
( Kontaktblad van de Heemkundige Kring 

29 ste jaargang nummer 3 
Viermaandelijks periodiekje 
September-ok_tober-nov. 2006 



1 

' ,; ' 

,r 

VOSÇO 
KAAPSE "tl.fNEN 

E.Vlietinckstraat 2A Industrie
zone II 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 " 

ESTAMINET 

~~!-.· . 

IEDERE AVOND VAN 18 tot 20 u. APERO met -GRATIS TAPPAS 

Tt"I.: 059-27-14.30 
:Mob. : IMTI-62 23 Z3 

R~i.aurant • Bar 
StL--cnSCilijk 6-0 - Qo.c;t~nde Steen,e ' 

fait.: 03?-27.3431 

r 



[ _______ In_h_o_u_d_: ______ ] 

Gedicht : Spoorloos Roger Fockedey 

Oude gebruiksvoorwerpen nr. 48 Bietenzaaimachine 1-lugo & Reinaert Devos 

Oude tradities : november slachtmaand 

Tentoonstellingen 2006 in de oude molen en de Kerk : Herfstexpo 28 & 29 okt. 

Liber Memoralis: Pastors van Steene 

Vijfentwintig jaar geleden .. . . 

Diverse artikels : Sint Elooi, .... 
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P~ogramma 2006 

Raoul Decrop 

Guido Walters 

Robert Lisabeth 

Deelnemers aan de Herfstexpo in de Molen en de Kerk: Luc Blomme, Trees· 
Boudry, René Deuriendt, Madeleine Leemans, Christine Opsomer, Gigi Praet, 
Franky Maes, Roger Fockedey, Martine Cuffez, Freddy Delancker 
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Redactie : Robert Lisabeth Heidebloemstraat 24 8400 Oostende 
robert.lisabeth@nameplanet.com 059/503109 
Eventuele artikels of wetenswaardigheden kunnen altijd hier terecht. 



Spoorloos 

Over het water 
wemelt de zon. 
Een late meeuw 

verdwijnt 
in weerkaatst licht. 

De avond 
gloeit uit. 

Geil 
ligt het strand 

te wachten op Neptunus 
In nachtgewaden 

vervagen 
de splinters van de tijd. 

Het masker 
van de leegte 

maakt de stilte angstaanjagend 
1 k bevrijd me 

van mijn eigen schaduw 
om te verdwijnen 
in de duisternis 

zonder sporen na te laten. 

R.G. FOCKEDEY 
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Oude gebruiksvoorwerpen : 48 

Bietenzaaimachine 

Beschrijving: 

Kleine handzaaimachine met drie ijzeren wielen, gebruikt voor het zaaien van bieten. 
Onderaan de zaadbak bevinden zich op de wielenas zes lepeltjes die het zaad naar de afvoerpijp 
brengen. 

DevosH&R 

Fig: 'Landelijk en Ambachtelijk Leven" afb.220 
Provinciaal Museum Bulkskalpveld Beernem 
Luc Devliegher 



IN MEMORIAM 

Het is de droevige plicht van het bestuur u te melden dat de heer René Helsmoortel , geboren 
te Oostende op 10 november 1922 en echtgenoot van Elvire Bouckhout, overleden is op 22 
september 2006. , 
Hij was bestuurslid van de heemkundige kring sinds de beginperiode én was de bezieler, 
samen met Louis Pincket, van de restauratie van de molen welke eindigde in 1988. 
Beroepshalve was hij zelfstandig Meester-schoenmaker op de Conterdam en nadien warkte 
hij als croupier in het Casino van Oostende. Toneel speelde hij bij de Catarinakring. ' 
We kennen René als een joviale man. 
We bieden onze oprechte deelneming aan, aan zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen. 

LOI.IÎS Pinci<et e:11 F(enê 1-fe1smoortel die het pionrerswed< van wijten Robert Dec.rop 
afwerkten; de Stee,isa Molen voor het nageslacht bewaren. (Foto VEO) 

- ~DAG l4 tff.l 1990 



LOO PG RA VEN TWEEDE WERELDOORLOG TE STENE 

Bij graafwerken voor een nieuwe verkaveling, in de Bruggestraat, kwamen restanten bloot 
van oude loopgraven uit de 2de wereldoorlog. 

F'e, u er p l an W. N:, 11/olf , . .s.:q-rf,ti ,:1,<J"ri, 

,'"'1~$Jl-o.b .,, -j-S<JDO 

f M. 6 . 
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Verzameling uan dhr BAERT Ph,;lippe 

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 HET NUMMER 001-0688371-38 VAN OOSTEN
DE ' T SCHORRE EN U BENT ERBIJ ! 

0000000 



OUDE TRADITIES 

Een beschrijving van onderstaande ti·adities uit het Antwerpse werd ons bezorgd do01· de 
heer Van Mele en werd opgerakeld dool' onze koster dhr E.Picavet. (6de jaargang nr3 ) 

NOVEMBER SLACHTMAAND 

1 

Tegen deze tijd was er steeds een varken vetgemest. Ja, in dien tijd wogen de varkens , 
voordat men ze slachtte 240 tot 300 kg. 
De mensen aten toen nog spek, want dat was gezond, nu niet meer! 
Vader ging toen naar de beenhouwer om de datum van slachting vast te stellen. Eén dag 
voor de slachting moesten wij van Temse naar Steendorp rijden naar de zoutziederij 
Scheltjens, om aldaar eer pak klipzout (grof zout) te gaan afhalen. Dit gebeurde met 
paard en kar, zodat dit een halve dag in beslag nam. Tevens was dit een schone uitstap; 
een reis op zichzelf 
De dag van de slachting was aangebroken en vader had reeds een bed van een met de 
hand gedorste stro klaar gemaakt op de plaats waar het varken zou gekeeld worden. 
Eens de beenhouwer in zicht, zette moeder reeds drie glaasjes: een voor de slachter, een 
voor de buur en een voor vader. 
De fiets van de beenhouwer was vooraan uitgerust met een grote wissen mand waarin hij 
zijn schort en de holster met messen had geborgen. 
Vooraleer de beenhouwer binnenkwam deed hij zijn schort aan, l'iemde zijn riem met mes
senholster aan en stak voor onze ogen de vlijmscherpe messen in de holster. 
Na de jenever te hebben achterover gekapt, gingen de drie personen naar de varkensstal. 
De beenhouwer deed een touw om de rechtervoorpoot en de rechterachterpoot. 
Hij b racht dan het varken buiten en bracht het naar het bed van stro. 
Vader nam de kom om het bloed te vaten, terwijl de buur op het teken van de beenhouwer 
het varken op zijn zijde trok. 
De beenhouwer knielde neder en stak een eerste maal toe; het bloed stroomde uit de won
de in de kom. Vader roerde dit dan met de hand om het klonteren te beletten. 
Als de kom vol was goot hij deze in een emmer uit, terwijl de slager de wonde min of meer 
dicht hie ld; zo ging dat tot het einde. 
Wanneer het varken gekeeld werd, begon het te huilen dat horen en zien verging. Doch 
niemand stoorde zich daaraan. 
Eenmaal dat het varken dood was, kon de buur die geholpen had, vertrekken nadat hij 
nog een druppel geru:onken had. De slager nam een pak stro en stak het in brand, want 
het varken werd gebrand langs beide zijden. Daarna legden zij het varken op een ladder 
of een afgehaakte deur en bracht men dit op twee houten schr agen, dicht bij de pomp. 
Dit werd dan begoten met lauw water terwijl de slager het met een baksteen proper 
schuurde. 
Daarna werd het varken geschoren en afgegoten met lauw water. Dan werd het op zijn 
rug gelegd en moest vader het bij de beide achterpoten vasthouden, want dan sneed de 
slager het dier open. 
De darmen werden eruit verwijderd en in een aardappelmand gedaan. Daarna begon de 
slager het vlees te verdelen in ondermeer de coteletten, gebraad, lever, hart, spek en hes
pen. 
De kop werd middendoor gekapt en alzo kon de beenhouwer de hersenen eruit verwijde-
ren, alsmede de tong. 



Het vlees werd op grote stenen schotels gelegd. Het spek en de hespen werden op vers 
gedorste stro in de kelder gelegd. 
Eenmaal dit alles voorbij was, mocht de beenhouwer als eerste een versgebakken stuk 
vlees proeven met bijbehorende sneden grof brood dat zelf werd gebakken. Daarna werd 
hij betaald voor het gepresteerde werk en kon vertrekken. 
Dan kwam het werk voor moeder aan de beurt, ze maakte de beuling, stoofde lever met 
spek en bakte tegen etenstijd de hersenen. · 
Ondertussen kookte vader in een marmiet de kop, de poten, de oren,de nieren, het har~ 
en de staart in de oven boven de open haard tot dit alles gaar was, want het moest die- , 
nen voor kipkap (hoofdvlees). \ 
Wanneer dit alles gaar was, weTd dit in huis gebracht en op een houten kapbo1·d met een 
hakmes fijn gehakt. De vettige brei werd daarop werd daarop in kommen gegoten en de
ze werden in de kelder gezet om te stijven. 
Het kookwater noemde men 'Jeugd, en hiervan werd soep gemaakt en werd met de buren 
gedeeld. 
1s Anderendaags werd het spek in een houten kuip gelegd. De bodem hiervan was volle
dig bedekt met een laag zout. 
Daarboven werd dan een laag spek gelegd en daarop weerom een laag zout enz ... 
Helemaal bovenaan lagen dan de vier hespen. 
Dan werd de kuip toegedekt en liet men dit gedurende zes weken staan. Dan nam men 
de hespen eruit en ging men deze ophangen in de schouw van de open haard; om te ro
ken. 
Men legde een houtvuur aan en als dit goed brandde legde men daar groene netels op: dit 
om veel rook te hebben. Als de hespen genoeg gerookt waren liet men deze één nacht in 
de schouw hangen om ze te laten druppen. Daarna werden deze eruit gehaald en wikkel
de men deze in een gaasdoek zodat er geen insecten konden opzitten. 
Na de zes weken begon men ook aan de spek te eten. Zo'n stuk spek werd gekookt en als 
het gaar was werd het op een grote stenen schotel gelegd. 
Iedereen kon er van afsnijden zoveel hij lustte dit was ook zo met de hespen. 
Wanneer de hesp op tafel kwam was het kermis. 
Tot zover de slachting .. . 

De darmen werden meestal geschonken aan een behoeftig gezin. Deze kregen dan ook 
een kan 'jeugd' mee om soep te maken en ook beuling. 
De darmen werden gekuist in een beek, die toen nog prope1· was; dit om het vuil uit de 
darmen weg te spoelen. 
Eens dit gedaan, zette men deze gedurende één nacht in botermelk om alzo wit te trek
ken. 
Daarop werden zij gekookt. 
Het spek dat men niet direct nodig had, werd in de kuip gelaten. 
Na zes weken trekken in het zout werd het immers niet meer zouter, de varkensblaas 
werd opgeblazen en alzo gedroogd. 
Die diende dan als voetbal voor de kinderen .... 



25 ;aar geleden 

Per huifkar door 't Schorre 

In de zomer van 1981 nam de Heemkundige kring 't Schorre het initiatief om iedere woensdagna
middag met een huifkar door het schorregebied te trekken. De rondleidingen over een parkoers van 
8 km liep over de landelijke wegen van de polder tot in de 'Verloren Kost'. Geschiedkundige toel~ch
ting over het gebied en over de agrarische activiteiten en de typische teelten in het schorregebiedl en 
de Snaaskerkepolder werden verstrekt door een gids. Op de foto gaat het duidelijk om Hugo Deqos 
van 't Vossenhol. '-

© Foto Guido Walters 



5tr 8Looimis 
Zondag 1 december · 9u ~ 5 . 

1985 

• cf,tene • 
&*- llnna 

111-1 1qg 3 Wt\J ~ éJOA,,l~k 
s:,~r f .fooi. vi'tMMJ' 4wa.t. 

)>M fi<gS wt'\J ~ gt-_ ffoo~\J.:l<:IA'\d<-

OM r lAJ °'f ,... d,.,.o1. ~ hwt.. 

Lt+R;J)otJ ? a,f,.;JA.. uil- d.. Jr~ljt 
(!)✓ Û vo1f- i.M()Wv(vf. w,t4 1~ 

o.,,6e~. 

/4.r du.. k .,,.. JJ"J .w',lo J:,.e;,., 
Vwt J~ J')U~J, 



SINT ELOOI - Eligius van Noyon !DECEMBER 
L.R. 

Geboren rond 588 in Chapelat bij Limoges. Hij was goudsmid en muntmeester onder de 
Frankische koningen Chlothar II en Dagobert I. 
Hij stichtte talrijke kerken en kloo~ters, verliet in 639 het koninklijke hof en werd priester. 
In 641 we1·d hij tot bisschop van Noyon gewijd. Was missionaris in Vlaanderen en stierf 
op 1 december te Noyon. 

Enkele voorbeelden van merovingische 
munten (tremissis) 
uit die periode (570-670) 

Patroon van boeren, mijnwerkers, goudsmeden, smeden, messen-en geweermakers, mon
teurs, metaalarbeiders, wagenmakers, koetsiers en koetsenmakers, klokkenmakers, zadel
makers, paarden en paardenhandelaars, dierenartsen, lampenmakers, korfmakers en pach
ters. ( nvdr. vandaag vooral gekend in de metaalindustrie) 

Glasraam aan de muu1· naar het zuiden van de Sint Anna Kerk te Stene 
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Op zondag 9 Oegst gaat ééne schaal rond in alle 
de missen (ende andere schalen houden voor dezen 
keer op: te weten voor O.L. V.; voor de ge1oovige zielen; voor 
den anne) voor Pharailde Depoorter overleden huisvrouw 
van Dominicus V anmullem: die naar het oudemanhuis 
van Zevekote vertrokken is. Deze schaal gaat rond voor 
de menschen die niet begoederd zyn~ maar toch van den 
disch niet hebben en brengt gemeenlijk voor drie mis-
sen op se- rond de 18 frank, in de vier jaar heb ik ze 
nog maar drie maal weten rondgaan. D ie van den 
disch ondersteund zyn, worden begraven met eene ge
zongene mis en deze ten 1 aste der gemeente en wordt 
gerekend zes frank, de kinders der annen worden ook 
door de gemeente betaald aan 2 frs. - Er zyn nu 
gewoonlyk 15 arme kinders 's jaars en 2 menschen 
boven de eerste communie. 
Vrijdag vigilie van O.L.V. en geboden vastendag. 
Vele menschen onderhouden het vleeschderven 
niet: ' t is de groote kwaal onder de parochianen 
van Steene het gebod van bet vleeschderven niet 
te onderhouden; wat het vasten aangaat er zyn 
er geen vyf op geheel de gemeente . Meesten
deels is er weinig ter heilige tafel 
genaderd door het mannevolk. Het groot 
getal gaat eens 's jaars rond paschen en voor 
zeker niet meer dan honderd op allerheiligen 
en op de biddag 9st

e Februari. 
Wat den feestdag van O.L.V. van half oegst be-
treft De drie missen zyn iets min bygewoond dan op 
de gewone zondagen: 'S avonds te vooren niet tegenstaande 



het vurig aanbevelen kwam er niemand te biecht 
tenzy eenige kinders van de school en 's morgens van 
den heiligdag waren er niet meer dan vyftig commu-
nien. Na de Hoogmis groote processie: Zy is waarlyk 
prachtig: met hare vlaggen, bloemen, kranzen, stand
beelden, maagdekens, groepen der Confrerien en de 
lanteemen gedregen door de leden van het heilig Sacrament. 
Rond de Baldaquin de Burgmeester en raadsheeren 
van de kerkfabriek, gevolgd door gewillig een 
honderdtal geloovigen. Er zyn in de processie 
zelf boven de honderd vyftig figuranten. De 4 
Baldaquindragers en 2 vaandeldragers krygen 
voor hunne ruize één frank: dit nog maar sedert 
de nieuwe eeuw ( dit vind ik een abus, maar 
schaft dat af) De weg dien men volgt is noord-
waard in tot over de eerste brug of buis genaamd, 
dan langs den dyk rechts inslaande, dan op den 
hoek rechts inslaande langs den vaart tot aan 
het klooster. De brug dan overtrekkende staat er 
voor het klooster een altaar waar het h. Sacrament 
rust voor eenige oogenblikken en de benedictie gegeven 
wordt na het zingen van den Tantum ergo; vandaar 
wederopgaande naar de kerk. ' S namiddags om 
2 ½ ure vespers , sermoen en Lof. De kinders in 
't klooster krygen na de processie elk een zaksken 
spekken Daarvoor en andere onkosten in de processie 
k:rygen de zusters 50 frank ingeschreven in het Budget 
alsook 150 frank voor het wasschen der processie en 
kerkegoederen. Apropos van Budget, het wordtjaar
lyks opgemaakt den eersten zondag van Juli en 



dan is er één trectaat vor de kerkheeren met den onder-
er by 

pasto en den koster' ' t gebruik is twee gerechten vleesch 
wyn en taarten en fruit rond 6 ure <s avonds. De vergade-
1ingen van den raad hebben plaats in de pastorie vyf 
maal ' s jaars den Eersten zondag van nieuwjaar, Maart, April 
Juli en October. - Natuurlyk dat al wat kerkrekeningen 
en begrootingen aangaat wordt geschaveeld door den Heer 
pastoor, alsook de 1egister der beraadslagingen, enkel 
wordt alles geteekend door de raadsheeren. 
Op het einde der maand Oegst wordt de feestdag 
gevierd van de Heer Pastoor Lodewyk Maselis 
en daarmee eindigt het schooljaar. Er is 's namiddegs 
muziek en stukskens en bouquets en complimenten 
en aan ieder kind geeft. de Pastor 2 koeken van 
0,05 fr dat maakt rond de 600 koeken 150 koeken 
aan vier bakkers op de plaats en dan is er een 
maand verlof: de maand van September met den 
1 st

e
11 October om 8 ure sol. mis ter ere van de H. 

Geest waaraan al de scboolkinders tegenwoordig 
zyn. - De kinders van den schoo1meester krygen 
hun aandeel koeken en komen ook op naar de 
H. Geestmis; daar prykt ook de schoolmeester in zyne 
I. werkkleeren. 
Binst den maand Augusti was er vergadering 
van de leden van de Lyfrentkas waar meester Bruyn
ooghe het hoofd en de ziel van is met eenige door hem 
uitgekozen r~adsleden; ' t is genoeg om te weten dat 
meestal liberaal gezinde zyn; nogthans wierd er de 
pastoor uitgenoodigd en eer-Voorzitter genaamd; uit 
dank voor de eer gaf hy 20 frank ten besten. 



Daarnevens heeft men den onderlingen bystand 
ingericht om de werklieden ter hulp te komen als er 
hun eene ziekte of leed overkwam. De leden ervan 
geven maandelyks (niet genoteerd) De proost ervan is 
de E . H. Onderpastor, gelast met de vergaderingen 
het schryven en wryven en bestieren. In geval van 
ziekte krygt de werkman den geneesheer voor nieten 
en één frank daags, nogthans voor eenen bepaalden 
tyd. Deze societeit bloeide in den aanvang meer 
dan nu. Ik deuk dat het liegt aan het ver-
waarlozen van vergaderingen en versluweren 
van rond.halen en misschien ook dat de wet 
der werkongevallen daar ook nadeel aan brengt. 
De Heer pastoor teekent jaarlyks in voor 20 frs 
fu september 1903 begint Claeys in 't klooster den vleugel 
van het gebouw op te trekken en eene stagie te 
verhoogen, en drie dueren te versteken in het huis 
van den onderpastor, den gang te leggen, twee 
slaapkamers te maken van de school in ' t klooster 
een remigie en bakkamer te metsen op den cour 
der kinders waarvoor ik 3304,26 frs verschoot 
hetgeen my nu in 1907 gansch weergegeven is 
door de moeder van het kloosteL 
In October gemeente kiezing. Er zyn twee lysten en 
levert geen belang op vermits allen katoliek zyn en er 
maar persoonlyke geschillen zyn. Timmerman Claeys 
vliegt er uit en boer Frans Depoorter is gekozen met 
verpletterende meerderheid. Door het afsterven van Au
guste Sanders komt Stephaan Henricus Claeys het 
jaar daarna in den raad der gemeente. Radde by 
mynen raad gevolgd zich niet voor te stellen , by 
zou deze buize niet moeten slepen hebben, maar hy 



en hadde ook den eerepost van gemeenteraadslid by 
geluk van vervanging niet genoten. 
Met Allerheiligen gaan veel Steenenaars ter heilige 
tafel en 's namiddags is de kerk proppensvol voor 
Vespers, Sennoen en Lof met Matines voor de overledenen 
Binst de Octaaf op 2 November solemneel jaargetyde 
om 9 ure voor de overledene parochianen waaronder 

en lezing van het jaargebed 

veel volk by de 200 kwamen ten offeren ' . Alle dagen 
is er lof en er wordt gezegend met de rehqui van de 
h. Barbara patroones voor de goede dood. Deze 
loven worden betaald met het geld van het broeder
schap, de schaal voor de geloovige zielen, en de zegepen
ningen van de h. Barbara. Den overschot dient om ge
zongene missen te doen voor de lavenis der geloovige 
zielen. - Den derden, voor de mis wyding van 
het Sint hubrechts brood; na de mis wyding van 
het zaaigraan. Den 6den November, 8 ure sol. mis met Libera 
voor de geestelyken en weldoeners van het bisdom. Voor 
deze mis en drie goedgekeurde jaargetyden staat er in 
het budget 70 frs onder n° 50. - Gedurende geheel de maand 
worden omtrrent dagelyks twee gezongen missen gevraagd 
voor de overledene familien. 
Den 6den 7sten en gsten December retraite voor de congreganisten 
' s morgens sermoen na de achturemis; "s avonds lof waar 

. ook gepredikt wordt. Den 8st
en komen Frères Xavériens van 

Brugge: de Superior Br Chrysotom en de Director fr. Theophile 
met hunnen phonograpbe en gaven 's avonds een aleraange
naamste avondfeest. 
Op Kerstdag en Paschen en den biddag om vier ure 's morgens 
wordt de h. Communie gegeven voor eenige melkboeren en 
boerinnen die vroeg met hunne melkkarre naar Oostende 
moeten trekken. Ten vyf ure biecht; maar ze komen traag. 



afgelikt. Er is eene schaal die rondgaat voor de 
Bestaande goede werken; dit geld dient om iets te geven 
aan den deken voor de Voorplanting van het geloof en de 
h. Franciscus Salesius (30 frs voor 't eene, 10 frs voor ' t andere) 
De eerste mis gezongen door mr den pastoor om 6 ure 
daarna twee gelezene missen. Mr de onderpastor doet 
de 8 ½ ure mis, een gelezene daarachter en zingt om 10 ure 
de hoogmis. 
Nieuwjaar 1904 missedag 7 eerste mis 9 hoogmis 
Geen een van de overheden of byzondere van de partochie 
komt nieuwjaren. De misdienaren komen naar de 
pastorie den zelven nieuwjaarsbrief aflezen waarvoor 
aan elk 1 frank. De kerkba11u ( 5 :frs) de garde of 
veldwachter (5 frs) De kloosterzusters met een koppel 
kiekens waarvoor (waarvoor 3 fesschen wyn). De koster en 
zyn wyf met een pak lukken en eindelyk de heer 
Jerome Ameloot uit beleefdheid en welvoegelykheid 
Van mynen kant krygt ieder raadslid van kerk 
en gemeente een nieuwjaarbezoek binst de eerste 
dagen de maand en mr de onderpastor trekt 
mede. - Nieuwjaar komt op eenen vrydag en 
voor den eersten keer verleent zynen heiligheid 
dispensatie in het vleeschderven: hetgeen van 
nu voort altyd zal plaats hebben als nieuwjaardag 
op eenen vrydag valt. De briefdrager krygt 
alle dage zyn pinte bier en met nieuwjaar 2 frs. 
Geheel den dag door komen de anne menschen 
nieuwjaren en krijgen 5 of 10 centiemen. 
Op lichtmis keerswyding voor de hoogmis de 
leden van den kerkraad ~ Pastor, onderpastor, mis
dienaars, balju, orgelblazers en koster krygen elk 
eene gewyde keers ten laste der kerkfabriek. 



9 Februari feestdag van de h. Apollonia en gedurige 
aanbidding. Er worden groote affichen gezonden 
naar al de pastors der dekenie en naburige parochien 
Ghistel, Snaeskerke, Leffinghe en Oudenburg. - Den 7aen 
8 en 9 komt een pater prediken als voorbereiding. 
Gedurende de Octaaf of beter de Novene van Apollonia 
komen veel dienaars toegestroomd en koopen aan 

Hy staat met zyn kraam van achter in de kerk. 

den koster offerkeersen. ' De zegepenningen binst deze 
novene beloopen rond de honderd frank. Daarmede 
worden missen gezongen zooveel mogelyk alle woens-
dag ééne. Op den zondag gedurende de Octaaf na de 
hoogmis processie ter eere van deb. Martelares: als het 
kan zyn rond het kerkhof, anders in de kerk zelf. -
hetgeen ook plaats grypt op de eersten zondag na Sinxen 
Den 17 Februar 1904 Aschwoensdag. Voor de tweede mis 
aschwyding en na de mis uitdeeling der aschkruiskens 
buiten de kinders van de School weinig volk. 
Binst den vasten a11e vrijdage voor het lof kruisweg. 
En ' s avonds tussen de Vespers en Lof sennoen ofte 
meditatie op het bitter lyden O.H.J.C. Dit jaar is het 
myne beurt, dan over ander jaar met mr den onderpastor 
Nu over de eerste communikanten -
De kinders die eersten Mei negen jaar vol zyn 
worden opgeteekend den eersten zondag na paschen en 
maken de kleine Jeering uit. Deze moeten in de 8 ½ misse 
komen den zondag: maar Lacy ! Het klooster van de Brique
bakkerstraat, en de Broeders van Liefde van Oostende, 
en de ongewilligheid van de kinders van de stadscholen 
werken tegen en de helft en verschynt niet. De kleine 
Ieering grypt plaats den vrydag op 10 ure tot 11 ure -



Er wordt geschriftelyk toelating gegeven aan dezen 
die naar de scholen van Oostende gaan de leering in 
stad te volgen 
De groote lering of tweede jaar moet insgelyk den 
zondag naar de 8 ½ misse komen en dit is iets maar niet 
veel beter voor de tegenwoordigheden dan met de 
kleine leering. Alle zondagen na de mis worden de afwe
zigheden aangeteekend. De groote leering wordt ge
geven door ~ pastor alle donderdage om 10 ure 
Met septuagesima moeten alle de Eerste commu
nicanten naar de leering komen den dinsdag, woens-
dag en donderdag om 10 ure tot 11 ure tot passiezon
dag, Eerste communiedag. De laatste week is er op
vraging om best. De maandagmorgen voor de knechten 
den dinsdag voor de meisjes. Die geheel den Catechis
mus kunnen opzeggen moeten dan ka1npen een voor 
yen in de Sacristie in den tegenwoordigheid van M 
den pastor, onderpastoren de overste van ' t klooster 
de vragen rollen op den uitleg binst het jaar ge-
geven: en elk zit volgens verdiensten en houdt deze 
plaats geheel de week tot na het vormsel dat 
jaarlyks toegediend wordt in O .L. V. kerk in Oostende 
den dinsdagmorgen na paschen om 8 ure -
De woensdag van 9 tot 11 ' s morgens retraite 
en 's achtemoens van 2 ½ tot 4 ure. De zaterdag morgen 
biecht voor de eerste communikanten: 's namid-
dags mogen z:y thuis blyven. Zondagmorgen 
6 ½ ure in 't klooster en 6 ¾ processiewyze 
na de Kerke onder het zingen van den Veni Creator 
Dien dag is de Kerk veel te klein -



Al de eerste communikanten hebben eene keers met 
bloemen en gaan er mede te offerande binst 7 mis 
en ' s na.middags voor hun beloften des doopsels te vernieu
wen aan den voet van den altaar vyf en vyf. - De 
zusters nemen de keersen af en geven ze weer als het 

deze 
noodig is~ dan worden zy geplaatst op een staan ad hoc 
aan Apollonia autaar voor de knechten , aan O.L.V. voor 
de meisjes . - M' De Pastor levert deze keersen aan 
de kerkfabriek en de bloemen aan de zusters 
die er kranzen van en bouquet van maken voor de pro
cessien en altaren. - 'S anderdags 7 ½ en gure gevraagde 
missen van dankbaarheid daarna krygt eerste commu
nikant een souvenir ofte print - De ouders komen 
dan het huis van Pastor en onderpastor bestmmen 
om te bedanken; - et sic canitur punctum. -
Drie vier weken van te vooren komen de ouders 
van de armen pastor en onderpastor hun ooren 
afzagen om kleedingstukken te bekomen. 
M Gezelle heeft daarin begonnen te geven 
en houdt dat nu tegen. Ilc weêr my al dat ik 
kan, maar hebbe de twee eerste jaren boven 
de vier honderd frank onkosten gehad dieshalven, 
van <lees jaar 1907 heb ik het kunnen afstoven 
met 200 frs, wel beraden, van nog in te korten: 
want het is een waar abus. - Voor de palmwy-
ding komt de koster al de motteboomkes pluimen in de 
pastorie. Het lang evangelie wordt voor den eersten keer 
in Steene gezongen door Pastor, onderpastoren koster 
Witten Donderdag 
• s morgens om8 ure sol. mis. 7 ure 's avonds avonddienst 
sermoen en wegstelling van het Sacrament. 
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Op palmzondag oproep voor pakken bougies tegen 
witten donderdag. Omhaling voor het heilig land. 
Deze brengt gewoonlyk rood de dertig frank op. 
Goede vrijdag 8 ure missa praesanctificatorum, ' s avonds 
7 ure kruisweg gelijk alle vrijdagen binst de vasten 
Om tien uren ' s morgens leering voor de vormelingen 
alsook ' s anderdags. Op paschen na vespers 
en lof biecht; tweede paaschdag co1TI1nunie en 
derde paaschdag Vorming in O.L.V. (Oostende) 
Een pater capucyn komt den zaterdagmorgen 
tot den woensdag, biecht hooren, prediken den 
paaschdag tusschen vespers en lof en thuiswachten 
den dinsdag tot woensdagmorgen ( daarvoor 20 frs) 
Met beloken paschen hebben er 1800 communien 
uitgedeeld geweest: drie honderd afrekende voor 
de eerste communicanten en de 12 dagelyksche = 1500 op 
eene bevolking van gewillig 4500 inwooners -
De vastenblok levert gemeenlyk in de zeventig frs op 
De omhalingen door den bischop opgelegd zyn 

· 1 ° Eerste zondag na 3 koningen voor 't afschaffen van den 
slavenhandel = rond de 30frs 

2° Palmezondag voor 't Heiligland - rond de 30 frs 
3° Den 2den en 3<len zondag na paschen voor de katoliek 

Universiteit van Leuven rond de 60 frs 
4° Voor de Nationale Basilieke in Juni= rond de 30 frs 
5° Voorst Pieters penninck ten huize = rond de 30 frs 
6° Kindsheid = rond de 100 frs 
7° Voortplanting des geloofs ronde de 30 frs 
8° Franciscus Salesius = 10 frs 
9° Vastenblok, rond de 80 frs 
10° Dispensatîen voor huwelyk of bannen 

!
. pastor 10 frs 

11 ° .lErarium ofte haverzak onderpastor 5 frs 
koster 5 frs 

12° H. Olie 12 frs voor den deken 
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Kent u de heemkundige. kring 
" 't Schorre Steene"? 

'Wij stellen ons graag even voor : · · · 
. , 

Heemkundige kring " 't Schorre Steene" : 

• 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 

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