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IJDlVIAA:TSClIAP VOOR 2010 
Het is opnieuw een nieuw heen,kundig jaar voor Stene. Voor slechts 7.50 euro wordt u lid 
en ontva1J.gt 11 drie tijdschriften waarin allerlei weetjes en activiteiten worden voorzien. 
Deze noodzakeÄike werkiugakosten laat ons toe dit all.es te realiseren. 
Graag storting of<.vel op ons nummer 001-0688371-38 ofwel in kontanten aan een van onze 
bestuw·sleden. Een publiciteit in on1:1 boekje - waarvoor ee!l. factuur kan verkregen worden·· 
kost slechts 15 euro per jaar. 

~-----------· 
Daniel Deschacht 
Voor:.r.itter 

Raoul Decrop 
penning1necstcr 

Waar.voor onzP. hartelijke dank. 

Lotuslaan 19 
8400 Oostende 

Steenseclijk 146 
8400 Oostende 

059 507728 0498 927511 
Dan.iel.deschacht2@telenet.be 

raoul.decrop@telenet.be 
059 80 08 47 

; Katrijn Dhooghe-Compernolle Roerdompstxaat 57 kat:rijn.c;ompemolle~~n~ 
0G9 50 83 27 •~•-u~ 1 secretads 8400 Oostende 
0475/367232 l 

1-------- ----------·---··-·· , .... -,----: 

1 

Robert Lisabeth 
redactie 

J ,aurenw '!'heuxna 

Roland Defever 

Heidebluemstraat 24 
8400 Oostende 

059 50 31 09 
robert.lisabeth@1Jarneplanet.com 

___ _____ ________ , .. _ ....... •----------! 
Stenedorpstraat 45 
8400 Oostende 

Gistelsesteensweg 228 
8400 Ooetend.e 

0472/43. 81 51 

059 50 Ci1 50 
Roland.Defevcr@pandora.be 

1---------.. - ·-· , . .. .. -~ .... __________________ _ 
Roger Fockedey Mclli:erijstraat 2 

8400 Oostende 
0696014 86 

1------------------------ - ... ,. 
Dirk Coghc Druivenlaan 16 

8400 Ooaternle 
059 70 09 64 
dirk.coghc@pandora.be 

'------------- - ------ .... ,_, ·--· ..... _____________ _, 
Hugc Devos Stenedorpstraat 29-31 059 70 01 99 

8400 Û08tende reinaert@telenct.be 

Oscai- Nuyw Giste!sesteenweg 369 059 50 00 63 
8400 Oostende 

1---- ---- - ----- - ------ ------ . - ... --------l 
Paul Vandewalle Erevoorzitter Paul. va11dewalle l@telcnct.be 



Gedicht : Ambrozijn Roger Fockedriy 
Kunstexpo's in de Ivlolen van Stene Zomer 2010 
Foto's van vroeger en nu Laurer,,:w Theumci 
Ouàc gebruiksvoo•·werpen 57 .f!. & R. Devos 
Belangrijke functies in St.cnc in de l 7e & 18 e eeuw Eduard Vyvcy verslag R.L. 
De Zevende Dag .. Robert .Bonte, Patrick Dupon, Vanessa Yens t)erslag R.f .. 
Aanvullingen op het boek Cafê's in Stene Daniel Deschacht. 
Liber Iv.Te.moralis: Pastors van Steene Raoul Decrop 

oooOouo 

Prog"ramma 2010 

Juni tot en ruct septemhe1·: Kunstenaars in d.c !Violen 
Vrijdag 10 Bcptemher om 19h30 :RHQ. iedereen welkom mits vooraf in te 
schl'ijvcn 
Vrijdag 29 oktober om 19h30: opening van de novembertentoonstelling met al,;; 
thema "De Fusie van de gemeenten var.! 1970'' 
Zaterdag :m oktobcl' tot e:11net l november is de tentoonstelling open voor het, 
publiek 

0000000 

Redactie : Robert Lisabeth Heidebloemslraat 2,1 8400 Oostende 
rohert.).isab,~th@nameplanet..com 059/503109 
Event-uele artikels of wetenswaardigheden kunnen altijd hier terecht. 



Ambrozijn 
als schijn van eeuwigheid. 

Reepjes, 
streepjes, 

streepjesstof. 
Stof ... 

het doet mij denken 
aan "De Houten Uil" 

vooral in hout 
en dat 

d.at is nog veel 
heel veel 

to hoog gegrepen. 

Uit ziin dichtbundel "AMBROZIJN" , 

R.G. FOCKEDEY 



KUNSTEXPO'S !N DE MOLEN VAN STENE 
ZOMER 2010 

K;,ntoor Oortend.e•Nievw~ rtc1.d 
'!11:,;(',"~NU.:lr. :~ 1 U):OCCS~'l(I> 
f' •):,;c;H $Sö-S 7'. 1 t <u •.".O '-S'- ç.; i;i: 
xs::11:1: •ni<,•.v::c.t1i:,,,-p.w r:«.f:~1.<.u,,_ 

De Heemkring 't Schorre Steene organiseert tijdens de zomer in de oude 
molen van Stene een reeks kunsttentoonstellingen. Met als decor het 
pittoresk Sint-Annakerkje, de molen en de gezellige terrasjes stellen 
tweeëntwintig kunstenaars van half juni tot half september hun creaties 
tentoon. 
De molen is open van 14.00 uur tot 19.00 uur en de toegang is gratis. 

11/6-17 /6 Annie Cleynhens, Martin Rum mens, 
Marc Blontrock 

18/6-24/6 Miet Sinnaeve, Eddy De Groof 

25/6-1/7 Sonia Helmont 

2/7-8/7 Franky Maes 

9/7-22/7 Gigi Praet, Simonne Lintermans 

23/7-29/7 Elisabeth Monstrey, Annick Debondue 

30/7-5/8 Christophe Deroo 

6/8-12/8 Mia Tommelein, Roger Jooris 

13/8-19/8 Nicole Lefèvre, Suzy Makelberge 

20/8-26/8 Jan Dekeyser 

27 /8-2/9 Freddy Cordy 

3/9-9/9 Pascal Hancke 

11-12/9 & Germaine Nyssen, Kristine Verp!ancke, 
18-19/9 Roger Fockedey 
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Foto's van vroeger en nu 

Hier i.ijn we in de Stenedorpstraat ,recht tegenover het kerkhof "!aast herberg l-1.l lammelton waar nu het 
vossenhol in huist,nct ernaast de huidige Bistro De Lisse. 

Verder in de straat zien we op de weide van hoeve Sanders aan de straat zijde een bunker staan, deze werd 
in 40/45 geplaatst op bevel van de Duitsers en deed dien5t als watcrzoivering station en werd in de jaren 60 

afgebroken. nog verder zien wc de toenmalige herberg De Halve Maan. 
Vroeg.er werd het voetpad gescheiden met lange verticale kasseistenen. 

Die clan de goot v\iorstelde, let ook op de smalle straat. waarschijnlijk heef\ er zich dan een onteigening 
voortgedaan tijdens de afbraak van de peerdenafspanning .... aan de overkant van de Lisse, waarbij de st1aat 

dan fors werd verbreed. 
iedere woning werd reeds voorzien van elektriciteit door een wirwar van kabels boven het straatbeeld, 

alsook mastodonten antennes voor wie zich een tv koii permitteren . 

Füh• ·,. , ;ui , rncgcr en 1111 . 

<.i\.·h1 a..:111 <.lour Tl:cur:i.:t J.aur~11.v i ll l locmkring: ~chorn."-Ste,11: 
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DB l'Ai\RDF,NZEGENING ... 30 jaar geleden. Stickci· getekend door William 
anno 1980. Men herkent hier duiueli,ik de toenmalige pas~oor E.H. Jozef Gesquitm' 

0000000 

SLUIT NU AAN 1$.lJ ,DE JIEEMJ(UNl)_IQ-_E KRJNG 'T SCHQJ?-8,E 

U KRI.TGT DRIEMAAL PRR ,JAAR ONS TIJDSCHRIFT MET ALLERLEI 
HISTORTSCHE EN HEDENDAAGSE FEITEN UIT UW STREEK .EN DE 
ACTIVITEITEN WAARAAN U KUNT DEELNEMEN. 
HOE? 
U STORT 7,50 E:URO OP HET NUMivtKll 001-0688371•:~8 VAN OOSTEN
DE' T SCHORRE EN lJ BENT ERBlJ ! 

oooüooo 

Een interessante link voor het Steense gebeuren vindt- u op : 

www.stcnedorpalbum.skynetblogs.be 



Oude gebruiksvoorwerpen: 57 

Oude tapinstallatie 

Besellrijving: 

Soort pomp om door middel van een zuiger het 
bier uit een vat te pompen. 
Vervaardigd in koper en met een houten 
handvat 

Gebruik en werking: 

De oudsre manier om een vat te ledigen en het 
bier uit te schenken is door middel van een 
houten kraan. In hel tapgat van de plaHe 
bodemplaat van het vat stopte tnen in de 
brouwerij een kurk. die met het 
inslaan van een houten kraan in het vat 
verdween. 01ndat er kort na het uitschenken in 
het vat een onderdruk ontstaat. moest men het 

vulgat aan de ronde kanl van het vat eveneens openen. Daar er op deze manier 
buitenlucht in het va\ kon stromen, was er vaak sprake van bederf. Een ander 
nadeel van deze tapwijze was dat het bier tijdens of vlak voor het uils<.:henkcn 
moeilijk of niet te koelen was. 

Vandaar dat men overschakddc om de vaten in de kelder te plaatsen. En zo met 
een soori pomp het bier uit de kelder via een leiding naar hoven pompen. Heden 
te dage wordt er Cü2 toegevoegd aan hel bier om een druk te verkrijgen in het 
vat om zo het bier tot de tapkraan te krijgen. 

Hel voorwerp is te bezie hl igcn in het Gasthof Vosscnho 1. 
Devos Il & R 



RROOD & BANKETBAKKERIJ 

Stui\·pr;<traat 2CH r 059/70 4~ 01 
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P.E BBLANGR.t;JKST~ FUNCTIES lN EEN KLEfNE G_EMEBNTE IN DE 17de -18de 
~EliW voordracht door dhr Eduard VYVEY op l!) maart 2010 in de molen 

Eon bijzomkr vlotte i,n aangename voordrad,t over hE,t sociale leven in eE!n khlinc gemeen 
In zoals Stene. Voor dii aanwfizigcn w,is dit bijzonder !t:ierrijk, jnrnrue1· dat de tijd zo vlug 
vooi·bij g-ing. Een kort resumé : 

De_parochiç_was hot. officiP.el gedeelte van P.en dorp. De oppervlaktt! van StEme is :'linds de 12 
de eeuw g:rotendeel;; hetzelfde gebleven en behoorde tot hei Kamerlings- Ambacht samen 
met di, omliggende gemeenten Leffinge, MannC'kensverC', Middelki,:rke, Snaai,;kerki,, Slype. 
WestAnde, Wih,kerke en een stuk van Mariakerke . 

.'\an het hoofd was er P.en Beryder <ln een officier met als hulp een Aman, dio moesten de or
clt, handgavcu en de wegen controlenm. PiP-te.r Vergriete uit Stene zou de corste Aman ge
wec-,;t. 7ijn. 

Een sibbeteken was C'en handtt!ken. Röden i.;an Ste11e w.aren fi!.enendelvers. 
Ren hnofdm;in mocfit. minstens :l·1 - ., .. ~ ..,.,, • . • • 
j>iar otu! zijn nn WC'rd aangw,teld 
door Brugge. 

Dit is hel. (sibhP-teken) handteken 
P<ln. Claeys hoo/man 

Dil is het (1,ibbeti,ken) hmidteken 
ran Sijmons Claey8 

. '-&~.r._>: ;, ~..u.~~ 
~-i=:. .. . .-.... .,.,t ---;o 

.f... . . --~ 1; 6~ ........ 4:, . . 

~/' *;.-,.;< :.;/) .·. ; . 
, .... . ""' '9.~,. 
:-~<:":t,. >;~.r 

D(> sibbel.eken ({,'<!nealogie) wa8 het handteken van de gewone man 

De belastingen: hHt innEm gebeurde door cC'n pointer die bepaalde rle te het.ahm sommen. 
De munt.eenheid was de Pond (een fictiC'VH munt) onderverdeeld in 20 1,chellin~n. De beta
ling van de belastingen gebeurde in cie Onl.vangerij .. werd het geld dan mi!;schien bewaard 
in de Pa!:<t.orit!'? Het. geld moest naar Brugge via ,fabhflkf.l ondm· de begeleiding van cle ge
me1m. parochianen. 

lk ()f.lestdi j khe_itl 

Oe pastoor kon ook huwelijkscontracten .afäluit.f.ln (er was gef.ln burgerlijkii stand) tcstamen
tcin noteren en het schrijven van g-ozonds'.l:iekten. 'Contani.euze' :ûekten, indiAn men op reis 
wi.lde gaan moest een bewij>l verkregen worden P-n dit buiten de 1 mijl of+/-i'i,5km. 
C'hintrf{ijncn waren verzorgers en geen dokters, maar konden onder bepaalde omst.andighe
c!P.n le1famaten afaet.ten. Een curesiewinkel wiis een ll]Jothcr.k. 
nodfrier/. Pelerman zou de EJ(n·stc pastoor te Stene gewee,;t. zijn t-n celebreerde ook Pe;;tmi;,
~f?n. 

Ik past.orij we1·d gebouwd in 1627 en op 28 ;ipril 1658 kwam de 'Broederi,chap van de 
H.Anna' tot. stand. De koster was lesgev('l' voor do arme kinderen. 

De Veestapd 

fi i;oorten paarden/ koeien. Schiipen wa.~ 1 hm·<ler per 2000 gemeten. Varkens in heperkt.H 
mat.en en vorder nog pluimvee' 7,oali:: de Turk1w haan (kalkoen). 

L.R. 





Zondag L I april: DE ZEVEl\JDE DAG in (je :CV1Ql~n 
verslag: R. L. 

Een .iarenl:inge traditie in de molen v:in Stene: drie gekende Stenemum; wo1·den elk i;:edu
rendf) een l.winli~t.al rninu.1;,.u aan het aanwezige publiek voorgesteld. 
Mode1·ator wi.s mevr. Kat.l'ijn DhooghC'-Compt>rnolle die met. een gepns1 ei. i111.erei>sa11t 
interview dc- belangstdlillg van het pnblic-k pel'fC'ct wist te behouden. 

Patrick DUPON 

Voon;it.tex van het. Sport & feestcomité Cont.erdam. 
,\lills "Pulle" in d'O!:lhrnctsche P.evue is door iedereen gekel1<l al<' een g~)hoi·cn humorist en 
muiikant., we!'tl 1.e OostenclP. geboren op 30 jilnuari 1Bö4. 
\.Vooncle aanvankelijk in de ,;b:eek v::1n de ;bo\erpui' fm rl11,11·oa in het \.Vesterkwanier. 
fn 1973 verh\i..isde hij '.laar de wijk Conterdair. waar zijn ouden; :!P. cafi> A,li}uum opcnhicl
d~m. Hijzelf hield late1· het café Arme.nonville opeu in 't Roi;je. Hij hHHfi. !.,'Ie<! kiudcreu en 
werkt bij het seheeps-en con,:,t.ruet.icbcdriefSKB aan de H.Baelskaai te Oostende. 
Zijn bekclldheid hf<cft hij voot;ll te dankf,n a11n zijn rol, hij was amper 14 jaar, in de O;i
wndsche RC'v\:.e. EC'l'St al;, figurnnt, maar na drio jaar we1·d zijn inbreng j_n de Revue 
steeds groter waardcor hij naa;;;t Pette Sjie>ke (Gerard Dangrnau) en Tjepp+m Kmt.tP 
(Rohert Duyck) ook de centrale rol ,;peelde van een een1.ame <lronkaai·d mee een wollen 
mu.1.i: op ~,i.in hoofd in de kleuren van Oo:::tende. De l;:uiste jaren is hij rchter minder dron
ken dan in de begi!:.pc-riûde van de Revue. 
DtogC' hnmor had hij ai van kiudr.been nice, bij speelde ook toneel op 't schoo.1 waart.ij 
VllOl">Jl humoi:isti.sch uit de hoek kwam. Hij werd ook muzikant. i.n het OoHi.HnclHH dam;oi·
kest Los Pclicanos waarmee hij regelmatige opn·edens doet. 
Aa:1. de org,rnii;atie Ylln het carnaval weekend t.e Ooi;tende doel. hij 11c1.iHf mee alsook aan 
d,: org::ulii:>atie wrn de j,:Hrlijkse 11 (hwgse wijkke,·mü; op cle Cnnl.P.1:clam. 
Patrick is f)en graag ga;,,ier,e en $ociHle figuur in Oofit.P.nr!e. 

Hobert .&O:t-:TE 

De vader van Robert. Bertje Bonle. was jaren clc uitbater van de gekende afspanning 
81.t:looi op de Torbou~se;;te~)nweg fif), 81.P.ne (vonr· de .fu.;:ie) nu nuru.mcr 476. Oostende. 
De Bonte,; waren 8me.den van va<ler op zoon. Grootvader l'iete:r .Bonte. bad in J 877 het. 
pand ,rnn~ekocht en verkocht het nadien aan zijn zoon Bduardus. 
ln 1921 nam Augusr.e de smid.se ove.r en werd Rohe.rl, de herberguit.bai.er. 
Robert of Bercjn Ilonl;e leerde zijn ;;tiHl kennf!n hi.i de hoHf;;mid Iluyg-hehaert in tfo to~)

komstst.raat te Oostende. Vand;i,u- trek hij füllll' Il!'URsel waar hij in dienst trad van een 
hoefi:.mid met 21 knech~en 1 
Bij het uitbreken van de oorlog 1 H14-H) ! 8 wilde hij hH~ vade!'laod dienen al;; paardensmid 
hij het leger. maar omwilhi van zijn klein" ge1<t.alt,P. wa;; et voo1· hem geen pl:rntfi. 
Behalve smid, paardrijder en 1mardenhaodelaar hiHltl hij ook caff. 
De vocrmamwn konden hij helJ, 1.ered:t mei. paar.tl en kar en de paal'Cl.en werden vcrzoi·gcl 
c-n krC'gt•n haver. De afspam::ing- was clc- ontmoeting;,plaats voor paardenliefhebber!:; en ko
leP.- leurders (chai·bons). 
De :1.aak had me.er weg van eC'll par.rdenmuseum dan van een café. Het. stond er vol met 
alledrél i.tfo ~C'bruiksvoonvC'rpc-n, i::ouvenirs, affiche;;, foto's. bekers, karrenwiC'len ... de bena
ming vnn de café was St.Elooi, dc- patroonheilige van de hoefämeden en paardenhande
laars. 



Op ct'Hoogc- Ban.iP.:·a w0t'den :.ot .. in de jaren 1950 rennen georgimiseerd. met paard en ka:r 
tijde!l.!I de jiiarlijk;;e :S<.'rmi •. , de week na P'inksterc-n. De ciec-lnemer.s vertrokken aan de 
Kl'omme Elle/,oog t<lt. Ulln het café van Bertje Bonte. Door cle drukte op de wegen vcrdw~• 
nen deze koersen. 
DP ~upporternclub ~N.l.K.LN.G va.a ,;upp1wte1•,;duh A.S.O. had e,· haia lokaal in de ;;;nm 

l {)-1l · 1"71 gr · . l ft"-' l "' . .. f" na , t>, . 1n ;;, , op o Janr,c ee -lJn. s ooi. berl.Jf! ·1.,in \;;l ~-museus:;, .. 

Vrrnf!~s:,i, VENS Schepen stad üostc.n.df, 

,hn·i,-(.f:', 10 jaar en mocdC'r vall twee dod1t.e1·,;. 
f>.ugu,:t. Vern:.eylcnschool, Alberts1~:'l.nol, Al.heneum van Oo,.-Lende (Liltijn Grieks) en tla,H· 
na naar- de ·v.U . .i:l. om vandaag aan de BiiliP. vao Cent. te pleiten. 
Is rle jong,;te directC'm· Sociale Huisvesting in Vla~rnctin·en, !.evens gemeentenu11.blid en 
fracüeleidHr. Met die gevulde car11.èrc heeft zi.j gekozen nm !.oeh niei-ful1-lime met pol.i
tick be:r.irr IR zrjIJ, di~ om. een zekere ona.lhllnkeüjkheid t.e kunnen bewar"'"· 
De meeste verg11deringe:i. zijn ·s avond;,,., zij trekt ongeveer lii uur /ler WP.P.k uil om ,rnn 
politic-k te doen, de i;oli.tieke lcpC'! kreeg zij im:ne1·s mef, van ha~t vader :lie !!-en <>vert.uig
de ~yndicalist bij de Spa wni:s vandm:r de k~uze voor deze partij. 
Haar bevoer,dludim 1/.ijn o.a kinde1·opva11g met de twt1e r,.::001.ste <T8thei; Pun.n.u.kel en Wie
!{elied. V1,el ontb.aalouderf: lrnken ai-wegens het onforcken va1~ ec12 fltatuut. voor rlit. l;P. .. 
roep. om te ovedevcn is het nodig dat de JH1r~ner werkt. 
Oak het archief met. Claudia Vermaut die instaat. voor een goede lieeldbank beheer. Van• 
daag wm·dt immen; veel weggegooid, wij mcmten di~ hehoude1, voor het. nageslacht. 
De begraafplaats vnr. de Oud-Strijders te Stene moer. worden onderhotiden. Op de vraag 
!.,oeh.et. zit nwt de Jor:11~ie v!l.n het crematorium ... waarschijnlijk komt ó.e locll.ti.e op de 
oudP. ::tlf:'e:r;.bakkt,rij te Zanrlvvonle. Rige11aarci..ig, maar uicer dan i'iG% vHn de Oci;t.emi.e
!\a;1n, latei:. zich crnm~:-en, dit. i,;. niet. zo in andere r,cmccnt.en. 
Intum1en won Schcpc-11 Vane1;i,a Ven!:' en haar gezin 'De Kindrrpu7.?,P.l' ... een unieke erva• 
Illl~{-



SCHENKING 

De heer Julien Brackx, schonk aan de heemkring 't Schorre Steene verschillende 
kiesregisters (kopies en dubbels) van de gemeente Stene, waarvoor onze 
hartelijke dank. 

Lijst der algemeene, provinciale en gemeentekiezers van 1 mei 1906 tot 
en met 30 april 1907 
Lijsten der parlementskiezers en der mannelijke gemeentcraadskiezers 
van 1 mei 1938 tem 30 april 1944 
Lijst kiezers voor kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat en de 
provincie- en gemeenteraad van 1948-1959 
Lijst der vrouwelijke gcmcenteraadkiezers van 1 mei 1929 tem 30 april 
1937. 
Lijst dr:r mannelijke gcrncenteraadkiezcrs van 1 mei 1929 tern 30 april 
1932 
Lijst der mannelijke gemccnteraadkieze,s van 1 mei 1932 tem 30 éipr'.I 
1933 
Ujst der mar;;1elijke ge;nccnterac:dkiezers v.in 1 me· 1933 t(~lll :::o ap;-i! 
1935 
Lijs~ parle:nerit, provinc· eraac' en gemeen~ernötbkiezers var: 1. \)70--1971 

WOORD VAN DANI< 

Mel can·-c ook ~dr' mevr. Mari;i :_CSlaeg;,e die dr: trnernlt"in·g tc,clntir'SJ g<:1t haar 
persoonlijke ciocur:1r:ntal'e ir. te kijken c;1 die ons tal van iriforn,a;ie bc70-gde 
o·-1er on-:ler m,·cr t•e ~c.milie Ston1e e;i ,et café •··He; RoosjE:''. L'.;e t·:ie,navolgend 
arti-<c: . 

A . .t;.NVULLING OP rfET BOEK CAFÉS IN S"fENE. 

Herberg Het Roosj~ of ook In '!; Rozeke, 
Torhü1::sesteenweç, 1.41 1 . 

Dele herbe-g stm.1l r.'et ven:1(~1d :,1 het boek 1i'tgegrëven d:::or cc:: Hee'llkrinq 
····ca~és van vroeger en nu op Steenc:-cl,>rp, c:·1100;:;c: 8arri~re. s~ec·1r:-'.:;:,,':ie, cie 
Conterdar.1 r.n de .!\Jieuvve :<ocrs". 

De hoc:vc lag aan dr: o:>sttijcie van de stci?.•1weg var Ooste;1ce r:c.ë" Torhou~. Iets 
zuic'elijker van de houten s:aaknioleri Vë:7 Joannes (J€i:1n/Jar) Storn1e. 
Het t1ofsteet'.e werd g<:boüwd oms~ccr:ks 1824/1826 door Johi:lni:es Bap'.iSLë 
Mcseure. llerbr:rgier en ecr~gcnoot van Mar'a ·i ncresii:I Missuwc. Anrwc:'.lkelijk 'ag 
de ingang ee:i drietal trapjes boven dr, weg. Diverse herstellingen en ophop,ngen 
,,an de steenweg rTic)akten dat het boevetje la,c:r lang ze: merhand in de diepte 
Kwam te liggen. 



Het gebouw opgetrokken uit steen en voorzien van dakpannen bestond uit een 
woonhuis met schuur, stallingen, bakoven en een aangehecht woonhuis welk 
dienst als herberg, 70nder logement en als opschrift droeg "Het Roosje". 2 

Verder waren er ook twee houten bergplaatsen gedekt met pannen. 
In 1890, kweekte de toenmalige eigenaar Carolus Ludovicus Denijs er koeien, 
zwijnen, konijnen en pluimvee. Het aangehechte woonhuis dat dienst als herberg 
werd zonder logement verhuurd aan August Cousa<1r, herbergier. 
Karel (Carolus Ludovicus) Denys was gehuwd met Catharina Cecilia Mcseure 
(geboren iri Stene 24 september 1834). Catharif'la was de dochter van Joannes 
Baptiste en Maria Missuwe. 
In oe herberg, een baancaféetje, konden de voermanncn op hun weg naar 
Oostende water en vers hooi voor de paarden krijgen. 
De uitbat•nç; van het café werd overgenomen door de dochter Alida Denys 
(ç;eboren in Stene op 25 augustus 1877). A:ida trad in het huwelijk m0.t molenaa~ 
August Stormc. Het huwelijk werd in S:ene gesloten op 16 ol<tobcr 1900. 
Alidas moeder was enkele maar.der. voordien overleden op 19 juni 1900 en 
amper een weck late~ was ook r.aar vc1der K2rcl Denys op 19 juni 1900 i<orncn te 
overli;der.. 

Pemó:en:,'?g van fvl,1r'ia Lesu,eghe. 
/--lel .'10F.vet/e van A:1çus( Storrne en herberg Hel Roos1e 

')e broe- van August, Cc1miel Josep,1 S:or11e (geboren 5 december 1884 en 
ge>,uwd n°et ec'itgenote Alice Declercq) was de lèè!:ste molcr-aar van de 
"Steenemoler:' ge leger larigs de Torhoutscs'.eenwcg. Carr::e1 overleed in 1974 op 
89 ~arige leefti;d. 

De rr.olen va-i zijn broer Cam'eJ die al enkele jaren niet mee, in gcbrui~ was en 
vervallen geraakt werd in 1934 afgP.broken. August we-c dus om de brode 
Lélndboer en voerder. Hij weri<te voornamelij1< voor het stadsbestuur e:1 voor 



grote aannemers. Hij deed ook afbraakwerken. Het zand ging hij met paard en 
kar scheppen nabij de duinen en het strand in Mariakerke. Ook zijn zoon Leon 
Stormc oefende het beroep van 1.andvoerder uit. 

fc:to vun de hotstee, ~vaa,·-vDn hF.t gebou•,.,, '-•·••!êrsl :'/nks Uicnd:-: a/s lH:=!rbe:ç Het Roosje 'lcJl-. 

Auyust S!iJi"n1.:.•. t·r;tovF.t?arnet.:,19 Anu·ré Dcv,·-ckcr 

---,/_------, 
O:.· ___ _ 

'Zf 
------· 

Kadastraal pmnnerje van 1895 met dP. :nplanting van de molen vz;n Storme en c/e 
hofstee 't Roosjt•. (Provinciaal A!"Chief Bruggl') 



\lOSCO 

E.Vlietinc.kstraat 2A fndustrie-
1.:one 11 8400 Stene-Oostende. 

Nieuw \.Vijnhuis VOSCO 
OPENJNGSUREN: 
Maandaff tol 111'ijdag: !).00 tot 12.0U 

14.00 t.ot 18.00 
Zatc1·dag doorlopcnd:10.00 tot 17.00 
Zondag en foestdagcn geslot.eu 
Tel : 059/70 50 44 
Fax: 059/70 35 15 
r:mail: info@vosco-online.l.ir,• 
Web: www.vo!:'co-oniine.bf-l 



Fundatie Guido en Joseph Geselle 
De Heer Joseph Gczdle pastor vau Stcenc veertien da
gen voor zyne schielykc dood op IR Juni 1903 had 
den Heer Notaris Jan Faicl woonachtig te Oostende gc
ropeH om l)'ll testament te maken en dan monde-
lings verklaard wat zyu uiterste wil was: onder andere 
da~ hy één solemneel jaargctydc begeerde voor hem en 
zynen broeder den dichter Guido Ge.zel1e hi.er te Stec:ne. 
Daarop heeft de onderpa,;tor Jtdius Ghyselen die 
van deze zaak ingelicht was samen met den Notaris 
de noodige som gegeveu van Duizend fran.1< aan 
de Kerkfabriek mits gezeidc lasten. 
De bestendige afveerdiging van den Provincialen 
Raad van Westvlaanderen de kerkfabriek van 
Steene gemachtigd om bovengemeld iegaat te 
aanveerden onder de opgelegde lasten, in hare 
zitting van 23 Mamt 1906 
De lasten zyn: 's jaariyks één solemneel jaar
getydc te zingen omtrent den 18 Juli ter ziele•• 
laaföis van F.E. HH. l '' Josephus Aloysius Gezelle in leven 
pastor van Sleene er1 2° Guido Gezdle in leven groutc 
vlaamsche dichter, doctor "honoris causa" ter Hoogschool 
van Leuven en bestierder der Engclsche Dames te Brugge. 
Ditjaargetyde ge1.011gen cm uegen ure 's morgens 
behelst : Eeu nocturne, Lauden 
Solemnele mis, Libera c1 • .an de lyk:omhe 
wuarvoor 20 frank verdeeld als volgt: 
Op de Rekening der kerkfabriek: 

Pastor 7.50 
Ondcrpastor '3.00 
Koster 5,00 met het luiden 
Kerkballiu 0,50 
roisdicnaars 0, 50 
orgel blazer 0, 50 
kerkrecht 3,00 

te sa.men 20.00 fr~ 
Quod ita esse 

attest or 

De facto: 
12,00 
3.00 
4,00 
0,50 
0,50 
0,50 
0.00 

20,()C) frs. 
L. Maselis pa~tor 
Stccnc JO Maii 1907 



Joris 
LESTAEGHE 

è 
[ E-LE-KTRICITEITSVVERKE0 

Winkel: Torhoutsesteenweg 516 • 8400 Oostende 

Tel: 059-80 02 84 ,, Fax: 059-51 03 43 
E-posl: joris.!estaeghe1@pandora be 



Eeuwîg.e Fundatie ten laste van den Disch 
jaarlyckx in de maand van November is er om 
acht ure een solemneel jaargetyde voor: 
Ivf Iughelram en huisvrcuw -
De Disch van Steenc betaalt daarvoor 15 frank 
aan den heer p11stor die zyne rekening voor 
Januari indient aan den dischraad. -

Nu ontvangt de Kerkfahriek 40 fr. 
Rich. Hollebecq 
(ha.udtckening} Pastor 

(Nvàr: volgende bijdrage staat geschreven op een hla<l 
<lat in het liber werd ingeplakt) 

Kerkfabriek sre Anna Steene 

1 let bureel der kerkmeesters vergaderd den 
4 juli 1937 in tegenwoordigheid der Heere11 
Camicl .Faict . voorzitter. Désiré Finciocn. schrv-, 

ver. Louis Verrneire. Schatbewaarder. Victor Soc;
taert - Jo:Leph Vandamme: leden & E. H. Nestor 
l...odewyck Pastoor 
Gezien het afschrill van de akte verleden 
voor Mijnheer Henri Vancaillie - 110taris te 
Brnggc waardoor wijlen Vrouw Julie Hels--
1no01tcl - in leven zonder beroep wonende te 
Oostende, aldaar overleden den vier & twintig
sten Febn1ari negentien hond.cru zeven & 
dertig , verklaart aar, onze kerkfabriek een 
legaat te doeu van: 
l O 

: ik geef vrij van kosten aan de kerkfabriek 
van s1

• Anna te Stcene twintig duizend 
frank onder last ten eeuwige dage in 
de kerk van Stecn.c 

A: alle maanden te doen çclcbrercn cci~c gc
zong:cm: missc met naamafroeping tot 
mijne zidelavcnis , <lcze van mijne over
leden man August VandenRrande, mijne 
cuder.s Karel Helsmoor1.el •· raiçl & over 



leden ki.ndcrs in hel jam:gcbed te doen af
lezen in de kerk van S" .Aru1a te Steem: 

JJ:jaarlijks te doen celehre~cn in de kerk 
van stc A11na te Steene in de zic!enoctave 
ccnen dienst voor mijne ziel en deze van 
mijnen man August VandenBtande, 
mijne ouders Karel Helsmoortel • Faict 
& overleden kinders 

e: onzen grafkelder zich bevindende op 
hel kerkhof te Oostcnde all~ 3 jaar 
eens kuischen, de letters inkappen, als 
.mede de twee kruiser: op mijn ouders 
graf en dit vau müll broeder op het 
kerkhof van Steenc 

2'' . . . . mijn zuster Marie ;,.al de oü ieve hebben 
van al mijn andere juweelen; na hare dood 
moeten al die juweelen gegeven worden aan 
0. L Vrouw der kerk van S10 A1ma Steene. 

Gezien de voorlopige aanvaarding door onzen 
schatbewaarder in dezelfde akte gedaan 
overwegende dai de jaarlijksche opbrengst van 
dit legaat omtrent &00 t: (acht honderd) 
za.J bedragen; de lasten te weten : tv:aalf 
gezongen missen 300 fr. E::n dienst in de zic-
lenoctave = l SO f; onderhoud der graven op 
ï kerkhof 150 f, te Zfü'11cn 600 f. (zes hon
derà) 
Beshtit 
aan de hoogcre overheid de bemachtir,g 
re vragen om het bedeelde legaat te aan
vaarde11 en den schatbewaarder op te dragen 
het noodige le doen voo!· hel verwczdijken 
vim dit !egaal 
üe Schrijver De Schatbewaarder De voorzitter 

C. Jaiet /). 7incioP.11 L Vermeire 

(.'1?.zien en gocdgekeurddoor den Gemeenteraad 
van Steene 

Tn 7itting van 18 Juni 1937 
Bij bevel De burgemeester 
Oc Sckretaris 

(gevolgd door gernccnlestempel en handtekeningen 



Contredam 
Sequituv de Schola et loco cfe 

c:?ontrectam. 
(Nvdr: na enige briefwissding in het latijn tussen het bisdom en 
L. Masclis, pastoor VH!l de parochie sint-Anna volgt. ) 

Daarby een brief aan de zusters om er het 
hh. Sacrament te bewaren. -
.Alsook een biljet voor de binatie voor M' den 
onderpastor - zoodat V.'Y nu allebeide bineren 
3 missen ter plaats en J in den Conlredam; 
er is een kruisweg in de Capelle van de Contredam 
geplaatst en door ee.ne.n pater Capucill gev.-yd. 
De Overste van de Contredam heelt de 1oela1ing 
de gewyde vaten te raken bekomeu den 5 Octcber 
1909 voor één jaar en ieder jaar te vernieuwen. 
Heden Sst<'

" October is er een vyfde zuster voor 
den Conîredam toegekomen. -
()p zaterdag 9 October heb ik vyf van 
myn rdiquien doen herkennen in het 
bisdom en .m. zilveren kasjes doen 
stekeu om in den Contredam gebruikt 
te worden, alwaar ook de btieven ervan berusten. 
Alsmede een autaarsteen van gewillig 
30 op 30 centimeters voor dit alles betaalde 
ik vyf en tv,intig frank. 
Oe Ovçrstc der Broeders Xavcrianen van Brugge 
gaf my ook 1 sc.hoone zilveren reliquikas om te 
zegenen. M' Lcyu gaf den autaar. 
M' de graaf van Limburg Stirum Sc:mtcr gaf drie 
nieuwe Chasubles met toebehoorden. -
f-A' de Onderpa.stor vyf chasublcs met toebehoorden 
eene schoone ✓.:ilveren remonstrantie met ciborie 
e,e,ie godslamp een koppel kandelaars met twee bekken en drie bekken 
Het klooster van Rumbeke, 1 albe, 1 rochet, drie altaardwalen 
vier koperen kandelaars 
rvF Devaere pastor van Wcnduj11e cencn ouden biechtstoel 
myne nichl Amanda Hostens een prachtig altaardeksel 
De kruisweg is de oude van de kerk, en nog wat overschotten 
r-.1' Leo rlubrecht onder.p. Mariakerke 100 frs voor eenen kelk 
IV[' Ruyssen directeur der Joscphincn Oostende l" een l<loksken 
de wynpotjcs en 20 frs voor den altaarsteen. 



Op zondag 3 l October 1909 werd de eerste mis voor 
de contredrunnaars om 9 ure in de school gele;,;en door 
M' Ghyselen onderpastoor die bineerde. Er waren 150 
1rnmschen tegenwoordig: zooveel mannenvolk als vrotlwvolk. 
f,r werd gezegend met de reliqui van O.L.V. - (700 frs) 
de Stoelen (50 te kort) ten getalle van 200 en een 50 
geleende, en een honderd kinders op de bar.ken, 
brachten 700 frs op (eeu cent per stoel of bank) 
T)e schaal voor de kerk S,50 frs. De offrande 
2 ,63 frs ·s anderdaags allerheiligcn i~ even :i:oo wel 
gelukt : hetgeen üxlereen verheugde. -
Mynl1eer de vicaris generaal Houtave zegde my in 
het begin van December dat ecnc woegmisse onontbccr
lyk was voor de Contredam cu indien ik eenen 
priester vond Mgr. zoo1iaast mogelyk de toestemm.iJ.1g zou 
vcrlecncn; dat ik den gemeenteraad in gang zou 
steken om eene parochie te maken van dezen wyk, 
en een. ponksken geld trachteri in Ie zamelen 
voor de te stichten kerkfi1briek. - Dezer dagen is 
een suppliek gemaakt van 132 contredamnaars om 
ccnen pastor voor hen te bekomen en gericht tot 
den gemeenteraad , die met eenparigheid van ster:1men 
den voorstel ondersteunde en mgr den bisschop 
vroeg eene nieuwe parochie te willen stid1ten --
dit geschiede op 28 December l 909 in dezer voegei; 
De Gemeenteraad van Steene , arrondissement 
Brugge Oostende Prov.incie Westvlaanderen 
Tegenwoordig de heeren, Roosc Emiel, blll'gemeestcr, 
Delaerc Camiel, Vennander Auguist schepenen, 
Vandamme Stcphaaü, Depco1ter Francis, Deputter Ba&ilc, 
Claeys Stephaan, Velle Emile en 1\meloot Emile, leden, 
behoorlyk en wettig bijeengeroepen en vergaderd 



3<lc punt Aanvraag inwooners Contredam 
De heer burgemeester doet uitschy11en dat gezien 
den tegenwoordigen toestand der gemeente, het lastig 
valt en veel onkosten zou ie weeg brengen; de leden 
van. den raad vinden deze aanvraag zoo gegrond 
dat de:r.e met eenparigheid van stemmen aanveerd 
wordt, de gemeenteraad gelast zich de noodige 
voetslapper. aan te wenden by de hoogere overheid 
om voldoening te geven aan de inwoom:rs van 
den Contredam ten einde ecnen pastoor voor 
hunnen ,.,,yk te bekomen. 
Afschrift van deze beraadslagir;g zal deJJ 
heer arrondissement commissaris overge
maakt worden om aan de bevoegde overheid 
medegedeeld te worden. -
Gedaan in zitting van det, 28 December l 909. -

Brugge 18 Febr. 1940 E.HB. Pastor 
Spoedig gevolg :1.al gegeven worden aan het ontwerp 
van oprichting eene imlpparochie onder Steene. -
Gelief my 200 haast mogelijk te laten weten 
l" Welke volgen.,; u de nauwkeurige grenzen zouden 
moeten zyu der nieuwe parochie 
2" Welke volge:is die grenspaal de vcnnoedelyke uitgestrektheid 
en bevolking dier parochie zou 2y11 

3" Waar eigenlyk de nieuwe kerk zm; dienen gebouwd 
te worden 
4'; Hoe de nieuwe parochie zm1 moeten genoemd worden 
5" Of de moederkerk van Stecnc iets kon of zal by
drageu om de hulpkcrk te begiftigen . Gy weet 
waarschynlyk dat de ~tad Oostende en de Deputatie 
op toedoen der stad aandringt opdat de parochie van het 
h. hert haar aandeel zou e.ischen in de goederen van 
Mariakerke. Zoo kun.aen zy ook doe;1 ten opzichte van Steene 



Men verzekert ons dat gy van gedacht zyt ccne sonune 
van 9000 frs te geven aan nl Vanhoutte pastor vau het h. hc,t 
.Doe daar o.icts van zo11der onzen rnad en advies. Eerst en 
vooral immers '1!oet die kwestie van begiftiging der hul-p
parochic zoo van het h. hen als van den Contredam effen 
getrokken zyn, eer er spraak kan zyn van andere 
vrywi!ligc giften te doen. -
Gclief my wegens dit alles volledige en nauw
keurige inlichtingen te geven -
Aanveerd E.H. Pastor, de ver;;:ckering myner beste gevoelens 

(signé) Ed.ai. lloutave vic. Gen. 
i\J:tw·oord. Zeer .E.H. Groot Vicaris 

l c De beste begrenzing der parochie zoude, myns 
dm:kens de:,:e zyn die in hlat.w potloot op de bierby 
gevoegde kaart geteekcnd is te begirlll.en met den blauwen 
le1ter A tot aan den letter M. (dat is tusschen de doo<le 
kreek , het varre~jc, het binnengeleed, een eindje s!alic 
straat tot aan den yzerenwcg die dau dient voor 
grens tot aan her :Lttideinde der parochie.) 
2° De vcrmoedeiyke uiigestrcktheid ware van hei midde!pll!ll 
l O tol 12 mim;tcn i..11 het ronde; 
en de bevolking is byna 2000 inwooncrs : Er staa1I 203 
hni~en op den Contredam grondgebied Steenc, en l22 
op den Meiboom grondgebied Oostende ( dit laatste bcgren~ 
op de kaart met roode streepjes) 
3'; De kerk zou best niet ver van he! klooster gebouwd worden 
a) omdat het omtrent het middelpunt der parochie zou zyn; 
b) orndat de kerk op het grondgebied Steene zou gelegen zyo 
cn wy Oostende niet zouden moeten inzien. 
c) omdat wy den grond voor niet zouden krygen 
d) oiu<lat et Kerkgoed van Steenc naby gelegen is. 
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Kent u de heemkundige kring 
" {t Schorre Steene"? < 

------" 

Wij stellen ons graag even voor : 

Heernkundige kling " 't Schorre Steene" : 

ge..<iticht 28/02/1978 in het jaar van het dorp 

• heeft tot doe; 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 dïiemaal 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 blj 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. 
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