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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. · ; 
• t.,.. ~-t=ol,_ l~"- ..__~ l'l'f.., . ,:. ,._,., .... r 

Paul Vàndewalle 
voorzitter 

Waarvoor onze hartelijke dank. i,/~~ff~\~~·'.:·· ·: •· · ,· 
Pr.Stefanieplein 17 bus paul.vandewallel@telenet.be 
7.2 059 80 21 83 
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8400 Oostende ·r. . ;~ 1-------------------------------------------~ 
Raoul Decrop 
penningmeester 

Steensedijk. 146 
8400 Oostende 

Katrijn Dhooghe-Compernolle Roerdompstraat 57 

raoul.decrop@tiscali.be 
059 80 08 47 

katrijn.compernolle@skynet.be 
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Eddy Pica vet (koster Stene) 
Vertegenwoordiger Cultu
rele Raad 

Robert Lisabeth 
redactie 

Aline Vanslembrouck 

Roland Defever 

, • •.;•l_. 

Stenedorpstraat 146 
8400 Oostende 

Heidebloemstraat 24 
8400 Oostende 

Schorremolenstraat 1 · 
Gistel 

Gistelsesteensweg 228 
8400 Oostende 

0475/367232 "'•,· 

059 70 39 25 

robert.lisabeth@nameplanet.com 

059 80 89 91 
alinevanslembrouck@hotmail.com 

059 50 5150 
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Dirk Coghe 
,r.)l>.,:;_;,.; ~ ... ':.... • ,... 1 

• 1ll r · · .~ ::: Druivenlaan 16 059 70 09 64 .. , 
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Hugo Devos 

Oscar Nuyts · 

Derdeyn hilde 

Nicole Dewulf 
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Stenedorpstraat 29-31 059 70 01 99 
8400 Oostende reinaert@telenet.be 

Gistelsesteenweg 369 
8400 Oostende 

Steensedijk 136 
8400 Oostende 

' Heidebloemstraat 28 
8400 Oostende 

059 50 00 63 

059 50 7811. 

059 70 73 08 
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INHOUD 

Gedicht : Aarde Roger Fockedey 

Tentoonstelling van de Kunstenaars 2007 in de Oude Molen Stene Dorp 

Oude gebruiksvoorwerpen nr. 50 " Wasstamper" 

31ste Paardenzegening 3 juni om 15 uur 

De Zevende Dag 

Vijfentwintig jaar geleden ... 

Liber Memoralis 

0000000 

Programma 2007 

De zomertentoonstellingen in de molen 

De traditionele BBQ 

Hugo & Reinaert Devos 

Stene op Hol 

verslag door Robert Lisabeth 

Guido Walters 

Raoul Decrop 

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 059/50.31. 09 

. Artikels, programma's, foto's of documenten van Stene kunnen hier terecht voor · 
eventuele publicatie in het maandblad. 



Aarde 

Soms 
als ik 

naar de hemel verlang 
leg ik mij 

plat 
op de grond. 

Ik heb je zo lief 
aarde. 

R.G. FOCKEDEY 



Tentoonstellingen 2007 in de Oude Molen 
Stene Dorp 

Van vrijdag tot donderdag 

van 15 juni tot 21 juni 

van 22 juni tot 28 juni 

Tine Devos en Huguette Couttenier 

Sonja Helmont 
059 802712 

van 29 juni tot 5 juli Sonja Helmont 

van 6 juli tot 12 juli Franky Maes 

van 13 juli tot 26 juli Gigi Praet & Roger Fockedey 

van 27 juli. tot 2 aug Godelieve Vancraeynest 

van 3 aug. tot 9 aug Christine Opsomer & Gh Depoorter 
059 803604 

op 10 aug. tot 16 aug. Mia Tommelein & Roger Jooris 
059 700532 

van 17 aug. tot 23 aug. Nicole Lefevre & Suzy Maekelberge 
059 507723 

van 24 aug. tot 30 aug Willy Vanheersch 
050 331991 

weekend 1 en 2 sep K 2 

vrijdag 7 september barbecue voor de leden 

weekend 8 en 9 sep K 2 



sist e PAARDENZEGENING 

y;vrar' 

Stene op hol 

Steense 
Poldeifeesten 

2006 

De herdenkingstegel van vorig jaar voor slechts 2 euro 



31 ste P AARDENZEGENING 

ZONDAG 3 JUNI OM 15 UUR op het DORPSLEIN VAN STENE 

INGERICHT DOOR HET COMITE "STENE OP HOL" 
Voorzitter: Mevr. Anaïs Drieghe 059/50 88 90 

Op het programma : 

Om 15 uur de paardenzegening op het dorpsplein 

Wedstrijd voor de mooiste combinatie 
ruiter en paard 
menner en paard 
paard en ponny 

Een hoefsmid zal een boerenpaard warm beslaan 

Ponnyritten 

Huifkartochten 

Steense Polderfeesten 

Jachthoornblazers 

Expo in de Molen door kinderen van het 5ae en 6de leerjaar met als thema: 

HET PAARD 

Herdenkingstegel van 2006 te koop voor slechts 2 euro 

Bij overschot wordt de tegel 2007 ook te koop aangeboden. 



Oude gebruiksvoorwerpen: 50 

Wasstamper 

Beschrijving: 

Houten steel met onderaan dubbele stolp in verzinkt ijzer of koper met daarin gaten. 

lengte: 110 cm 
breedte stolp: 20 cm 
gewicht 1,350 kg 

20 

40cm 

Gebruik: 

fig. 1 fig.2 

Vroeger gebeurde het eigenlijke wassen nadat het wasgoed gekookt was. Dat gebeurde eerst 
met de hand, op een wasbord of met een wasklopper. Later verscheen de wasstamper (fig.1), 
waarmee men al staande en zonder de handen in het water te steken, het wasgoed kon 
stampen of stuiken, d.i. door stoten schoonmaken. 

Werking: 

De buitenstolp zit aan de steel vast, de binnenste beweegt door middel van een veer. Dankzij 
de gaten, en eventueel een kogel, ontstaat er telkens een zuigende beweging (zie fig.2) 
Met de stamper wast men over het algemeen in een kuip. 

bron: mot - Grimbergen 
Het voorwerp is te bezichtigen in het Gasthof Vossenhol. 
DevosH&R 



DE ZEVENDE DAG 
ZONDAG 15 APRIL 2007 

Het evenement bij uitstek voor de Heemkundige Kring 't Schorre greep plaats in de 
molen van Stene op zondag 15 april na de algemene vergadering. 
Drie interessante en sympathieke sprekers kregen de gelegenheid, dit onder de 
deskundige leiding van voorzittèr-moderator dhr.Paul Vandewalle, om gedurende een 
twintigtal minuten hun verhaal te doen. 

Dhr. Joël NIEUWENHUYSE 

Geboren te Oostende in 1939 verhuisde het gezin tijdens Wereldoorlog II naar 
Oudenburg en dit tot 1943 waarna voor de Conterdam tot 1965 en daarna de 
Gistelsesteenweg te Stene werd gekozen, dus een Stenenaar in hart en nieren. 
Joël volgde het O.L.V.College om daarna via het hoger niet universitair onderwijs af te 
studeren als logopedist. 
Hij is sinds 1996 directeur van het Centrum voor Gehoorrevalidatie en Logopedie vzw te 
Oostende, voorheen was hij er diensthoofd sedert 1972. 
Er zijn 54 personeelsleden waarvan 36 fulltime gespecialiseerde medewerkers 
waaronder logopedisten,kinesisten, ergotherapeuten. 
Het Logopedisch Centrum is er niet enkel en alleen voor patiënten die niet of slecht 
kunnen praten, maar tevens voor o.a. gehoorgestoorden,geriatrische of mensen met ADH 
problemen. 
De aanmelding gebeurt via de verwijzende geneesheer die dan een aanvraag richt aan 
het Ziekenfonds en dan in principe de goedkeuring verkrijgt. 
Er worden diverse onderzoeken gedaan : het geheugen, kinetisch, motorisch, 
ergotherapeutisch met een tijdsscreening van ongeveer 2 maand waarna de revalidatie 
kan beginnen. Ongeacht het gehoorstadium kan daaraan verholpen worden met de 
technologie welke dagdagelijks verbetert o.a met elektroden die chirurgisch rechtstreeks 
in het gehoororgaan worden geplant, zelfs bij zeer kleine kinderen. Het is immers zo dat 
Kind en Gezin alle kinderen screent op het gehoor. Conclusie: het systeem werkt zeer 
goed. Het Centrum wordt echter té klein en er wordt ijverig gezocht naar een grotere en 
betere locatie, immers grond vinden te Oostende is niet meer evident. 
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DE ZEVENDE DAG (2) 
ZONDAG 15 APRIL 2007 

De tweede gastspreker : 
Dhr. Guido DESCHACHT 

Geboren in 1953 en woonachtig te Zandvoorde deed hij zijn studies Industriële 
Wetenschappen aan het V.T.I. om vervolgens af te studeren als Industrieel Ingenieur 
electro - mechanica aan de K.I.H. op de Zeedijk te Oostende. 
Hij startte als bediende bij Rosenbauer(gesticht in 1930) te Oostende welke deel 
uitmaakte van een internationale groep met hoofdzetel in Oostenrijk. 
De perikelen met Rosenbauer Nederland maakte dat de Belgische afdeling werd 
afgevoerd naar Nederland in 2002. Oostende had toen nog 13 mensen in dienst. 
Een opportuniteit voor Guido. Hij zag zijn kans om als ondernemer te starten en het 
bedrijf over te nemen op 25.2.2002. Om 15 uur werd het overnamecontract getekend ! 
Een datum dat hij wellicht nooit zal vergeten. 
Het bedrijf kreeg de naam Fire Tecknics en verhuisde van de Torhoutsesteenweg naar 
Bredene. Een geslaagde keuze want nu werken er 22 mensen en een uitbreiding naar de 
site van Plassendale dit jaar getuigt van het dynamisme van deze onderneming. 
Fire Tecknics heeft een eigen productie van brandweerwagens en drijft ook handel in 
ziekenwagens, brandweerladders ... 
De klant heeft de vrije keuze welk chassis (Volvo,Man,Scania,Mercedes) zij wenst. Bij de 
overheidsklanten gebeurt de bestelling via aanbestedingen. De verdere afwerking is 
maatwerk en dit met inachtneming van de geldende opgelegde regels. 
Voorafgegaan van 2 jaar administratie (subsidiedossier Overheid) 1 jaar constructie door 
8 man, kan een brandweerwagen dus na drie geleverd worden. 
Speciale brandweerwagens zijn er voor de luchthavens: 2 motoren van 1300 PK en een 
snelheid tot 140 km per uur, 12000 liter water, schuim en poeder.Brandweerladders 
variëren van 30 tot 55 meter hoogte waarop een waterkanon gemonteerd kan worden, 
dus zonder brandweerman. Zoals vele knowhow bedrijven vandaag is het vinden van 
speciaal opgeleid personeel dé grote moeilijkheid vandaag : het bedrijf wil immers 
uitbreiden naar 35 man personeel en is dus op zoek naar technici, plaatslagers ... 



Verzameling van dhr MAJOR Walter 

0000000 

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 

• 
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DE ZEVENDE DAG (3) 
ZONDAG 15 APRIL 2007 

De derde gastspreker : 

Mevr. Gerda BRUGMANS 

Geboren in de Sinjorenstad en vandaag moeder van 5 kinderen, deed zij haar humaniora 
studies in de "Kaaistraat" namelijk het St.Andreasinstituut. Vervolgens studeerde zij af 
als advocaat te Leuven. 
Een blijvende herinnering was de stage bij meester Jan Felix. 
Gedurende vele nachten en talloze herhalingen bereidde zij haar eerste pleidooi met 
succes voor, waarbij nog rekening moest gehouden worden met de plankenkoorts. 
Na de stage betrok zij een eigen kantoor te Leffinge waar vele landbouwers een beroep 
op haar deden. De politiek is haar ook niet vreemd vermits zij er kon zetelen als 
gemeenteraadslid. Echter, na de fusie van Leffinge met Middelkerke, besloot zij om 
naar de magistratuur over te stappen, een oude droom. 
Een achttal jaar lang was zij verbonden aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, 
daarna postuleerde zij naar het Hof van Beroep te Gent waar zij l ste Voorzitter werd bij 
de Burgerlijke Kamer. 
Een 60tal Raadsleden en 10 Kamervoorzitters zijn verbonden aan het Hof voor Oost-en 
West-Vlaanderen. De Burgerlijke Kamer zetelt er lx per week en verdeelt verder de 
taken naar de gespecialiseerde Kamers. 

Mevr. is ook verbonden met het A'l Damiaan te Oostende. Sinds 1999 in de raad van 
bestuur en daarna in 2005 als voorzitter. 
De algemene tendens in de ziekenhuissector zijn de fusies in de grote steden : H.Hart te 
Roeselare, St.Jan te Brugge en de fusie te Kortrijk van 5 ziekenhuizen. 
In Oostende zou een soortgelijke fusie kunnen ontstaan tussen het H.Serruys en A'l 
Damiaan. Alhoewel er 2 verschillende politieke culturen zijn (er zijn nog geen 
gesprekken bezig!) is dit niet onmogelijk te noemen vermits eenzelfde situatie bestond in 
Dendermonde en het project een goede afloop kende. 
Een uitdaging ! 



vosco 
KA,APSE WIJNEN 

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 



25 jaar geleden 

"De Steense Groep 2": 30 Steense kunstenaars 
~ 

Na de geslaagde kunsttentoonstelling "De Steense Groep" (meer dan duizend bezoeker's) 
tijdens het Allerheiligenweekend in 1981 waaraan 33 kunstenaars uit Stene of die nau~e 
banden hadden met het dorp deelnamen, volgde in het Pinksterweekend in 1982 een tw~e
de groepstentoonstelling van de 30 koppige "Steense Groep 2" die meer dan 1.500 bezoekers 
lokte. Telkens zorgde de heemkring 't Schorre Steene voor een brochure met biografieën 
van de deelnemers en getekende portretten door William Lievens. De kunstexpo's vonden 
plaats in de Ridderzaal boven Het Vossenhol in Stene-Dorp. 
We drukken hier bij de foto van 25 jaar geleden af tijdens de opening van de tentoonstelling 
van "De Steense Groep 2", genomen eind mei 1982 op de trap van de binnenkoer van de es
taminet. De deelnemers waren Fernand Aneca, Luc Blomme, Yvonne Borny, Sabine Bulcke, 
1{arel Campe, René Coucke, Yves Degrieck, Karel Degroote, Vic Dekeersgieter, Noël De-

--man, Guy Heirreman, Nicole Houben, Gert Jansen, P.P. Keters, Myriam Maes, Josien 01-
ders, Bart Provoost, Imre Sabo, Agnes Vandaele, Bert Vandenberghe, Roger Vanste
chelman, Redgy Van Troost, Walter Wynsberghe, Arlette Vereecke, Frans Verkempinck, 
Jozef Vermeersch, Marleen Verplancke, Magda Verschaeve, Etienne Zanders (Stefano) en 
Oscar Zeebroek. (Foto © Guido Walters) 

Foto: copyright Guido Walters 
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Alles was opgedaan April 1931 -
In April is de Pastor Hollebecq de vernieuw
de Pastorij gaan bewoonen. 
In 1931 herstel van Kerktoren - Dak en 
goten - regenbakken geplaatst ten gebruike 
der Kerk en der bevolking daar het ge
bruikbaar water bestaat uit regenwater 
en bij vele lieden ontbreekt -
De kerk ondernam het herstel 
De kosten beliepen 31027frs78 
Subsidie der Gemeente 10342,59 

" " Provincie 5171,50 
" " Staat 4651,54 

Aandeel der kerk 10862,15 
In 1932 wierd de voorgevel der Kerk en deuren 
buiten alsook de Kerk binnen geschilderd 
in olieverf - te voren was het witsel en matau
lin. 
In 1932 Nieuwe vensters in brandglas - Zes 
in de beuken - door de Keukelaere Vader en 
Zoon van Kortrijk bewerkt - de kosten belie
pen ---- (niet vermeld) 

DeParochianen en andere weldoeners van 
Luingne en onbekenden hebben geholpen de 
kosten te dekken 
(nvdr.) 
Na hele opsommingen van de milde gevers vinden we voor 
de eindafrekening naast het jaartal 1932: 

Ontvangsten 
23433,00 

Het saldo werd gebruikt voor 

uitgaven 
22984,70 

beplanting hof 394,5 
Rekeningen voor 
H. Hartebond 53,80 en meer 

(eindsaldo) 0 



Richarclus Hollehecq accepit 9/lustrissi
mam cxcellentiam acl confirmationem 
clanclam pueris Sêe Anna= cle Steene 
clie 13 '}unii 1935 -

Nominatus est tamquam parochus 
S ti Richarcli in }:Jreeclene clie 4 
Martii 1936 9nstallatus clie 22 
JVlartii a Rc1° Aclm. Domino Deca
no '}os. Desmet ---

Acl successionem suscipienclam 
nominatus est in JOaroccia S tée 

Anna= cle Steene 
Reverenclus Dominus Nes

tor Loclewyck vicepastor 
cle Oost-Rooseheke - proficiat! 

Acl mu/tos annos !! 

Die 13 Martii 1942, nominatus est R.D. Lode
wyck parochus Ecclesiae S1 Catharina Contredam 
ipsique successit R.D. Vermeersch J. vicep. in 
Ledegem. 
Benoemd de n 13 Maart, trad hij in bediening 
op 1 April, den woensdag van de goede week; -
zonder aanstelling door Z. E.H. Deken, aangezien 
zij gedaan werd, samen met de benoeming door 
Z. Ex. Monse4f gneur den Bisschop 

.. 



Gezien Steene gelegen was in het spergebied der kust 
te Roeselare 

werden de noodige papieren aangevraagd ' om de huisvesting 
van Ledegem te verplaatsen naar Steene en een vervoer toela
ting voor de voerman de meubels over te brengen. -

Het duurde tot in Juni , vooraleer de toelating verleend 
werd - op zaterdag 13 Juni , drie maanden na de benoeming 
werd de pastorij betrokken. 

In December kwam het bevel van de Kreiskommandatur 
van Bn1gge , dat de pastorij moest ontruimd worden -
alle pogingen, onder meer door den Heer Burgmeester Francois 
in werke gesteld, mislukte - en de 21 st

en werden de meubels 
die er pas stonden, opnieuw afgeslagen en weggebracht - een 

Torhoutsche steenweg 

deel bij mr Codron gewezen koster der parochie ' en een ander 
op den zolder van het klooster. Als woonst betrok de 
Pastoor de twee spreekplaatsen in 't klooster een als woon-
plaats - keuken - spreekplaats - eetplaats - een als slaapplaats 

Op 8 Februari 1944 kwam Z. Ex. M. Lamiroy, onverwachts 
een bezoek brengen - in betrek met de waarschijnlijke ontrui
ming der parochie. - Hij belastte den E.H. Pastoor , hem on
middelijk te verwittigen, zoohaast het bevel van ontruiming 
zou gegeven worden - onmiddelijk zou Hij dan , volk en vervoer 
sturen om alle kerkmeubels naar Brugge te laten over-
brengen. Na een kort bezoek aan de éénplaatspastorij 
de 2 klassen der zusterschool en de kerk vertrok Z. Ex. naar Oostende 

In den loop van 1944, werden vier huizen afgebroken 
langs den Torhoutschen steenweg, en drie langs de steensche straat 
en verschillende andere opgeeischt voor soldatenverblijf. 
Onder meer het huis van mr Codron, zoodat de Pastoor verplicht 
was zijn meubels die daar stonden opnieuw te verhuizen. Deze wer
den geplaatst bij Georges Michiels niet ver van daar, maar 't duur-



de niet lang , of overstrooming werd die familie ge
dwongen hun huis te verlaten - zoodat de Pastoor nog eens 
zyn meubels mocht weghalen - die hij dan, met die uit 
het klooster naar Ieper liet omvoeren. Ook de familie 
Soetaert werd verplicht omwille van het water hun 
hof te verlaten. 
In Mei werd door de schooloverheid, ministerie en bis-
dom bevel gegeven de klassen te schorsen - omwille van 
't gevaar voor de luchtbombardementen - ook in het colle-
ge van Oostende werden de leeraars naar huis gezonden. 
Met het gevolg dat er voor onze kerk geen mislezer mee 
ter beschikking stond. Daarom werd de 3de mis weggelaten 
(ze was er lang niet meer nodig - maar iets dat bestaat 
afschaffen is altijd moeilyk. Op de 1 steen de 3de zondag, kwam 
een leeraar, gewoonlijk E.H. François bestuurder van 't klein 
college die in Oostende bleef, biecht hooren voor de leden 
van den H. Hartebond - en ging dan mis lezen bij de zusters 
der armen. - Niettegenstaande veel moeilykheden 
bleven de bonden bestaan vooral die der vrouwen en 
dochters bleefboeiend. (betrekkelijk) 

den zondag 

De vroegmis (gelezen) opgedragen ' voor het tydelyk en geest
lyk welzijn der afwezigen, werd vervangen door een gezon
gen mis (als 't mogelijk was) tie van het Onbevlekt Hart van 
Maria, den vrijdag - de opkomst is tamelijk. -
In den loop van Oogst werden veel menschen in Oostende 
en Steene verwittigd dat ze de gemeente moesten verlaten 
omtrent geene gaven er gehoor aan. - ten anderen er was 
geen mogelijkheid meer - geen vervoer meer - de militaire 
gebeurtenissen in Frankrijk gingen een onverwachten gang 
en iedereen vroeg zich af war er hier gebeuren zou 
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Gezien de geweldige verdedigingswerken hier opgericht 
was er zeer veel gevaar dat er zou gevochten worden 
en dan stond ons het ergste te verwachten. God zij dank 
't viel anders uit. In de verwarring door de gebeurtenissen 
in Frankrijk veroorzaakt werden door de legerleiding bevelen 
en tegenbevelen gegeven - paardenwagens werden opgeeischt 

Ten gevolge van de zware en de terugtocht begon - op maandag 4 september kwamen 
ontploffingen op de hofstede speciale troepen om de bunkers op te blazen - de grootste wer
van Th Vermeersch werd den langs binnen vernietigd, der kleinere totaal tot ontplof-
v- e>:l schade veroorzaakt fing gebracht. Zonder de menschlievende tusschenkomst 
aan vensters en daken van een oberfeldwebel zou dit vernietigingswerk voor de plaats 
ook de schone kerkven- en de bewoners een schrikkelyken afloop gekregen hebben 
sters werden erg toegetakeld De kleine bunker in den voorhof van Arth. Delanghe' s woonst 

tusschen pastory en klooster toen 

bevatte 60 groote mynen en 60 groote granaten; ' de ploeg 
vernietigers ter plaats kwam werd hij door den oberfeld-
webel tegengehouden - en weggestuurd. Toen ik rond 7 u. 
van de kerk kwam werd ik door hem aangesproken - hij 
vroeg mij te helpen zorgen voor mannen om die mynen 
weg te dragen - Zooniet zegde hij, moet alles de lucht in. 
En blyft er zeker geen huis meer recht. Op verzoek van 
den schildwachter en andere, kwamen de mannen af, en 
het gevaarlyk tuig werd weggedragen en gevoerd en 
in het antitankkanaal geworpen. Voor die eerlyke daad 
van menschlievendheid dient den onbekenden oberfeldwebel 
dank gezegd en ook en vooral de goddelyke voorzienig-
heid. Die zich van dien man bediende om ons allen te sparen. 
In den nacht tusschen maandag en dinsdag begon de plunde
ring door de bevolking (weinig gezinnen uitgezonderd) van de 
huizen en barakken waar de soldaten gehuis-
vest geweest waren; meubels, eetwaren alles werd weggesleept. 



Ook de pastorij kreeg bezoek - een groote ruit werd uitge
haald en gebroken en de prachtige clubs weggestolen 

zakken kleine beschuiten 

evenals de eetwaren ( doozen vleesch en groensel) die 
in den bunker in den hof en in den salon verborgen 
waren. Den dinsdagmorgen vroeg zijn de laatste 
soldaten zingend vertrokken - en na de mis ben 
ik onmiddelyk in de pastorij teruggekeerd en 
voor het avond was, was al het noodige ter plaats 
om er te vernachten. - De volgende dagen werd 
al het overige van het klooster overgebracht en kon 
ik na 21 maanden opnieuw in de pastorij thuis zijn. 
Deo Gratias ! - Het is vanzelfsprekend dat de toestand 
van het huis veel te wenschen overlaat - deuren, ven
sters , elektriche leiding enz - zijn in deerlijken staat. 
De plankenvloer boven die reeds voordien slecht was 
is nu geheel slecht. Nochtans, alles ingezien - na 28 
maanden militaire bezetting - is de toestand nog 
betrekkelijk goed. 

1945 De engelsche bezetting brengt geen beternis in den 
zedelijken toestand reeds deerlijk gehavend door 
de eerste bezetters - Integendeel, veel vrouwen en 
meisjes, die vroeger op afstand bleven van 't solda
tenvolk, laten zich gaan. Men zegt dat een engelsch 
officier van de belgen getuigde: de kinders zijn schooiers, 
de mannen zijn dieven en de vrouwen zijn sletten. 
Overdreven is dit zeker, maar jammer genoeg voor 
te velen is het de waarheid - en de schuld ? zoowel 
aan de engelsche soldaten waarvan de meerderheid 
alle begrip van eer en fatsoen verloren hebben, als aan 
onze verwilderde jeugd, die met de meeplichtigheid 

" 
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der ouders op elk gebied bandeloos geworden is - van ouderlijk 
of zorg 

gezag ' geen spraak meer - tot staving - een meisje van nog geen 
14 jaar gaat meermaals per week naar 't bal - bevrijding' s bals 
en andere en in de late uren gaat de moeder haar te gemoet 
met avondmantel opdat ze geen kou vatte; - 0 tempora o 
mores! -
De mannelijke jeugd - ook schooljongens, is meer verlekkerd 
op oorlogstuig - handgranaten - obussen - mittrailleuzen 
enz. - elken avond vuurwerk met fusées enz - De menschen 
die er last van hebben - en vreezen voor ongelukken -
want die kerels maken het zoo bont dat ze handgran-
ten werpen bij woningen - beklagen er zich over bij 
ouders en gemeentebestuur - 't baat niet . In school en 
kerk wordt er tot vervelens toe op aangedrongen dat de 
ouders toch wat strenger toe zien - niets baat. - Iedereen 
verwacht zich aan ongelukken - en feitelijk, 't komt 
zoo ver. - Op 4 april wordt een knaapje van 10 jaar gedood 
- het hoofd af gerukt - door de ontploffing van een obus 
waaruit hij de fusées wilde weghalen - zijn makker 
11 jaar oud - een echte deugniet - die hem had meegenomen 
en aan 't werk gezet ontsnapte - bewust van 't gevaar was 
hij op afstand gebleven. - Iedereen was verontwaardigd 
maar 't is telaat den put gevuld als 't kalf verdronken is. 

April 1945 Op 8 April werd E.H. Roger Vanhoutte, zoon van August 
en Adelaïde Mylle tot Priester gewijd. - OP 9 April 
droeg hy zyn eerste H. Mis op in de parochiekerk. 
Op 12 April zijne plechtige eeremis. - de nieuwe priester 
wordt ten huize afgehaald en stoetsgewijze naar de kerk 
geleid waar alles op zijn beste staat een groep studenten 
in uniform, met trom en clairon stappen aan de kop 



volgen, de misdienaars met kruis en kandelaars, 
de assistenten, E.H. Ameloot M. en E.P. Defever, oblaat 
de nieuw gewijde priester en de E.H. Pastoor - allen in 
kerkgewaad - gevolgd door de familieleden en tal-
rijke parochianen. De kerk loopt bomvol - het gele
genheidssennoen wordt gehouden door E.H. Dugardin 
onderpastoor te Rekkem - aan de offrande komt geen 
einde - 400 gedachtenissen werden uitgedeeld. 
Het feestmaal greep plaats in de school van 't kloos
ter. - Alles liep goed van stapel, in choro et in 
refectoria - niet de minste hapering - de eenige scha
duwvlek in dien zonnigen dag was de afwezigheid 
van Gustaaf den jongsten broeder van den wijdeling - die nog 
niet uit Duitschland terugkwam. 
Een heerlijke en deugddoende dag voor de parochie 
die lang in het geheugen zal blijven - en waarschijn
lyk in de eerste tientallen jaren niet meer zal voor
komen - aangezien er geen studenten meer zijn. 

Vicii, 21 Maeii 1941 ( te Steene)) 

+ (kort getekend) 
(naam?) 

(beide onleesbaar) 

1946 Op 24 november verkiezing voor de gemeenteraad. 
Huidige samenstelling: 7 Kath. - 1 liberaal 3 socialisten 
Drie partijen dragen kandidaten voor: C. V. P. - socialisten 
kommunisten 
Uitslag: 7 kandidaten van de C.V.P. 

4 " " de socialisten. 
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Kent u de heemkundige krin·g 
" 't Schorre Steene"? ••:•,;;, 

:. · Wij stellen ons graag even voor : 

Heemkundige kring" 't Schorre Steene": •' 

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

' . . 

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

• · komt samen in de molen van Stene-Dorp 

• richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van het dorp . 

• geeft aan de plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid om hun werken ten toon 
te stellen in de molen gedurende de zomermaanden .. ,, . 

""1~ ,-:"'" , 

• 

,, ' 
• t< 

,r.. ., ,.-t 

geeft voordrachten, organiseert een " Zevende dag ", een BBQ, een " Zieltjes- ~-~ .;ç-~ 
avond" en een busuitstap . ,-· ;,j~ ·. ·. 

• 

••• l 

\ 

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

, .,. ~-1: 
.t .'1, ..... -~ 
-,.~4t' ;~~~ 

·· ·: Een veremgmg is maar sterk oor haar lede 
- ~. ~, • , ..? r ~ 

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