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*Pt0gtamma KU tJ~T~XPO in de MOLl;rJ zorrrnt 2 001 

•Bezienswaatdigheden ;n de buutt : Oudenbutg en Oostende 

• Oude gebtUiksvoor-wet~en : 

• Wist ie dat .•• ? 

• LedenweMting & Kent U de Heemkting ? 

Hugo Devos 
nvossenhol" 



Woord Vooraf: 

JUID 2001 

Beste leden, 

Een beetje later dan voorzien verschijnt ons laatste zomerperiodiekje van 2001 
met nieuws over de gebeurtenissen in en rood de Heemkring te Stene. 

Sedert nieuwjaar hebben we een beperkte agenda afgewerkt Zoals gewoonlijk 
krijgen jullie weer een vervolg op de kroniek van een dorpspastoor. Wij zullen in 
de volgende boekjes nog 6 delen op jullie afsturen ... 

In een belmopt verslag laat ik jullie nagenieten over de inhoud van onze drie 
praatgasten van zondag 22 april laatstleden. 

Veel leesplezier ! 

Nog een warme en zwoele zomer toegewenst . 

Atine Vanslembrouck 
i.o.v. Voorzitter P.Vandewalle 



PRO{dRAMMA 2001: 

* 12/1 Driekoningen : onze Jacqueline Fockedey 

werd koningin ! 
i 

* 9/2 bestuursetentje 

* 22/4 de 7de dag : drie sprekers vertellen 

*juli-aug: kunstexpo in de molen 

* 19/8 heemkring DAGuitstap naar 
het Vlasmuseum + etenje 

* 7 /9 BBQ voor alle leden 

* 11/11 Tentoonstelling miniatuur-
landbouwvoertuigen 

* 16/11 Zieltjesavond 
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Rustig gelegen aan het Ste-Anno-kerkje te Stene-dorp .. . 

Stenedorp~troot 29 - 8400 OOSTENDE (Stene-dorp) - Tel.(059) 70 01 99 

Aongenoom verpozen In een rustiek kader 
Speciole dranken - Uitgebreide keuken 

oude gebnliksvoorwerpen 

JUBILEUM 1974-1999 -

Molen,aarshztis Carpe Diem 
Uitgebreide kaart ~ Mogelijkheid tot organiseren van feestjes 

Troiieurdienst aan matige prijzen 
-. 

PRACHTIG ZONNETERRAS MET ZICHT OP l 7E EEUWSE MOLEN ! 

Wij zijn elke dog open van 11 u30 tot sluitingsUUf. 
' i Keukentje is open var, 12u tot 14u30 en van l Su tot 23u 

Zondagavond tot 22u. Gesloten op maandag en dinsdag. 
·s Nom1ddogs Teo-Room me; verse pannekoeken en heerlijke desserts 

STENEDORPSTRAAT 4 STENE -DORP TEL. 059/80 57 84 



Beknopt vet~lag van de Zevende Dag van 2 2 aptil 2001 : 

Volgens ttaditiB nodigen we g intet{!gsante m,msen uit en aan de hand 
van enkele vragen leren wij hun wetk , levf!.n of hobby's kennen. 
De gr-ote afwezige was Bu,-gemeegtet Jean Vandecagtele dil! wegens ziekt~ 
hem liet vewange.n door Bar-t Br-ondets. 

\Wie i~ nu Bart Btondet~ ? \ 

Hii is ~tenenaat uit de Mariaketkelaan en heeft gr-ootouder-s op het kerkhof 
van ~tene. ~inds 1990 heeft hij in 0oshmde f!.en advokatenpr-aktijk. De r-oep 
en de gl!ut van de zee heeft hem ter-uggehaald uit Koekelare en Anderlecht 
waar hij vi-oeget woonde. Hii bouwde in Zandvootde en is gehuwd met 2 zonen 
als gevolg. 
~inds 1 januati 2001 is hif ~CHtPtN van 
RUIMTf;UJKt 0RDf;Nf NG en ~TtDtB0UWKUNDIGf; dienst. 

*vraag gesteld : wordt het niet gevaarlijk als huidige partij te groot en te sterk wordt? 

Dit spreekt De Heer Bronders tegen. De _groepssfeer is goed en slechts een 
enkel incident in de gemeenteraad met mevr. Veulemans kan niet als 
schering en inslag bestempeld worden. 
We houden ons binnen de gemeenteraad aan de regels en er is een sterke 
oppositie. 

*vraaggesteld: het verkiezingssucces, heeft aanleg straten en pleinen ermee te maken? 

De positieve sfeer die bij de middenstanders leeft draagt hiertoe bij . 
Alsook het voordeel dat de toerist het stadsbeeld ziet verproperen. Rio1e 
ringen worden gekuisd en aangelegd waar nodig om waterlast te vennij 
den. Via de invoer van het gratis busvervoer voor senioren raken deze uit 
het isolement. Het geheel van maatregelen en zo'n burgemeester als motor 
creërt een nieuwe stijl in Oostende. 
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*vraag gesteld: de" proletarisering "van het vastgoed via sociale woningen trekt 
bepaalde lagere klassen aan . Een Antwerpenaar of Brusselaar die 
een duur luxe appartement zoekt , kan hier niet terecht. ... 

♦ 

Ik sta achter een goede huisvesting en klaagt veel huisjesmelkers aan 
die mensonwaardig verhuren aan dure prijzen. Oostende is eindstation 
en sommigen die mislukken in binnenland zakken af naar de kust om 
een leven te herbeginnen en belanden zo in Oostende met beperkte 
middelen. 

*vraag gesteld: wat is de toekomst van oud stadhuis van Stene? 

Wij kunnen het bescherming geven als bewaard dorpsgezicht. Sinds 
1/1/01 is er een strenger bouwreglement die niet populair is. Vb.: het 
stadscentrum moet mooi worden en de bouwpromotor heeft een eerste 
initiatief ingecliend. Nadien blijkt dat hij dit moet laten varen en 
aanpassen zodat de moed soms in de schoenen zakt en het projekt 
opgeschort wordt. 

*vraag gesteld: wat met Asielcentrum in Westende? Waarom niet militair hospitaal? 

Dit was planologisch niet geschik.i of er was een BPA nodig. Na het 
stoppen van de geldelijke tussenkomst zijn de asielzoekers echter 
sterk teruggevallen. ln Westende is het sociaal toerisme in de laatste 
tijd minder succesvol gebleken. Zon & Zee zou door de slechte cijfers 
vroeg of laat toch verdwijnen of in moeilijke papieren raken aldus 
Bart Branders. Het zijn welliswaar berooide mensen die hier toeko 
men , maar jonge gezinnen met kinderen van allerlei aard die hier 
een nieuwe toekomst willen opbouwen. 



[î11;--~preker: Jan BOl/SSE an1bassadeur 

• sta1nt uit famitie 1570" Maarten Boussc vi:,scr in Blanktmberge. Rond 
1700 is familie in Oostende aangekomen. Hijzèlf is geboren in 1925 
in .Etterbeek. Vader ,vas een ondenvijzer. 

• Hoe \verkt een mnbassade nu? 
Onderverdeeld in klasses va11 6 naar l ingedeeld en hoe lager , hoe 
hoger de positie. 
Wat doet een dipJoruaat? Hij is een eerlijk man tnaar n1od gaan 
liegen voor zijn land. llij is levens ambtenaar en hangt af van 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
- taakmnschrijving '? 

vertoeft vaak in het buitenland en spelen een beetje. Burgemeester 
( vb. vc1u burgerlijke stand) 

- in 1967 : naar Londen getrokken 
- in 1971 : ambassadeur in Can1croen (Equad. Ciuinca) 
- Geloofsbrieven wordcu op de vooravond afgegeven in het land 

waar wc uaar toegaLm. Dit is een ceremonie . . Het staat in het 
staatsblad. Het is een ceremonieel gebeuren m_et militaire eer bij 
het staatshoofd van het land in k\vestie. 

- Consul generaal in Barcelona :u1.ecr cconuntisch 
En hij sprak zo veel mogelijk de taal van hel land. 
Barbados en Jru:naïca : 5 jaar aanwe7:ig gcwecs( 

- Laatste post «Equador " \vas n1inder ontwikkeld land 1naar 1net 
olie in de grond. 

- Tcrugk~cr naar België iJJ 1986 
- Vele posien werden afgeschall. 

* Di.Iili>n1atieke voordelen : wat mnvatten î.e? 
- het CD --nummerplaat systeem geldt nici overal 

geen plaatselijke belastingen hetalen 
de diplom. TAS mag niet geopend worden en wordt doorgegeven. 

( vb; kan container zijn ... ) 

• Wie ambassadenr geweest is en afscheid nccn1t kiijgt brief 
ondertekend door de koning en voormalig minister Fy.ske11s. 
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3de spreker Wie is Lucy Loes ? 
Wie is Lucienne Vanbesien? (73j) 

* haar naam spruit voort uit naam van nicht Lucy Montey die na 
overlijden op 46j haar naam doorgaf via cafébaas waar gezongen werd. 
Sinds haar 4c1e zingt ze en nam eerste plaatje op met Oostendse tekst die 
aan 1 st

e lief doet denken. 

• in 1980 heeft ze 2600 platen verkocht (50j ) 
• haar 2c1e plaatje "bij Lucy van de Staminee" weer 1000 exemplaren 

verkocht. 
• Ooit bij Somers en Verschuren : wat doet een · zeeman bij anivée 

aan wal?? 
Pikant als ze kan zijn antwoordde Lucy : 
Van zee naar huis , huiswerk doen en wassen ... 

• Ze is huismoeder en sinds 5j weduwe , heeft 7 kinderen en 23 
kleinkinderen. 



• Big Brother Hîstorie : 

Eerst was er de Cruise die door burgemeester Bredene als dank 
geschonken werd voor al wat ze deed voor kindjes van IBIS die 
visserskind nauw aan het hart lag. 
o.a. de storm van 1924 was ramp voor schippersfamil1es ; koningin 
Elisabeth is de families komen bezoeken en ook mama van Lucy 
Loes kreeg toen 300fr wat veel geld was. 

Voor IBIS gaf Lucy elk jaar 3 fietsen van huis Van de W alle en 
speelgoed voor Sint via Spegelaere. 
Voor bejaarden en alleenstaanden trad ze gratis op soms zèlfs 
oudjaarsavond. 

Na de cruise toen ze thuiskwam was Focus gekomen en het Big 
Brother spel moest opdracht doen in Oostende met het pellen van 
garnalen .... De achtergrondmuziek was "gie zie mien zeikapieting " 
Haar opmerking was om dat LIVE wel te brengen in B.B. House. 
in Vilvoorde .... 

De bal ging aan het rollen en "hart van Vlaanderen " beeft haar 
persoonlijk uitgenodigd. 

De Singel "gie zien mi.en ... '' werd op BEAT muziek herschreven en 
6800 platen werden verkocht. 
10 weken in de top TIEN ! 
3 weken in de top 50! 

Om gewoon te zeggen wat een dynamische vrouw we hier in huis 
hebben!!! 

Ze eindigde uit volle borst met : " Op de vismarkt zien kik 
b " ge oren ... 



Taverne-Tapasbar 

"Casa Domecq" 

Wl'ekdagen: ~·mm/ 12.00 11 ror 2.J.00 11 

l <1t·. ~011- en feestdagen: vanaf /0.00 11 tot ... 
s/11iri11gsdag; donderdag 

Steense dijk 60 
8400 Oostende Tel.: (059) 80 43 41 

·--

Restaurant - TaYerne • Grill 

't Pomptje 
De specialist \'an Cote j I' os 

·•Ribbetjes en Broi;heuen - Sc::impis 
gegrild op la\'::tSt.:>nen. 

l~d~re dag open ,·:maf IS uur 101 ~-; uur 
2Jlt'nfol,!, zond~~ en fe61dag~n du1)rlopt'nd op~n , ,in 11.30 uur 101 23 uur. 

Oudsirijdersplt'in 2 
8-100 STE~E-DORP 

Oo5tc:nJ<! 

1 

\':in~f l ï.00 u. T.:I. 0.59/51 19-!6 
Fux 059/3 1 36 71 

Pri1·1! 059/31 33 50 



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 ! 

4-
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Restaurant - Herberg - Tea-Room - Feestzaal 

de Vlasschaard 
. Bij M.Therèse 

dagschotel • steaks • paling • snacks 
ruime keuze aan de kaart • 80 soorten speciale bieren 

zonneterras • banketzaal 60 personen .-

rouw-maaltijden en vergaderingen (ook op maandag en dinsdag) 

. -
Nieuw ''Moondmenu" 

lekker - fijn - democratisch 

Gesloten maandag en dinsdag 

OUDSTRIJDERSPLEIN 5 STENE-DORP TEL 059/80 38 01 

INVOERDER VAN DE FIJNSTE KAAPSE WIJNEN 

Kaap~e Wijnen 
·--

GROOT en KLEINHANDEL 
iedere zaterdag gratis proeven 

nieuw adres vanaf 1 mei '9 9 · 

Karperstraat 2 
Industriezone 
8400 Oostende Tel: 059/70 .50.44 

Fax: 059/70.35.15 



B[Zf~N~WAARDfGl-l[D[N in de BUURT 

* "Beelden uit de Prehistorie" van 7 juli tot 30 september 2001 in OUDENBURG 

BEZOEK het Stedelijk Archeologisch Musuem en bewonder hun ~ 

uniek DOE- projekt via Suske en Wiske , Alex, Toeng~ .... 
• 

Abtsgebouw , Marktstraat 25 , Oudenburg 

Geopend : elke dag van 14.00 tot 18.00 u 

* "Venetiaans GLAS in de Venetiaanse Gaanderijen" 
van 1 juni tot 30 september in OOSTENDE Zeedijk / Parijsstraat 

toegangsprijs IOOfr : elke dag van 14.00 - 18.00u 

WWW.MURANO .be 



Oude gebruiksvoorwerpen : 37 
Suikerbreektang 

Beschrijving: 
Lengte:+/- l 7 cm 
Gewicht: 150 gram 

Volledig uit hard staal gesmeed in twee delen die in elkaar passen en 
samengehouden worden door een scharnierpen. 
Onderaan het scharnierpunt zijn beide binnenhefbomen licht uitgehold gekarteld. 

Gebruik en werking: 

Vroeger verkocht men de suiker in grote kegelvormige blokken, suikerbroden genoemd. Om 
ze te breken bestonden bij ltjes en hamers, ook, voor de kleinere stukken, een tang. 
Deze tang. om ze te onderscheiden van het tangetje dat wij gebruiken om een klontje uit de 
suikerpot te nemen, noemen we een suikerbreektang.De kaken van die tang eindigen in twee 
punten ofin twee ronde, soms getande, bladen. 
Sommige modellen waren op een plank bevestigd. 

Om te voorkomen dat stukjes suiker overal zouden springen legde men vaak een doek op de 
tang tijdens het werk. Om eventueel kleine stultjes suiker te verbrijzelen gebruik.'t men de 
opening onder het scharnierpunt. 
Er bestaan ook kleine breektangen gecombineerd met een suikertang, die bij koffie- en 
theeservies horen. Men noemt ze soms suikerschaar of klontjesschaar . 

Bron: Johan David - "De tang" 

Te bezichtigen in het Gasthof Vossenhol 

H. &R. Devos 



Z0M~R~XP0'~ 2001 
* 29 iuni - 6 iufi : 

l=tanky Maeg 

* 7 - 12 iuli : 
Ren(1 Devtiendt 

* 1 g - 2 6 iuli : 
Gig} Dectop- Ptaet & Roget l=ockedey 

* 27 iuH - 2 augugtu!: : 
Monique Coltnan & Rita Pallet 

* 11 -1 2 augu!:tu!:: 
GRO~P~~XPO avondtnatkt 

* 1 g - 2g augu!:tu~ : 
~onia 1-lelrnont 

* 24 - gQ augu!:fU!: : 

~ddy ~netnan 

* g 1 augu!:fug - 6 !:eptetnbet : 
Luc Blotntne 



INFO over ZOMERKUNSTEXPO van eigen bodem : 

• 
De twee kunstenaars zijn tevens lid van het bestuur van de Heem.kring en 

daarom mogen zij ook door ons eens extra in het zonnetje gezet worden. ' 
Wij moedigen hen aan om de toekomst hun talenten verder te blijven uitwerken. 

lij tXPO~tRtlJ van 1g JULI tem 26 JULI 1 

Gigi heeft reeds 5 jaar kunstacademie in Oostende achter de rug en 1 jaar Brugge 
waar ze vooral de voorbije jaren de thema's "water'' op doek zette. Daarbij heeft ze oog 
voor details en deze heeft ze ook willen uitvergroten en dik in de verf gezet. 
Haar veelzijdig talent komt tot zijn recht in de naal'ttekeningen zowel met inl't als met 
het potlood. Abstrakt is nieuw dit jaar en hier speelt de kleur een enorm grote rol. 

Roger heeft naarst zijn dichtkunst zijn schilderstalent ontdekt . 
Hij bezoekt nu al het 3de jaar de akademie van Bredene. Stilaan heeft hij zijn keuze 
gelegd op de zee, het dorp en de vrouw. De verscheidenheid die de leraars aanbieden 
heeft hij in een eigen vomgeving en kleur gegoten. 
Werken in acryl en pastel hanteert hij vooral om de vrouw liefelijk op het doek te plaatsen. 

Wees met z'n allen welkom ...... 



UIT SYMP A TB1E 

LEEF VERSTANDIG 

FIETS GEZOND 

KOOP UW FIETS 

BIJ DE VAKH?\NDEL !! 

Grill 

Huize Gezelle 
Specialiteit : Vleesbrochette 

Open op maandag. donderdag en vrljdog vanaf 18 uur 
Wsekend vonof 11.30 uur 

Gesloten op dinsdag en woensdag 

STENEDORPSTRAAT 27 STENE-DORP TEL. 059/80 71 28 
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WIST JE DAT ...... ???? 

* wij vergaderen elke laatste maandag van de maand in de molen en zodoende stellen 
wij het programma op voor de komende aktiviteiten. 
Een nieuw lid voor het bestuur zouden wij met open armen ontvangen ... 

Wie voelt zich geroepen ????? 

* de sponsoring van de lokale middenstand door ons in grote dank wordt afgenomen en 
wij hen een ketentje zouden willen bezorgen om ons boekje van de Heemkring in 
hun drankgelegenheid aan de bezoekers ter inzage te leggen. 

* wij een inventaris zouden opstellen over de aanwezige kunst-en brocante voorwerpen 
in de molen. 

* verenigingen zoals het feestcomité en de WILOO in onze molen vergaderen en zo 
onze bar ter beschikking krijgen tegen betaling . Hierdoor wordt onze kas gespijsd ... 

* wij nog 6 delen van de "kroniek van het leven van een dorpspastoor'' klaar hebben 
om aan jullie in de komende boekjes te ]aten lezen. 

* in de laan achter het kerkhof van Stene een recreatiezone wordt aangelegd en een 
vijver wordt uitgegraven waar vroeger bunkers stonden zodat natuurliefhebbers 
naast het geboortebos vrije ruimte kunnen opzoeken. 

* de vlaggen van de oudstrijdersbond van Stene worden onze Heem.kring toevertrouwd 

* de uitstap van de heemkring verplaatst werd naar zondag 18 aug.2001 

* op het MISPELPLEIN zondag a.s. 1 juli gans de dag een gratis happening 
plaatsvindt door de wijk georganiseerd met als afsluiter optreden van 

ODIEL van CAEYZEKE ..... 
a11en daarheen ..... 



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. Wij 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. 

l 
t 

/ 
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