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WIE ZIJN WIJ ? 

De II Heemkundic;e Xrinc; ' t Scho:::-::-e " van Stene vo:,:-mt een sct?-kel in 
ue st eels ruimer wordende keten van vereni5in3en die zich met de ken
~is van het ei Gen wooniebied inlaten. In onze eiGen streek k ennen 
·.:e reeds meer'lere heemkunèice ltringen : te Oostende "De Plate" , te 
o!'edene "Ter Cuere", te Nieuwpoort " Bachten de Kupe", te Aartrijke 
" Da•,id Jonckhcere" , vori r; j 3ar gesticht . Wellicht is deze opsomming 

onvolledi c; . 

Het bestuur van onze kr in0 en de groep pro~otors best~~n uit men
sen van Stene , en dan noc; mEestal van de oude dorps kern , en uit en

kele n ict - Stenena,'.lrs die zich o:nl"lille van fami l.i.ale , ~istorisr:he of 
-eo~rafi r.che ge~evens , of om sentimentele rede'1en met Stene verbon
den voelen . Allen samen hebben zij zich tot doel 3esteld het ou l e 
Stene te revaloriseren en te redden . Want j uist dit is in korte 
woorden ,ie 1.in van de hee rrkunde . 

Onze ben.qming: " ' -i; Scho:::-re" duid -i; op het natuurGebied wa"lrin è.e 
oude dorpskern en alle verspreide hoeven van Stene ,.:elegcn zijn ; 
rebied uat rijk is aan specifieke fauna en flora . Zn ook aP.n vreemde 

sfeer , r.alf l a ndelijk, half maritiem , zo treff end op~eroepen door 
d ie volkse benamine ••• Een stukje van die sfeer staat i n Qe vorm 
vnn de schorrebloem , na~st andere oer- Steense richtpunten (molen , 
kerk ••• ) trees in ons embleem ! 

WAT IS HEEMKUNDE ?' 

Heemkunde is het verzamelen en verspreiden van kennis over woon
plaats en - streek ; het naspeuren van het ontstAan , de reschiedeniR , 
het volksleven , de volkstual , de gebruiken; het opsporen van verlo

ren of vergeten el ementen in dit verband , en het be,·1aren ervan voor 
de toekon1st en h,it nar;eslacht. 

Het akti e~ebied van de heemkunde is dan ook bijzo~der uitr ebreid . 
He t vertoont biolo3iscbe ( zowel botanische als zoHlo~ische), geolo
cicc he , eioGrafische , historische, folkloristische, volksku~di~e , 
ëa3l kundi ~e , ambachtelijk- technische aspekten . 

Het liGt dan ook voor de hand :lat de belansstellinc v :::or de ~ee::i
kunde momenteel bijzonder g:root is . De stichting van de "Heemkrin3 
1 t Schor-.:-e" in februari j l. kwam bijgevolg op haar t i jd ! 



:ant c een r,,,cns z :ü :iiet c eboeid of c eînteress eerd worJ o"l door r.iin

S"Cê!ns é§n van de vele facetten in het ·.-1erkin:-:sveld van ,le heemkunée , 

ook en wellicht vooral , in de eis en streek. 

ONZE PLANNEN . .. 

• . • zijn uitr:;ebreid en veelzijd i c; . Zij "nan van het inrichten van 

voorJrachten e n folk loristische feesten , over de uitgave van jaar

boeken , period ieke en and.ere pu;;liJcaties , tot het verz,rne len van oud 

·,;aar d evol :,mbachts- en landbouv,materieel en huishoud~er"i.ef, en \let 

inrichten van een museum l 

Het poëtische en sfeervolle dorpscentrum van Stene znl worden op
; efleurd en c;c herwaard eer-d . 

Tn ci.it blad kan men t rouwens het vollediGe "Jaar van het Dorp11
-

pror,ra:1ma lezen. J::n ook het e;rote nieuws ov·~r onze eerste publ ika tie: 

een "kijkboek" over Stene , met teksten en fo t o ' s, bijeengelezen door 

onze sekretaris . 

1;.'at on..:.erhavi g <iun perioè.i ekje betreft : •lij hopen è:i.t het de 

c <J rste aflevering van ee:1 lange reeks ma~ 1-10:-d en , aanvankelijk okka

sioneel , l ai:;er op gerecelde tijdstippen vèrschijnend . 211 ook verd ik

::end en ·-roeie,1d , niet :J. l leen 1,ua vorm , maar vooral va:-i inhoud. 

HET BESTUUR 

var. de "!ieemkri-ng 't Schorre" is als volc;t s a mengesteld 

..:::re- :1.ouft.:~an 

~loofJ nan : 

Vice- r.0 1f d::ian 

Se!cretaris : 
Sc!-:a tba1:1aarder 

BvUdGOIS _'ernand , ] eseJ al '\"n 15 

VAi;vA:-i:-,.i:: !·iarc el , Ee:i::.r ::cht straat ng 

E.'\.:lî-L,ZV .r:: Chris , 1rui ven l n , n 6 

DE Si·iJDT i-i ::mri, S teens edijk 148 

D..:":C,lü? Raoul , Steense:.li j k 146 

Per-s er. voorlichting : LI2V .:>:,:S ·.,ï lliain , Oud ·~·ue.:;vel ci 2 3 

Leden : Bernar d Eliar.e , Bernar.::. :·b rc , Carrein Lucien , 

Col naert Luc ina , Declerck Lucien, Decrop Robert, ' 

Defever Roland, Deknock Louis , Depoorter l·iichel, 
Devos Hugo , Fockedey aoger , Hamers Ro•;er , . Vyvey 

.3cl.\ia:::':i, ':.'illaert i/i lly . 
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• . Bi j i eder van hen kunnen ver dere inlichtin ·; cn over ·,·1erki n.s en 
1 doel v an de Heemkrinc; word en verl~re(;en. ':! ij hopen op ruime belan

stelling , oolc van ver bui t en Stene en Oostende ! 

:t~en lidkaart voor 1978 kan ··men r eeds verwerven voor 200 fr. 

(gewone leden) of ook voor 500 fr . (ereleden). Telkens is dan he t 

r;anse ;;ezin lid . Ons periodiekje zal grntis onder de leden woril e n 

verdeeld . 

Er wordt bo 11enaien :.;erekend op r.:ed.e,•1erkers voor het l everen van 

t ekst en , tekeninGen, foto's en all e ander nutti~ materieel voor wer

kin5 en publikaties. 

Dank voor de aandacht en voo r de helpende hand l 

;-l . VAî'DAL-iHE 

hoofdman 
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SCHOON LAND 

! 
Sch oon lan"l '4 • 

1 1 
mijn platte~land 
van onGestoorde vlakten ; 
van vri je verrezichten; 
van ongeschonden horizonten 
die de hemel schraGe n; 
van dol_e - bonds e- &a5en 
è. i e het la·,e; lané'c plac en . 

Schoon land , 
□ijn platte- land 
van onserepte verten; 
van schaarse si l houetten ; 
VRn botti noordenwind 
die weer zijn nood ko□t klagen; 
van mus s e,1 in de ba(';en 
d ie om de Lente vragen . 

Schoon l and ; 
mijn ?latte- land 
van wilgen die niet wijken 
voor ö.e tijd; 
van bouwers van de dij ken ; 
van stoe=e polder boeren 
die het zil t bezwo eren ; 
van rijkdom; i~ de aarde , 

Sc hoon land, 
r.:ijn land, 
\'/Ba r t ' al 

u welkom staat te waaien; 
uw stilte 

Schorre 
uw rust 

is zonder einde . 

r ... ,• . 

R. FOC KEDZY / maart 1978 

6 . 
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J .AAR VAN HET D _O RP - PROGRAMMA 

- ou'.i e dorpss:pelen , zakl open , mastklimmine; enz ••• voor kinderen . 

- ~olkszqn~fcGst (lied j e s van toen) . 

- o rit:-e .:. cn va n de Volksdans groep "de Hovelinc;e n" uit q.istel. 

- optre:len van Pette Sj i eke en Tjeppen Krotte 

- t oneelopv0ering 

a anbrengen v~n een ho .derd t nl standaardbloembakjes o r d e ve nster

bn.;:ken in de d orpskern van Stene- dorp . 

D~ bloe~bakjes zo uden door het stadsbestuur worden a a nc ekocht en 

copl"la :.: st , en ·cbor d e be1·1oners zel f t e ond·er houden . 

Het ligt in de be1ioeling c1 ü beblo etnini.:; j aar li, jk s te hcirbalen . 

3 . He rstel V'\n de ouuen:etse onenbar e pomp in de Zilverlaan . 

4- . Ons -: .1k "?eti t Ko t je'' i n de iornslc~m, 

in akko ord met boer \'/ . De l an r;he , als •) Ok opsmuk van 't Bol d ershof, 

s t uk 3eleGBll n~Lst het O. L. V. -college 

5 . Doo rlo:ien:le l;ent oons t e l l inf; vó6r " ' t Petit Kotje" , _ val} oud la21d-=._ 

oou•,-:::;ate;r.-ia'3. l . 

6 . 2:a :na:1:1dui :l. in;:: va n d e oudste hoeven te Bt ene- d oro . 

7 . AanJ.uiiin:-:- van het toe::::- i stisch ,:a ndelpad " ' t Schorre ::iad 11 • 

Er zal eenzelfde •;arkering s ijn ;-iet t1·1ee v erschillende kleuren 

: •,:it. en blauw) die t Nee v erschill ende afs t a nden z ul len annduiden. 

Tevc, s pl , atsen van een z itbank aan de Geodetisc he pa:i.l , rechtover 
' t Me eu•.-ienhof- h oe vc Verbeke, a lsook een vuilnisbak Stad Oostend e 
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OP 27 MEI 1978 

PLECHTIGE OPENING VAN HET JAAR VAN HET DORP. 

- ~r za l een stoet vert r ekken vanaf Z:indvoorde met koetsen, huif
karren en tractoren di e doorheen het Schorre naar Stene- dorp zal 
.:rekken . 

- In het " :;usthof Vos senhol" zal het ooekj e·, "S'..'ENE , .i::.::n :UO.:ü> r.: DE 

STAD", voorgesteld wor den , terwi jl ook 

- een t elcenwedstrijd "STEi{8 ,-!U" zal \·1orden uitgeschrevem voor al 1.e 
kin:l.eren van de paroch.ie S~ene- dorp en d it tot 12 j nar . 
De in~e zon .,en werkjes zull0n in de s chool van het O. L. V. - College 
in Stene- Dorp ·.,·or,.len tentoonGeGtel à. . 

- Tijdens de jaarlijkse paardenze.:ening op 4 juni '1 ~78 , za l een 
spechn l vervaar digde keramiek v1orè.cn uitger eikt . 

- Op 12 au~ustus is er een j vur lijkse a vondmarkt; 

- 13 au,·ustus : Oo;:;st- en s chut t ersfeest . 

- Op ~3 i::cp tember 1 78 is er een verl icr.te a vondwa:-:-::.elin:-: 1!00::-h,:,en 
' t Schorre , die za l e.i.nd.igen in de noeve "De Theebus " met een 
Breu&helianns maal en uitre ikin~ van een herinnerin ;skera□iek . 

- tiet J e:1::- van het Dorp ;o:al te St ene bes lo ten ·•orden □et de ker·st
vierinG in de historische molen. 



DE MUIZEVAL 

Bier ä.an e f' n stukje vind i n ;rijkhei:i van èc boer en . 

Vroe ·er wer · en op de boerderi j de ;::;ranen en zaden on zo lders op;o;e
s -lac; en , en niet in gesloten ruimtes ( silo's ) zoal s nu . Dit betekende 
dan ook eenaards paradijs voor de r a tten en de mui zen 

Nu was het de ;;ask van de boer, deze l ieve :1i ert j es te verdr: l c en . 

In de kalr.ie ·.oJint ermaanden VI'oes de boer a·m 1• G 1mecht om dez e r:iui ze
val len te ver aar éiigen . Deze 1·1erden met ve ,;. J. va!'lrdigheid en naar ei

Gen creatie in el ka~r gest oken. 

Ze ·.-1 er den ook door lcloeffekap
pers en hout be ·.,,erkers ger:iaakt, en 
cl.13.n verJer d oor l eurders enz ••• 
verkocht (de Roeselaarse leur
ûers·van de Nieuwmarkt hadden 
het leem:em,,a ndeel ) . 

S?.:nenst eJ_J j "11:; : 
volle'ig in hout 

Gebruik : 
muizen en ratten (groot model) 

'::erki n ç: : 

Ei j de opstellinz (zie fig . a) sta~t het houten lepel t je met de 
lokan s cl.at los kan be'.·tege:-i nu strak gespannen . Bij de minste be
wegi ng (fig . b) van het lepeltje door de mui s of rat ko mt het ge
sp~nnen touwtje los en va l t de houten blok naar beneden op het s lacht
of : er, ~et de d ooi t ot Eevo l ~ • 

.Een vari ante hierop i s, à.a t op de zi jkan t en een getand metalen 

pla '"l tje is bevesti[,d , dit o:n te bel etten (vo -ral bij ra!: ten. ) dat dit 
gespuis dQor verder te wrin; en de val zou verlat en . 

De ze muizeval is te bezicht i 0en i n het Gastbof Vossenhol. 

DEVOS HUGO . 
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