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* Woord vooraf 

* Voorbije aktiviteiten : - Algemene vergadering 5mrt ll. 
- Zevende Dag van 16 mei ll. 

* "Oorlogskroniek van een dorpspastoor "(lste deel) 

* Oude gebruiksvoorwerpen : Snij-ijzer 

* Zomerprogramma KUNSTEXPO in de molen te Stene 

P. V andewalle 

Pastoor H.Leroeye 

H.Devos "Vossehol" 

* HEEMKRING op STAP: Zondag 1/08/99 busreis naar Ieper en Mesen 

* Zomergedicht Roger F ockedey 

*W . . d ? 1stJe at .... 

* Ledenwerving & Kent U de Heemkring ? 
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Woord Vooraf : 

• 
De zomer is traditioneel voor onze Heemkring een periode 

van diverse activiteiten. Graag willen wij dan ook leden attent maken op deze gebeurtewssen. 
'. 

In de eerste plaats moeten wij een reeks tentoonstellingen in de Molen aanprijzen. Ieder 
weekend van juli en augustus hebben wij in de Molen een artiest te gast. Zij brengen nieuw 
en gekend werk. 

Op 1 augustus gaan wij op uitstap. Zowel leden als familieleden als sympathisanten worden 
uitgenodigd op een busreis die ons naar Ieper en Mesen brengt. Maar daarover meer details 
verder in dit nummer. 

Even traditioneel is de jaarlijkse barbecue van en door de Heemkring . Ook daarover vindt 
men meer in dit nummer. 

Verder wensen wij U nog een prachtige zomer toe. 

Paul V andewalle 

Voorzitter. 



* ALGEMENE VERGADERING : 

Dit jaar werd op vrijdag 5 maart laatstleden onze jaarlijkse Alg. Vergadering 
gehouden in de molen waarbij alle leden uitgenodigd waren . De mindere opkomst dit jaar 
was te betreuren . 

i 

Zeker als men weet dat de gehouden voordracht door onze Voorzitter Paul V andewa1le 
1. 

over het Ontstaan van Vlaanderen , de Slag der Gulden Sporen en de dood van Maria van 
Bourgondië zeer vlot en in een ontspannen sfeer werd naar voor gebracht. 

Volgend jaar laten wij U allen de nieuwe datum kennen samen met het aansluitende thema 
die ons geschikt lijkt om over uit te wijden. Wordt vervolgd .... 

* ZEVENDE DAG : praatshow met 3 mensen op het podium 

De molen mocht dit jaar voor het eerst in mei '99 de grote groep belangstellen
den begroeten voor zijn jaarlijkse Zevende Dag. De molen was gevuld van voren tot achteren 
met leden en sympathisanten. Daarvoor onze dank. 

Naast Stenenaar René Bogaert en Oostendenaar Gerard Brackx mochten 
wij ook ons door de Media gekende gezicht Nadine De Sloovere ontvangen op de praatstoel. 

Het bleek iedereen wel te bevallen en de verhalen die we te horen kregen boei
den alle aanwezigen. Zoals vaak, hadden de afwezigen ongelijk. .. 

Het is een traditie om een Zevende Dag van de Heemkring te organiseren. 
Vroeger deden wij dit in november , maar door het feit dat de herfstvakantie door velen wordt 
aangegrepen om er even op uit te trekken , hebben wij besloten deze datum te verleggen. 

Hopelijk kunnen wij U volgend jaar weer een boeiend programma aanbieden en 
zal de opkomst even talrijk zijn zodat we tijdens en na de pauze onze Heemkas nog kunnen 
laten aandikken. 
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Rustig gelegen aan het Ste-Anna-kerkje te Stene-dorp ... 

Slenedorpslraal 29 - 8400 OOSTENDE (Stene-dorp) · Tel.(059) 70 01 99 

Aangenaam verpozen in een rustiek kader 
Speciale dronken - Uitgebreide keuken 

oude gebruiksvoonverp1m 

P. DENECKER 
Bouwonderneming 

Vloeren, faiencen en verbouwingen 

JUBILEUM 1974-1999 

Gsm : 096/ 80.89.54 
Tel: 059/50.75.47 

Btw: Be 766.216.559 
Zilverlaan 23 Oostende 



Oorlogskroniek van een dorpspastoor : 

Enigszins onverwacht zijn wij in het bezit gekomen van een uitgebreide tekst • 

over de gebeurtenissen die zich tijdens de eerste wereldoorlog te Stene 

hebben afgespeeld. De tekst is geschreven door eerwaarde heer Henricus 

Leroeye. Leroeye was de negenendertigste pastoor van de Sint-Annaparochie 

te Stene. Hij volgde in 1910 eerwaarde heer Ludovicus Maselis op en bleef 

hier tot 1919. Dan werd hij pastoor in Moorsele. 

Het relaas werd pas na de oorlog meestal chronologisch en als een soort 

memoires door hem opgetekend. Op het einde lezen we: 

"Bijna alles wat ik hierboven geschreven heb, moest ik uit het 
geheugen schrijven omdat al mijn aantekeningen en papieren 
gestolen werden .... . zekere data zijn mij ontvlogen en daarom 
heb ik mij dikwijls moeten verhelpen met te zeggen omtrent 
welken tijd het gebeurde." 

De leden van onze heemkring 'T Schorre kunnen van af dit nummer van ons 

kontaktblad in opeenvolgende afleveringen met de kroniek kennis maken. 

Wij menen dat het afdrukken van de tekst in het oorspronkelijke ( zeer goed 

leesbare) handschrift van pastoor Leroeye hier een meerwaarde betekent. 

Tenslotte gaat onze dank uit naar de heer Freddy Hubrechtsen van De Plate 

die ons de integrale tekst, afkomstig uit het Archivum Episcopale Brugense 

bereidwillig ter beschikking stelde. 

Veel leesgenot ! 
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Taverne-Tapasbar 

"Casa Domecq" 

n-~ekdagen: vanaf 12.00 11 tot 2-1.00 u 
Zat-, :011- en feestdage11: va11af 10.00 1t tot ... 

s/11iti11gsdag: do11dadag 

Steense dijk 60 
8400 Oost1;ndç Tel.: (059) 80 43 41 

Restaurant - Taverne - Grill 

't Pomptje 
De! spt!cialist ,an Cotc! à ros 

""Ribbc!tjö t!n Brochetten - Scampi~ 
gt!grild op la, astent!n. 

kJaè Ja:; opèn ,·an;1f IS uur 101 23 uur 
2'1tèrJa:;. rnm.b:; én fè.: stJag~n J0,,r10rènJ opèn ,·;1n 11 .30 uur tut 23 uur. 

Sluitin:;sJag: wuèn,Jag. 

Oudstrijderspkin 2 
8-WO STE'.\:E-DORP 

Oost.:mk 

\':maf 17.00 u. T .:1. 059/51 19 -+6 
fa, 059/31 36 7 l 

Pri,é 059/31 33 50 
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* Gebruiksvoorwerp: Snij-ijzer 

L. 160 mm. 
Br. 30 mm. 
D. 4 mm. 

* Materiaal : Volledig uit staal vervaardigd 
met een afbeelding van een wolf 
die waarschijnlijk de logo was 
van de firma. 

. •. ' 
,__ "-'î.<>-n..---: ._,~ * Gebruik : Men gebruikte het toestel om 
~-~-- ·~---- '-

0 

buitenschroefdraad te snijden. 
· Het toestel bevat verschillende -~ --,. ! 

·, i , _(i 

. ···~ -: 
maatopeningen zodat het de moge
lijkheid gaf, verschillende draadtypen 

te snijden. (zeer fijn) 
Zo werden metaalvijzen en staaf
schroefdraad gemaakt. 

Het toestel hoorde waarschijnlijk thuis 
bij een uurwerkmaker. 

Het toestel is te bezichtigen in GASTHOF VOSSENHOL (Stene-dorp) 
Hugo Devos & Zoon 
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Restaurant - Herberg - Tea-Room - Feestzaal 

de Vlasschaard 
B~ M.Therèse 

dagschotel steaks • palir.g • snacks 
ruime keuze aan de kaart • 80 soorten speciale bieren 

zonneterras • banketzaal 60 ;::ersonen . 

rou\\maaltijden en vergaderingen (ook op maandag en dinsdag) 

. -
Nieuw "Maondmenu" 

lekker - fijn - democratisch 

Ges:oten maandag en dinsdag 

OUDSTRIJDERSPLEIN 5 STENE-DORP TEL. 059/80 38 01 

INVOERDER VAN DE FIJNSTE KAAPSE WIJNEN 

l<aapse __ ~ijnen 
• :-.· . ~ ~~ .. . 

GROOT en KLEINHANDEL 
iedere zaterdag gratis proeven 

nieinv adres vanaf 1 mei '99 · 

Karperstraat 2 
Industriezone 
8400 Oostende Tel: 059/70.50.44 

Fax: 059/70.35.15 



ZOMEREXPO'S 1999 
HEEMKRING 'tSCHORRE 

* 9-15 juli : René Devriendt 

*16-22 juli: Georgette Praet & Roger F ockedey 

*23-29 juli : Trees Boudry 

*30 juli- 5 aug : Francky Maes 

*6 aug - 12 aug : Monique Colman & Rita Palet 

*14-15 aug : GROEPSexpo avondmarkt 

*16-26 aug : Sonja Helmont 

*27 aug - 3 sept.: Redgie Van Troost 



In Vlaanderens velden staan de papavers rood 
tussen de kruisen, root aan root ... 

JohnMcCrae 

DE HEEMKRING TREKT ER OP UIT ! 

Op zondag 1 augustus trekken we met een autocar langs enkele belangrijke 
sites uit de eerste wereldoorlog. 
We vertrekken om 13u.30 stipt! aan de kerk van Stene-do_!J)...:... Via Koekelare 
gaat het dan naar het Duitse kerkhof van Vladslo, waar wij in alle rust de meer 
dan 25 . 000 graven kunnen bezoeken. We vergeten uiteraard ook de beelden van 
Käte Kollwitz niet. 
Via Diksmuide rijden we daarna naar Ieper. Voor een bezoek aan de 
tentoonstelling "In Flanders Fields" trekken wij in totaal drie uur uit. U kan uw 
bezoek aan deze schitterende evokatie van de eerste wereldoorlog dus zo lang of 
zo kort maken als u dat zelf wil. Het bezoek kan aangevuld worden door een 
wandeling op de oude vestingen van Vauban, een bezoek aan de Sint
Maartenskathedraal, een terrasje ... Aan u de keuze. 
Vanuit Ieper vertrekken we om 18 uur naar Mesen, waar wij het nieuwe Peace 
Park bezoeken. Dit Park met zijn Vredestoren werd vorig jaar ingehuldigd door 
de Ierse presidente Mary Mcaleese, in aanwezigheid van de Engelse koningin. 
Wij rijden daarna terug naar Ieper, waar wij "The Last Post" zullen bijwonen 
aan de Menenpoort. Voor allen die dit nog nooit meemaakten : dit is een unieke 
belevenis. 
Ondertussen zal het meer dan acht uur geworden zijn. Hoog tijd dus, voor een 
natje en een droogje. 
Wij worden om negen uur verwacht in gasthof 't Voshol in Leisele voor een 
gegarneerde boterham met een Grimbergen van het vat. 
Tenslotte keren wij tegen middernacht terug naar Stene-dorp. 



De kostprijs voor deze uitstap bedraagt slechts 750 frank per persoon. 
In deze prijs is alles inbegrepen: autocar, fooi chauffeur, ingang museum en 
avondmaal in Leisele. 

Wie graag mee wil, schrijft vóór 25 juli in bij Paul Vandewalle, Albatröslaan 
15, 8400 Oostende ( tel. 059/80.21.83) en stort het bedrag van 750 frank per 
persoon op rekeningnummer 001-0688371-38 van de heemkring 't Sch~e 
Steene. 

Het aantal plaatsen op de autocar is beperkt tot vijftig; u hebt er dus alle belang 
bij zo vlug mogelijk in te schrijven, wil u er graag bij zijn. 
Zoals gewoonlijk zijn familie, vrienden en sympathisanten welkom. 

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten op zondag 1 augustus. 

Wat een tapijt. Klaprozen, een miljoen. 
Hectaren vermiljoenen bibberatie. 

Het bestuur. 

Maar als je 't mij vraagt moesten deze roden doffer zijn. 
De dood heeft hier zijn kleur verkeerd gekozen. 

Herman De Coninck. 



Alle dagen vers brood : open van 7 .30u tot l 8.30u 

Specialiteit : - boerebrood 
- zes granen 

Gesloten op woensdag 

*BAKKERIJ STENE* 

--~-----· ·•--------------

Molenctarshztis Carpe Die,n 
Uitgebreide kaart • Mogelijkheid tot organiseren van feestjes 

Traiteurdienst aan matige prijzen 
.. 

PRACHTIG ZONNETERRAS MET ZICHT OP 17E EEUWSE MOLEN ! 

Wij z'jn e!ke ecg open van 11 u30 tot sluitingsuur. 
·t Keuker.r;e is open ven l 2u tot l 4u30 en ven l 8u tot 23u 

Zondogovcnd tot 22u. Gesloten op mocndog en dinsdag. 
·s Nomiddcgs Tee-Room met verse pcr.ne~oeken en heer!ij;<e desserts 

STENEDORPSTRAAT 4 SfENE-DORP TEL. 059/80 57 84 j 
----------
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UIT SYMPATHIE 

LEEF VERSTANDIG 

FIETS GEZOND 

KOOP UW FIETS 

Grill 

Hztize Gezelle 
Specialiteit : Vleesbrochette 

Open op maandag, donderdag en vrijdag vanaf 18 uur 
Weekend vanaf 11.30 uur 

Gesloten op dinsdag en woensdag 

STENEDORPSTRAAT 27 STENE-DORP TEL. 059/80 71 28 



WIST JE DAT ...... ???? 

- onze Heemkringkas heeft de inkomsten en de uitgaven van het afgelopeli 
werkjaar '98 kunnen gelijk houden. Dit is goed nieuws. 
We gaan er dus op vooruit ! 
Dank hiervoor aan de sponsors van ons Periodiekje en ook aan de dorstigen 
die laven op onze bijeenkomsten aan de bar in de molen ... 

- onze jaarlijkse BBQ die de Heemkring organiseert in de Molen gaat door 
op vrijdagavond 10 september tegen een democratische prijs .... 

- Raoul Decrop en Georgette Praet opnieuw fiere grootouders geworden zijn • f. 
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Wij stellen ons graag even voor : 

Kent u de heemkundige kring 
" 't Schorre Steene " ? 

De heemkundige kring " 't Schorre Steene" : 

werd gesticht op 28 februari 1978. W ij bestaan dus 20 jaar ! 

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

is gehuisvest in de molen van Stene-dorp : meer dan een bezoek waard ! 

richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van het dorp. 

geeft aan plaatselijke kunstenaars de kans hun werken tentoon te stellen in de molen 
gedurende de maanden juli, augustus en september. 

denkt ook aan de kinderen : wij houden een jaarlijkse kinderrommelmarkt met "molenworp". 

geeft voordrachten, organiseert een "Zevende dag", een barbecue, een "zieltjesavond". 

geeft drie maal per jaar een tijdschrift uit voor de leden met daarin heel wat nuttige 
informatie. 

wil aandacht hebben voor Stene-dorp, maar evengoed voor de Konterdam, de Meiboom, 
Stene-Statie, de Hoge Barriere en de Nieuwe Koerswijk. 

Een vereniging is maar sterk door haar leden. Daarom doen we een oproep aan alle 
sympathisanten en geïnteresseerden : Steun ons en sluit u aan bij onze heemkring. 
U kan lid worden door het storten van 250 frank op het rekeningnummer 
001-0688371-38 of door het rechtstreeks betalen van dit bedrag aan één van onze 
bestuursleden. 
Iedereen is welkom. 


