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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. .. \:,~·' 
Deze noodzakelijke werkingskosten laat ons toe dit alles te realiseren. ,· "· ·; 
Graag storting ofwel op ons nummer 001-0688371-38 ofwel in kontanten aan een van onze · / -! 
bestuursleden. Een publiciteit in ons boekje - waarvoor een factuur kan verkregen worden-• kost slechts 12,50 euro per jaar. 1 

' . 
.. . . Waarvoor onze hartelijke dank. .·. • ~ ., • 

Paul Vandewalle 
voorzitter 

Raoul Decrop :, 
penningmeester .·· 

,! • 

Pr.Stefanieplein 17 bus paul.vandewallel@telenet.be ~ 
7.2 059 80 21 83 
8400 Oostende 

Steensedijk 146 
8400 Oostende 

raoul.decrop@tiscali.be 
059 80 08 47 

Katrijn Dhooghe-Compernolle Roerdompstraat 57 katrijn.compernolle@skynet.be 
secretaris 8400 Oostende . .,. 

Eddy Picavet (koster Stene) 
Vertegenwoordiger Cultu
rele Raad 

Robert Lisabeth 
redactie 

Aline Vanslembrouck 

Roland Defever 

Roger Fockedey 

Dirk Coghe 

Stenedorpstraat 146 
8400 Oostende 

Heidebloemstraat 24 
8400 Oostende 

Schorremolenstraat 1 
Gistel 

Gistelsesteensweg 228 
8400 Oostende 

Melkerijstraat 2 
8400 Oostende 

Druivenlaan 16 
8400 Oostende 

059 50 83 27 
0475/367232 
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Oscar Nuyts 
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Nicole Dewûlf 
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8400 Oostende 

Steensedijk 136 ~ ·, 
8400 Oostende 

Heidebloemstraat 28 
8400 Oostende 

Sint-Lodewijkstraat 11 
8400 Oostende 

059 50 00 63 
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Gedicht : Kijk 

Oude gebruiksvoorwerpen nr. 49 Eierklopper 

Roger Fockedey 

Hugo & Reinaert Devos 

Tentoonstellingen 2006 in de oude molen en de Kerk : Herfstexpo 28 & 29 okt. 

'~ Liber Memoralis : Pastors van Steene 

Vijfentwintig jaar geleden .... 

Diverse artikels : 

0000000 

Programma 2007 

Raoul Decrop 

Guido Walters 

Robert Lisabeth 

- Pannenkoekenavond op vrijdag 2 februari 2007 vanaf 18 uur 

- zondag 15 april : de zevende dag 

_,, - de zomertentoonstellingen in de molen 

- de traditionele BBQ ... 

- 1 november tot en met 4 november een tentoonstelling over radio's tot 1960 

0000000 

Redactie: Robert Lisabeth Heidebloemstraat 24 8400 Oostende 
robert.lisabeth@nameplanet.com 059/ 503 l 09 
Eventuele artikels of wetenswaardigheden kunnen altijd hier terecht. 



Kijli 

Iüjh, 
als ik van de zee drink 

lol- de vloed 
weer ebbe wordt, 

"? "f • ~ , .. • '! 

<1,alî ~'>CliJ~lJf l-1~ 

in het natte zand 
VVestmalle 

Orval 

Westvleteren 
en Jupiler 

en Stella, Keite, Geuze 
en Rûdenbach 

tot ik 
1 • • 

uun ::;cnrt,J uen ut.ut 

verzuip 

van weer een nieuwe vloed. 

R.G. FOCKEDEY 



VRIJDAG 2 FEBRUARI 2007: PANNENKOEKENAVOND VANAF 18 UUR 

DEELNAME IN DE KOSTEN SLECHTS 3 EURO, VOORAF IN TE SCHRIJVEN 

GEWENST OP HET NUMMER: 0475/36 72 32 of een e-mailtje naar: 

katrijn.compernolle@skynet.be waarvoor onze dank. 

Enkele recepten: 
Breughelpannenkoeken ½ liter melk ¼ liter water ½ kg bloem 20 gr gist 100 gr boter 100 gr suiker 1 pakje vanillesuiker ½ 
koffielepel zout en 3 eieren 
Zeef de bloem in een kom. Maak in het midden een kuiltje. Maak de gist aan met kop lauwe melk en giet deze in het kuiltje. Strooi de 
suiker en de vanillesuiker op de bloem. Verwarm de melk en het water. Klop de eieren los. Giet de lauwe melk, het water en de eieren 
met kleine hoeveelheden bij de bloem en meng goed door elkaar tot een zacht deeg ontstaat. 
Blijf kloppen tot er zich luchtbellen vormen in de deeg. Smelt de boter en voeg de rest van de melk hieraan toe. Voeg dit al roerend bij 
het beslag. Laat het beslag rijzen op een warme plaats au bain marie gedurende 30 minuten. Smelt een weinig boter of olie, laat heet 
worden. Schep een deel van het beslag in de pan en bak het goudgeel aan beide kanten. Verwarm een schotel en leg hierop de 
pannenkoeken. Dien op met kandijsiroop, bruine suiker of confituur. 

Vlaamse koekenbakken ½ kg bloem 1 liter melk 4 eieren 80 gr.boter 20gr. gist mespunt kaneel, mespunt zout, olie of boter, bruine 
suiker of kandijsiroop 
Maak de gist aan met een kop lauwe melk. Doe nu de melk en bloem beide in een deegkom. Roer goed. Voeg nu al roerend de gist toe. 
Strooi het zout en de kaneel erbij. Voeg de eidooiers toe. Meng goed. Klop de eiwitten tot sneeuw en schep deze door het beslag. 
Dek de kom af en laat rijzen op een warme plaats gedurende 1 uur. Verwarm olie of boter in een koekenpan en schep er het deeg in. (niet 
de veel, anders zijn de koekenbakken te dik) bak ze bruin aan beide kanten. Dien op met bruine suiker of siroop. Smakkelijk ........ . 

. . - .. • · .... . 
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Oude gebruiksvoonverpen: 49 

eierklopper · 

Beschrijving: 

Keukengereedschap dat dient om eiwit, room e.d stijf te kloppen. 
Volledig vervaardigd uit zacht verzinkt staal met houten handgreep. 

lengte: 28 cm 
2 kloppers: diameter 5 cm 
tandwielen: groot: diameter 7 centimeter (34 tanden) 

klein: diameter 2 centimeter (10 tanden) 

Een omwenteling met de greep= 3,4 omwentelingen van de klopper. 

Gebruik en werking: 
De klopper bestaat uit 2 hartvormige kloppers, die worden rondgedraaid met een handwieltje. 
Men houdt de klopper met één hand vast aan het hecht, terwijl men met de andere hand aan 
het hendeltje draait. 

Een druppel sla-olie op de as van het groot tandwiel is het enige onderhoud dat nodig is. 

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



Schilderwedstrijd voor jongeren 

In het weekend van 28 en 29 oktober 2006 ging in de Steense 
molen de jaarlijkse tentoonstelling door de heemkring ingericht 'T 
Schorre Steene. De opzet was om dit keer de Sint-Annakerk van 
Stene in de kijker te plaatsen 
Naast de tentoonstelling in de molen en een viertal gidsbeurten in 
en om de kerk werd er ook een schilderwedstrijd voor jongeren 
ingericht. Wij danken hierbij ook graag directeur Freddy 
Delancker voor zijn vlotte en enthoesiaste medewerking. Alle 
werkjes werden op de eerste verdieping door Roger Fockedey mooi 
als een kleurrijk geheel opgehangen. De prijsuitreiking had 
plaats voor het talrijk opgekomen publiek, vlak voor de officiële 
opening van de tentoonstelling en werd door Gigi Praet als volgt 
toegelicht. 

Toen Roger en ik zelf de taak aanvaardden om als jurylid te 
fungeren konden wij niet vermoeden dat dit niet zo eenvoudig zou 
zijn. Alle werkjes, heel mooi op kleine houten paneeltjes 
gerealiseerd, mochten beslist gezien worden. 
Alle leerlingen van de twee klassen van het vijfde leerjaar van 
het Sint-Andreasinstituut hadden blijkbaar hun uiterste best 
gedaan. De heemkring dacht dat elke klas als groep hiervoor 
beloond mocht worden en schenkt hiervoor aan hun juf elk een 
waardebon voor materiaal voor klassikaal gebruik. 
Maar wij moesten drie prijzen toekennen. Door drie aspekten 
hebben ons hierbij laten leiden. 
1. De originele zuivere en enigszins gedurfde kleuren, wat bij het 

gebruik van plakkaatverf van groot belang is. 
2. De originaliteit van de presentatie van de Sint-Annakerk. 
3. De gedurfde asymmetrische voorstelling 

In die volgorde zijn de winnaars: 

1ste prijs: 
2de prijs: 
3de prijs: 

Yelena Sels 
Ewaut Loicq 
Bert Legein 



De fiere leerlingen van het 5de leerjaar Sint Andreas 



In de verte het oude postkantoor van Stene-nu de V1asschaard 
Verzameling van dhr BAERT Philippe 

0000000 

SLUIT NU AAN BIJ DE HEEMKUNDIGE KRING 'T SCHORRE 

U KRIJGT DRIEMAAL PER JA._L\R 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 l 

0000000 



HERFSTEXPO IN DE MOLEN EN DE KERK op 28 en 29 oktober 2006 

Er was heel wat belangstelling voor de tentoongestelde foto's en documenten in de molen. 
De Sint Anna Kerk toonde uitzonderlijk enkele kerkschatten, het alziend oog van onze 
koster dhr Eddy Picavet zorgde dat deze in een veilige omgeving waren en bleven. 

Heel wat interesse was er ook voor de begraafplaats, de geschiedenis en de bouw van d~ 
Kerk. 1, 

In groepjes van 20 à 30 bezoekers werd er deskundig uitleg gegeven onder de leiding van 
onze gids mevr. Katrijn Compernolle. In totaal werd aan een honderdtal bezoekers uitleg 
gegeven over de heiligen in de mooie glasramen, de sage's en legenden de symbolen, de . 
stenen enz .. . kortom het publiek was aangenaam verrast. 

een sfeerbeeld met enkele aandachtige luisteraars ... en het was dan nog mooi weer op de koop toe. 



vosco 
K.AAPSE '\ViJNEN 

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 



Groot Oorlogsinvaliden 1914- 1918 in Stene gehuisvest. 

_In ons tijdschrift nr.2 van 2006 werd een positieve reactie verkregen van dhr Laurenzo T. 
uit Stene-Dorp dat het huisje te vinden is aan het kruispunt van de Gistelsesteenweg met 
de Zilverlaan. Het pand werd na de eerste wereldoorlog te beschikking gesteld aan groot 
invaliden van de oorlog door de stichting "Asiles des Soldats Invalides Belges" Destijds ' 
werd het bewoond door Korporaal Charles Geldhof. De luifel boven het raam werd inmid
dels verwijderd alsook de luiken, maar de bevestigingspunten kan men nog zien. 
Het huurhuisje rechts (niet op de foto) kreeg een nieuwe gevel met verlaagd dak. 

oorspronkelijk pand 

met dank aan Laurenzo T. /Stene 
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25 jaar geleden 

Driekoningenstoet in Stene-Dorp 

Dank zij de Werkgroep Stene-Dorp was de Driekoningenstoet jaren geleden een traditie 
in de dorpskern. 25 jaar geleden, in januari 1982, trokken een honderdtal kinderen en vol
wassenen, een boerenkar en de drie koningen te paard door de besneeuwde straten. D~ 
kinderen die de ijzige koude trotseerden werden na de rondgang in de bovenzaal van Het 
Vossenhol vergast op boterkoeken en warme chocolademelk. ' 

(Foto© Guido Walters) 



IN MEMORIAM 

Het is de droevige plicht van de Heemkundige kring u te melden dat de beken
de Stenenaar dhr Omer Depoorter is overleden op 27 november 2006. 
Hij was ere-voorzitter van het Feestcomité Stene-Dorp en spelend lid van B.C. 
De Steene Brug en De Ton. 
Tevens was hij de auteur van "Kroniek van Stene - Dorp' 
Onze oprechte deelneming aan zijn familie . 

,Omer Depoorter 
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De meimaand is maar flauwtjes gevierd, item de 
maand van Juni voor het h. hert. -
Voor de meimaand een lof voor het openen en sluiten 
De eerste mis byzonderlyk gerecommandeerd voor O.L.V. 
De loven zyn gecelebreerd op O.L.V. altaar. De laatste zondag 
is er opdracht voor de Congreganisten. 
Wat de h. hertmaand aangaat lezen wy dagelijks na 
de 7 ½ mis akt van eerboet en akt van toewyding aan het h. hert 
en als er geen lof is de litanie van het h. hert, dewelke 
gelezen wordt binst het lof als er is. - Zyn heiligheid 
heeft op den laatsten zondag van Juni den aflaat van Porti 
uncula toegestaan; maar eeuwig weinig hebben deze 
groote gunst te baat genomen. 
Den 31 Juni komen de 2 gekleurde vensters toe ge
maakt door mr Jules Dobbelaer glaskunstschilder van en 
woonachtig Walplaats (place de la Digue) Brugge en ver
beeldende st Anna en st Apollonia waarvoor 500 frs met 
insteken 5 5 5 frs. 
De 24 Juni 100 frs voor eenen harmonium in het klooster 
Het jaar daarna nog 100 frs; De Congreganisten 150, de 
zusters 2 x 40 = 80 frs en 70 frs byzondere giften = 500 frs mr 
de onderpastor heeft de 200 te kort er by gedaan. -
In September gingen de Congreganisten een uitstapte 
doen na Dadizeele binst de negen dagen: dat is goed 
voor ne keer!) Dat was myn sleppen voor minstens 50 frs 
er aan scheuren. - Den 30 Juli wierd begraven Auguste Venneire 
ontvanger van kerk, disch en gemeente. Zyn zoon Louis 
volgde hem in deze bediening op. - De leden van den 
kerkraad leggen uit voor eene gezongen mis met Libera 
hetgeen in 1907 nu reeds driemaal gedaan is en om zoo 
te zeggen wet geworden is - (betaald 7 frs) 



1904 Den 12e stierf Auguste Sanders, nog een kerk.heer en wierd 
vervangen door Livinus V anbelle die nu ook in 1907 overleed en 
vervangen door Francis Depoorter. 
De 12 September trok de congregatie op in Bedevaart naar 
Dadizeele - Vertrek om 7 ure uit Oostende per yzerenweg 
met verandering in Thourout en Rousselaere. Stapten af te 
Ledeghem en trokken op al den paternoster lezen luide op 
ten getalle van 82 (mr de onderpastoren de zusters van 't kloos
ter meegerekend) naar de Basilieke waar mr de onder-
pastor misse las. Na de hoogmis en processie, noenmaal 
in 't gemeentehuis voor één frank per persoon. Daarna 
wandeling in het kasteel en om 3 ½ wedervaart naar 
huis zonder tegenkomsten. Verzettig uitstapken maar de 
nasmaak wat bitter omdat er te veel congreganisten niet 
betalen wilden of vrywillig vergaten te betalen, daarom 
hebben er tot nu toe geen zulke uitstaptjes gedaan 
geweest en 't gaat ook. 
Met den 8 December prachtige Jubilé van O .L. V Onbevlekt 
ter dier gelegenheid wierd de O.L.V. choor geschilderd 
waarvoor aan Claeys 64 frs. De reste van de kerk al binnen 
het jaar daarna in 1905 <lont coût 245 frs. 
Tegen den biddag van 1905 eene witte dalmatiek 
voor 55 frts. - Een deel van het dak vermaakt (1 April) 
waarvoor aan Jonckheer van Eerneghem 135,20 frs en aan 
Claeys voor berd 66,35 frs.- Brackx schilderde de Sa
cristie voor 85 frs (20sten Mei 1905) Witten van de voor
gevel 37 frs; het heeft geenjaar gehouden. - Yzeren 
grillage voor het kruis al buiten op het kerkhof om de 
vogelen te beletten er hunne vuiligheid te doen: als ook 
grillage aan de gekleurde vensters tegen het werpen van 
steenen van wegens de schooljongens die op het kerkhof 
spelen niettegenstaande het meermaals herhaalde verbod. 



De 8 Mei 190 5 sterft zuster Angèle, eene gediplomeerde 
zuster die de hoogste klasse gaf en wordt met eenen mid
delbaren dienst begraven: het was eene uitstekende goede 
zuster van elkendeen bemind en nogthans, o patria! o mores 
geheel weinig ouders in den begravingsdienst. Dat is hier 
waarlyk en letterlyk gevolgd: die niet en eet , niet en bidt 
als zy naar de maaltyd niet gevraagd en zyn, gaan 
zy naar den dienst niet. 
Den 21 Juli de jubilé van 75 jaar der onafhanke
lykheid in Belgie wierd flauwtjes gevierd hier ter 
stede: buiten eenige vlaggen, geheel dunne gezaaid 
en ' s avonds verlichting in de pastorie, onderpastorie 
het klooster, was er niet veel uitgemeten. De burge
lyke en geestelyke overheden, met de schooljongens 
die van de gemeente elk een vaantje kregen en 

gmgen 

al zingen van Brackx of de eerste buize, ' in groep 
naar de hoogmis en bleven tot na den 
Te Deum; waarna uitdeeling van een koeke aan 
al de jongens ( dit laatste had natuurlyk meest byval. -
Met September 1905 komen de 6 eerste statien van 
den nieuwen knlisweg toe. 
Vermaking van het dak der kerk 12 april 1906 
aan Jonckheere schaliedekker 356 frs aan Claeys 
voor berd 204 frs. - Op het einde van Mei komen 
de 6 laatste statien van den nieuwen kruisweg 
toe : - De nieuwe school aan de Conterdam 
wordt met April aangelegd en met den 1 st

en 

Oegst betaald 12500 frs. 
Kamerkiezing voor den helft der vertegenwoordigers 
onder andere voor onze vertegenwoordigers. -



Katolieke meeting in de zwaan op 0 . H. Hemelvaart 
24 Mei , aangekondigd den zondag te vooren. De 
Liberale kopstukken van Oostende komen met rond 
de dertig om tegen te spreken en de meeting te 
beletten. Mr V anderheide katolieke representant 
begint zyn prachtige redevoering om 9 ure stipt 
wordt gedurig onderbroken, zoodanig dat eenige 
jonge, moedige katolieke Steenenaars gekitteld en 
misnoegd het niet langer konden dulden en al die 
Oostendsche blagaaimakers buiten smeten en eene 
ferme pandoering voor kwittancie gaven. Het was 
gelyk tooverwerk, in een oogenbliksken was geheel 
de zaal gekuischt en gezuiverd van al die beslag
makers en ze gingen of beter ze vloogen naar 
huis al dnlipneuzen; zy en hadden in 't geheele 
hen daarniet aan verwacht. En iedereen zei : 
't is wel besteed, zy en hebben maar wat zy ver
diend hebben. - 'S anderdagsavond, lyk al de 
uilen, kroopen zy met 150 opgeraapte en 
uitgekochte sloefs, - weer uit naar de plaatse om 
hunne eer te herstellen; maar al wat zy doen 
konden was, wat roepen en tieren tegen de 
pasters en de papen, een pinte drinken en voort
gaan: er was geen gebenedyde ziele om hen 
te aanhoren. - Zy zullen voorzeker per naasten 
niet meer wederkeeren, en 't is best, want het zou 
nog schuwer kunnen gaan; De kiezing is aller
best uitgevallen voor de kaloten: drie represe
tanten tegen éénen Liberaal: Laus Deo ! -



De brandverzekering wordt van <lees jaar erzien 
maar de somme blyft de zelve, het eene vennindert 
het ander valt er uit en eenige dingen worden als nieu
we bygevoegd. De raad blyft de zelve Compagnie 
houden: Le Loyd beige. -
Mr Coghe professor van 't Collegie van Oostende 
predikt de passiesennoenen met veel byval. 1907 
De kiezing voor de gemeenteraad kleine helft 4 leden 
heeft plaats op zondag 20 October. De groote man 
is de schoolmeester Bn1ynooghe, aangebleven in den 
schoolstryd, liberaal in 't herte, en de vier mannen 
die moeten herkozen worden waren over jaar niet al 
te straf naar zyne goeste en hy <lachte toen wat blau
wer gasten te bereiden; maar daar zie: er komen 
er vier nieuwe op, en beeld u die schelmerie in : 
zy durven alvoorens naar de pastors loopen eer zy 
zich stellen, ergo alea jacta est, en hy loopt naar 
de oude, belooft hun zyne ondersteuning en een zeke-
re en verpletterende zege. De nieuwe tegenstrevers hebben 
durven een soort van aanval tegen d' oude drukken; 
maar zyn gescherpte pen en zyn hoogdravend 
schoolmeesters vlaamsch zal hy ze zoo plat slaan als 
eene luis: er moet nogthans eene verandering aan 
de liste komen. De Burgmeester Emile Roose die altyd 
voor Liberaal aanzien geweest is (int' duikertje nogthans 
aan den pastor verzekert dat hy katoliek is) is goedge
keurd; de schepen Delaere die geen pilaarbyter en is, 
algelyk, tot nu toe, de zondag naar de eerste 1nisse 
gaat en zich niet zal vemedeeren met de pastors 
hunne stemme te vragen, is Bruyns allerbeste 
Candidaat; de andere schepen Luca is om zynen principien 



gansch overeenstemmende met 's meesters, was, is en 
zal altyd Bn1ynooghe's hertennagel blyven; de vierde enkel 
lid, Annand V andenbussche is misschien wat te rood en 
ongetwyfeld moet hy de nieuwe leden gunstig zyn, 

onbermhertig 

bygevolg moet hy ' buitengesmeten worden en voordee
lig vervangen door Liven Deschacht die noch naar 
kerke noch naar kluize en gaat. Met zulk eene 
liste, moet men ten minste honderd stemmen 
boven zyn: en als de schoolopziener den meester 
vooren legt dat het gevaarlyk is voor hem zich met 
politiek op eene gemeente bezig te houden en wie 
weet hoe de stemmingen soms willekeurig zyn roept 
Bruynooghe triomphant uit: Wel zeker dat wy zullen 
winnen en verre boven zyn, daar valt geen twyfel 
aan: en by onmogelyke, moeste Velle (tegenstrever) 
aan 't hoofd komen, ik geef zoo even myn ontslag. 
en Lacy ! zie hier den uitslag der gemeentekiezing 20 October 
Getal stembriefjes 538 
Witte en ongeldige 7 
List n° 1 stembrieven 243 
List n° 2 " " 
List n° 3 " " 
Gepanacheerde 

Meerderheid 266 
Delacre Leon : Schepen 24 7 
Deschacht Lievin 246 
Luca Chs schepen 240 
Roose Emile 248 

Rosseel: 7 

274 
5 
9 

531 

Ameloot Emile 
Defever Pieter 
Lamote Jan 
Velle Emile 

Gekozen door de meerderheid Velle en Ameloot 
Door evenredige vertegenwoordiging Roose en Delaere 

269 
261 
257 
273 



aan den Minister 

Eene klacht wierd ingediend ' tegen V elle Steenbakker 
te Steene woonachtig te Oostende en ingeschreven alhier. 
In een eerste enquest wierd V elle verworpen en de 
Kiezing van Steene ging goedgekeurd worden. Maar 
door het eeuwig loopen , schryven en wryven by Gouverneur 
deputes permanents en alle soorten van invloed hebben-
de mannen, werd een tweede enquest gedaan en 
en dezen keer was V elle behouden en de Kiezing 
van Steene goedgekeurd na meer dan drie 
maanden op het eind van Januari 1908. Den 
eersten vrydag van Februari eerste vergadering 
in welke de nieuwgekozenen hunnen eed af-
leggen en twee schepenen gekozen worden 
August Vermander voor 4 jaar en Cam. Delaere 
voor acht jaar met 5 stemmen, tegen 4 aan V elle. 

(nvdr. 
In het liber is de rest van deze pagina blanco. Ik maak van 
deze ruimte gebruik voor enige toelichtingen. 
Het lang evangelie in het sappige taaltje van pastoor Lodewijk 
Maselis loopt hier stilaan ten einde. Er resten ons nog twee 
bladzijden die ik integraal overneem. 
Zijn onmiddellijke opvolgers ("nazaten") hebben weinig of 
waarschijnlijke niets genoteerd.(*) Hun vermelding (in een korte 
latijnse tekst) is, voortgaande op het geschrift, vermoedelijk 
het werk geweest van E.H. Richardus Hollebecq, die na een 
- voor ons weinig relevante lijst cijfergegevens- besluit met 
zelfs zijn opvolger aan te kondigen. 

(*) Eerlijkheidshalve moet ik hier pastoor Henricus Leroeye 
vermelden die een lange oorlogskroniek niet in het liber opgenomen, 
neerpende en die reeds in talrijk afleveringen in eerdere jaargangen 
van ons tijdschrift verscheen.) 



Anno 1907 In de Octaaf van Allerheiligen zyn er vier hon-
derd communien uitgedeeld geweest. Mr de Pastor 
en Mr de onderpastor prediken over ander jaar de 
passie sermoenen. Die de passie gepredikt heeft moet 
geen sermoenen meer prediken op de hoogdagen. 
Van <lees jaar predikte de pastoor de passie en mr 
de onderpastor de hoogdagsermoenen. -
In den wyk gans nieuw gebouwd, Oost gelegen 
van den Thouroutschen Steenweg, komt een Dominé 
in partiklier huis tweemaal te week preek hou-
den, hy tracht byzonderlyk jongens aan te trekken, 
geeft met kersdag eenige kleine belooningen met spek
ken en suikergoed, en doet op iedere vergadering 
een liedje zingen. Eenige gemeene kerels doen mede 
en veel jongens uit nieuwgierigheid en verlekkerd op 
belooningen trekken wekelyks op. Deze verprotestan
tering is reeds begonnen van over tien jaren, 
maar neemt gelukkiglyk niet toe, verre van daar 
nu in 1907 ligt het protestantizeren te kwynen 
en in korte maanden zal het verdwenen en 
vergeten zyn. - Utinam -
Anno Dm 1908 is het deel van Steene gelegen over 
den Boulevard of beter binnen den Boulevard ontrokken 
aan de parochie en gegeven aan de nieuwe parochie 
van het heilig hert, waarvan de eerste pastor mr Polidor 
Vanhoutte is. 
Anno Domini 1909 heeft de heer pastor V anhoutte 
eenen knechtenschool gebouwd, gegeven door de Broeders 
en geopend met September, er zyn reeds 230 kinders 
van de eerste week. - Vele knechtjes van aan de 
hooge barrier Steene trekken naar deze school 



Ongelukkiglyk heeft de stad Oostende eene prachtige 
school gebouwd en geopend langs de Stuyverstraat Maria
kerke waar er reeds 300 knechtjes en byna zooveel meisjes 
naar toe trekken; en lacy nogal veel van Steene. 
De catechismus is gegeven in deze zoogezegde 
onzydige school door den eersten pas genoemden onder
pastor van het heilig hert mr V anbesien. 
Na veel schryvens en wryvens is het eindelyk gelukt 
te mogen misse lezen in de school van de Contredam. 
Mr den onderpastor Julius Ghyselen bineert en na 
de 7 ure mis hier, gaat by naar de Contredam de 9 ure 
mis lezen. Op zondag 31 October was de eerste mis voor 
Stemgée schoemnaker op den Contredam. Er was eene 
offrande, die ik toegstaan heb aan M1 den onder-
pastor ( quamvis oblata sint pastoris) zonder nogthans 
myne nazaten te willen verbinden. De intentien van 
deze gelezene missen, om 9 ure gestelden tyd, is 3 frs 
Eene aanvraag is gedaan ( hetgeen ongetwyf eld zal 
toegestaan worden) aan de gemeenteraad om de 
bylaag van den onderpastor van 150 te brengen 
op 300 frs - Eene billyke schadeloosstelling voor 
de lastige reize nuchter naar de Contredam 
alle zondagen en verplichte feestdagen. 
De nieuwe leden van de gemeenteraad 
hebben in de school van 't klooster eenen zwynen 

ingericht 

bond ' ( of beter eenen bond om de ingeschrevene 
zwynen van de leden te verzekeren tegen 
één frank per trimester voor ieder verzekerd zwyn) 

want 

met volle goeden uitslag ' van de eerste 
ingeschreven 

week waren er by de honderd leden ' op 
zondag 24 October 1909. -



Y< ous Henricus Leroeye -
Pastor sëe Anna de Steene a mense Septbris 
1910 usque ad annum 1919 

Antea erat Director Corttaci -
Durante bello translatus in Germania per notabile 

Parochiano noto 

tempus - ab aliquo ' ob malevolentiam inimicis delah1s 
et accusatus 

Y< us Dus A.matus !Jerlamont 
Pastor in Steene a mense Decembris 1919 
antea parochus in Boesinghe -
Demissionarius mense Augusti 1924 factus est 
Director Ostendé:E - (Oudenannenhuis -Petites soeurs) 

Y< us ous 7jirminus Vansteenhrugghe ex A.velghem 
Pastor Sëe Anné:E de Steene a mense Augusti 1924 
antea IEconomus Minoris Seminarii Rollarii 
promotus tgm Parochus in Beveren apud Ro-
larium 22 Martii 1930 
Instituit Confederationem "Heilig Hartebond 
pro VITIS -

,e,is ous Y<icharc/us Hollehecq 
natus in Ooteghem 1876 vicepastor in Luin
gne per 24 ½ annos -
Pastor Ecclesic:E et Paroccic:E Sëe Anné:E de Steene 
die 22 Martii 1930 
(nvdr. Hij liet de pastorie restaureren en betrok een jaar een andere woonst) 

Het herstel der Pastorij wierd gedaan door de 
kerkfabriek aangezien de Pastorij als haar 
goed herkend is - De kostenwaren 88795,60 frs 
Subsidie der gemeente 29589,53 frs 

" " provincie 14799,25 frs 
Samen_ 44397,78 frs - 44397,78 

Aandeel der kerkfabriek 44397 ,82 
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Kent u de heemkundige kring 
" 't Schorre Steene"? 

. .., . 
'' . . 

J-!:. ,'•·•. ,:. 

··. Wij stellen ons graag even voor: 
. ', 

Heemkundige kring " 't Schorre Steene" : 

gesticht 28/02/1978 in het jaar van het dorp 

.-, t ~:Y. "' 

tl' . • -,. ~ .. 

.,. . 

... ,ll"'t .' 

• heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene levendig te i 
houden, via tekst en beeld. .. .:....· 

' ' . ' . ' .. 
komt samen in de molen van Stene-Dorp 

richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van het dorp. 
n: 

:, .•, _i!a,- • ,r .-:1. ~- •t- 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-
avond " en een busuitstap . , . -. . ,. . . _ .. . . 

. t ~ >-'r ~. ~,. . ! ~r 

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

' < , 
.,,'.-~ \ . ~-- ... ,-,,,..'-"··. ' ' > i' .,. ,. - ,. . - "~ .,, .. .. ~ 

< ,,. .. "7,., 

... ,. . ~ Een vereniging is maar sterk oor aar e e ♦ ..... 

, 
~--'" .- ... : ,r~ 

~ t • ,.,:+: ... -

Daarom doen wij een warme oproep aan alle sympathisanten in en rond Stene. 
Sluit u aan bij onze heem kring voor slechts € 7 ,50 door storting op ons 
rekeningnummer: 001-0688371-38 van Oostende ' t Schorre. 
Iedereen is welkom en dank bij voorbaat. 
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