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WOORD VOORAF. 

Traditioneel na de Algemene Statutaire Vergadering 

komt een Periodiekje uit. Wij brengen hierin 

gewoonlijk een overz~cht van de aktiviteiten uit 

het voorbije jaar en wiJ stellen ook het programma 

voor het lopende jaar voor. 

Uit het alledaagse leven te Stene moet toch één 

belangrijk feit vermeld worden: de geboorte van 

een reus Als Heemkundige Kring kunnen wij het 

alleen maar toejuichen dat een aantal mensen de 

moed hebben gehad weer aan te knopen met een 

eeuwenoude traditie van reuzen en reuzenoptochten . . 
Graag zouden wij ook willen starten met een 

familiale rubriek in ons Periodiekje, wij durven 

dan ook onze lezers te vragen om blijde of droe

vige gebeurtenissen in hun naaste familiekring 

te willen laten weten aan het secretariaat, 

adres: Roger Fockedey, Melkerijstraat, 2, 

8400 Oostende . 

Wij danken U nu al voor Uw bereidwillige mede

werking. 

Paul Vandewalle 

Voorzitter. 



Verslag Statutaire vergadering. 

Op vrijdag 11 maart 1983 mochten wij gewoonte

getrouw een vijftigtal personen begroeten op 

onze statutaire vergadering. Het statutaire 

gedeelte van de bijeenkomst verliep vlot en de 

commissarissen keurden de rekeningen van het 

voorbije boekjaar goed. 

Zoals gewoonlijk moesten een aantal beheerders 

verkozen worden. Volgende personen waren herver

kiesbaar: Lucina Co1paert 

Robert Decrop 

Roger Fockedey 

Fernand Dobbels 

Oscar Nuyts 

Frans Verkempinck 

Vier personen: Robert Decrop, Fernand Dobbels, 

Oscar Nuyts en Frans Verkempinck stelden zich 

niet opnieuw kandidaat, wat niet wegneemt dat 

wij hen hier van harte willen danken vóor hun 

inzet bij de diverse aktiviteiten. 

Er waren zes plaatsen te begeven en volgende per

sonen stelden zich kandidaat: 

Lucina Colpaert 

Anne-Marie Boels 

Roger Fockedey 

Roland Van Leke 

Leo De Vlam 

Daniël Depovere. 



Daar er maar zes kandidaten voor zes plaatsen 

waren dienden er geen verkiezingen gehouden te 

worden en werden zij met algemene instemming 

als beheerders van de Heemkring aanvaard . Wij 

wensen hen dan ook welkom in ons bestuur en hopen 

dat hun inbreng de Heemkring ten goede zal komen. 

Uiteindelijk werd dan wel een enquete gehouden 

bij de aanwezigen over de volgende zaak: moet 

de heemkring al dan niet een boerenmarkt organi

seren, en zo ja hoe dikwijls ? 

Het antwoord van onze aanwezige leden was positief: 

zij vonden dat er een maal per jaar door de 

Heemkring een boerenmarkt mag georganiseerd worden. 

Wij zullen dan ook met het advies van onze leden 

rekening houden. 

Na het officiële gedee~te volgde nog een gezellig 

samenzijn waarbij een lekkere wordt kon opge

peuzeld worden. 

Paul Vandewalle 

Voorzitter. 
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De Heemkring 't Schorre Steene organiseert: 

THEMATENTOONSTELLINGEN 

Op zondag 8 mei 1983: 

STENE, FUSIEVERWEER EN GROENKOMITEE 

Op zondag 12 juni 1983: 

BOEKEN EN PUBLICATIES (archief) 

telkens van 10u30 tot 12u30 

in GASTHOF VOSSENHOL 



F O T O W E D S T R I J D 

E N 

FOTO TENT . 0 0 NS TELLING . 

De Heemkundige Kring "'t Schorre Steene "richt 

voor de eerste meel ee~ fotowedstrijd in met als 

thema: '·' GEEN RIJKER KROON DAN EIGEN SCHOON " 

REGLEMENT: 

Onderwerp: Stene, het Schorre en zijn bewoners in 

al zijn facetten, 

Deelname:De wedstrijd staat open voor iedereen en 

is individueel. 

Er zijn drie reeksen. 

1. Foto's: zwart-wit. 

Reeks A: tot maximum 16 jaar 

B: boven de 16 jaar. 

Er mogen maximum 10 foto's ingestuurd worden. 

Afmetingen van de foto's: minimum 18 x 24 cm 

maximum 30 x 40 cm 

Alle foto's dienen gekleefd te worden op 

dun karton ( max . 3 mm dik ) van 30 x 40 cm. 

Op de rugzijde moet vermeld worden: 

a. de titel van de foto 

b; een kengetal: vb A2122: daarin is Ade leef

tijdsgroep en 2122 een individueel getal 'door 

de deelnemer zelf gekozen . 



De foto's moeten vergezeld zijn van een omslag 

waarin zich de naam en het idres van de deel

nemer bevindt, de omslag dient gesloten te zijn 

Op de o~slag staat .hetzelfde kengetal als op 

de foto's. 

2. Foto's: kleur. 

Zie foto's zwart-wit met dit verschil dat 

de afmeting 13 x 18 bedraagt. 

:}. Dia's. 

Reeks A: tot maximum 16 jaar, 

B: boven de 16 ·jaar. 

Maximum 5 dia's per deelnemer. 

De dia's moeten gemonteerd worden onderglas 

in kaders van 5 x 5 cm. 

In de linkerbenedenhoek s taat het kengetal 

zoals onder nummer 1 uiteengezet. 

De dia's moeten verpakt zijn in een omslag. 

Een tweede omslag met kengetal van de dia's 

bevat de naam en het adres van de deelnemers. 

Uiterste datum van inzending: 15 oktober 1983. 

Plaats van afgifte: 

Vossenhol, Stene-Dorp 

R. Fockede.y, Melkerijstraat, 2 

D. Depovere, Zilverlaan, 135 . 

De ingezonden werken worden tentoongesteld op 

29, 30 en 31 oktober en 1 november in het Vossenhol 

te Stene. 



De prijsuitreiking is voorzien op 1 november 1983 

om 20 uur. 

Iedere deelnemer kan deelnemen in de drie reeks~h 

( zwart-wit , kleur en dia's ) maar kan slechts één 

prijs winnen. 

Alle werken moeten na de tentoonstelling afge-

haald worden in het Vossenhol voor 11 november 1983. 

Na deze datum blijven de niet afgehaalde foto's 

eigendom van de inrichters. 

De jurering kan niet betwist worden. 

De inrichters kunnen niet verantwoordelijk gesteld 

worden voo~ beschadigingen van slecht verpakte 

werken bij inlevering. 

Iedere deelnemer aanvaardt door zijn deelname de hier 

voor vermelde regelementering . 

De Heemkundige Kring .- beboudt zich het recht voor 

een kopie te maken van de tentoongestelde fofo's 

voor haar publikaties . 



Activiteitenverslag 1982 . 

- op 5 maart: 4e Algemene Statutaire vergadering; 

- op 21 mei: Studiereis naar Dover; 

- van 28 mei tot 31 mei: Kunsttentoonstelling 

" De Steense Groep. 2 " in de Ridderzaal 

van het Vossenhol; 

- op 6 juni, ter gelegenheid van de Paardenzegening 

2e Rommelmarkt op het pleintje voor de 

kerk; 

- op 6 juli: onverwacht en inderhaast georganiseerde 

tocht naar de musea van de Heemkring 

Bach ten de Kupe ·te Izenberge, met bijhorend 

bezoek aan de Brouwerij Deca (Antiek) te 

Woesten en avondmaal te Houtem, alwaar 

de kerk bezocht werd. 

- op 1 juli: . eerste huifkartocht door de stad 

Oostende, waarna gedurende de maanden 

juli en augustus tochten door de schorre 

werden georganiseerd; 

- tijdens de week van 22 juli: werken aan de molen; 

- op 14 augustus: infostand op de avondmarkt; 

- op 11 september: Boerenmarkt; 

- op 26 september: zoektocht door de schorre; 

- op 9 oktober: etentje voor de leden; 

- van 30 oktober tot 1 november: Tentoonstelling 

Oude Ambachten: 2000 bezoekers; 

- op 10 november: pannekoekenavond; 



Programma 1983. 

- op 11 maart: Se Algemene Statutaire Vergadering; 

- tijdens de maanden april en mei : opknappen van 

de _bebedenverdieping van de molen; 

- 5 juni: na de Paardenzegening 3e Rommelmarkt; 

- Weekend-tentoonstellingen in de Molen op 

9, 1 Oen ; 11 juli 

13,14, 15 augustus; 

- tijdens de maanden juli en augustus op woensdag 

en zaterdagnamiddag: Schorretochten met 

de huifkar; 

- deelname aan de avondmarkt in augustus; 

- begin oktober: etentje voor de leden; 

- van 29 oktober tot 1 november : Fototentoonstelling 

- in de lopp van het najaar: muzikale avond: 

- 10 november : pannekoekenavond 

~ tijdens de maand decpmber: voordracht . 

0000000000 
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VARIA 

l Begin nonember 1983 organiseert de Heemkring een FOTOTENTOONSTELLING 

over Stene. Daaraan wordt tevens een fotowedstrijd verbonden. 

Toekomstige kandidaat - deèlnemers kunnen zich daar nu reeds op 

voorbereiden. (Vb. : sneeuwlandschap-foto) Meer nieuws hierover 

in het volgend nummer 1 

• De MOLENWERKGROEP · wordt gestart. Kandidaat - helpers voor het op

knappe.n van het interieur worden gevraagd door L. Carrein en W.Lievens. 



JANTJE VAN STENE . 

Ter gelegenheid van de kinderkarnaval te Stene kon ·de eer

ste uitgang van Jantje van Stene meegemaakt worden . Wie 

is Jantje? Voor wie het nog niet wist, het is de pasge

boren reus van Stene, ontstaan uit het brein van de allom

gekende William Lievens en met evenveel brio gemaakt door 

Roland Van Leke, Freddy Delancker en veel anderen . Uit 

deze samenwerking werd een prachtige reus geboren die in 

_ feite alleen nog naar een zusje .vraagt. 

Met de Steense reus is opnieuw aangeknoopt met een eeuwen

oude traditie uit de Nederlanden . De oudst bekende reus 

uit de Nederlanden is Sint-Christoffel die in 1398 te 

Amsterdam in een processie ging. Alhoewel de reuzen in 

ons l4nd gew~onlijk van na 1830 dateren, kunnen wij toch 

enkele oudere figuren vermeld~n . De oudsten zijn het Ros 

Beiaart uit 1462 en Goliat uit Ath die uit 1492 stamt. 

Er bestaat zelfs een echte reuzenfamilie : in Mechelen kent 

men de Reus uit 1492 en de Reuzin uit 1549, in 1600 kwam 

er een grootvader bij en 1618 kwamen er ineens drie kinderen 

bij : Janneke,· Mieke en Klaasje . Zo te zien moet men er in 

Stene niet om verlegen zijn om nog wat reuzen bij te maken, 

wellicht kan het reuzencomité van Stene zich door de 

Mechelse situatie laten uitdagen . 

Hoe dan ook, het is en blijft een prachtig initiatief dat 

door de Heemkundige Kring 111 t Schorre S te ene " van harte 

wordt toegejuichd. 

. p . V . 
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SPOnF.N VAN ROHF.INSE BEWONING IN STENE. 

\ 
In het kader van de licentiaatsverhandeling geschiedenis 

aan de Rijksuniversiteit Gent, een verhandeling die de a:hèolo

gische sporen van bewoning in de deelgemeente Stene (Oofitende) 

tracht te achterhalen, vond ik bij mijn prospecties éeri aantal 

bewijzen .van Romeinse occupatie in deze deelgemeente. \ 

Tot de .belangrijkste aanduidingen behoren meerdere schèrveri 

ceramiek, gevonden op enkele aaneenpalende percelen ten westen 

van Stene-Dorp, en verspreid over een oppervlakte van ongeveer 

J00 x 200 m. Heer preciese localisatie zal bij een volgende ge

legenheid worden gegeven. 

Deze ceramiekJesten zijrt essentieel scherven van Terra 

Sigillata, Terra Nigra, g•vernist Romeins aardewerk; en Kust

aardewerk. Een korte beschrijving van een paar ~eer reprèsertta

tieve stukken volgt t 

0 
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- Fig. 1.-. , Wandscherf in Terra Sigillatà. Drag. JOS 

bruinroze kleit bruinrode matte deklaagJ 

wanddikte 6mm .· 

Reliffvere iering op de friee I eveÀ naar 

links I Oewalcl 1681," vergelijk D~che1ettè 

841. 

Le,rou,t, 98- 117. 

- Fig. 2, Vandscherf van een beker gevernist anrdè

werkt zui~ere witte klets zwarte zacht 

g1anzende · dek1aags wanddikte 4mm. 

Tweebandige róletempelvereiering. 

- Fig. 3 1 Ràndscherr in Terra Sigillata. brág. J6J 

bruinroze kleit bruinrode zacht glnnzende 

deklaags brandeporent wanddikte 8 tot 911m'S 

diam. ca • 11 cm •. 

Versiering top de rand barbotinevereie

ring I blad aàn gekrulrle steel. 

Midden Gallii, II-de eeuw. 

\ 
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Naar deze ceramiek te oordelen, ligt de datering van het 

site tussen de Il-de en midden van de 111-de eeuw na Christus, 

Dit komt overeen met andere Romeinse sites langs onze kust die 

beschreven worden in een recente publicatie van H,Thoen (1), 

Het is niet onmogelijk dat hier, zoals elders in de kustvlakte, 

de Romeinse bewoning zich heeft geconcentreerd op een lichtjes 

hoger liggende plaat, binnenin het krekensysteem. 

De pedologische analyse van het gebied moet nog verder wor- . 

den uitgewerkt. 

Bt bHo~raf'ie. 

OSVALn,F.,Jndex of' Figure-~ypes ' on Terra Sigillata, .Liver

pool, 1936-1937. 

OSWALD,F.& DAVIES PRYCF.,T.,An introduction to the study 

oC Terra Sigillata, London, 1966, 

Met dank aan. Prof',Dr.J,Nenquin en nr,H,Thoen die mij ge

holpen hebben bij het opstellen van dit artikel. 

( 1) H,THOEN , lle Belgische Klh1tvlakte in de Romeinse tlJd, Bij

drag e t o t de l andeli j ke bewo n ingsge schiedenis , 

!~•Ve r handelingen van de Konink l ijke Akademie 

voor Wetenschappen, Letteren en Schone .Kunsten, 

l10,nr,R8,ffrus11el, 1978, 255pp, 

1. 



ffELKE_AMBACHTSMAN_HEEFT_DIT_TUIG_GEBRUIKT_1 

DE BALLON OF BOLLIEKER 

Wordt gebruikt in de schoenmakerij om eventueel de 

deklap van dé hiel af te verken bij nieuw werk. 

Gift1 Raymond Lyneel 
Marktplaats 99 
Leffinge 

deklli 

hlelèloorsi'iede 

Hordt ook gebruikt om het was in het holvoets van de schoen, op èle 

kant van talon of hiel te smelten,om dan lat rop te poetsen met 
een poetslap. Dit ijzer wordt ook gebruikt l de vermakërij. 

doorsnede hlé1 

door Ren~ Helsmoortel 
lid Heemkring 't Schorre 

... 



DE_TIJD_STOND_EVEN_STIL. 

De tijd 

stond even stil. 

mijn hand 

lag in Jou hand. 

Het gras. 

was ledikant, 

de hemel 

deken van mijn dromen. 

De stilte balsemde 

de hitte uit mijn ogen. 

En ver, 

heel ver, 

verzoop de zon zichzelf 

in vlekkeloze diepten 

van een tijdeloze zee. 

De tijd 

stond even stil, 

verweven 

in de leegte 

van een dag 

die naar zijn einde tracht. 

R. Fockedey 





HET_LEVENSOPSTEL_VAN_HARCEL_BRACl<Xs_WAGENMAKER_VAN_THUIS_UIT. 

Stene, 15 maart 1983 

Die avond lag de mist als een transparant dekbed over de natte 

wijkstraten. 

Halfweg de wagenmakersstraat stampte ik, een tikje paniekerig, 

mijn rempedaal_ tegen de autovloer. Mijn mistlampenblik boorde 
zich door het nevelwaas en klampte zich vast aan het juiste gevel

nummer . Dit nummer stond gekneld_ tussen een glazen voordeur en 

een gigantische ijzeren poort, waarboven tegen een witte betonnen 

kroonlijst, waardig en in zwarte blokletters, de naam en het 

a~bacht van de bewoner pronkte. 

Een belknoppentrio deed mijn naakte vinger even twijfelen, maar o~ 

het knopje •M. Brackx• schoot hij toe. De schelle bel belde op het 

juiste verdiep, want na korte tijd verscheen Marcel himself in het 

trapgatlicht om mij uit de mist te halen. 
Daar ik .Moreel en Harie-Louiae. ~eeds vroeger onder hoppige en , 
geratige omstandigheden had ontmoet, viel ik zonder het klassieke 

ijs te breken met de deur in huis. 
Marcel wist meteen dat ik zijn levensloop kwam opeisen voor de 

heemkundige zaak. Kwik gritste hij naar bril, papier en bic en 

zette zich aan de teelt van een . wonderbare woordentuin. Marie

Louise plantt~ haar boompje Mee. 

Het de open mond in eigen kop en de halfvolle borrel op de grote 

tafel schetste ik het laatste steense wagenmakerskoppel . 

Onze kreatieve explosies eindigden gelijktijdig. 
Het een laatste borrel, het 'opstel van Marcel en· zijn getekende 

kop in de hand, nam ik afscheid van deze twee sensationele mensen 

en verdween in de Steense nacht. 

Ziehier, heemkundige lieden, het opstel van een wagenmaker van 

bij onss 



Grootvader Charles Brackx ( 0 1847 - 1932+) was reeds voor de eerste 

wereldoorlog wagenmaker aan de hoge barriere te ' steene. Hij kreeg 

tien kinderen, waarvan zijn zoons hem opvolgden als wagenmaker 
of smid. 

Jules Brackx, mijn vader, volgde hem op. Toen ik vijftien jaar werd 

zag hij reeds lang aan mijn manieren dat ik meer aanleg had om te 

werken dan om te studeren . nagelijks zag ik de machines draaien en 

de riemen lopen .en 'k was direkt helper - wagenmaker. Mijn moeder 

trok me onmiddelijk een voorschort en een blauwe schabbe aan. Ik 

was vol vuur om helpen wielen te maken en spaken te snijden. 

Mijn vader hield eraan dat het afgeleverde werk goed en schoon was. 

Hij .had veel werk van de boeren, Het maken van driewielkarren, 

eegden, wagens, melkkarren tot ·zelfs houten zwijnebakkenl Mijn 

vader overleed in 1942 tij,dens de oorlog. Samen met mijn twee broers 

hebben we verder ons plan getrokken en elkaar geholpen. 

Met de tijd ~erdwenen de wagens en karren en kwamen de auto's op. 

We moesten óns aanpassen aan de nieuwe tijden, 

Een van de vele herinneringen uit die tijd schiet me te binnen, 
Bij ons, in .' de werkwinkel, was het de plezante inval, Er liepen 

altijd vrienden binnen en buiten de wagenmakerij, Op zekere dag, 

ik was twintig Jaar, vroeg een· vriend mij zijn aansteker te vullen m 

met essence. Ja, direkt, een kleine darm genomen en klaar was kees. 

De essence liep langs mijn kin, Mijn vriend riep: "als ge essence 

in Je mond durft houden, moet je ook vuur durven te spuwenl". 

"natuurlijk", antwoordde ik hem, Zo gezegd, zo gedaan. Mijn vriend 

zette zich klaar met de brandende aansteker op enkele meters van 

mij. En lk maar blazen ••• en Boem 1, •• allemaal vuur! Mij vriend 

en ik stonden daar met verbrande gezichten, we waren weer een er

varing rijker. Dat was een van de vele anekdotes uit onze apejaren, 

M. Brackx 

Na deze oergezell~ge Brackx - avond reed ik ietwat "mistig" naar 

het "oud vliegveld", waar klaas vaak met mijn vrouw al lang te bed 

was. 

W, Lievens 



\ 
HET HOEKJE VAN DE ARCHIVARIS. -----------------------------

Elke tweede zondag van de maand, van 10u30 tot 12u30, is er open 

deur bij de Heemkring 't Schorre Steene, in Gasthof Vossenhol. 

Bibliotheek en archief van de heemkring is ter inzage en de museum

verzameling is te bezichtigen. 

Aanwinsten bibliotheekz 

Rangnr. Titel 

8152 O.L.V. Ter Duinen, Mariakerke 

8154 Ostendiana IV 

Bl57 Transgressies en occupatie -

Geschiedenis in de kustgebieden 

van Nederland en Belgie. 

8168 Parochieblad van Leke, Lombardsijde, 

Middelkerke en Oudenburg, 

8176 Oostende onder het Franse bewind 

zie ook Kontaktblad 4° jaargang nr 2 

en " nr 3 

Ook in ons bezit1 

Auteur 

G, 8illiet 

WF Oostende 

A. Verhulst & 

Gottschalk 

Kanonik 

G.F, Tanghe 

E,J. Baels 

Een kursus voor heemkundige vorsers,!• cyclus 

samengesteld door het WestVlaams Verbond van 

Kringen voor Heemkunde, 

828 10 les archiefkunde 

829 20 les Oude geschriften lezen 

830 3• les Historische kritiek 

B31 40 les Woordenboeken 

B32 4° les (bis) Bibliografie 

Dr jur, De8ruyne 

M. M.ispelson 

Dr M, Ryckaert 

Dr fil. F 

Debrabandere 

Lic. Hist 

P. Vandepitte 



833 50 les De Pers R. Vanlandschoot 
BH 60 les staatsinstellingen Or hist J . Mertens 
835 70 les Kerkelijke instellingen Prof Or hist. 

M. Cloet 
836 90 les Gerechtelijke instellingen Prof. Or 

J. Van Rompaey 
837 90 les Chronologie Prof Or 

W. Prevenier 
838 10• les Toponymie van W-Vlaanderen 

Leden van de Heemkringen kunnen deze werken steeds in leen ont

vangen. 

Robert Decrop 

JEUGKARNAVAL_TE_STENE_-_OORP __ 1982_-_1983_ ••• _ ENKELE_CIJFERS 

Aantal deelnemers wedstrijd 1982 1983 

Jongens 29 45 
Meisjes 46 58 
Groepen 6 
Fietsen 29 5 
Ballons 98 243 

Deze karnaval werd ingericht door het Feestkomitee van Stene dorp 

De eerste bladzijde uit hun rekeningenboek is een historisch 

bewijs dat deze vereniging reeds werkzaam was ten jare 1928. 
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