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LIDMAATSCHAP VOOR 2010 
Het is opnieuw een nieuw heemkundig jaar voor Stene. Voor slechts 7,50 euro wordt u lid 
en ontvangt u drie tijdschriften waarin allerlei weetjes en activiteiten worden voorzien. 
Deze noodzakelijke werkingskosten laat ons toe dit alles te realiseren. 
Graag storting ofwel op ons nummer 001-0688371~38 ofwel in kontanten aan een van onze 
bestuursleden. Een publiciteit in ons boekje - waarvoor een factuur kan verkregen worden
kost slechts 12,50 euro per jaar. 

Waarvoor onze hartelijke dank. 

Paul Vandewalle gewezen Pr.Stefanieplein 17 bus paul.vandewallel@telenet.be 
voorzitter tot 31.12.2009 7.2 

8400 Oostende 

Raoul Decrop Steensedijk 146 raoul.decrop@telenet.be 
penningm.eester 8400 Oostende 059 80 08 47 

Katrijn Dhooghe-Compernolle Roerdompstraat 57 katrijn.compernolle@skynet.be 
secretaris 8400 Oostende 059 50 83 27 

0475/367232 

Daniel Deschacht Lotuslaan 19 059 507723 0498 927511 
Vertegenwoordiger Cultu- 8400 Oostende Daniel.deschacht2@telenet.be 
rele Raad 

Robert Lisabeth Heidebloemstraat 24 059 50 3109 
redactie 8400 Oostende robert.lisabeth@nameplanet.com 

Roland Defever Gistelsesteensweg 228 059 50 5150 
8400 Oostende Roland.Defever@pandora.be 

Roger Fockedey Melkerijstraat 2 059 50 14 86 
8400 Oostende 

Dirk Coghe Druivenlaan 16 059 70 09 64 
8400 Oostende dirk.coghe@pandora.be 

Hugo Devos Stenedorpstraat 29-31 059 70 0199 
8400 Oostende reinaert@telenet.be 

Oscar Nuyts Gistelsesteenweg 369 059 50 00 63 
8400 Oostende 

Laurenzo Theuma Stenedorpstraat 45 0472/41 81 54 
8400 Oostende 



[~ ____ I_n_h_o_u_d_: ___ ~] 

Gedicht : Dageraad Roger Fockedey 
De novembertentoonstelling en driekoningen in de molen: foto's diverse 
De molen in de dorpskern van Stene Daniel Deschacht 
Oude gebruiksvoorwerpen 56 H & R. Devos 
25 jaar geleden Guido Walters 
Liber Memoralis : Pastors van Steene Raoul Decrop 

0000000 

Programma 2010 

Vrijdag 19 maart om 19h30: voordracht door Eduard Vyvey. De belangrijkste 
functies in een kleine gemeente zoals Stene in de 17de-18 de eeuw. 
Wie waren zij? Wat deden zij? GRATIS INKOM IN DE MOLEN. 

Zondag 11 april om 10 h30: Algemene Vergadering met aansluitend om 11 h15 
de Zevende Dag. 

Vanaf juni tot en met september : Kunstenaars in de Molen 
Vrijdag 10 september om 19h30: BBQ. Iedereen welkom : vooraf in te schrijven 
Vrijdag 29 oktober om 19h30: opening van de novembertentoonstelling met als 

thema 'De Fusie van de gemeenten van 1970' 
Zaterdag 30 oktober tot en met 1 november : tentoonstelling open voor het 

publiek 

0000000 

Redactie: Robert Lisabeth Heidebloemstraat 24 8400 Oostende 
robert.lisabeth@nameplanet.com 059/503109 
Eventuele artikels of wetenswaardigheden kunnen altijd hier terecht. 



DAGERAAD 

Dageraad, 
ik wil met jou 

een nieuwe dag beginnen; 
het duister overwinnen. 

De nacht bedwingen 
met overdadig licht. 

De plicht 
die nooit verplicht is 

om maar even door te gaan 
totdat de avond 
in alle stilte valt 
en mij toch weer 

een nieuwe kans biedt 
om waar het vroeger eindigde 

opnieuw te herbeginnen. 

Uit zijn dichtbundel "AMBROZIJN" 

R.G. FOCKEDEY 
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Oude gebruiksvoorwerpen 56: 

Opruimtang 

= opproptang (syn.) 

L=28,5cm 

B=9cm 

G=530gr 

Opruimtang (v.) 

Na het snijden met de lodenpijpsnijtang verwijdt de loodgieter de opening van 
een loden buis om een andere loden buis erin te kunnen solderen. Men kan een 
opruimkegel, een looduitdrijver, een mofhout of een opruimtang gebruiken. De 
bek van deze laatste is meestal kegelvormig - sommige zijn cilindrisch - en gaat 
open wanneer men de armen samendrukt. 

De kaken van de kegelvormige tang blijven parallel doordat de ze bovenaan op 
de armen zelf vastgemaakt zijn en onderaan met een staaf op de andere arm 
vastzitten. Wanneer men de armen samendrukt, trekken de armen de kaken 
bovenaan open en duwen de staven de kaken onderaan open. De voet van de 
kegel is immers veel breder en kan dus niet rechtstreeks op de armen 
gemonteerd worden . 

Bron: Mot - Grimbergen 

H & RDevos 



Stemmige wintersituatie op Stene anno 2009 foto. Lorenzo 

0000000 

SLUIT NU AAN BIJ DE HEEMKUNDIGE KRING 'T SCHORRE 

U KRIJGT DRIEMAAL PER JAAR ONS TI,JDSCHRIF'T MET ALLERLEI 
HISTORISCHE EN HEDENDAAGSE FEITEN UIT UW STREEK EN DE 
ACTIVITEITEN WAARAAN U KUNT DEELNEMEN. 
HOE? 
U STORT 7,tiO EURO OP HET NUMMER 001-0688371<18 VAN OOSTEN
DB:' T SCHORRE EN U BENT ERBI,J ! 

oooüooo 



NOVEMBERTENTOONSTELLING CAFE'S VAN VROEGER EN NU 
i,:Pn sfP('rbceld van dC'Zt! zepr geslaagde t0ntoonstd1ing. We mochten mPer dan G00 
Pnt housiaste bezoeken, verwelkomen. Het boek door Daniel Deschacht kende een tw('P 
-de druk en is intussen ook uitverkocht. 



De molen in de dorpskern van Stene 

Daniel Deschacht 

De novembertentoonstelling 2009 met als thema Cafés in Stene, de Conterdam, D'Hooge 
Barriere, Steene-Statie en de Nieuwe Koers, gaf aanleiding tot heel wat positieve reacties 
van de bezoekers. Zo werd de heemkring in het bezit gesteld van twee mooie digitale 
afbeeldingen van de molen gelegen in de dorpskern van Stene. 

De eerste afbeelding is een schilderijtje van de hand van Jeröme Brackx en geschilderd in 
1922. (gesigneerd rechts onderaan JER BRAC) 
Het stelt de entree voor van de Dorpstraat naar de kerk . 
Het eerste huis links is het "Au Pavillon" of het Paviljoen (huidige Vlasschaard). Verder 
het "duikertje" over het geleed. Naast het duikertje de opbergplaats van molen, dat 
afgebroken werd en waar in 1960 de weduwe van molenaarsknecht Georges Termote in 
een nieuw gebouwd huis haar intrek nam. Vervolgens het molenaarshuis, een open 
ruimte en uiterst rechts het pand dat de afspanning de Peerdenposterij herbergde. De 
molen zelf is nog actief, de wieken werden pas verwijderd na een storm in 1925. Op e 
achtergrond is ook de toren van het Sint-Annakerkje zichtbaar. 
Jeröme Brackx (Oostende 19 mei 1908 - 22 mei 1989) was beroepshalve architect maar 
ook schilder en aquarellist. Bij voorkeur schilderde of tekende hij velden, hofsteden, 
hooilandschappen en havengezichten. Hij maakte een hele reeks schetsen van "Oud 
Oostende" en "Oud Bredene". 

Met dank aan conservator Norbert Hostyn die ons een digitale kopie bezorgde van dit 
werkje in privé-bezit en toestemming gaf voor publicatie . 

Medelid Remi Vermeesch wees ons op het bestaan van de tweede afbeelding. Het is een 
detail van een foto uit de verzameling van de heer Eddy Lambrecht. De foto werd 
genomen tijdens de Grote Oorlog 1914-1918. Men ziet een stukje van de Steensedijk 
tussen het Oudstrijdersplein (rechts) en de Schorredijkstraat. Uiterst rechts op de foto de 
zijgevel van het café Au Pavillon (nu Vlasschaard). Het tweede huis links van de lange 
witte zijgevel is het café Sint-Cecilia van de familie Breemersch. Achter de huizenrij een 
ongeschonden, actieve molen. 

Eddy Lambrecht is een specialist wat betreft De Grote Oorlog. Onlangs verscheen van 
hem " Voor hen geen zeemansgraf", zijn vijfde publicatie over Wereldoorlog I. 



- · - - - -- - - ------- --- --------- -- ·- ---- •--- --- - --

In het lokaal dagblad De Duinengalm van 31 maart 1939 las ik het volgende 
bericht : Een dure Kiekendiefte 

Voor de rechtbank verscheen A.G. uit Steene. 
A.G. had zich plichtig gemaakt aan diefstal van een kieken, bij middel van 
beklimming. Daarvoor kreeg hij 1 maand gevangenis. 
M.D., uit Steene, die het kieken heeft aangenomen, kreeg 15 dagen gevang. 
M.P en een zekeren Ch., beiden uit Steene, die het kieken hadden opgegeten, 
kregen ieder 4 dagen gevangenis en 182 fr. boete of 8 dagen gevang. 

Voorwaar een duur kieken . 
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25 JAAR GELEDEN 
Stene-Dorp in kindertekeningen 

Het dorpsschooltje van Stene-Dorp is een verdwenen dorpsgezicht van de ge
wezen zelfstandige Oostendse randgemeente. 
Nog heel wat inwoners hebben herinneringen aan die tijd. 
25 jaar geleden, in 1985 toen het schooltje al een afdelingen was van het 0.
L.-Vrouwecollege, stelden de leerlingen 
van het zesde leerjaar onder leiding van klastitularis-kunstenaar Freddy 
Vanlancker een kalender samen met eigen tekeningen. 
De 25 twaalfjarige leerlingen zorgden voor een frontbiad en twee tekeningen 
per maand. 
Thema was het seizoen waarin het St.-Annakerkje en het schooltje dikwijls 
herkenbaar in beeld kwamen. 
De leerlingen van destijds waren (sommige familienamen hebben we niet 
kunnen achterhalen): Bruno Barra, Filip Claus, Patrick X, 
Els Dufour, Riet X, Fanny Douvere, Peter X, Stefan X, Anke Gevaert, Ralf 
Goethals(+), Annick X: Geert Lammens, Ineke Lievens. 
Katrien X, Hanie, Marianne, Lieven X, Wim X, Bart Vandevelde, Mieke X, 
Carla Vanleke, Sandra X, Els X, Saskia Walters en Goele Wildemeersch. 
Freddy Delancker is begin dit jaar met pensioen gegaan als directeur van het 
St. -Andreaslyceum. 
Het dorpsschooltje werd in 1881 opgericht als "Gesticht van het H. Hart" 
door de Zusters van Liefde van de H. Vincentius a Paulo van Rumbeke. 
ln 1986 werd de afdeling afgestaan aan het Sint-Andreaslyceum en de klas
sen overgeheveld naar het nieuwe lyceumgebouw. 
Het schooltje moest plaats ruimen voor de nieuwe pastorie en enkele wonin
gen. (gw) 

4- (© foto Guido Walters) 

Oostende··· 



Joris 
LESTAEGHE 

ELEKTRICITEITSWERKEN 
Winkel: Torhoutsesteenweg 516 ❖ 8400 Oostende 

Tel: 059-80 02 84 • Fax: 059-51 03 43 
E-post: joris.lestaeghe1@pandora.be 



ALLERZIELEN 2009 

18. Jozef GéttJ.der-is 
AU..ERZIEILEN 2009 19. Eugeen De:gryse 

Wt gooeok-en gelovig ome moeders en zusters 
dtc si!:lds Alier:ziefon 2008 overteden zîjll} 

20. Gisèle Depoorter 

en kcrt>:elijk begraven in de Sint-Ann.li.èrk 
21. Auguste Hètrtker 

t Henri VClflloo 
2. Medard Eere,bol!t 
3. Malvino Vande!iïcll!e 

4 Denise Quintens 
5. Yvonnê Reinenbergh 

ó. Lydia Provoost 
7. Leo Kyndt 
8. Gerè'Jcdus Geldhof 
9. Georgette Carmcmne 

W. Martha Steenkiste 

H. Frcms Maertens 
12. Dino Godderis 
î3. Yvonne Vmtdamme 
14. Hilda Wauters 
15. +wool De.groeve 
16. Georgette (.ÀlSSelman 

17. M,arcé.1 Loncke 

87 jaar 
'72 jaar 
97 jo.ar 
84 joor 
84jo.ór 
90 jàOf" 

82 joor 
88 jaar 
94 jaar 
89 ja.ar 

82 joru-
70 jaar 
98 JOOJ"' 

73 jaar 
72 jaar 
79 jaar 
80 jaor 

38, J-0:rt Desmeth 
39.Rachel WouterS 
40. J oonna Thomaere 

41. Giilherte Rottîer 
42. Berno.rd Schoonc:ert 
43. Simone V.a:n.sreekmt 
44, Julia DubeHoy 
45, Maurice DeduUe 
46. f_oui.s De.wulf 
47, .Jacques t)resen 
48, René Bog~rt 
49. Elisabeth De:scamps 

50. Julien Roels 

51. Pauin Hoegheboert 

52. Nora Vansteenkiste 

2 2. Lu:dovf ço ./Uïce Mtle.s 
23. Agnes Be,r:ker 

24, loci,en Germonprez 
25, Eddy Picavet 
26. Nelly Semey 

27. Sonja Beerooert 
28. Maurice Brysse 

29. Jeanne Inghdbrecht 
30. Morgare:ta Vmdamme 

31 .. Roge~ T a119he 
32. R~JJé Deley 
33. fronçofs Hofku::k 
34. J,oseph de GeseUe 

35, louis Vander Straeten 
36. Yvette Devriendt 
37. Mar·re Mîtter1cere 

82jaa.r 
91 joor 
82 ja.or 

81 jaar 
78 jaar 
75 jélCJr 
90 joor 

88 jaar 
91 jaar 
85 jaar 
85 jaar 
93 jaar 
81 jaar 

77 jaar 
76 .joor 

Jezus :m:i: ·we~ nie:\' ongeru::.t, 
Je gelof!ft ,11 God, gek)i:>f 0-0k m Mi:;. 

In het .!,.,Ji~ = mijn Vadc:r is a placls voor v-::fo:rL 
1~ 90, l!P_ett <tfl zot ,i ecu pF(l(lts WXW'hiii?.hc;,100ll. 
Gij 2:wit are komen W>!1Ct' Ik kn." .Joh 14, 1-3 

Op Zi J"' ~~ ~IQ\11!.n IN('; oot -im:.:e dilc'~ 
overl~n +hui!: zij.n geik!lflleJl bij God. ,~orafhjd. 

83 joor 
67 já<tT' 

58 _j00:r 

Bó joor 
85 jaar 

90 jaar 
92 j-0.or 
59 jaar 
97,joor 
58 joo.r 
84 joor 
85 ja,m--
100 joor 

82 jaar 
80joor 
80 joor 
88 Joor 
85 j<:t{l.J' 

71 joor 
94 j-0.-0.r 



vosco 
KAAf~ E VVLfNF.N 

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-onli.ne. be 
Web: www.vosco-online.be 



Zusters van het klooster optrekkende 
naar de nieuw gebouwde school ( afdeeling) 

Contredam. -
Gebouwd in 1906 - Dit gehuchte is geheel 
nieuw, begonnen in 1902 telt het reeds 187 huizen. 
De grond voor eene school (later dienstbaar voor eene 

Eigenaars van den kerk wierd door de Compagnie gratis gegeven, mits 
grond van den Contredam 500 frs onkosten van Verkoop en enregistrement. In 
die wegen en straten de school 

aangelegd hebben 1906 April gebouwd voor 12500 frs wierd ' zy 
in "t zelfde jaar geopend. Met den beginne 
waren er boven de honderd kinders nu 17 5 
Mei 1907. De Zusters die deze school begaan 
trekken dagelyks op ¾ ver door een onmensche
lyk voetwegelken, in alle slach van weder, uit 
liefde Gods en beter tyden verwachtende. 
Faciente quod in se est, Deus non denegabit gratiam. 

te weten: 1906 Zuster Gabrielle (Lucie Druwé) Overste 
Zuster Catharina (Marie Bouckaert) 
Zuster Dionysia (Marie Dedeurwaarder) Deze 
laatste is nu vervangen met 25 September door 

1907 Zuster Paula (Octavie Decraemer) gediplomeerd 
<lees jaar te Brugge in st André en hare klas 
wordt gesubsidieerd door den Staat als school van 
lager onderwys. Zuster Gabriella gediplomeerd 
voor de bewaarschool heeft nu met Allerheiligen 
haar honderdste kind in hare klas opgeschreven. 
Zuster Catharina (tweede school van lager onderwys) 
heeft vyf en dertig knechtjongens en 30 meisjes 
onderhaar bestier -



Zusters van het klooster op de plaats 
1882 Zuster Mechtilde (Stephanie Debrabander) l st

e Overste 
" Zuster Dominica (Leonnie Commine) 
" Eene weeze Romanie Bonte 

1884 Zuster Agnes (Lucie Beemaert 
Zuster Norberta ( Sylvie Degryse) 

1886 Zuster Euphrasie (Mathilde Wittezaele) 
" Zuster Ursula (Eleonora Debusschere) 

1888 Zuster Célina (Philomene Defoor) 
1890 Zuster Scholastica (Eulalie Remmery) 2de Overste 
190 l Zuster Stephanie (Lucie V anneste) 

" Zuster Angèle (Sylvie V anneste) 
1902 Zuster Aloysia (Irma Masschelein) 

Zuster Catharina (Marie Bouckaert) 
1903 Zuster Cypriana (Romanie Espeel) 
1904 Zuster Dontiana (Marie V ancraeyemeersch) 
1905 Zuster Innocentia (Irma Van Colen) 
1908 Zuster Helena 
1909 Zuster Maria (Decneudt) 3<le Overste 
1 909 Zuster Cecilia (Pyck 
1909 Zuister Theresia 

(nvdr. 
De tekst van de school van de Konterdam sluit niet onmiddellijk aan 
op die van de school in het dorp en wordt verder een paar keer onderbroken, 
eerst door de lijst van de zusters, dan door enige briefwisseling. Ik geef die 
weer zoals die gevoerd is en opgeschreven in het liber: deels in het Frans, 
deels in het Nederlands. 
Er komt een tweede onderbreking - waarschijnlijk was er te weing plaats 
voorzien - voor een hoofstuk dat handelt over "Fundatien" en over de 
kerkfabriek 
De tekst met betrekking tot de school waarvan sprake is gaat dan verder 
onder de titel "Contredam.) 



De school Contredam is nu met september 1908 opge
trokken geweest voor vijfduizend frank door Jan Dewulf 
ondernemer die ze over twee jaar voor 12500 frs gezet had. 
Hetr moederhuis heeft nu een schoon huis doen zetten voor 
de zusters. De ondernemer is Vercoutere van Iseghem en Mr 
Leyn de groote weldoener van 't klooster van Rumbeke is 
er de betaler van. -
Den twaalfden October 1908 heeft de gemeenteraad 
van Steene de school van den Contredam geadopteerd 
en de volgende toelagen gegeven. -
1 ste klas 1000 frs ; 2de 800 frs. - Alsook 2 frs per 
behoeftelyke leerling. - De bewaarschool is in tween 
gesplitst 52 voor Zuster Gabrielle en 60 voor Eene nieu
we gediplopmeerde Zuster Elisabeth. De bewaarscholen 
trekken enkel van den Staat niets van de gemeente, 
samen rond de 600 frs . -
De adoptie der school begint met Eersten Januari 
1900 en negen en duurt tien jaar dus tot 1919 -

N.B. M' Asseloos Op 13 April gunde zyne Doorluchtige Hoogweerdigheid 
particulier d 'Ostende Gustavus Josephus bisschop van Brugge de toelating 
avait cnvoyé au nu en dan de mis te lezen in de school voor de 
comrnencement de 1909 

une petition à mon

sieur Ie ministre de 

la justice à r a:ffet 

d ' obtenir une succur -

sale au hameau 

Contredam - Meyboom 

et au 31 Avril 

1 9 10 je reçus 

de m' Ic vicairc 

général Houtave 

la lettre suivante = 

zusters van de Contrtedam, maar daar zy nog maar 
met vieren waren, wilde zyne Hoogweerdigheid niet 
toestaan dat er het Allerheiligste Sacrament zou be
waard worden. Deze gunste is mondeling toege-
staan geweest aan den pastor van Steene in de pastorie 
van O.L.V. te Oostende op den 13 Apri] 1909 ter 
gelegenheid van de jaarlyksche vorming voor de vorme
lingen van Steene in bovengemelde Kerk van O.L.V. -
De 31 April 1909 kreeg ik den volgenden brief van 
Brugge. - MonsietAY Ie CuYé 
Monsieur Ie MinistYe cte la justice vient cf'inviter instam
ment mgv l'Evèque à ctonner son avis SIAY la création 



c:l'une paroisse au hameau au Contrec:lam à Steene .. -
Veuillez hien clans Ie plus bref c:te/ai possib/e renseigner sa yranc:teur 
sur les points suivants. 
1° Jauc:lrait-il comprenc:lre clans la nouvelle succursale hameau c:tu 
Meiboom sous Ostenc:le? 2° à que/Ie paroisse c:le la ville c:l'Ostenc:le 
appartient ce c:lernier hameau et que/Ie est ça population? 
3° Ouelle est la population au Contrec:lam? 4° Que/les seraient 
éventuellement les ressources c:lont on pourrait ctisposer pur ériger 
la nouvelle paroisse c'est à c:tire a) pour construire /'église provisoire et 
f'église t:téfinitive? IJ) pour c:loter la fabrique c:le la nouvelle partoisse 
3. pour meuhler la nouvelle église paroissiale et notamment 
la commune c:le Steene, est-elle à même et est- elle c:lisposé à faire 
face à toutes ses c:lépenses sauf subsic:les c:le la provence et c:le f'état? 
Ou bien existe-t-il c:l'autres ressources à /'enc:lroit même, 
-/1.joutez toutes les autres renseignements que vous jugeriez nécessaires 
pour permettre à mgr c:le c:lonner à monsieur Ie lVl.inistre la 
réponse que la situation comporte. f<ecevez etc. 

Ec:lm. Houtave Vic. yen. 

f<éponse Mgr. En réponse c:le votre tres honorée au 3 7 Avril touchant 
la création c:fune paroisse au hameau ctu"Contrec:tam"j'ai 
l'honneur c:le vous faire parvenir les renseignements au point 
inc:tiqués: 1 ° 91 serait ahslument c:téfavorable c:te joinctre Ie hameau 
c:tu Meiboom sous Ostenc:le à la nouvelle succursale c:tu contrec:tam. 
Ce que les hahitants ctu }Vleiboom c:tésirent est la c:tisjonction c:t'aver 
Steene pour légitimement s'unir à la paroisse c:le Notre Dame: 
et c:te fait c'est à /'église c:tu "Hazegras" que tous se renc:tent pour 
accomplir leurs c:levoirs religieux; C'est aux écoles et aux 
Congrégations c:tu Hazegras qu'ifs vont pour les ac:tministrations 
2° Le meiboom appartient en entier à la paroisse c:le Steene 
et a été incorporé pour Ie civil sous la ville c:t'Ostenc:te -



Sa population est c;tun bon millieY c;fhabitants aont les 
plus éloignés ne clemeuYent qu'à vingt minutes au plus cle /'Eglise cle N .D. 
3° La population clu ContYeclam est aussi cl'un 1000 habitants. 
Eventuellement les ressources clont on pourrait clisposer pouY érigeY 
la nouvelle paroisse sant nul/es de la part cles habitants qui sant 
tous ouvriers clu chantier, clu chemin cle fer, ou cles clouaniers; tous 
travaillant cians la ville ci'Ostencie. - La Jabrique cie Steene pour-
rait cécter moyennant approbation cie /'autorité compétante à la 
nouvelle fahrique trois fats cle terres 23,22 ares + 28, 18 ares + 
19,16ares, situés au centre ciu Contreciam et qui pourraient par
faitement servir ci'empacement pour un preshytère avec jarciin et 
ae terrain à hätir. 
La commune, quoique à présent clan la aèche, serait jen 'en aoute pas 
ctisposée à intervenir aans les frais cie construction et ci'ameublements. 
Quant à /'église provisoire, la nouvelle école libre construite cier
nièrement pourrait facilement servir ct'Eglise provisoire, pouvant 
contenir400 personnes, puisqu'elle a une superficie cie 200 mèters 
carrés. 
En attenctant, mgr, que toutes ces longues formalités s'exécutent, 
Vous renc;liez un service signalé à toutes ces pauvres gens et sur
tout aux enfants si vous permettiez pour les granctes vacances 
cle célébrer laste messe Ie ai manche cians /'école ciu Contreciam; 
Monsieur Ie Vicaire célébrerait laste messe à 1 heures cians f'église cte 
Steene et à 9 heures au Contreciam. /Oenciant l'hiver il n'y a 
pas moyen pour les enfants et la plus part aes hahitants ci'arri-
ver jusqu'à /'Eéglise Ie chemin étant litteralement inpraticable etc. 
etc. etc. L. Maselis pastor 

Worat voortgezet 24 blaaen of 48 zycien veraer 

(nvdr het betreft hier ongeveer 18 pagina' s over "Fondatien" en veel blanco) 



(nvdr. volgend uittreksel en brief staan op de pagina vlak voor de titel Fondatien en werden 
vermoedelijk later bijgevoegd) 

Steene Ie 2 -Aout 1808. lVl.cwguillieYs de /'Eglise de Steene à )'vt Ie pyéfet. 
ConfoYmementà la lettyedu 14 Awil 1808 les 2 parties de bien pYoviennent 
indublitablementde la chapellanie de Notve Dame et non d 'une chapelle 
sous Je nom de S2 Anne. Nous avons f'honneuv de faiYe obseYVeY quïl n 'existe 
ou n'a ja mais existé en notye Eg/ise qu'une seule et même Chapellanie dont la 
collation appartient à sa majesté Ie mi de de Castille. Nous convenons que lvf Ie 
cuYé 'IL Vandeputte paYle d 'uneCchapelle de S2 Anne. ]VI.ais cette dénomination 
provient de ce que les messes dont la fondation de Ie Chapellanie de NotYe Dame 
était chcwgée, étaient et devaient êtye célébYeY à rautel dédié à la 51 Anne patrone 
de cette Eglise et commune etc. - (extYait du r?egisteY deYcoyyespondentien) 

Dezen 14 DecembeY 1816. -
'Tusschen d' HeeY C]ean, Auguste, JVlaYie, CoYneil/e de Clerque, buYggYaeve de Wissocq 
pYopiétaire woonende tot Çjend tey eeneYe --
Ende E. H. C]acobus De SouteYe pastoY der Commune van Steene, met hem gevoegd 
C]os 7aict me13eY, Salomon (jYackx en C]oannes Ne1:1ts landbouweYs en keYkmeesteYs 
teYselven parochie teY andeye sijde --
is gemaekt en gesloten de volgende conventie als te weten: 
7° Dat den heer JJurggYaeve de Wissocq ..... propretcwis voor hem , sine hoirs, en 
naerkomers by koop aen eenen deYden van 20 gemeten, 61 ½roeden gars en 

zaeiland gelegen op de parochie van JVlariakeYke tot alle gerustheid van conscientie 
jaeYlljcks aen de selve kercke sa/ betaelen eeuwiglyck en erfel11ck gedueYende te 
Yekenen sedert JJaefmesse 7876 tot 1 ponden 2 schellingen en 6 gyooten Courant, in 
in volontairen afkoop en in deminisatie van t' gone de selve landen voor de data van 
hunne veYkoopinge door het fransch gouveYnement mogten gelden of contribuêren 
in alle de lasten en fundatien waermede deselve keYcke jaerl!:Jckx beswaert is, geene 
hoegenaemd gereseYVeert, en sondev welcke sy dooYhet se/ve ÇjouveYnement 
waeYen verkocht. 
2° en 3° Dat E. H. Pastor en Kerkmeesters , den Heer JJurggYaeve en nakomelingen 
zullen in vollen eigendom en geruste conscientie de bovengemelde landen laten 
bezitte 
Alle het welcke pcwtien, van wederzijden, zyn aenveerdende, gedaen in dubbel in Steene 
en by elcke partieeen origineel ingetrokken, dezen 14 December 7816 

'}.']. De Souter JO. ']. Ne1Jts 
5. '}. D. ~rackx trésorier 

Le Vicompte ']. De Clercque ']. 7aictMaire 
Wissocq 



Fondatien: 

Het totael inkomen van de Capellanie van ste Anne 
geannexeert aen dese pastorie, de gone belast is met 
eene wekelyksche gelesen misse ( als het kan syn 
dijsendaegs) bedraegt tegenwoordig 't jaerlyckx de 
somme van hondert één 't negentigh guldens, een 
stuyver en twee oorden courant 

Quod testor J.L. Vandeputte pastor in 
Steene 1782 

1n extracto mihi a quodam presbytero Oratorü ostendani 
dictato vidi hîc capellaniam fundatam cujus terrae 
et reditus gravata sunt unà missà per hebdonadam 
quam celebro feria III 

J ac Phil. Van Stalraeven 
Deservitor in Steene 

2a Julii 1755 
Steene 12° Janvier 1806 Les marguilliers de l'Eglise 
de Steene à Mr Ie Prefet du Departement de la Lys 

Le titre ei-joint que mr Depauw Vicaire général nous a 
confié d' apres notre demande mettra sans doute fin à tous 
les obstacles que la direction du domaine voudrait encore apposer; 
Car il conste évidemment de eet acte que sa majesté Charles, roi 
de Ca stille, de Léon, d' Arragon des deux Siciles etc. etc. a nommé 
le 17 Juin 1692 pour desservir la Chape1lanie de Notre Dame 
fondée en notre église certain M1 Juste V andendorpe, prêtre, 
avec droit de jouir les fruits et profits y appartenant et à la char-
ge de messes et services divins à quoi la chapellanie est 
affermée. Voici donc une preuve on ne peut plus évidente que 
la chapellanie en question est chargée de services religieux 
et les biens y appartenants sont conséquemment dans Ie cas 
de la restitution ordonnée par l' arrêté du 28 primaire an XII 

Signé Vanhove C.J. Sauvagie P. Brackx 
quod conforme attestor L. Maselis 

pastor Steene 1907 



Fundatie E.H. Jacobus De Souter 
Testament of uytersten wil van Jacobus Josephus De Souter 

pastor der parochie van Steene, des bisdoms van Gend, overwegende 
de broosheid des levens en de kortheid van < s menschens leven op 
de aerde, en dat er niet sekerder en is als de dood, en niet onse-
ker als de ure derselver, zoo is het dat ik voorschreven testament 
met gebruik van volle verstand en sinnen, tot Glorie van God 
en saligheid myner siele en die van myne overleden ouders, 
begeerd hebbe te maken en te verclaeren mynen uytersten 
wille, gelyck ik maeke ende verclaer mits desen op de forme 
ende manier als volgt 

tweeden artykel 
bedraegt alles Item zal er 's jaerlyckx op mynen sterfdag moeten 
6 ponden gedaen worden ééne solemneele misse met brooddeel 
6 schellingen met brooddeel voor de arme - als boven en op deselve wyse 
en 3 groeten (ex artikel een: van veertien (14) brooden 
Courant a 7 stuyvers ider aen dertien arme personen die 

mynen lykdienst moeten bywonen en bidden tot laeve
nisse van myne Ziele, waeraf den oudsten van die 
sal moeten hebben 2 brooden, welke brood moet gele
verd worden door Franciscus Douver, molenaar op 
Steene ofte syne nakomelingen nu en altyd.) 
Ook op den eersten maendag van elke maend 
eene solemneele misse, alle tot laevenisse van myne 
Ziele en die van myne overleden ouders, met den 
psalm "misere" en "De profundis" en de Oratie 
"Deeus qui inter Apostolicos sacerdotes" en de Oratie 
"absolve quaesumus" er achter. --

Vierden Artykel 
Ontvanger van Tot uitvoering van dit myn testament en tot belooning 
den interest van hetzelve stelle ick voor Garant het inkomen van 
deser rente 
stelle ik: den 
pastor mynen 
opvolger-



Nota eene rente van 700 gulden nederlands a vyf ten% neder
Volgens ondervinding lands makende in Courant 6 ponden, achttien (18) schel
dit is opgeleid en bestaet lingen en twee grooten; beset op het hofstedeken van 
nu in twee titels op Philippus Bony en Rosa Louagie, zonder dat de 
den Staat aan 4,50 % Kerkmeesters, of wie het zyn mag, eenig recht zullen 
te weten: 1 titel van mogen maken op het Kapitael der rente, en dat om 
1000 francs en 1 titel van te voldoen de diensten hierboven gemeld. Het overige 
500 francs: te samen: der rente, bedragende 13 schellingen en 6 grooten courant, 
1soo francs. zal blyven ten profyte van de Kercke, voor te leveren 
L Neckers pastor het was tot gezeyde diensten. 
Van Steene 5 Juni Aldus begeerende dat myn testament punctueëlyk 

1869 zal achtervolgd worden en syn volkomen uitwerk-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ sel hebbe, heb ick hetzelve met myn gewoonlyk 

Nota handteeken op 9 July 1825 onderteekend. 
Krachtens toelating ge- J. J. De Souter pastor 
geven mondclings door Mgr van Steene 
Faict, Bisschop van Brugge 
mag de brooddeeling na-
gelaten worden . En indien 
er jaarlyks, na het cele-

breren der l3 gezongen mis- Letterlyk geregistreerd te Oostende den 19 Juni 
sen. met .... , iets over- 1830, Dal 20, blad 146, nazyde vak 7 en volgende 
blyft, het komt toe aan Ontvangen 2 gulden 40 cents voor testament, 80 cents 
de Kerkfabriek, dezen op de benoeming van de Executeur, te samen 
s Juni 1869 uytmakende met 35 opcenten vier gulden 32 cents, 
L. Neckers, Pastor van houdende 2 bladen en 5 renvoyen 

Steene Ontvanger Cornet 
Geextraheerd door Felix Vancaillie, notaris 
ter Residentie Oostende uyt boven beroepen 
testament, te mynen Cantoore gedeposeerd 
voor by akte van den 25 Juni 1830, 
Geregistreerd te Oostende den 1 July 1830, dal 28, 
blad 75 voorzeyde vak 3, ontvangen van hoofdregt, 
makende met 35 opcenten: 1 gulden 8 cents 
houdende één blad en één renvoye . De ont-
vanger (get.) Cornet J. Vancaillie 

Notaris 
In 1903 vond ik aan de deur geplakt 

Fundatie van E.H. De Souter en overledene Ouders 
12 gezongen missen per jaar, dat is alle maand 
ééne. Stipendium: quinque franca -

get. L. Lawaisse pastor 1883 



Fundatie Josephus Vandezande en 
overleden huisvrouw -- 25 jaren 

Tusschen de ondergeteekende Heer Docteur W allaeys en zyne 
echtgenoote Vrouw Nathalie Vande Sande te 
W estCapelle die hy bystaat ten een er zyde 
en E.H. Heer L. Lawaisse Pastor, Aug. Faict, Aug. Vermeire 
Jan Fincioen, Aug. Vermander, Désiré Vermote, Cam. Delaere 
Allen landbouwers wonende te Steene uitmakende deze 
Kerkraad van Steene --- ter andere zyde 
is gemaakt de volgende overeenkomste: 
De echtgenooten W allaeys - V ande Sande verplichten zich by 
dees solidairlyk telkenjare te betalenaan de Kerk-
fabriek van Steene gedurende 13 jaren te reke 
nen met 1895 eene som van 70 frank in uit 
voering van het openbaar Testament van den 
Heer Joseph Vande Sande ontvangen door 
meester Serruys, notaris tot Oostende den 16 
Februari 1877 Dit mits nauwkeurige volbrenging door 
de kerkfabriek van hare opgelegde verplichtingen, voornoem
de heren kerkmeesters handelende voor voormelde Kerk
fabriek, zien af van·ane recht van Hypoteek welke 
zy mochten hebben op eene partie zaailand groot 66 
aren 94 centiaren, gelegen te Steene, bekend by Ca-
daster Sectie D ex n° 437n uit hoofde van beroepen 
testament tot waarborg der regelmatige betaling van 
voormelde jaarlycksche rent van 70 franc, ten gevol-
ge dezer, stemmen voornoemde Heeren Kerkmeesters 
in naam der kerkfabriek toe, dat, voormelde partie 
zaailand verkocht worde voor vry en zuiver van 
alle belastingen en verplichten zich des noods hand
lichtingen te verlenen van alle inschryvingen die 
dat zelfde goed mochten bezwaren. 
Aldus wederzyds aanveerd en opgemaakt in 
dubbel te Steene 6 Maart 1895 
Aug. F aict, L. Lawaisse, Aug. V ermeire, 
Jan Fincioen, Aug. Vermander, D. Vermote 
C. Delaere D. Wallaeys 

Nafe Vande Sande 
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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 pla_atselijke 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 

Een vereniging is maar sterk door haar leden. 

Daarom doen wij een warme oproep aan alle sympathisanten in en rond Stene. 
Sluit u aan bij 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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