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LlDMAA'l'SCHAl' VOOR 2009 
HAt. )~ opni~uw ee n ni~u't\• h~mkuudig jn8r voor Sten~. Voo, ~l&elats 7,ö0 etu-o wo>:dt u lid 
en oulv:-..utt. u drie Lijdt..~hrift.en wa.ttril?. allerlêi woo~i&A e.a activiteiten wordcu vool'Zien. 
l)~~.e n,Kld7..akAlijkA werkint-W*tan lsi.nt oue toe dit alleA te ,.,eal.iSQNll. 
C1.-T$1Slg 8Lort.i.n.go(\vel op 01ta nuuuuer 001-068887L-.18 ofwel in koutautcn aa11 ceu vau onze. 
bescuurAle~u. ~Au pub'..li<üteit. iu on~ hoekje • ,1.1a9:wooi- een factuur kan vcrkt:cgen wo>.·den
kos.t P.lecLl.'1 lZ,50 c;ur<l per j8At. 

Waarvoo,· onze ha.ttelijko d&.llk. 

l>onl V•ttd•w•ll<' Pr.Stefaniopleiu 17 bus pn.ul vn.odewallc l@telonet.be 
VQOr2ittet• 7.2 UG9 8U 2183 

8400 Oostênd.o 

Raoul Dccrop Stceu.sediJ'k 146 t·ao1U.decrop@tel~.net.bP. 
pcWlÎugmcestcr 8400 Oostende 050800847 

--···· 
.Katrijn Dhooghc-Comp01'llollo Roe.-dompet:raat 57 katrijn.compe1:nolJP.@l$kyn~t.l,~ 
secretaris 8400 Ooétende 050508327 

0476/367232 
_, ... - .. ·-·-

[hmicl Dcschad1t Lotusl.am 19 069 60779,3 0-198 927~ 11 
Vcrtcgcnwoo>.·digcr CnJ.tu ... 84.00 Oostend,, Daniel.deachachtl!®telenet.b• 
rele Raad 

.... 
Rob01·t Llsaboth Heideblocmstraat 24 050 öO 3109 
rodactic 8400 Oostende robcr~.Jisabeth©nameplauet.oom 

... 
R.olau.d Defäve,· Gistcl.sesteeusweg 2.28 059 50 5150 

8400 Oostende Rol.a.nd.Dcfuvel@paudora.be 

.. , ... . . ., . "' ... '"' ... -·-· ·- .. ,. 
Roger Fockedey Mr.lkai-ijijtra~t 2 069 óO 14 86 

1 8400 Oo•t,.mdo 

i 
... .. ····- ... . . . - .... ··-- ··--·-····· 

Dirk Coghc 0r.,;..,nt..•u 16 Ofi9 70 09 64 
8400 O0"1>,nó.e diok.coihi;@p•ndo,.,,.be 

.... ............ 
Hugo Devos Stencdorp&tra~t 29-31 059 70 0199 

8400 Oostende .-einae,·t@telenet,be 

O..<ar Nuyts Gistclscs tcc nwcg ö69 059 50 00 63 
8400 Oostond• 

1----· -· ..... -·· 
LaUl'enzo Toeu.n1a 5t~ n6dMpAt.1"'R~t 46 0472!4181 r,4 

8100 0<1awndo 



Gedicht : l'ijd 
Café'8 van vroeger en nu op Stene-Don:, ..... 
Oude gehruiksvoorwerpen 55 
8t.r.nr. Do,-p annol/\44,18fl4, rn:~o, 1953 
25 _jaar geleden 
Lih~r ~·fomora.li...~: P.dst.m.'!i van Stecmn 

ûOt)ÜOOO 

l'rogranuna 2009 

Rog,,.- r'ockede:; 
Duni<!l Desclwd, l 

Tl & R. TJmm~ 

Guido l-!'ulters 
Roou-l T>,,crr,p 

Novernbe.rtentoonsl-eUüig met als thema dt> r.a[é:s ,m he,·bergen op 
Stene e•i de Conterdam: ,'JJ oktober tot en met 2 nov,miber 2009 
Naarnvi,;rmelding in. h.<'.t boek indien u. ooor :IO SC!plember 200.9 
i,ischrij/t ! 

oooOoon 

R.,_c!:;,.i;tie: Rohr.rt Lisahi,th Hcicte.bloNn$ll'aat 2-1 8-100 Oosu,m\i, 
roben:, li,;,i hcth@namepla net.oom 0ü!//i503109 
Bventuele a1'1...ikel~ of wetenswaar,lighm!cm kunnen altijd hiel' terecht. 



TIJD 

\.Vat heb ik 
aan de tijd 

als ii.lle sporen op het strand 
hij elke. vloed 
ve1·dwijnen 

in oneiudighcicl; 
als morgen is 
zoab vandaag 

en nooit maar één moment 
heel even »til blijft staan: 

als komen 
en als gaan 

de tijd niet krijgt 
te bestaan: 

wat heb ik dan nog aan de tijd? 

Uil zijn dichtbundel "AMBROZIJN" 

R.G. FOCKF.DFY 
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Cafés van vroeger en nu op 

Steene-dorp, Konterdam, Steene-statie, 
. d' Hoge Barriere, Nieuwe Koerswijk 

. Redactie en samenstelling: Daniel Deschacht 

~ '\. 
:.--~ 

:1~~'?s:~ ~.,~ . ' . 

• Een uitgave van de Heemkundige Kring van Stene " 't Schorre". 
• Het boek zal beschikbaar zijn op de jaarlijkse tentoonstelling van de 
· Heemkring, in de Molen van Stene, op: 31 oktober, 1 & 2 november 
· 2009;' De tentoonstelling heeft als thema "Cafés te Stene". 

• Het w.erk telt ~1;:n 100-tal blz. Is rijk geïllustreerd met meer dan 130 
· foto's in kleur en ZW. Meer dan 100 cafés komen aan bod. 

Gelet op de beperkte uitgave kan vooraf worden ingetekend door het 
storten. vari € 22 op het rekeningnummer van de Heemkring 't Schorre: 
001-0688371·38. Gelieve hierbij duidelijk uw naam en adres te ver• 
melden; Nadien beoraagt de kostprijs voor het boek € 25. 
Eventuele verzendingskosten zijn niet inbegrepen en bedragen€ 4. 
Voor diegenen die vóór 31) september 2009 hebben ingetekend, wordt 
hun naam vermeld in het boek. 
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Oude gebruiksvoorwerpen 55: 

Champagneschaartje ( o.) 

Andere namen: 

• champagnedra~dknlpper (syn,) (LEVINE; 27) 

De draad rond de kurk van ~P.n champagt1efles knipt men door met een champagneschaar
tje. Oe kaken zijn zee, kort, aangezien de d:-aad tegen d~ fles ~it en men dus niet veel spe
ling heeft tussen de draad en de fl~s. Het Chi:lrnpagneschaartje maakt soms deet uit vari de 
r.hsropagoetano. 

zo werden vroeger de grote flessen brcr met kurk voorzien van een vastgebonden ljzer-
draadja evenwel :zonder oogje om gemakkelijk te openen. 

Met behulp van het schaartje kon men gemakk•l\lk het ljterdraadje doorknippen. 

Champagnetang (v.) 

Men kan het stopsel van een champagnefles makkelijk losdraaien met een champ;;ignetang, 
De smaHe kaken met ofrij grote tanden grijpen op de kop van de kurk. Soms zit de opening 
achter de draaispil en vinden we vooraan een cha:mP.agneschaartjc om de muselet, d.i.de 
draad rond de kurk, door te knippen. 

Tln,o: Mot - Grimbc,gcn 

H & Rv"os 
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STENE - DORP 1844 

/ · . ---

., 
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Bron: Atla!: der B11urhvcgen van de b"-'mcente Stene, opgc$tdd 

in 1844. goedgekeurd in IM6. 



STENE - DORP 1864 

Bron: K.i:irl g\,v,:,eg<I bij een verkoopakte va11 1864. 



STENE - DORP 1930 

13ron: Kaart opgemaakt ter ~clei;cnhcid van tiet v.1~1:;tcllcn \kr 
crfdicnstbaarh~Jen v-.in hct oud vlic_gvcld te Stcnè. 
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25 ,TAAR GF:LF..DRN 

Reu"enhuwelijk in Stene 

l)e Stee.u~e It,u:ren ,J anlj" en 11ielji, lracl"n 25 jaar ge lt,cl"n in het huwc,lijk. 
Dat gebeurde op zaterdag 9 juni 1981 ter gelegenheid van de opening van de 
kermis in Stene-D01-p. 
De S!.eunstl rl!uwn waren to(,n nog vrij jong. ,Jantje ko<'am ter wereld l,eT gele
genheid van het kindercarnaval in februari 1982. Het ~•eeetromité stelde toen 
al een partner in het vooruit:t.icht. Een reuzin lfot nfot la.ng op zich wachten 
,m clccrl ha,iT intrede op het. kindcrcnrnaval in 1984. Enkele maanden later 
traden de Jantje en Mietje in het huwelijk. De hu\Yelijksplechligheid werd 
vofü-okken vuur cfo fem,ttent op de hook van de Th:uivcnlnan en de Steeniro 
Dijk. Rrna Vcrscheure en Roland Vanleke fungeerden ale meter en peter na
mens het Reuzenco.w.ilé. Het feestcomité w"rd vm-u,g,,nwoordjgd cl0<>T My.-i-
1u11 D"hruym, ,m Oilbcrt. Coppin. Als getuige vnn de verbintenis onderteken
den ze het reuzentrouwboek van het ongewone echtpaar dat zijn intn,k ,:cm 
nemen in de 81.eense Molen, Muzowr.g l te St<.>nc-Dorp. (© foto Guido Wal
t.,T$) 
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SLUIT NU .AAN BlJ DJ,: Hl(t:MKUNIJ1(;1-; AIU N1; "'T SC/.10/ll,l!;i 

V KRI,JG'J UHI 1,:¼L\AI. l'f:R ,J\AR ONS TJ.Jl)SC'HHIF'J .\-1E'J' ALI.ERLEJ. 
JJJSTORISCHE EN HEDÈ.Nl)_'üC:St .fJ::,Jl'~;N 1 ! 11' 1 JW S'i'H.l,;tn.; l~~ TJF. 
ACTlYlT~Tl'K\/ WAAIU:\.N l Kl;).''.(' DEELNE.ll.EN. 
HOE? 
U STOH.'I' 7,,-,C F:l ) l{rl 0.f> HET :'.\iU.).1:\11-.;R ülll [l~.;.{öJ"/1-;;i!>VAN OUSTKN
DE · 'l" ,:-!CHOHRE EN 1.: BBN'T 1-:P.Hl,} : 



Uoed aan de Congr1igatie toebehorende 

1• Eerl schoon beeld van O.L.V. Onbevl~kt. gift ,an M' Opdedrinck 
pa~Lor van JJawme en geboortig van Steene 

2c F.en •taaruk: kJokbcl ge~even door Renilde 
_,c twee koperen kanclclalm:11 V8Jl.lllassen 

gege\'e:l door Sylvie Vanm:i,;sc'llhuvc hovc 
4·> Lwcc kltielkussens 
5° e"" ge,,11dfowerk1e kant aan den autaar en een gclN1rduUJ'd 
6, F.ene vlag met medaillon gedregen in de processie 
7° Altaardeksel 
9" 1.i,e11 ha11nonitllll Îl1 het klooster hm1.,tcndc. 700 frs gegeveu 
(ja11r 1905) door M' Pastor (200) ondeJJ)astor Congreganisten ( 150) Zusters 
(80) by,. 70 -
10" Een tabemakelken of rustbank je voor het Alh. Sacrament 

{uvdr. ~ia sta.,t ~.,. ccln. niet lu~~ll. l\.fisscltien ee.n soort 13"' vcrdiCJling? 
Op dç volgende pagina \'o,gt een Je.one lijsc ,,an zes gcv;ç?.cn pceiëdea~ 
de: 1~ crga1s na 1907. Precies znUen wij het nooit wctm!) 

l)e Prcfüclen 

F.lis Vandarnme 
Sylvia Vamna.sscnhove 
Maria Vermeire 
Philomène Pyck 
( ic,.-ginc Legrand 
Irma BrdCh 

1891 
189~ 
1903 
1904 
1907 
19 

1898 (vacat) 
80ecember 
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Joris 

LESTAEGHE \~ 
··- ? ----. 

ELEKTRICITEITSWERKEN i 

Winkel: Torhout•••t<>enweg 616 - 8400 Oostende 

Tel: 059-ao 02 84 • F;,.x: 059 51 03 43 
=.-pas': ;ons lestaeg~e1°:l½pae1ao-a. bE< 



De zondagscbool 

De wndagschool voor meisjes wicrd opgericht i11 het 
kloos\L'r ten jare (niet vermeld). lir ,yn twee klassen 
gedaa11 door twe<: zusters van her klooster. In het 
jaar (idom) wierde" beide klassell geadopteerd 
waarvoor 300 frluik hulpgeld van den staat 
ja.alyks verleend werd. DMrmèdc wordt er 
op den LOt1dag van b. Drievuldigheid cene pcys
dee\ing in de :«:-hooi na de vespers gchoodcn, 
en M' de pastor voegL er nog honderd frank 
by. - Dank aan den ic,e,· der zusters en de 
menigvuldige schoone pi:y:a.11 in l<leederen is 
het getal Jeerlin .. ~eo zeer b""ot. Van ;t,CStig 
tot mdientig . - Myuheer de onderpa.~1or geeft 
er de leering en hood, er de kleine congre-
gatie die de kweekschool der groote Qlm:,,rcgatie 
oim,aakt. De,e congregatie der kleinen wordt 
gegeven den 2&n en 4""" wndag van ieder 111aand. 
De ,cgcpellllÎllSen die minstens 2~ frank 's jaars 
beloop<..., g'""1 'k en weet nie meer wa,ir - Achter de 
zondagschool is er gcmeeolyk zangles gegeven 
door M' den ooderpastur: bywnderlyk kerk7.ang 
en Jie(\ies voor de congr,;gatic. Binst deze zangles 
doet M' de pastor .>elf de doopen voor m. den ond<-"P••tor. 
De zondagschool voor knechtjes heetl door M' 
den pa,1or Ge-.<el)e in de school der zusters inge-
richt b<ewec,1 m= beeft nooit b>epakt. Mt.1 
myne aSllkomst te Stt-'CIJC was er geen meer by 
&utc •'llll ieerlingen. De onrai.ak ervan is dat de 
knechtt.'11 naar de gemeeJltesch,.,1 up1tekk.e11 eo dat de 
meester de,e taak op zich niet 7.0U willm nemen, verre van daar, 



en wy dus het lokaal der !!C-hool nier kUTincn gebn1iken. 
Later zal het gcmakkelyker gaan toen ivl' Bmynooghe 
zyn l""'•ioen 7al trekken en wy eenen goedeu antlcn:n 
schoo\11\eester zullen hebben . I0L d!lll in god, genade • 
Steene den 12 Oc1ober 1909. • 

··Kruisweg~ 

Ten jare 1903 voutlik in de km cenen armza!i. 
gen l:ruiswcg: n:C<ls had M' (',e7.,el\e daarover gesprokea 
in zync'tl kt.-rkraad en by bad reeds •D6,36 fr~ ver
gaderd, denkende eenen geschilderden kruisweg te 
vra~-en aan Karel Beyaert drukker, bockvc-rkooper en 

kerkomemeuteu leveraar toen zyne schielyke dood hem 
ovetra.ste. Raad geschoren hebbende met M' Ghyselen 
ooderpastor hesloten wy den beeldhouwer J.\,fatlhia~ 
Lens van Gent re bela~lm ec-nt.'Tl schoonen Kmisweg 
re maken gelyk aan tlc?L'tl der Broeders Xaverr~-men 
te Btugge. • Lc-ns ondernam den kmisweg voor 
25000 frank en leverde heru , nog 65,22 &., ,-ragen• 
de voor leveren eu placeren - Op 26Mei 1906, 

Zie hier de lyst der mildadige 1,-evers. • 
Byzoude.l'e gifu:n door E. H , Gw.elle 
L. Maselis, pastor 
M. (ihyselen ond~astor, :.:yne 111ootlcT cn Georgine l .egrand 
w~ Mathilde Faicr 

463,J6 
S69,R6 
200,00 
120,00 

Henri Claey~, timmerman 105,00 
De k.ctkJ1et.Tt:11,.l.fincioe11,Veromndere,R0<,se, Vantlammc,!\i,nders 500,00 
Schepen J)elaere,Livin V81lbelle, Clcn,entine Vandoonie(meid) 300,00 
Saginne Facr (32) eu 'L kloo~ter ( 40) 72,00 
Ildw.Clacys., kmmc 1\mcloot, FiodeliaDewulf(elk 25) 75,00 



Scholen van Steene 

Van onheugelyke tydei• was de koster ook de ~chool
meester voor de parochie Steene. De school was 
in 2.vn lllli~ 1.00 ,oor knechten als voor meisjes. 
Jndien de pastors van .St= nooit lang op 
de parochie verbleven uit hoofde Vlill ru.'l scha
mel bestaan, 't was nog erger bedeeld voor 
den koster. Zyn inkomen van kostereel goed 
was danig gering, het venneerdetde iets met 
bel verd.,clcn van het kostcrccl goed der 
St Katharina kert tusschcn de kustc..-s 
,-nn Mariakeiki, en Steene in 1765. Nic1 
tegenstaande was het anntierig leven: de 
vervallen in de kerl<. zoo gering zynde. 
Hetgc'llc hem docu leven kon 1Nns .eyn 
vervallen al~ sehonlmccstx:r. Die betalen 
kon, betaalde eene kleinigheid en voor 
de aerme kinders leeren 4 pond 's jaers 
in 1777. De kosterie stond nevens en Oost 
van de kerke (bin~t de 18.Jo en 19"' eeuw. Na de 
schoolwet in 1842 wa, de pamchic geuood
zaakt een aaubouw te :zetten by het koste• 
reel buis dat nu dient voor het ondb>erief 
der .K.erk te bergen. Meestendeel der 
Koslel,; wai:ro geen htlden als schoolmees-
1~-n; en gingen weinige voordcr dan Wat 

107.en, schryven en c-yforcn. Zie uu&.-r & 
kosters hoe zy·klagen van Hautel<iet. 
achter de fransche revolutie (Binst eenige 



jaren voor 1810 was er geen ~chool te Srectic. 
Met koster Louis lJebrm,wer ÎD '\jaar \85 l 
beterde het ond<.-rv,ys nogtbans 
die bcgoederd wan:n cn meer kenn;sscn 
by,(1mk:rlyk in 't mmsch verklygen w,1den 
uokken op naar het Collegie ,an Oostende 
uf wat minder naar Leffingb.e; \>.'Il jare 
1865 wierd de gemeenteschool gehuuwd 
1,ier nevens de pastorie en lvf Lo11i~ Debra11-
wer kwam over met jongen, en meisje$ 
en zi,nen brooder Edward (die sedert 1863) 
eerste h11\pondcrwy2er ge11aamd was) 
Tll!lll' de niet1v.-e ~chool 
De hulponderwy,ora waren 
Edward Debrauwer 
Costenobcl koster te Breedeue 
Sabbot 
August Paresis (won van Carolus .l'aresis gewezen koster) 
L<>ws Bruynoog!,e 
F.ugcnc Ilennion vertrokken naar Ou•tkerke 

Dccorte 
Vita) Sanders 
Casûnir Demaecker (Oostende H>tt.egrns gemecnteschool) 

In 1 &77 stietf-<ehiclyk Louis Debr4,nver 
kos!LT en scboolmeestx:r en Lollis Bruynoogbe 
volgde hem op in de,.e gedaanten. Nn ecnige 
maanden had tle,e koster te kic,en tus-
scllen de scl1ool of de kerke. Wy z.~11 in 1878 
Oplwm.ste der Liberalen aan 't besticT van 
het lalld. .M:eestal vrydenkcrs en brnchtx:n 



de wet in vat> oozydig ondenV}-s ~ goddeloos 
oode1wijs, met voorwendsel om de Catholieken tl: 
paaien van voor of oa de school wat Catechismus 
te gew"'TI aan die !,et begeerde. Vele schoolmeesters 
hadden liever school en trcctiem c'11 pensioen 
vae1wel te zegg-en, en magertjes te leven in v,yc ka" 
tolickc scholen., dan asn hunne cooscientie van 
Chri,1cnc"11 te k.ort te bly,cn, en h\Jlllle principieo 
van Catholyke schonlmce~ter te verloochenen. 
Andere gingen over tot het hber.~ism1Ls: 
:,oogezegd llÎI convictie, maar de coPvictie was gelü 
<-11 bier de mccster l} llmyooogbe wierd blauw 
"" is het nog. gclyk LCn anderen de gemeenteraad 
van w,en tyd , opgerui~l)bd door de gemeente 
secretaris Boy liberaal en dtti\>el~ ,al< nooit vil! 
s11spensus crepuit Osteuda! 1894 -
De gemeenteschool met 1 ;' .Bruytt1N)ghc 

,~,ç Jatcr ~"Tlç 

aan 't hootä met zync ' 1.u,1c-r Julie voor het 
boiidwerk der me~jes gaf alleen het 
ondcrwys wndcr llls.~chcnkoinsl der geeste-
1}-kheid tot in 18'>5 dan wicrdt0en ak-
koord gesloten tusschep pastoor L. Lawaissc 
en den gemeenteraad by berniddelmg van 
den schoolopliener Busscbaert eil weke-
lyks sede1t dien gaat er de geestelyk-
heid om den Catechismus te geven. 
(N.H. De meester Bruynooghc die mocylyk de 
pastor kon l,<eilicbten lm1ipt ieder keer dat 
er godsdieustleer gegeven wordt, gelyk een 
droeve jongen bai:hten do planke ofte 
het $Choolbntd. Nugtb:m~ is by met den 
pastor in t.-anelyl<:e goede betrekking maar henn
hcrtig drooge) 



Unus quisque paroohus babeat scholam suam. 
7,10 lui<k.lc in korte woorden de groolsche :,aak der 
oprichting der v,ye katolieke scholen. 
Hier zat M' de Pastor Lawaisse, zonder 1,-eldmid
dels, op eene arme parochie en met een te_genkantig 
hc~urur, tncn de goddclyk.c voor:,icnighcid 
den F.erw. Heer Pastor ter hulp kwam met 
den Weledelen Heer Piers de Raveschool te 
bewilligen de grond te schenken en er om-
trent voor al de onkosteu der nieuwe vrye 
k.iolicke schuol, lnssc-hcn Ic komen. -
J)e bo11w begon tn Juni 1881 en met April 
van het volgende jaar 1882 kwamen twee 
zusters van het klooster vnn Rumbeke 
de nieuwe scltool instellen. - lutusschen 
1yd gaf de koste, Rac~ de ,-ryc school 
in de klave,-1rnat :r.uid van de kt-rkc voor 
dezen die bun kindets geen :,-euzenorukr• 
\\ijs geveu wilden. (1879-1882) de laatste 
tllllanden of boter de eerste van de school 
kwam ko,;tcr Raes ~cbuol geve.,, in cene 
klas vitn het kloo-ster. • Op het einde v;a, 
1882 WM alles iJ1 re1,"'l en de drie T.l\S~rs 

;ianveerden kn_echten en meiajc:-t en richtten eene 
bewaarscbool op. Alles in het nieuw gebouw 
langs de straat, in 1889 !-.·wam een yzeren gelen . 
.!in wclhaasc wal:en hel mee,·endecl der kinders 
in de vry~ sohuol. De gcmc,,nle:<èlt0ol wel onder
steund door den raad deed al wat ,:y kon om 
te houden wat zy had, aan te werven en boven 
Le kraaien, maar ey rooeste, spyts haren duivel, 



tiet ouderspit delven. - De conconrs~n kwamen 
op, en ke~r vo0r keer hadden de 7.li.;.ter,c ITeJ!i.:lyk 
de ov1.::rltanJ til de schoonste uitslagen tor ~p)1 vau 
die hel bcny<lt. - \\:'cJ is v.·aa1 het geu1:eJ\be~tier 
wiml mnvcrgcw,:,rpen io 1884 (T .aus Deo!} Cll de 
gen.1eentt..Tda<l ~t~ . .-ldc vour h:.)l ~odsdi.enstig ('IJlti.ern·y~ 
ilJ het pmgramma t~ SL<.:lk11, Jl188J' rut werd no~ 
voor eenige j;i.reo verwa1.,'D. door cfon ht1'dcr der 
parochie tot dat de K;uohcke ,rijc· scllooJ in 1895 
aa11~enome11 wierd en gelctelyk ontlersteumJ one 
gesubsidieerd; dan zouden de kJJechtcn hovtTI 
de lS jamt l)ptrekken naar de gemeentecsb.ool, 
en <lc andl."fC m 'l kloo~lct~ en hoop 'v\'as e, dat 
de rnee~ter wiens kimlcr:-i <lögdyks af\:ielen nu 
1,vederonJ een gwot getal zou bygcu; maar 
hec betrOU\\'efl cter ouder~ ln dezt."11 m~t:ste, 
klein vao te voore1) , miorlen dagclyks bf zoc~ \·er 
Jal t't "" Le~enwoordir, in de Remeent~$chool 
scbaar$ h\o·iutig jongens zyn en in het klooster 
hy de <lnc honderd (1907). -
Er wienl a;m 1k: xcltod cc11 aaul.Jouw gezet 
va.n 1 verdiep , iJl twee kla.~seu verdt.:clJ.,. 
1:roo1endeels nog door Pier, de Rnvensc!U>ut hctaald 
in 18%. in Septenit>er 190,\ wierrl dit gebouw 
opgetrokken, om nog ééne klas te winnen en e, 
de kkmc """l""l'atic tt houden, en dek inders 
der r-omb1gschool (d,c gedurig C'lallgl'Oeit) en gesubsi
dieerd\:;) cte nutt.igt: les:(t.."D te t,rcvi;n. 
Aan de leerl\ngeJ, rlie nooit afwe1:1g ~'Tl t)f nii.'t 
mtci· dan eens wordt hel ROed gegeve" van cco 
gt:licd kleed 6 101 ~•en ellen. aan de rutdere half 



2.0oveel. M' de pastor komt er tus:;chen voor 
honderd fi'ank en de :rus,ers doeu de reste. 
Uc prysdcding heeft plaats den ,ondag na 
bdokçn \>l!SChe11 •cLLcr <.te vcstMS. -
[)en 12 ()çr.oher 190K wonlt de school der 
plaats voor tien j<1ar aangenomen> alsook ,lezc 
van de,, Contredant. De ee,ste klas kry~'I 1 ~00&., 
de 2"' 1000 frs de ,,, 800 lh en de 4°" 800 fr$. F.r i• dan 
uog ecu t<,elaa~ van 2 fr; voor ieder behoeftig killd 
De ~pdwc~bchool, de :sia.i,;çhool, de ,011dag~cltvol en 
de hcwaarsch().:)l krijgen ,;.:cue U)claag vau J.;n Staat 
Daam1ede kunnen de Zn~tcr,; gemakkd~·k vomt<loc11. 

- Oorlog 1940 - 1945 (Jl,,;,sc,s) 
Op 19 Maart 19•13, werd door de be1.ettende ' overheid 
bevel gegeven de scho1cn Le ontruimen. -
7.e werden overgebracht. de hoogste klas in ~en hu.isJc 
recht over ;t klooster, de 2·'' kl. l.n een huisje in ,te kl•ver
~traat; de bewaarschool in de refter vau 't klooster. 
Ei:u 111:1and later werd de 2"' klas overgebracht in het 
aanpalend hui:-.jc rcchL o,,cr 't kloo~Ler. 
Half S<.-ptcmhcr mochl de hoogs Ic 1<111.S in hel school!(~
bouw temgkeeren. 
Rond Mei i 944 werd bevel gegt..-ven door ministerie 
en bisdom de scholen voorloopig te sluiten om wille 
van het gevaar ,an luchtbombardementen; 
Na Pa.-.;cl1~11 werd toelating g1.:wraa_ç!d en beliomen orn 
een halvt11 dag k.Ja~ 1c ~·\·cu op \'UOrwaat<l~ dat de 
ouder,; de vera.u\w11,;,mkliJkh..::id op zich 1U:1u1cn. - ~i~,
tel1eO$ta;tnde hçrhaald~ a;mwakkl.Tingcn w-;1~ <lt· ,,pku1nsl 
der kindere11 geheel !lauw. - nah1urlijk door de $dnûd 



,Ier ond<.T.<, ,tic ,illc gc:,ag cu V<TdlllWoonk:lijkheid~gevoel 
missen. • Op hooger bevel werden de klasse.., heropend 
op 1 September - tengevolge van de militaire gebeurtenissen 
was de opkomst oobedllidend ook de volgeJide dagen 
.,._.,, w<.-ck lat..-r wa., alles normaal en werd hel school-
jaar inb<e7et in de ,Toegere lokalen, 

1950 In December 19~0 wordt van betmiddengebnuw hel 
verdiep met de kapel afgebroken en een plate-fönne 
geplaatsl boven de feesLt.aal die herstelt wordt om 
le dienen lot •'t>lf,l!d.T"""1 voor de K.A J . 
(Kath. Arbeider.<jeugd) b"'sticht in 8t.."11c S Anna in 
Oecember 1950, ne ee,~ie algemene vergadering 
in de verwenwde zaal had plaats op zondag 3 J• 
Deceinbe1· voor de Kershiering. 
hlio:<~cn was ook de toegang nal!I' de k.ocr met 
dallcn vcruicowd : gill. van de E .H . P:.sl.Oor Devriendr. 
(achtdnin,nd zes honderd drie en dertig fr.) • 

{n\·dr; ornwille va.il de bladschlkking wordt eeu korte ~ist van zusren 
\·an het kJoosters voor de Konterdam, die drie pagina ·s \'ecder werd 
oJ)Setekend, ttieronder geplutst. Daarop swt daR een ~c~te dcd o,;çr 

da''C<>na-edam",) 

/,usters van, 't klooster op wyk Contrcdam 
1906 Zuster Gabriclk: (l.oofo Druwé) l '"' overste 
l 906 <.:atfuuina (Marie Bouckaert) 
1906 ~ Dioll}'sia (Marie Dedeurwaerdet) 
1907 " Paula (Oc!avie Decraemer) 
0908 E!li.saheih (M>lria Dvcoupman) 



vosco 
KAAPSE WTJNEN 

E.Vlictinckstraat llA Industrie
zone II 8400 St<me-Oostcndc 

Nieuw Wijnhuis VOSCO 
OPENINGSUREN: 
M••ml.ng tot vrijdag: 9.00 tot 12.00 

14.00 lot IH.00 
'.I..HIA•mlng 1foorfo~n1I: 10.00 r.ot. 17 .00 
'l..tmJSI~ 1-!TI r~~~1.dAg~n ~Mlt,LHJl 
Tel : 0~~/70 ,,O 44 
li'wx: 059/70 !ln 1ft 
Email: jnfc@voi:,c.~1-onJin~.be 
\\rcb ; '\\--WW.voaco-online.be 
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Kent u de heemkundige kring 
" 't Schorre Steene"? 

Wij stellen ons graag even voor : 

Heemkundige kring ' ·t SchOrre Steene· : 

• Qe$1icht 28/02/1978 in het jaar van het dorp 

• heeff 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 regelmatlg tentoonstellingen in over het verleden van het <Jorp. 

geeft aan de plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid om hun werl<en ten toon 
te stellen In de molen gedurende de zomermaanden 

• geeft voordrachten, organiseert een' Zevende dag ", een BBQ, een• Zlelljes
avond • en een bcsuitstap 

geeft driemaal per jaar een perlodiekje uil voor de leden met daarin de gebeur• 
tenissen van in en rond ons dorp 

Een vereniging is maar s1erk 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 O06tende' t Schorre. 
ledereeri is welkom en dank bij voorbaat. 

,j 
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