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BIJ DE AANVANG VAN EEN NIEUW WERKJAAR 

Met een wat men noemt u ouder1-1etse winter " die ons .in de sfeer 

van veel heemkundiRe gebruiken, tradities en attr ibute n b r acht, heeft 

dus het tweede we1'kjaar van onze heemkl'inr; "' tSchot're" een a a nva nt~ 

~enomen. 
\-lanneer deze tekst verschijnt, zal l,ot al wel eind februari. zi,jn, 

rnaar toch houd ik eraan al onze leden en simpatisanten een voorspoedit{ 

1979 toe te wens en en de hoop uit t e drukken dat dit nieuwe jaar ook 

voor onze lc1•in1; vruchtbaar aan ideeën, initiati.even en werkkracht mar; 

zijn I Ik dank alle medewerkers van 1978 voor hun inzeL en verwacht 

ook ve,~er op hun steun te mo~en rekenen. 

Onderhavige aflevering van ons tijdschrift bevat een oproep van de 

sek-c·etaris alsmede een statin(~Sformulicr tot hernieuwing van de bij

drage. Ik hoop dat alle leden vlot hun lidkaart zull en hernieuwun en 

dat we ook heel veel nieuwe aanslui tiur~en zullen mOf.':en lioeke n 1 

Na onze sti.cht.ing einde febr uari 1978 kende "' t Schorx·e" een ee1·ue r 

aarzelend e e rste levensjaar. Boe kon ht:t ook ande1's ? Lic. Paul Vanue 

walle zei op een van onze laatste bestuursvergaduringen: "dat we 

eerst vier à vijf jo.ar geduldig moe t e n arbeiden eer we vleugelvaa t op 

volle toeren zul l en lcunnen draaien". liet moge voor ons een troost; en 

een aan,no€llliging z ijn. 

lloe dan ook, afgezien van onze publikatie s : he t suksesvoll e kijk

boek ove[' het ou,le Stene, samengesteld door seltreta ris lf. De Smedt , 

en ons pe .r ioliiekje, dat driemaal vet•scheen en 2:iencier oc;en ve·rbeter t 

en meer arrnsla~ krijgt, wer den on2:e aktiviteiten een bee tje overdon

•lerd, om niet te zeggen op13evre ten ,door het "Ja a r va n he t Dor p" . 

Ik h e b e en vooroordeeltje tegen al die"ja ren van .•. " . Nog z eer 

onlangs las ik e r1~ens d a t het "Jaar van het Dorp" heeft aangetoo nd 

hoe dood d e dorpen z ijn. Een pessimistische vaBtste lling die wat ~e 

lijkloopt met die s chompere konstatatie na het e inde va n het " J a a r 

van de Vrouw" destijds : we zijn nu weer in d e " eeuw" va n de ma n 1 ! 1 

I k wil maar zef~e;en : wanneer h e t "Jaar van het Dol'p'' voorbij is, mars 
de aandacht voo r het dorp nie t ver slappe n I Dut i s voort1l de töak 

voor een heernkr irw; a ls de onze . Want indien de kwatun[.!;e n g e lijk hebben 

die beweren d11t d i e "Jo c>en van .•• " wellicht e nke l wor den iu1,~estcld om 

z e ke 1·e h e .i.li~~c o li fnnten in h e t zonnetj e te l a t;en s t a a n, ku1111en 11e 

voo r <.Ie t o ekomst nop; op dergelijke vondsten :rekene n. Welli cht b:i n uen

ko~t e en "Jan:r van het Paorcl", want d ie beeste n st e rve n ook al uit. 



Of e.Jn "Ja;,c von de Onbespoten Appel" : al even noodzakelijk 

1979 14ordt nu het 1'Jaar van het Kind". Iel!ereen is alweer opgetrom

meld om zijn duit in het zakje te doen. Ook "'t S~horre" zal wel zijn 

steen~je bijdca8en. Op de bestuursvergader ing v~n 16 januari jl. we~

t1en reeds ideoën geopperd over ons per~odiekje van bijdragen over dit 
onder-weq), l~en typisch heemkuHdig thema overigens. 

Nutti.ge suge;esties hiernopens kunnen steeds worden voorgelegd bij 

het bestuur, alsook allerlei tips en ideeën voor de werking; van onze 

heem lering in het alu;eroeen . 

Met deze oproep moge ik dit inleiclend ~,oordje bes lui ten, in de hoop 

dat het de .inlBidinr,; voor een rijkgevuld jaar mag zijn! 

Marcel VANDAMME 

Hoofdman 

HERNIEÜWEN LIDKAART 1979 

HOE? - door stortiug van 200 fr. (gewone leden) of ook van 500 t'r. 

(ereleden) door middel van bijgaand stortingsbulletin op 

he t LS.L.K. nr. 001 - 0688371 - 38 van de Heemkundige Kring 

't Gcbor.ee, Steense Dijk 1 1~6, Stene - Oostende 

door storting van voornoemd bedrag is dan natuurlijk e;ans 
het , gezin lid van onze kring. 

- ons periodiekje zal u dan gratis toegezonden worden, 

- ook uw fa1ni lieleden en vrienden kunnen bij ons lid wordeu. 

DANK VOOR UW S'l'BUN EN ME.DEWE'RKING. 

H. DB SMEO'r 





TEXTIEL E. D' HONDT -COLPAERT 
TORHóUT~TWG. 8f> 

"PETii PARÎ~" oo~.'rENDE 

f>OETÎEK BÎeDT Ut 

• .DAMEnKLeED'JE'ë. iH .I>c. MATeli 4:2.. TOT 5Lf 
• VER~CJ-IÎL-~NDE MOJ:>ELLEN. 

,. ~Loe:2..EN " 6LÄ"Z.~R'' 
• TiE.NER. K.LEE[).:)E$ '' E::>RÎG.tTTE l:>CNt-iARC>'1 

• TRÎC.OT EN~EMl:,LE':> '' SIUFER." 

• ROK.KEH ''HAMMER." o( '• GR.AHDERATt--1 11 

• UN•E.KE KOL~K.Tte PULLS, C.flR.DÎ6AHS 
• Rot<.KEH iH \IER~U-l•LLE.Nl::>E MODeL.Lët1: 99S:f 
• PRALHTÎCöE: 6AMMA 5,~AALf:.: ,199f . . ' 

. • VOOR. V 5,pe.e,1AAL V1TC..EkOZ.Et-t : 5f'OtiSHANDl:>OEJ<Eti 
··vo~~ti''LAKE.N~"UC.O" eN ~'KC.Ll)~ÎEVE. FRAl-l~E TAFE.L-

?i' Of'Etti MAANDAG TOT Î.ATER.DF\0 9-12. • -t"!. .~O · 11/.~0 . NAPPEti · 

t 
• liet boekje "St;ene een dorp in de stad" samengesteld door 

Her\rj_ lle Smed t is nog s teeds te verkrij[sen bij voornoemde, 

Stem1se dijk 148 - Oostende door storting van 250 frank(+ 16 fr. 

ve1·ze 11J ingskosten) op nr. 001-0069646-?6 



GASTHOF 

"VOSS[N~OL Il 

5TEHEDORP5TRAAT 

STEHE 

BAKKERLJ 
J. p DE':>MEDT 

CóTUÎVER~iR.AAT, 201.f, 
'6400 · OO~TENDE 

TEL .(_059) ':/o .Lf2. .o 1 

SPEc.i A L.ÏTEÎTEH 

Boe.ReH BROOD Eli 

l'-RAMiE.K 

HErïDR1 X' 
fv V[EVOEDERS 

OOK KONUHEKORRE~S 

EH KiPPE:VOE.R, 

COLPAERT LUÇ 
SCHORREDtiK. 11-, . 
~400 . 005TENDE · !:>Te.NE 

!F0~71 

GARAGE ST. ~1-IR15TOPl-lf 

WAR5C.HAU5TRAAT,,,29, 

H~oo ·005TENDE 

TEL. (osg) 7().1j'.59 

JilDJ;Jil 



,· ,. 
'--___ / ' ~·:.. 

----=-- --~ 
- ~-~::..-

-:_-___ !-:· 



IK FLUISTER IN JE HAREN 

Ik pluk 

de ijlte 
uit lege lucht, 
de kilte 

uit de stil te 
van de nacht. 

Ik voel 
de frisheid 
van je hand, 

de warmte 
in mijn gebaren. 

Ik zie 

van mond tot mond 
mijn adem 

in jou adem dampen. 
Ik fluister in je haren 
mijn onrust tot bedaren. 

R. FOCKEDEY JUNI 1978 

ONTl~AKl~N 

Ontwaken 

uit de diepte van de nacht. 
Drinken 

aan de levensbron 
en de leegheid s111aken 
van een leeggelopen lente. 
Luisteren • . _ 
Luister en naar het tikken •.• 
het trage tikken van de tijd. 
Huiveren 

voor de warmte om j e heen. 
De lethargie 

uit je lichaam rillen 
en de ruimte vullen 

met het niet te stelpen licht. 
Je ogen openwringen 

om de duisternis 

uit j ou gezicht te kussen. 
De lust te bedwingen . 
Telkens weer 

vrijwillig afstand doen, 
in êên gebald moment, 
van tomeloze dromen 

zonder tegenwicht. 



DE POMPOENEN 

'L1er~ern,1oot·dii.'; zJJn ze zeldzamer geworJen, de tuintjes met deze 

:;pi:·ool~Jes11chtige v.1.•uchten. Op cie buiten heb j e nog een kansje om ze 
te vinueh. l~nrom neem ik jullie voor zo 'n buitentochtje mee. 

l-/a L kuunen 1~e in feite aanvangen met zo een grote pom peon ? 

We kunne_n ee zeer eenvoudige , maal:' nietttlmin l ek/,ere en voe(lzame soep 

van maken. l~ze wordt ols volgt bereid: de pompoen samen met enkele 

uien stoven ; een heerlijke bouillon toevoegen, en dit alles mixen. 
Kruiden naar smaak , en voor het op,tienen een scheutje room erbij doen. 

Eet a111ake l ijlc 

lle nootjes niet we~ROoien hoor 1 

We gebruiken ze met appelpitten om een fles (bokaal) 

wat op te smu~ken tln deze als vaas te r;cbruiken . 
Ue gro te pompoennoten worden onder aan e;eplakt, 

daa~~ de appelpitten om wat afwisselin8 te 
geven en de kleuren te nuanceren. 

Ue vous woedt daarna , als alles goed vas t zit, 
vernist . Staat hel; niet leuk zo ? 

Iets moeilijke1· is het kadertje om als .fcalen/ler te gebruiken . 

De nootjes wor·den ook geplakt. Hierbi j kunnen alltJ1•hande nootjes 

~ebru\kt woeden. Maak eerst uw tekening, en schik dan naar elgen 
smaak <Je nootjes op uw blad of bristolpapier. 

De te f!;ebruiken no t en zijn : witte bonen, pornpoenno ten, sin1:1asappel

en appdl- oLperenpltten. 

v~el geluk ermee 1 

At-lNJE 



OUDE GEBHUIKSVOOH\~EHPEN NOTENBALKEN -

TREKPEN 

Waarschijnlijk zijn er weinig onder u die 

dit kleine, nochtans zeer nuttig gebruiksvoor

werp kènnen, of kunnen thuiswijzen; doch het is 

iets onmisbaar bij de attributen van componis

ten, musici en partituurschrijvers. 

Met deze not enbalkentrekpen , kan men in één 

werkin~ vijf evenwijdige rechte lijnen trekken, 

dus een zeer rendabel en efficiënt apparaatje. 

De lijnen zijn zber gaaf en zuiver, bovendien 

is de dikt é van de pen juist een veelvoud 

van de opvolgende lijn. Uitmeten en lay-

out is overbodig. Eerste lijn recht, de 

rest volgt. 

Samenstelling 

- mooi afgewerkt rond houten stokje, uit

lopend op een vierhoekig blokje ; 

- vijf koperen in u-vorm geplooide plaat

jes, uitlopentl op het vierhoekig houten 

blokje ; 

- de p l aatjes lopen kwadratisch op het blok

je, de punten van de pen zijn driehoekig 

met een kleine afwijking langs onder . 

Dit alles vast gemaakt <loor een buisje op 

het blokje met acht kleine nageltjes. 

- !!f~e_!i~_15~n_: 

volledige lengte .. .•. . .•• • 

steeltje ••. • . •• • •••••• • •• . 

houten blokje •••• • •• • ••• • • 

koperen plaatjes· - · ·· •· ··· 

aanhechtingsbuisje .••••••. 

'170 mm 
110 mlll 

20 mm 

40 mm 

20 mm 

F .r j 

:, . 



l,ûbn d. lc 

OeKe pe n wo r dt zeer eenvoudiG t5ebr uikL , e r i s ~een spec i a l e 

lee n, ,i :l voor no<1ig. Een s t e vig Liniaa l, goede inkt, ste vig pupi'e r 

,:;n ee11 vau te band e n a l l es is ü . K. 1 

Wer k in;, 

Nen u e e111t <l u pen me t de u - vor rnir~c openi n1~ na ar bo ven, vult de ze 

me t c ltinc!le i n kt, desnoods oolc met a ndere , alhoewel dez e.: eers te ,-;oort 

d e voo ,·keu r g eniet; we:~e ns z ijn zuive rhe i d en kl e urvnsthe id . 

Men t nikt d e pen 111 c t Lle linkertwnd l él.ntis he t liniaa l en trekt de 

eersLe uoLenbalk t.t. z . 5 lij ntj es. 

_v e i·irol (!: ens neem t; men een vee l voud van cle pen e n t r ekt de vol c;em:le 

lijne n ul naar 1;elant5 de l en{! LC o I.' hoe veelhe id. 

liet r e::i\lltuut bestaat uit een mooi, zuiver a f gewerk t blad noten

ba lke n, het o ~eri ~e l a~ t men ove r aun de i nspi rati e va n de 111uz i e k
sc lirj jver. 

!i~ 
De:t,e 11 0 ten balke n t r ekp en is gedurtJ nde d e •.,ee ke nds t e bezicb tlgen 

i11 lie t " Gt, :J thof Vossenhol", S t en edorpstruu t: 29 , Stene - Oos tende . 

Hur;o DEVOS . 

STENE 

In de "Chronicn loate amo, iset me nconi 
ableotum we rumensum nd a , 1269 opud_M:.itthea:.!,,,,,_ .. ,.. , 
l e est me n, d1t Ste n e bij -Oostende, 10 de •;;;:;_ -. .. ·• - · . 
XII Ie eeuw e en ha ve n wns; e n v e rmeldt , •' - -"'~ · · 
men ook~ dnt een vloot, gevormd door / _ 
de Frie z e u, en beste rud voor PAlestin jj 
in 1269 a :rnkowt in eeo Vlfl'lJnse haven .if t 
"STEEN" • . "In portn Flnndri:.i qui :: • 
dice tur $teen" •.• wn,:ir bij enige tijd \ .. 
ve rbleef ; dit volgens "Plncl\rds de '\. '=;•, ., .. :•··:,: .... 
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<lt·e~~ een oorkonde vno h e t jn!lr 117 ·;! )i;:,i'.:}/. 
l eest nien d'it de Gt•nflf von Vlollnde r e n , ,i/"1·' 
Filips va n de n Elzfls , nn n de Tempelie r s , .. 

GESCHIEDENIS •••• 

de tie nd0 n s c hç>nk., vnn de Schorrolonde n nieuwe l:1nde n 



( Novas Terras) ,gewonnen op de zee, en reeds bebouwbn~r gewor
den, in de gemeenten Steen, Sl,ype, Leffinghe çn Mnriakerke, tot 
a,,n t,1annekensvere. 

De zee begon z!.ch achteruit te trekken; en in een oor -
konde v:1n het janr 1142 leest men, dnt de toenmalige grnnf vnn 
Vlannderen, Diederik van den Elzns, n1n de Tempelridders een 
,tiende v1n al deze landen geschonken hnd. 

Soms wordt Stene geschreven: Steen • • Steiner • . Stener •. 
In 1072 lant Robrecht de Fries er een houten kapel bou

wen, dit ofwel uit drlnkb.'l:1rheid voor zijn overwinning op Gravin 
Richildis, of om boete opgelegd door de Paus, wegens moord op 
zijn neef. 
"Dertig versct!Jlydene kerken .• ... " . 

Deze houten knpel wl!rd he1·bouwd en vergroot met stenen 
- uit 't l r-ind ( P.ll'ourbus geeft een ka r1rt met Torentje, in het 

janr 1200 - Romnans ) . 

Soms spreken geschiedschrijvers elknnr tegen. 
Bowens I blz. 4: 11 • • • De pnrochie van Steen Vlln zeer oude tijden 
moet bestnen, zeer bewoond , en van enig beiang geweest hebben , 
zools blijkt uit een brief van Grneve Philippus,v11n 1171:• 

""""'"' Phillipus, door de Gr,itie Gods, Graeve van Vlaenderen •.• 
aen nlle,zo toekomende, als tegenwoordige voor alle eeuwen ; 

Het is geschied in onze tijd, dat wij geboden hebben, in 
beslag te nemen en onder onze bezitting te stellen de nieuwe 
landen dewelke de zee uitgeworpen had, alsook dat wij toegelaeten 
hebben, ~~t de thienden von deze nieuwe londen, degene in dien 
beploegbner woeren, te weten: in de p9rochien vnn S).ype , Legginghe 
Steenen,en 0.L.Vrouw Krlpelle,voor &ltijd zou toebehoren :cien de 
Tempeliers, tot laevenis vnn onze ziele,en degene vnn onze voor
zaeten, benevens de oude thienden,dewelke wij zeer lange tijd 
tevoren tot ene 'a lmoesse genoten hadden op aut~eren derzelve 
parochien,en op dnt dit Vflst en onbrekelijk zoude wezen, hebben 
wij hetzelve ruet onze zegel belc.r'"lgtigd, en doen geloofsweerdig 
getuy ghen, doen onderteekenen. 

Het teken + van Robert, Thresourier v:1 n Thourout en Cance
lier v9n Vln enderen. 

Het teken + van Rogerus, Cnsteleyn v::in Cortrijk, enz •. 
Ged~en i n 1 t Jner ons heere 11?1,in den ti jd d'"lt Ludovicus 

Koning van Fr<inkrijk WRS, Gaufridus 'l'alcherus,overste der Teaipe
liers in Fr.-inkrijk, Baudewijn vnn Liderghem,0verste in Vlaende:ren) 

(Ploccnert-boekon van Vlaenderan IIIe Deel, blz .38) 
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