende 1854 
onderpastor tot Oostcamp 1872, pastor van Steene benoemd in 
December 1873, bekleedde sedert April 1879 het herderschap ter 
Parochie van Rolleghem, waar hy overleed den 14 Mei 1903. 
Oud 79 jaren en 3 maanden. 

1879 - 1898 E.H. Lodewyck Lawaisse te Ruysseleden op 19 Oogst 
1828 geboren, werd onderpästor te Zedelghem in 1856, te Rumbeke 
in 1869, sedert April 1879 wierd hy herder ter parochie van Steene 
waar hy de prachtige Catholyke school opbouwde, gaf zyn ontslag 
in 1898, ging rusten naar Rumbeke waar hy onderpastor ge 
weest had en stierf 3 Februari 1903 oud 74 jaren en 3 maanden. 

1898 - 1903 E. HB. Joseph Gezelle geboren te Brugge, ge
wezen onderpastor te Lendelede, te Clercken en te Zillebeke 
Pastor te Steene waar hy overleed den 18 Juni 1903 oud 
63 jaren en 4 maanden. 



STENEN ... STENENAARS. 

Met EEN steen kan je smyrr'n; 

je kan ook dr' over vollen. 

Dat is niet vele raars ... 

't is breken of betoalen. 

Ma houdt je de steen'n thope, 

ton meug je dr'op becrouw'n: 

je kut'r èn huus mee moaken, 

ê ferme doening bouw'n' 

Da'k zegg'n wil/'n, me-mensch'n, 

en j{ verstoa my wel, 

o'j wilt êtwot presteer'n 

in 't leven of in 't spel, 

houdt ju/der ton ma thope 

en Joe niet'n alleene; 

't zoudt anders oamen-en-uut kunn'n zyn 

met ·c oude en schoone STENE. 



100 JAAR GELEDEN 

De eerste school : voorbode van een nieuwe parochie 

De bevolkingstoename rond 1900 maakte het noodzakelijk om aan een school te 
denken. In 1906 stichtten pastoor E.H. Louis Masselis, pastoor van Stene, e~ 
moeder Bern arde van de Congregatie van de Zusters van de H .Vincentius à : 
Paulo uit Rumbeke, een school op de Konterdam : de Sint-Lodewijksschool. ·, 

'· 
' 

De school zou eveneens gebruikt worden als kapel. 
In 1907 kwam de onderpastoor van Stene, E.H. Jules Ghyselen, de eerste mis 
opdragen in de school. Er kwamen meer leerlingen en meer zusters. 
Het werd ondoenbaar voor de zusters om telkens van Stene-Dorp naar de Kori
terdam te komen zodat zich de nood aan een kloosterhuis bij de school liet voe
len. 

In 1908 bouwden de zusters een kloosterhuis in de Guido Gezellestraat en na
men er hun intrek. Een jaar later mochten ze er het H. Sacrament bewaren. 
Het oorspronkelijke schoolgebouw stond waar nu de speelplaats is. 

In 1911 werd E.H.Devos pastoor benoemd van de Sint-Katarinaparochie. 
Een parochie die hij zelf uit de grond moest stampen, zonder dat er een kerk was 
noch pastorij. 
Pastoor Devos bleef niet bij de pakken zitten en trok met een heus plan naar 
moeder Bernarde in Rumbeke. Er moest op de Konterdam gebouwd worden. 

Op 14 juni 1912 begonnen de werken aan een nieuw kloosterhuis in de Sint
Jorisstraat en op 15 september verhuisden de zusters van de Guido Gezel
lestraat naar de Sint Jorisstraat. Het schoolgebouw werd ook gebruikt als nood-

---- kerk. De fundamenten van de parochie werden hier gemaakt. 

De school en de parochie groeiden verder uit op een snel tempo. De zusters 
speelden hierin een belangrijke rol. In 1927 werd naast het voormalig klooster
huis in de G.Gezellestraat twee klassen gebouwd. Dit vormde de basis van de 
jongensschool. Weldra zouden er ook onvoldoende religieuze leerkrachten zijn 
om de school te bevolken in 1929 kwam de eerste leke -onderwijzeres juffrouw 
R.Van Elslande en in 1932 werd in de " nonnenschool "de eerste onderwijzer, 
meester O.Hochmont, benoemd. 

Toen de kerk in 1936 voltooid werd kon de noodkerk voor andere doeleinden 
aangewend worden. In 1938 kwam zuster Angelique, zuster Paula opvolgen. 
Zuster Paula was hier één van de pioniers, terwijl zuster Angelique hier gebleven 
is, samen met zuster Ludwina, tot de laatste. 



In 1966 werd het oude schoolgebouw gesloopt en het nieuwe schoolcomplex ge
bouwd. 
Zo zijn er nog tal van feiten waaruit blijkt dat de twintig zusters die hier werkten in 
belangrijke mate hebben bijgedragen tot de groei, niet alleen van de school, 
maar van de ganse parochie. 
Die twintig zusters waren: ~ 
Gabrielle, Dyonysia, Catharina, Paula, Elisabeth, Urbana, Perpetua, Cypria;na, 
lnnocentia, Stephanie, Cornelia, Sebastiana, Anselma, Faustina, Bernadine, An-
gelique, Alphonsine, Hubertine, lmelda en Ludwina. '. 

Op 27 mei 1987 verlieten zuster Angelique en zuster Ludwina als laatsten het 
kloosterhuis in de G.Gezellestraat om weer naar het klooster in Rumbeke te 
gaan. Wellicht verdwijnt hiermee de aanwezigheid van de zusters op de paro
chie voor een lange tijd. 

Tekst gekregen van de koster dhr Eddy PICA VET 

Foto van de oude school : 



25 jaar geleden 

25 jaar geleden kregen de kleuters en leerlingen van het schooltje in Stene-Dorp een 
nieuw speelpleintje. Zowat de hele schoolbevolking van toen, de dertigers van nu, staan 
op de foto die genomen werd in mei 1981 bij de ingebrui~eming van de nieuwe toestel
len. 1981 was trouwens een belangrijk jaar voor het dorpsschooltje dat twee maanden 
later zijn honderdjarig bestaan vierde. Het schooltje werd in 1881 opgericht als . 
"Gesticht van het H. Hart" door de Zusters van Liefde van de H. Vincentius a Paulo v~ 
Rumbeke en werd later een wijkschool van het O.-L.-Vrouwecollege. In 1986 werd de af
deling afgestaan aan het Sint-Andreaslyceum. De klassen werden overgeheveld naar de 
nieuw van het lyceum en het schooltje moest plaats ruim voor de nieuwe pastorie en en
kele woningen. 

Foto: copyright Guido W alters 
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Na de grote oorlog 1914-1918 werd door de' Asiles des Soldats lnvalides Belges' 
diverse huizen ter beschikking gesteld aan zwaar invalide soldaten uit de eerste 
wereldoorlog. 
Hier zien we een huisje voor soldaat RIJS Joseph, 100 % invalide, geamputeerd 
van zijn rechterbeen en zijn linkerarm. Ik heb de moeite gedaan om enkele namid- ... 
dagen een fietsverkenning te doen in de omgeving van de Conterdam, waar nog 
vele oude huisjes staan (Kerkgoedstraat, Zandvoordesteenweg .. ) de Gistelsesteen
weg, de Steense Dijk en omgeving, om een eventueel spoor of juiste locatie te vin
den van dit huis, maar gezien dat veel huisjes ofwel verdwenen ofwel een grondige 
renovatie ondergingen ... niet gevonden. 
Info altijd welkom bij de redactie. 
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