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VARIA .. . 

0 P fl O :E P 

Sedert het ontstaan van onze heemkrinr;, werd af en toe een con
tac t blad me·I; de leden uitgege ven. Wij noemen het stilaan ons 
"periodiekje" en aan dit periodiekje will en wij dit jaar iets gaan 
doen. Eerst en vooral willen wij een regelmati~e verschijningsdatum 
minstens vier maal per jaar, één per jaargetijde. Maar ook aan de 
i nhoud kan heel wat veranderd en verbeterd worden . 

Daarom doen wij dan ook een drinP)ende oproep aan onze bestuursleden 
en leden om artikels te schrijven over zaken waarover zij iets weten . 
Met dank zullen wi j deze artikels aanvaarden en publiceren , Met een 
beetje goede wil en vee]_ inspanning, kan ons peri odiekje uitgroeien 
to t een waardevolle broni voor a l lerhande inli chtinc;en aangaande de 
heemkunde en de geschiedenis van Stene en omge vi ng. 

DA N l< 

Op zondag 25 j anuari laatstleden, werd het bestuur van onze heem
kri ng ui t genodigd door de zuster vereniging "Ter Cuere" t e Bredene. 
Wij 1-1erden er op een uiters t vriendelijke manier ontvangen door de 
voorzi tter, de Heer Belpaeme, en door het bestuur . Na een kort wel 
komstwoord werden wij dan rondgel eid door het heem van "Ter Cuere", 
het Turkeyenhof, waar reeds een schat aan voorwerpen met heemkundiEÇe 
waarde werden verzameld en tentoon6esteld. Daarna werden wij verg~st 
op ovenkoeken, gebakken door de heer Wi lly Devriendt. Dat het lekker 
was konden wij uitmaken aan de stil te die heerste tijdens het eten . 
I n de gezellige " taps tede" van het heem konden wij daarna kennismaken 
met een aantal volksspel. en die ook door de leden v-an ons besl;uur wer
den beoefend. 

!'lij kunnen onze leden dan ook warm aanbevelen om eens op een 
zondagvoormiddag een bezoek te brenc;en aan. het heem te Bredene . 
Langs deze weg wi l l en wij noe;maal s "Ter Cuere" hartelijk danken 
voor de sympa~hieke ontvangst. 

P . Vai,1l(ewalle 



IK ZIE 

Ik zie 
door 't vierendeelse raam 
van 't oude vossenhol 
mijn land, 
mijn schorreland, 
waar nog de tijd ror;eert 
van gisteren ; 
waar alles nog Getuigt , 
in diepe stilte, 
van 't eeuwenoud recept 
der vier seizoenen 
waar wil15entronken 
scheef 
en eie;enwijs 
de tand des tijds trotseren 
waar 
hier en daar 
een wee;gedoken boerderij 
heel even nog zij n da k opsteekt 
temidden lege we i den 
die wachten op d e zeis . 

Ik zie 
door 't vierendeelse raam 
de oudverweerde stapel 
van veL·e;eten pannen 
waarop de schimmel van 't verleden 
grileevormde plel, ken tekent ; 
de onbegrepen dans 
der tomeloze muggen 
boven lome rur;gen 
van verlegen beesten 
de ekster 
die zichzelf placht uit te l achen 
de leer;~elopen kr eken . 

Ik zie 
door ' t vierende clse raam 
van 't oude vossenhol 
mijn l and , 
mijn schorreland ; 
waar not; de bindinr; met de aarde 
' t a l bedruipt 
tot in de oorspronr; toe ; 
waar d ' adem nog niet wordt ges tikt 
door status 
en beton; 
waar no~ de res t t!etuir;en ?.ijn 
van hoe het eens begon. 

Ik zie he t nog •••• 
maar voor hoe lanG? 

H, Fockedey 
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LANDBOUWTELLING TE STENE IN 1095. 

In 1895 weru in het ganse l and opnieuw een volledige landbouw
telling ui tgevoerd . Hoeveel inwoners Stene toen telde kunnen wij 
op dit ogenblik niet meedel en, maar in 1890 waren er 151~9 en in 
1900 no3 11 29 inwoners. 

Een eerste aspect van de telling was vast te stellen hoe groot 
de gemeente Stene was : de tel lers noteer den 81+3 , 08 ha waarvan 
806, 97 ha bel astbaar waren. Het gaat hier om al l e grond van Stene 
en daarvan is s l echts een c;edeelte door de landbouw gebruikt : 672 , 75 
ha waarvan 64-8 , 58 ha of 96, 1~ '}(, gepacht werd door de gebruikers . 
De indeling van de grond volgens het gebr uik is de vol gende : 

soort ha 9,; 

zaailand 429 , 51 63 , 8 
weiden 240, 36 35, 7 
braak 2 , 88 0,'~ 

totaal 672 , 75 

Uit de tabel blijkt dat de meeste grond te Stene a l s zaailand 
werd gebruikt ; van de weiden weten wij dat er 6 , 26 ha of 2 , 6 % 
maaiweiden waren. 

Uit de telling was ook uit te maken welke gewassen i n Stene door 
de l andbouwers werden verbouwd. Wij ge ven een lijstje met de ge
wassen, de ingenorren oppervlakte en he t procentuele aandeel in het 
totaal : 

gewas ha % 
tarwe 11.0,so 9 , 5 
rogge 6 , 29 1,5 
gerst 153, 77 35,8 
haver 44,02 10,3 
boekweit 0 , 56 0,1 
bonen 37, 37 8 , 7 
erwten , vitsen 12, 89 3 
vlas 7 , 27 1 , 7 
s uikerbieten 3 , 18 o , 7 
voederbieten 21,2 4, 9 
wortelen 0 , 1~4 0 ,1 
rapen 2 , 31 0 , 5 
aardappelen 66~24 15, 1~ 
klaver 31,38 7,3 
luzerne 1,01 0,2 

Indien wi j de 15 vermel de gewassen naar belangrijkheid ~ouden 
rangschikken, dan bekomen wij volgende opsmmning (alleen Je 5 
belangrijkste 

1. Gerst , zowel sukrioen a l s zomer~ers t 
2. Aardappelen 

3S , 8 r' 

1 5 , 4. $~ 



3. Haver 
1~- . 'l'arwe , zowel winter- als z,omertarwe 
5. Bonen 

Op de weiden van Stene werd ondertussen vee gehouden . De eerste 
c;roep dieren die geteld werd bestond uit paarden. De tellers 
maakten onderscheid tussen paarden van inhee na ras en paarden van 
uitheems ras, zonder verdere details te (;even . De cijfers zij n de 
volr;ende 

Hengs·t Merri e Ruin •rotaal 
inheems ras 3 jaar 8 23 1 32 

+ 3 jaar 1 69 11 81 
vreemd ras 3 jaar 1 5 1 7 

+ 3 jaar 0 0 5 11 

Voor cle landbewerking komen 92 paarden in aanmerking of 1 paard 

voor 4-,66 ha zaailand. Van de páarden waren er 103 merries of 78,6 ~'·· 
Er waren 10 hengsten tegen 103 merries. 

Bij de runderen ziet de verdeling er als vole;t uit 

Stieren Ossen Koeien Totaal 
- 2 jaar 14- 95 130 239 
-~ 2 jaar 2 21 282 305 
Totaal 16 116 '~12 54-IJ 

Voor de 305 volwassen dieren was er dus 0,78 ha weil and voorhanden . 
De rundveestapel bestond voor 51 1 8 % uit melkkoeien, wat er op 
wijst dat het kweken van jonr;e dier e n voor cle vleesproductie nog 
steeds sterk werd beoefend. 

In 8tene waren er slechts 27 schapen , daarnaast werJ.en er 624 
varkens gehouden , waarvan er 4-25 ouder waren dan 2 maanden . 
Ook werden er 8 ezels en muilezels en 311 geiten gehouden . Wij mo
gen ook niet vergeten dat l ,1 1895 er te Stene 37 bijenkorven werden 
geteld. 

Om te besluiten geven wij een overzicht van de veestapel met de 
aantallen en de procenten 

Soort Aantal O' 
/'1 

Hunderell 5111~ 39,8 
Paarden 131 9 , 6 
Schapen 27 /~ 
Varkens 62 1~ 11-5 ,6 Geiten 34- 2 , 5 Ezels 8 0,6 

'l'otaal 1568 

P. Vande~1alle 



0 U ll E GE ll ~U I K S VOOR W B d ~ E H. 

SLY·KSCHOTE 

Samenstelling: 
geheel uit één stuk licht hout gesneden, 

totale lengte : 1,04 m; zoals normale s-pade. 
blad: 18 cm breed. 
het blad is lepelvormig. 
aan de bovenkant van het blad is een 
lederen s-tootstuk aangebracht ., haaks en 
in rond.e vorm. 
de snede van het blad is beler;<l met een 
dunne metaalplaat. 

Gebruik• 
om grachtkanten te 7,uiveren van slijk 
en onzuiverheden, 

Werking : 
met de scherpe snede d:uwt rren de spade in 
het slijk tot tegen het stootstuk, 
het houten blad moet nu het afglijden van 
het slijk vermijden, 

ge JTDet er maar aan denlcen ! ! ! 

N.B.: .Dit toestel is te bezichtigen i n ;'Gasthof Vossenhol" 

hugo devor; . 



WAT GEBEURT ER TE STEN E · DORP? 

VH 27 maart - 20u 

ZAT 1~ april - 20u30 

ZON 24 mei 

Z.'lT 30 mei 
16u 
17u 
18u 

ZON 31 mei VM 
NM 

vn 5 juni 

MA 8 juni 15u 

VR 26 juni 

ZAT 27 juni 

ZON 28 juni 

VR 14 augustus 

VR 30 oktober 

ZAT 3I oktober, 
ZON & MA 1 en 2 
nove ober 

STA'l'UTAillli VEHGAJJEHING van de !Ieemkri ng 
' t Schorre Steene in 't Vossenhol . Er 
wordt een kleinigheid te eten aan~eboden 
tegen een zacht prijsje . 
Verdere inlichtingen volaen later . 

Wedstrijd nagelkloppen en onveloppetrekking 
in Café "De Steenen Brug" . 

Plechtige Communie en Heilig Vormsel i n de 
Sint Annakerk . 

Viering 100 jaar school t e St ene Dorp . 
Eucharistievi ering 
Ak.ademische zitting 
Rec eptie 

Paardenzer,enincr door Mijnheer Pastoor . 
Ver koop schatten op zolder , op het 
kerkpl ein 
Fototentoonstelling in ' t O. L. V. Col l ege 

Begin kermis te Stene Dorp 

Wielerwedstrijd nieuwelingen BWB met 
Vel oclub "De Zeemeeuw" . 

Feest 100 jaar school Stene Dorp 

O. L. V. College Bal 

Il " Il 

Avondmarkt 

Opening tentoonstelling 
over en van Stene" 

"Schilderkunst 

: Tentoonstel.line; in ' t Vossenhol, 
over Stene en het Schorre . 

Dit alles ingericht door: 
1 Heemkrin~ ' t Schorre -Steene 
2 Feestkomit é Stene Dorp 
3 Oudercomité O. L. V. College 
L~ Werkgroep Stene- Dorp 

Alle gegevens onder voorbehoud . 

Steeds ter beschikkinB voor verbetering of aanvullin13 

n. Decrop , 

1 

1 
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