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W O U R D V O O ~ A F . 

Het slechte weer van de voorbije septembermaand 

mag ons er niet van weerhouden toch even aan de 

.Publikatie van een nieuw periodiekje te denken. 

In de eerste plaats moeten wij even terugkijken 

naar de voorbije zomermaanden. Onze schorretoch

ten kenden hun derde seizoen en opnieuw vonden 

een aantal mensen de weg naar Stene-dorp om daar 

te staan aanschuiven voor een plaats op de huif

kar, wij mochten zelfseen aantal leden verwel
komen waarvan er zelfs waren die de tocht voor 
·de derde maal meemaakten. 

Tijdens de weekends van juli en augustus kregen 

een aantal kunstenaars - leden van de Steense 

Groep - de gelegenheid om hun werken in de molen 

van Stene tentoon te stellen; zeer veel mensen, 

zowel van Stene, Oostende als daarbuiten, kwamen 
de tentoonstelling bezoeken. 

Tijdens de avondmarkt van Stene-dorp met half

oogst baatte de Heemkring voor de tweede maal 

een openluchtcafé uit, dat er veel volk over de 

vloer kwam, kunnen de medewerkers getuigen, wij 

moeten dan ook deze vrijwillegers van harte dan
ken voor hun inzet. 



In ons vorig periodiekje hadden wij aangekondigd 
dat de Heemkring een barbecue voor haar leden 

zou organiseren tijdens de maand september. 

Alle leden kregen dan ook een uitnodiging, som

mige leden kregen deze echter laattijdig, waar

voor onze verontschuldigingen. 63 leden schreven 

zich in en naar de reakties achteraf te horen 

hebban zij zich dit niet beklaagd ! 
November wordt traditioneel opnieuw een drukke 

maand voor de Heemkundige kring '''t Schorre 

Steene ": twee aktiviteiten zullen zeker de aan

dacht trekken: eerst ei. vooral de jaarlijkse 
tentoonstelling en de eveneens de tratitionele 
Zieltjesavond. 

Over deze aktiviteiten verneemt men verder meer. 

VR. 

P. Vandewalle 

Voorzitter. 

9 NOVEMBER 

ZIELTJESAVOND 

- VOSSENHOL --
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ve zomer is voorbij.De molen staat er eenzaam bij. 
Het Muzepleintje wordt nog zelden het trefpunt van 
kunstenaars en toeristen.Het is voorbij •• de sfeer. 
Sfeer ••• die was er rond de molen tijdens de avond
markt,waar enkele kunstenaars "hun" kunst beoefend
e~.De publieke belangstelling was er zo groot,dat 
men onmogelijk een schatting kan doen van het aan
tal bezoekers die er gedurende deze avond geweest 
zijn in en rondom de molen.De kunstenaars werden 
uit alle hoeken en kanten bekeken,net zoals zij 
doen alvorens iets op doek of papier te zetten. 
Tijdens die avondmarkt was de Stenedorpstraat als 
een mierennest,en dit vanaf het Oudstrijdersplein 
tot aan het O.L.Vrouwecollege,waar het juiste ge
wicht van Jantje's hoofd diende geschat.De winnaar 
werd een ets overhandigt van àen kunstenaar uit de 
Steense Groep.Op het kerkplein had een ander lid 
van dezelfde Groep eveneens heel wat bijval. 
De kunst zegevierde weer te Sîene-dorp • . 
Het openluchtcafé voor de St.Annakerk en alle her
bergen waren zo druk bezet,dat een plaats vinden 
onmogelijk was.Rond middernacht was er hier en 
daar wel een tafeltje vrij en geloof me,het werd 
een avond- en een nachtmarkto 
En dat is juist Stene ••••••• •••• 

R.Hupperts. 
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OUDE_ GEBiWIKS \/OOR\-IEiU>EN 

ijezaag - mesthoopzaag of turtzaag 

! 
voor d1 t voorwerp zijn er drie versies 

samenstelling~ 

volledig in staal met twee houten 
handvatten. Het lel!ll!ler bestaat uit 
8 aangeslepen tanden. De volledige 
lenBte bedraa:;t 1 meter. 

Gebruik: 

1 °:_als_iJszaa~: 

gebruikt om ijs uit te za~en 
van vervroren drinkplaat-
sen van vee of vogel 
om lucht aan de V'iss 
te geven 
om toch te vissen in 
toegevroren vijvers 

2° ~_als _ mestbooE,zaas:: 

2 

, 0 :_als_turfzaa5: 

om turf te zaGen bi j 
de ontginning van 
turfla~en. 

TE BEZICHTIGEN IN 
GA.S'1'HOF VOSSENHOL 

i 
) 

i 
/, 

' 
om een mesthoop in 
ken te zagen zodat 
dan gemakkelijk te 
wijderen is. 

stuk
di,e 

Welke is de juiste 
versie? Reacties 
worden graag aan
vaard bij de redactie, 



In Memoriam KURT VERHEYDE. 

De dood van een bekende vernemen komt altijd 

hard aan, maar horen zeggen dat een jong belof

tevol leven door een dwaas ongeval werd vernie

tigd komt dubbel hard aan. 

Alhoewel ik Kurt al verschillende malen op Stene

dorp had ontmoet, had ik een eerste lang gesprek 

met Kurt tijdens de tentoonstelling" Oude Am

bachten" twee jaar geleden. Hij vroeg mij toen 

wat de Heemkring hem kon bieden, hij vond het goe 

en werd lid. Sedertdien heb ik Kurt vele malen 

op onze activiteiten ontmoet, maar toch zijn mij 

drie feiten bij gebleven. Toen het nederlands 
koor tijdens het voorbije Hemelvaartweekend te 

Stene optrad, heeft Kurt op een onvergelijkbare 

manier meegeholpen om het spreekwoordelijke ij~ 

tussen de nederlandse en de steense groep te brek 

Het laatst heb ik Kurt gezien toen hij te paard 

de huifkar vergezelde tijdensde laatste rit van 

het seizoen, ook toen heeft hij ons verrast door 

zijn sympatieke manier van doen. Maar de mooiste 

herinnering gaat zeker naar die Steense Avond 

die hij helemaal alleen in het Vosser,\iolhad in

gericht. Wat Kurt daar heeft gepresteerd - en 

vele lezers zullen het met mij eens zijn - had 



niemand in jaren ver te Stene kunnen organiseren: 
een avond voorde Steense mensen waar iedereen 
aan zijn trekken kon komen. Toen heeft Kurt 
getoond hoeveel talenten hij wel had en wij 
moeten hem heel dankbaar zijn om dit prachtige 
initiatief. 
Helaas moeten WlJ nu herinneringen ophalen aan 

iemand die nog niet eens de tijd heeft gehad om 
zijn vele talenten tentoon te kunnen spreiden. 

Het doet pijn, verschrikkelijk veel pijn dit 
te moeten schrijven. 

Wij zullen Kurt op Stene heel erg missen. 
Langs deze weg wil ik in mijn eigen naam , in 
naam van het bestuur en. in naam van alle leden 

van de Heemkring onze oprechte gevoelens van 

medeleven aan de beproefde familieaanbieden. 

P. Vandewalle 

Voorzitter. 





* UITNODIGING * 

De voorzitter en de beheerraad van de Heemkun
dige Kring "'t Schorre Steene "heeft de eer 

U uit te 'nodigen op de opening van de Tentoon

stellin "Steene van toen" op woensdag 31 

oktober 1984 om 20h30 in de Ridderzaal van het 

Gasthof Vossenhol te Stene-Dorp. De tentoon

stelling is open op 1, 2, 3 en 4 november 1984 

telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 20 uur. 

Alle leden worèen van harte uitgenodigd op de 

traditionele Zieltjesavond die doorgaat op vrij
dag 9 november in het Gasthof Vossenhol te Stene

dorp, dit om 20 h 30. 
Pannekoeken en koffie naar believen voor 100 F 

per persoon. 
Iedereen zegge het voort. 
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Slagerij 

D. Delanghe
Dewachter 

Gistelsesteenweg 78, 8400 Oostende 
Tel. (059) 70 51 00 

Openingsuren : 
Maandag tat zaterdag : 
van 7u30 tot 12u30 en van 13u30 tot f9u30 
donderdag gesloten 
zondag : 
\':rn 7L:30 tot 13u30 en van 16 u. tot 19u30 
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De bibliotheek telt voor het ogenblik }05 boeken, 
tijdschriften en periodieke uitgaven.Dit alles 
kunnen de leden in leen verkrijgen elke tweede 
zondag van de maand tijdens de opendeurdag. 

' B 290 Onze taal 1942 - 1946 Onze taal. 
B 297 Meetjesland D.Verstraete. 
B 298 Een Koekelaarse Bergwandeling M.Seys. 

Naar aanleiding van de tentoonstelling in de 
maand november is het archief heel wat rijker, 
de kas wat armer,geworden.Bijna alle foto's die 
er zullen tentoongesteld worden zijn eigendom 
geworden van de Heemkring. 
ne medewerking van de inwoners der wijken was 
fantastisch,langs deze weg wil ik dan ook alle 
mensen speciaal danken.Maar ook een woord van 
dank aan de persoon die gedurende de laatste 
maanden bijna alle foto's heeft a1gehaald öij al 
die personen waar vooraf ook nog diende een af
spraak gemaakt,achteraf werd de foto teruggebracht. 
io heeft onze Oscar Nuyts bij alle mensen die ons 
materiaal hebben afgestaan,drie tot vier maal over 
de vloer geweest.Zonder zijn medewerking ware het 
onmogelijk geweest iets dergelijks op touw te 
zetten.Daarom Oacar,nogmaals dank. 

· R.Hupperts • . 



et' Is een nieuw 
dorpswlnlceltje 
In Stene ter· uwer 
beschllclclng I 

+ ..... 

. __ ,,·•+ 

..... ♦ BROOD -& BANKET .... ~ ........ _~ ...... 
FIJNE VLEESWAREN 

...... ♦ ♦--

ZUIVELPRODUKTEN ....... +.- . 

'T VOSJE 
Stenedorpstraat 35, Oostende ff 059/70.01.99 



[),, sr, ,m111ram tl' De Haan op de /(in Bla11ke11herge - Oostende. Deze lij11 
11·ad ~wopend in 1886. 



De lijr, Brugge - K11okke ( 1947). 
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Over_Eaardeziekten_en_reme~ies 

Samenvatting door Robert Decrop. 

liet boekje waarvan het titelblad reeds eerder werd 
afCTebeeld is in het bezit van één onzer leden en 
werd welwillend uitgeleend om een bijdrage te ver
lenen in ons kontaktblad. 
Het werd Geschreven door eene PIETER ALMANDUS VAN 
COUR maar vermeld spijtig genoeg geen datum van drw 
Pi•eter van Cour was 4-0 jaar lang Meester hoefsmid 
te 's Gravenhage en heeft het werkj·e geschreven 
toen hij 60 was en op rust ging. 
In een woordje" Aan de goedgunstige lezer 11 

schrijft hij : 11 Vele schone en uitstekende reme
dies dat ik heb uit~evonden ••• en zelf aan talrijke 
koe-beesten heb goed bevonden, namelijk in de aller-

' laatste sterfte in geheel Holland ten jare 1718 en 
1719, in de welke een onnoemelijk aantal ~an die 
allerschoonste beesten zijn gestorven. " 

· Hieruit kunnen wij veronderstellen dat het boekje 

geschr even werd rond 1740. Het omvat ook nog een 
zeer raar en geheim meesterboekje van Paarden en 
Koebeesten, eertijds gebruikt bij de Marchalk der 
Keizer en Anrtshertog Keizer Karel den Vin 't jaar 
1547. 



Hoofddeel 19. 
Om de vlie~en te verdrijven. 
IIe ·b gebeurt dikwijls dat de Paarden gekwetst 

zijn of enige wonden hebben, of ook enicszins 
ziek zijn in de zomer doordat ze schrikkelijl<: 
van de vliegen gekweld worden; daarvoor zal men 
nemen: Olie van Bayen en Olie van Olijven, van 
elks evenveel, dat gekookt met Appel Coloquint 
en daarmede gesmeerd rond de wonde met een spons 
die daar in is nat gemaakt, is mede goed voor 
andere paarden. Men kan zo het gehele lijf over-
smeren. Men kan ook zo veel of zo weinig maken, 
als men nodig heeft, al waar het voor verschei
dene paarden. 

Hoofddeel 48. 

Als een Paard •t lichaam te veel purgeert. 
Neem een emmer water en groot- stuk heet staal 

die in het water wordt gestoken om uit te blussen 
en zo dikwijls als men het wil heet maken, hoe 
beter 
Een ander • • • 
Neem een stuk staal, clrie maal heet gemaakt en 
in twee pinten zoete melk drie maal ine;elegg en 
dan een maatje tarwebloem daar on<ler gemengd en 
het Paard daarvan ingec;even zoveel als men goed
vindt. 



Een ander ••• 

Neemt vier verse eieren met een half pintje rode 
wijn. Indien men geen rode wijn bekomen kan, dan 
zal men witte wijn nemen, met een ge~toten noot~ 
muskaat onder elkander geklopt en ingegeven maar 
niet warm 6emaakt. 

Hoofddeel 75 

Om wratten te verdrijven. 

Daar zijn soms veel Paarden mede gekweld, die wrat
ten krijGen. Sommige aan 't hoofd, andere aan de 
buik, ook wel in de benen; als deze wratten in zo-
danige Gedaante komen, dat men die mét een 
draad kan vatten, zo kan men ze met die draad af
binden en dezelfde alle dagen een weinig toetrekken 
tot ze op 't laatst van zelfst afvailen. 
Maar als de wratten komen te groeien plat en breed, 
gelijk veeltijds 0ebeurt, zo kan men die wegbrengen 
met Olie van Vitriool daar op gedaan en alle dagen 

een weiniG afgesneden, en al weder wat op gedaan, 
tot zolang dat het al te samen afgebeten is, zo diep 
als men wilt. Maar men moet het wat subtiel gebrui
ken. Het zou anders meer afeten als van node is. 
Op diezelfde wijze kan men sterk water ook zo doen: r 

als men daar recht en wel op let, dan kan men die 
alle met goed gemak wegmaken. 
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Hoofddeel 77 

Tekenen van een wel gemaakt en deugdzaaam Paard. 

Een welgemaakt Paard heeft best een klein en maGer 
hoofd en moet voorzien zijn met grote ocen, en 
sterk van gezicht, alsook kleine sterke OGen, lange 
manen, een grote mond en dunne ·1ippen. Boven de 
ogen vol. Grote neusgaten. Een lange dikke hals. 
Wel besneden van kaken. _Een sterke borst. Hoog van 
voorbenen en kort van achter. Hoog van schoft. Recht 
van rug. Grote en platte ribben. Breed van kruis en 
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wel gekloofd. Dik van buik en wel gezonken. Vol van 
heupen. Wel aan geribd. Breed en dik van billen en 
wel gebroekt. De staart van achter valt gesloten. 
Platte schenkels. Glad en effen op de spatten. Een 
lange staart. Zwarte hoeven. 

- Hulpmiddelen voor Paarden 
Om te weten al de geheimen zoals men die ~ebruikte 
bij Maarschalk van de Keizer en aartshertog Keizer 
Karel V. 
- Een traktaat om te weten de oudheid en kennis van 
Paarden. 

~en paard schiet tot zijn 30 maanden zijn eerste 
tanden en binnen een jaar daar na de andere tand 
en also van jaar tot jaar totdat het zeven jaar oud 
is. Na zijn zeven j~ren komen zijn breideltanden 
en dnn . i □ 1 t tot ouderdom 3ekomen om te rijden 


