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LIDMAATSCHAP VOOR 2008 
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. 

Waarvoor onze hartelijke dank. 

Paul Vandewalle Pr.Stefanieplein 17 bus paul. vandewalle l@telenet.be 
voorzitter 7.2 059 80 2183 

8400 Oostende 

Raoul Decrop Steensedijk 146 raoul.decrop@tiscali be 
penningmeester 8400 Oostende 059 80 08 47 

Katrijn Dhooghe-Compernolle Roerdompstraat 57 katrijn.compernolle@skynet.be 
secretaris 8400 Oostende 059 50 83 27 

0475/367232 

Eddy Picavet (koster Stene) Stenedorpstraat 146 0496 340390 
Vertegenwoordiger Cultu- 8400 Oostende 
rele Raad 

Robert Lisabetb Heidebloemstraat 24 059 50 31 09 
redactie 8400 Oostende robert.lisabetb@nameplanet.com 

Roland Defever Gistelsesteensweg 228 059 50 51 50 
8400 Oostend.e Roland.Defever@pandora.be 

Roger Fockedey Melkerijstraat 2 059 50 14 86 
8400 Oostende 

Dirk Coghe Druivenlaan 16 059 70 09 64 
8400 Oostende dirk.coghe@pandora.be 

Hugo Devos Stenedorpstraat 29-31 059 70 0199 
8400 Oostende reinaert@telenet.be 

OscarNuyts Gistelsesteenweg 369 059 50 00 63 
8400 Oostende 

Laurenzo Theuma Stenedorpstraat 45 0472/4181 54 
8400 Oostende 

Daniel Deschacbt Lotuslaan 19 059 507723 0498 927511 
8400 Oostende Daniel.deschacht2@telenet.be 
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Programma 2008 

Roger Fockedey 
Voorzitter Paul Vandewalle 

Laurenzo Theuma 
uerz. Blontrock Benny 

verz. Lisabeth Robert 
beeldbank Stad Oostende 

H &R. Devos 
Raoul Decrop 

31 okt + 1 & 2 november Tentoonstelling in de molen: Wereldoorlog I, 90 jaar 
Openingsuren : zaterdag: 10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur 

zondag : 10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur. 

0000000 

Redactie : Robert Lisabeth Heidebloemstraat 24 8400 Oostende 
robert.lisabeth@nameplanet.com 059/503109 
Eventuele artikels of wetenswaardigheden kunnen altijd hier terecht. 



Mijn straat. 

Zes meter breed 
en vijfendertig meter lang, 

mijn straat, 
de mooiste straat 

als je 't mij vraagt. 

Mijn Champs Elysées, 
mijn Quai d'Orsay, 
mijn Fifeh Avenue 
mijn Drosselgasse 

Reperbahn 
Damrak 
Kürfürstendam 

en mijn Ramblas. 

Mijn straat, 
de mooiste straat 

die er bestaat 
als je 't mij vraagt. 

Maar niemand vraagt er naar! 

R.G. FOCKEDEY 



Woord vooraf 

Of wij het willen of niet, wij worden er aan herinnerd dat 90 jaar 
geleden een eind kwam aan de eerste grote allesverwoestende oorlog 
uit de recente geschiedenis. De Grote Oorlog, zoals dit gebeuren wel 
eens genoemd wordt, kreeg op 11 november 1918 zijn beloop. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat aan dit feit heel wat aandacht zal 
besteed worden. 
Stene ontsnapte ook niet aan de oorlog, en daarom wil de Heemkring 
aandacht besteden aan dit gebeuren. Er werd dan ook besloten om 
een kleine tentoonstelling in de Molen te organiseren. Documenten en 
voorwerpen uit de Eerste Wereldoorlog werden samengebracht en 
tentoongesteld in molenruimte. Zoals ieder jaar is het bedenken, 
organiseren, opzetten en ontmantelen van dergelijke tentoonstelling 
het werk van de leden van onze heemkring, waarvoor onze hartelijke 
dank. 
De tentoonstelling loopt op zaterdag 1 en zondag 2 november 2008 
telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 19 uur. Op vrijdag 31 oktober 
wordt de tentoonstelling geopend. Uiteraard hopen wij al onze leden, 
hun familie en kennissen te mogen verwelkomen! 

Paul Vandewalle 
Voorzitter· 

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 HETNUMMER00I-0688371-38 VAN 
OOSTENDE ' T SCHORRE EN U BENT ERBIJ ! 

0000000 



SHRAPNEL : gifgas - bommen & Granaten Laurenzo Theuma 

Een kleine uiteenzetting over de alom bekende gifgas bommen & 
granaten , beter gekend onder de naam Shrapnel. Deze werden veel 
gebruikt op het einde van de eerste Grote Oorlog. 
Alhoewel ze niet werden gebruikt in en rond Stene-Dorp willen we u 
toch een idee geven hoe het werkte en hoe deze er van binnen uitzag. 
Even een korte geschiedenis . 
In 1917 ontwikkelden de professoren Ernst en Haber in het Kaiser 
Wilhelm Instituut te Berlijn het zeer giftige diphenylchloriasine , en 
stonden de chemie bedrijven Casella &Co te Mainkur ( bij Frankfurt 
am- Main) en Farbwerke Hoechst te Frankfurt gezamenlijk in voor 
de totale productie van maar liefst 4100 ton van dit goedje. 
Dit scheikundig strijdgas was het derde type dat door Duitsland werd 
ingezet. 
Het uiterst giftige diphenylchlorasine werd in vloeibare vorm en op 
normale druk in een groen of bruin flesje gebracht. (Zie foto 1.) 
De vloeistof zelf had een variërende kleur van bruin, geel tot beige 
met een geur die te vergelijken is met oude schoensmeer. 
Dit flesje werd vervolgens gesloten met een porseleinen of glazen dop 
en dicht gemaakt met een kalk of teerpapje voorzien van een 
kartonnen schijfje om geen lekken te krijgen tijdens het transport 
van die flesjes. 
Tijdens de assemblage werd het flesje eerst met de hals in het 
artillerie projectiel gebracht. ( zie foto 2.) 
Vervolgens werd het ingebed in een lading van ongeveer 620 gram 
TNT springstof ,of 680 gram naargelang de grootte van het flesje . 
Tijdens het afvuren en vallen van de granaat (zie foto 3.) en de ermee 
gepaard gaande detonatie werd het glazen flesje verbrijzeld en zo 
kwam de vloeistof in de lucht terecht, dit door de explosie. 
Het verspreide zich verder in de vorm van nevel ( zoals je kan zien in 
oude documentaire films uit de tijd) 
Hierdoor had men de juiste uitwerking: gasmaskers en gif 
neutraliserende zalf en beschermende kledij ( met poeders ) werd 
door de nevel toch doordrongen ! 
Daardoor vielen er duizenden doden, want vele mannen dachten 
daartegen beschermd te zijn ... 
De bedoeling van dit middel was om extern een organisme te raken 1 

een dosis van 0,05mg/cm2 bij huidcontact is reeds voldoende om de 
verschijnselen van vergiftiging waar te nemen. 
Vanaf 0,5mg/cm2 zijn de gevolgen reeds ernstig te noemen. 



De weerstandsgrens ligt op maximaal 1,0 mg/cm2, dan 5 tot 10 
minuten na de contaminatie worden blaasjes zichtbaar op de huid. 
Door contact met de ogen resulteert dit in lichte of blijvende 
blindheid. Op lange termijn komen er chronische aandoeningen zoals 
lichtschuwheid, rode verkleuring van het aangezicht , gepaard 
gaande met een overgevoelige en jeukende huid. 
Bij 2,0 mg/cm2 treden er ook nog beschadigingen aan de adem
halingswegen op, dit leidt tot pijnlijke hoest en een gevoel van 
misselijkheid. Wanneer deze fase is ingetreden dan is de afloop 
meestal dodelijk na een periode van 20 tot 30 minuten. 
Er bevinden zich vandaag nog steeds honderden onontplofte artillerie 
granaten in de Westhoek. Oude boeren weten goed genoeg waar ze 
niet dieper dan 40 cm mogen ploegen ! 
Er komen hier en daar toch nog projectielen boven,dan legt men deze 
ergens op een hoopje in een kot of schuur als oud ijzer.( zie foto 4.) 
Ook in sommige akkerlanden van Stene vindt men nog onontploft 
tuig. Maar hier gaat het niet om de giftige bommen uit de Westhoek , 
maar hier hebben we het over het type 18 ponder Shrapnel Mark I 
(zie foto 5) een detail : deze was gevuld met metalen ballen met elk 
een doorsnede van 1,2cm. 

foto 1 
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foto 2 





foto 5 
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REISESCHEIN 
.......... K~.!.s.er •..... Kommandantur ..... .. 

....................... Stene ..... ........ _ ..... --... .... . 
.... -~den..2._9. Nov.1916 191 

PASSNUMMER :A.[!Ll ... (J. . 

::::~ Herr~ ~~~-'----.---

Beruf:~~-· •; Staatsangehörigkeit: __ ¼,. ..... _.,__ ..,_ ___ , ........... .. 
Alter ; .... _f--7-__ Jabre, Grösse; 1 m"'-11._=-::..cm. F;gur: --.. - ........ 4~ ............. -.. .. 
Haarfarbe: ................. ~ _ ..... Bartfarbe: . ~-----Augen: ... ~, 

Besóndere Kennzeicben : ........ ~-• ...... !.: ..... ~ .. -J~, . ~- ~ ........ .. 
hat die Erlaubnis, vom ........... 'J.-i ... 1.1tt.h .. &.J1)s ._ .. ~/. ~, .... t1jJJ191 ~ 
sich von ....... ..... .' .......... ~-- ............ nach ............... ~ ............................... _ _ , __ 

~;~:~- .. ;;:;~ .. ~ ..... -.. . -.. - ... -~-.. -.. --~ ------------- .. ZU begeben 

und darf nach ...................... - . ...... - .. .. ... zurückkehren. 

Zweck der Reise :_ ............. -~-~···,· 

~-:;~;~:=~=ttel =------@-·~~· - ---
'1311scih.rsf6ff~ dar mftgeff'hrten 'EJ/erde u:mstehand. 

Dieser AusweisCat Gültigkeitnurfür di~ Zeit: 

Yerlängert för die Zeit : 

vom ____ \ _ _ ... __ bis _______ 191 

(Unterschrill, ·o;eoatgrad). 

Verlängert Ttir die Zeit : -

- · (Unterscbrift: Dicnstgrad). ·I 

Falls Voneîge-r au.sserha.Jb ohengeoannter W cge oder zu 
andertn als den riebengenannten Tagc~ betroffen wird, ist er 
fc::stz:unehmcn uod mit Z~aogsreiscsche!D, nach dem Ausgangs
ort zurüeUuschick.eo. 

Der Bebördej welcbe den · Reisescbein. au5gcgcben bat, ist 
· . davoc Nachricbt zu geben. 

STEMPEL 

A··~(-/.ÛÓ: p'r-r -
,· . ..,.· . . 

. . .. -



ENKELE GETUIGENISSEN, REGLEMENTERINGEN, 
TIJDSDOCUMENTEN UIT DE PERIODE 1914-1918 TE STENE 

te zien op de tentoonstelling uit de verzameling Benny BLONTROCK 

-l 

Steene 13 juni 1917 

-~~~ -~t :;,' 

Steene 4 september 1918 
2 berichten : boven betreffende de inbeslagname van bakstenen 
onderaan betreffende de regeling van dorsmachinen. 
© Blontrock B. 
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Kom~a~d an lutst~mp~l van Ste nP (ur c ud + o nke r ) . 

regeling van de bewakingsdienst te Stene 7.11.1917 (boven) 
en voor de nachtdienst van 14 en 15 september 1918 (onderaan) 

©Blontrock B./Oostende 

..: 



Luftschifferbataillon 

panoramisch zicht van de bombardementen 
© Blontrock B. /Oostende 



Reglementering voor de paardenbezitters : afsnijden paardenhaar 

•'l" 'i···-
~ ~ ~ -

~~=~~:::~~~"'"i~:--~;; i~~:~~. -=.:.t~i~:~. . ::Lib~M.,~~ ~--;.~:-(ï;; ..1f -:!t~ s-~~Jfj;; 

Steene 3 Mei 1917 

© Blontrock B./Oostende 



ZEPPELINS LANGS ONZE KUSTEN 
Verzameling Robert LISABETH 

Van de 59 Zeppelin luchtschepen, die vanaf 1 augustus 1914 tot 11 
november 1918 aan de Duitse marine zijn geleverd, werden er door 
vijandelijk vuur 21 luchtschepen vernietigd; 13 luchtschepen werden 
na een aanval dusdanig beschadigd, dat zij op zee of buiten hun basis 
moesten noodlanden en daarbij vernield werden. 
10 werden door blikseminslag vernietigd. 

bovenaan : veroverde ballon te Oostende 
onderaan: neergeschoten ballon te Oostende 10-8-1915 

Ballonzug 134 (Feldluftschiffe Abteilung 4 7) 



Oude gebruiksvoorwerpen: 53 

Afkorter (zadelmaker) (m.) 

= kantschaaf (syn.) {CROMPVOETS 1994: 65) 

= kantijzer (syn.) {MIDGLEY & LAWTHER: 301) 

Beschrijving: 

L=14cm B= 3cm G=43gr. Opschrift: 3. 

Leerbewerkerswerktuig dat voornamelijk door de zadelmaker en de riemenmaker 
gebruikt wordt en dat dient om de randen van een stuk leder af te schaven en af 
te ronden. Het heeft een smal (ca. 5mm) blad met een overlangse groef in de 
midden bovenzijde. De smalle voorzijde van het blad - die U-vormig is uitgehold 
- is snijdend , 

Gebruik en werking: 

Men duwt de afkorter langsheen de rand van het leder naar voren en er wordt 
een smal reepje afgeschaafd; de rand wordt zo mooi afgerond. 

Bron: mot-Grimbergen 

Het voorwerp is te bezichtigen in het GasthofVossenhol 
DevosH &R 



Herinneringsmonument voor de gesneuvelden 1914-1918 
Beeldbank archief Stad Oostende Fl'/D 1081 
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vosco 
KAAPSE WllN'EN 

E.Vlietinckstraat 2A Industrie
zone Il 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 



Philipus Hautekiet, Koster - 1806 - 1811 
Steene den 11 Januari 1809 

Seer Eerweerde Heer 
Wy onderschreven kerkmeesters van het interieur der succursale 
Kerk van Steene nemen de vryheid aan Ued. Ter kennisse te bren-
gen dat gedurige klagen die wy hebben ten opzichte van desen tegen
woordigen koster Philipus Hautekiet 1 ° syne negligentie in de diensten 
door oorzaeke van den drank, 2° syne onoppassentheid in het 
observeren en oppassen van alle ornamenten der kercke, 
3° by door syn slegt gesigte niet wel bequaem en is, syne 
diensten te kunnen verrigten, 't welck ook belet, benevens 
zyne ongeleerdheid de jongheid te kunnen onderwyzen. 
Want tegenwoordig is er geen schoole tot onderwyzing der 
jongheid op onze prochie, tot misnoegen van alle ouders 
van kinders. Dus Eerweerden Heer, wy versoeken Ued. Seer 
grondhertelyk ons te willen voorsien van eenen Coster voor het 
toekomende die met Eere en Lof synen dienst zal kunnen 
verrigten. 

Op dit betrouwen blyven wy en hebben de eer ons te noemen 
met veel respect J. Faict, Maire 

Salomon Brackx 
C.J. Souvagie 

Mynheeren. 
Hebbe uwe clagten over het gedrag van de Coster gecommu
niqueert aan den E.H. Buydens, landdeken van het district 
Ghistel; ondertusschen en kan ick niet verswygeo wonder 
te syn dat de geseide clagten niet onderteekent en zyn 
van den Heer pastor, denwelcken, natuerlyk gesprocken, 
eerst van synen dienaar soude moeten clagen. Belieft 
my te melden hoeveel jaerlyks de costerye van Steen met 
de schoole zoude konnen uitbrengen, om my dies aangaende 
te komen reguleeren. 

Uw oodmoedige dienaar 
P.J. Depauw vic gen. 

Brugge den 17 Februari 1809. -



Uittreksel van den brief op antwoorde aan den vorigen. 
Den koster wordt s' jaerlycks goed gedaan tot 25 pon
den grooten Courant. Daer wordt s' jaerlycks in den 
budget gebracht voor den instituteur primaire, pu
bliceren der wetten, het luyden de policie kloeke 
tot 125 franc, en resterende word betaelt uyt 
het inkomen der kercke van publiceren, putmaken 
en soo voorts, Van de schoole en konnen wy niets 
seggen anders, als dat sal afhangen aen den 
schoolmeester, is de scboole goed, sy sal weerd 
syn op avenante. -
betaelt aen Philippus Jacobus Hautekiet by ordonancie en quittancie 
van 12 October 1906. Item tot in 1811 

Engelbertus Verbeke afgezet 3 maart 1812 
betaelt aen den Coster Verbeke over zes maanden costereele com
petentie de somme van 76 sh. Waermede voldaan tot 1 januari 1812 

betaelt myn beer Begghe coster in Steene over publiceren twee kerkgeboon: 36 
idem betaelt aan E. Verbeke Coster in Steene over restant costereele 

aenBegghe 
competentie en verschotten 32 (uit rekening 1812) en i813 ' voor 15 maen
en 12 dagen costereele competentie en verschotten 22 p. en 16 sh. 

Carolus Heyndrickx gekomen 1813 en t 3 October 1822. 

Hilaire V anlseghern den 3 November omdieswille de schamelheid van den post 
1822 weigert te aanveerden en te blyven. - en keert 

naar Oostende terug. 



Plilippus Letten weinig geleerd, was eene flauwe 
schoolmeester, huwde 's pastors rnaerte (In rekening van 1823) 
betaelt aen Ph. Letten Coster deser gemeente van 15 November 1822 tot 31 Dec 
1823 en ander gedaene verschotten soo van hout, kolen olie 85 guld 4sch. 
Is nog koster l 835 

Carolus Parisis - 1850 
was reeds in 1841 koster, schoolmeester en ontvanger is door de mande ge
vallen een te kort achterlatende 

Louis Debrauwer 185 I - 1877 
koster, schoolmeester en ontvanger, na hem wordt het 
ontvangerschap gegeven aan Aug. Vermeire alsook dit van kerk 
en disch. 

Louis Bruynooghe geboortig te Dudzcele 1857 kwam toe voor 
onderwyzer en koster april 1877. Het jaar daarna verliet hy het 
kosterschap en bleef aan in 1878 voor de gemeenteschool in den 
schoolstryd 1878 

Charles Raes geboortig van Dudzeele 1854 kwam toe als koster 
m 1878. Werd de eerste Catolyke schoolmeester der pas 
opgerichte vrye school, vertrok naar Leffinghe 
in 1882 

Theodoor Gemaey geboren te Ghistel 1859 werd koster te Oudenburg 
O.L.V. op Hazegras, Oostduynkerke en met November 1882 hier 
te Steene, afgezet onder M' Lawaisse door den Coadjutor Em Bucquoye 
voor ongewilligheid en dronkenschap en zorgeloosheid in 1891. 



Louis Riethaeghe is geboren te Adinkerke 1 December 1860. Deed 

Conuditur 

zyne normale studien te Thoutout, gezonder naar Oostduynkerke 28 
October 1880, naar SI Jooris by Nieuwpoort 1881 . W ierd 
Koster genaamd tot Steene 16 Maart 1891. Woonde 
eerst by Henri Claeys timmennan, dan gehuwd zyn-
de trok in het Costereel huys; dat minderachtig vin-
dende kocht erve langs de steenschendyk omtrent 
van de naaste buys in zyn huys, die als een villa is, 
loopende. Verricht niets buiten zyn costereel werk. 
Hy heefty alle twee jaren naar Thourout geweest naar het examen der 
Kosters en ééénmaal naar de retraite en dat al steegeren. In 
het examen heeft hy iedennaal het volgenden briefken van den pastor mee 
Rev, DnC,velis, queso, continuare costodi meo facultatem tangende 
vasa sacra. Salutat te reverenter, L.Maselis pastor in Steene 2d• Juli 1907 

De kerkfabriek behoudt het recht het was te 
(sign) G.Verhelst 

Director 
koopen aan wie en waar zy wilt' zoo lang het 
haar aanstaat, koopt zy het aan den koster aan 
frs 3, 63 het pond (neemt het over van den E. H. pastor 
aan 3 frs het pond) en het tekort was 3.50 frs 
De koster levert dus 1° prachtkeersen, paaschkeersen en 
doopkeersenen al de vierendeelen die jaarlyks ontbreken 
op den altaar -

2° voor E.ersten dienst 20 pond; voor nadienst 11 p. 
voor tweede klas 11 pond; voor nadienst 6 p. 
voor derde klas 6 pond 

3° voor eerste communie en kergangen 
4° voor de dienes van st Apol/onia. keersen. herten, tanaen etc in was 
De koster trekt van de Kerkfabriek voor kuisschen 90frs als koster 
1?5frs; als orgelist 125 als luider 130frs (en 125 van gemeente) 
9n 1° c;tienst 23frs; in 2° dienst 21.50 (nadienst 9frs) in 
3°dienst 12,50; solemnele mis 3,?5; jaarqetyde 4frs. Kinderbeqra
ving 0,50; qezongen mis 2frs en hu welykmis 3frs50; enkel 
huwelijk 7,50fr; confreriedienst 3frs; be9ravin9 van klooster
paters of nunnen van Oostende 4frs. - het lof 0,60 fr 
5 ° voor de doopen is de qift gemeenlyk 1 fr. 



Het inkomen van de Costerie van Steene in 't Kort 
van 'tjaer 1777 te ontvangen Pond Schil.Grooten 

by den ontvanget deser parochie : 
l O Voor syn huys en te leeren de aenne kinders 
2° Van te luydeu de bedeklocke 
3 Van te luyden Alderzie1endag en 's avonts te vooren 

Van te luyden 's avonts 4 
5 
6 

7 

Van drie pestrnissen 
Van eene Costereele rente treckt hy 's jaerlykx van 
de stadt van Oostende den 19sten November 
Van te roepen de kerckgeboden van het Vrye 

Item treckt hy uyt de kercke 

4 - 0 - 0 
2 - 6 - 8 
0 - 10 - 0 
2 - 0 - 0 
0 - 5 - 0 

18 - 0 - 0 
0 - 15 - 1 

8 over te vaegen de Kercke met het schueren van ' t Coperwerck 
l - 10 - 0 

9 over het uytdeelen der flambeelen, de olie te haelen 
ende tweemaal de kercke te schueren 

Item treckt hy uyt st Anna 
10 over te singen 13 missen ende 2 cijndeklocken te luyden 

11 
Item treckt hy uyt S1 Apollonia 

op SI Apolloniadagh voor de misse te singen en syn andere 
devoirenen voor 2 jaergetyden 

12 Op den 2n Sinxendagh om deselve reden 
13 Item van 12 gezongen Requiem missen 
14 Item van gelezen S1 Apolloniamissen en S1 Anna missen 

tot 2 stuyv~rs voor ieder voor ' t minste 's jaerlykx 
15 Item voor S1 Catharina prochie te bedienen trekt hy van syn 

0 - 3 - 4 

0 - - 4 

0 - 8 - 2 
0 - 4 - 0 
1 - 0 - 0 

- 0 - 0 

verceynst lant 5 - 0 - 0 
16 Item van Cortressen van 2 lynen en 7 roeden landt in den polder 

17 Item van Landen die hy verpacht voor 't minsten 
18 Item gebruyckt hy selve in den Polder 1 gemet 48 roeden 
19 Item van myn thiende te stecken 

Al te saemen 

2 - 5-10 
1 - 0 - 0 
6 - 0 - 0 
1 - 10 - 0 

32 - 14 - 4 



Transport 

20 Item treckt de Coster 's jaerlyckx over te bespelen 
den orghel op sondaegen en heiligdaegen en 
over te spelen de maendelyksche S1 Anna missen 
en van de geloovige zielen, 't jaer verscbynende 
te Baemisse 

21 Item terckt hy over thiendestecken in den 
Polder van S1 Catharina 

Dus al te samen: 

De koster zorgte voor was, olie, kolen, missebrood 
Verwittigt de leden van den kerraad voor de vergaringen 
want hier houden zy er niet aan dat de vergaderingen van 
op den predikstoel aangekondigd worden 

Casueel of ver- inkomst: Was voor 
vallen: in missen kerkfabriek 

32 - 14 - 4 

6 - 0 - 0 

12 - 0 - 0 
50 - 17 - 0 

doopen samen 
en 

diensten loven etc en gemeente 1 °kerk 2°kerkgangers 3° 1 d'comm 4° Apollonia huwelijken 

1899 810,00 
(dese 125frs) f~ 

645,00 50p 28 ¾ 10½ 18 ¼ 50 150 1870 
1900 835,80 645,00 55p. 71 12 20 ½ 50 150 2000 
190 1 888,65 645,00 61¼p. 31 15 26 ½ 50 150 2000 
1902 981,84 645,00 57p. 28 15 26¾ 50 150 2050 
1903 863,76 645,00 66½p 22 23 27¼ 50 150 1986 
1904 1053,22 645,00 28¾ 64 21 ¾ 27 50 150 2080 
1905 939,60 645,00 13½ 48 14 35 ¾ 50 150 2006 
1906 992,16 645,00 17 ¾ 61 14 ½ 34 ½ 50 150 2091 
1907 954,8 1 645,00 14 3 l 16 ½ 37¾ 50 150 1939 
1908 1113,10 645,00 8 Y, 90 15 ½ 38 50 150 2266 
1909 1018,80 645,00 7 52 14¼ 33 ¼ 50 80 2007 

( nvdr.: vanaf 1910 werden geen bedragen meer opgetekend) 
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Kent u de heemkundige kring 
"'t Schorre Steene"? 

Wij stellen ons graag even voor : 

Heemkundige kring u 't Schorre Steenen : 

• 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 

• geeft voordrachten, organiseert een • Zevende dag •, een BBQ, een " Zieltjes
avond " en een busuitstap 

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

Een vereniging is maar sterk door haar leden. 

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

-r ·r scH-ói'ii:-E 
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