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WOORD VOORAF. 

Ondanks het mooie nazomerweer mogen wij niet ver

geten dat de herfstactiviteiten van de Heemkring 

voor de deur staan. Eerst en vooral is er onze 

tentoonstelling ter gelegenheid van het Aller 

heiligenweeke-nd: deze keer willen wij die 

Stenenaars aan bod laten komen die vaardig zijn 

in het omgaan met hout, me taal en textiel. Van

daar ook de titel" Vaardige vingers" - titel 

die wij trouwens t e danken hebben aan ons zeer 

actief lid L. Bundervoet - voor deze expo die 

te bezoeken is op 1, 2 en 3 november 1985 . Zoals 

steeds zorgde William Lievens voor een originele 

affiche. 

Aansluitend bij deze tentoonstellingsdagen moeten 

wij zeker onze Zieltjesavond aanbevelen; gezien 

11 november voor iedereeen een feestdag is wordt 

dit jaar deze pannekoekenavond georganiseerd op 

zondagavond 10 november in de Ridderzaal van 

het Gasthof Vossenhol . Leden en vrienden zijn 

van harte welkom op deze gezellige avond waar men 

voor 100 BF zoveel pannekoeken mag eten a l s 

men mees ter kan. Elk zegge het voort ! 

Paul Vandewalle 

Voorzitter. 



VOORBIJE ACTIVITEITEN. 

Tijdens de voorbije zomermaanden lag de Heemkring 

zeker niet stil. Eerst en vooral waren er de 

tentóonstellingsweekenden tijdens de maanden juli 

en augustus in de molen. Dank zij de goede zorgen 

van bestuurslid R. Hupperts konden een aantal 

kunstenaars van de Steense Groep hun werken tentoon~ 

stellen, zij mochten dan ook gelukkig zijn met een 

grote belangstelling voor hun werk ondanks de soms 

ongunstige weersomstandigl1eden. Op de avondmarkt 

was de I-ieernkring opniem, van de partij met twee 

activiteiten: een groepstentoonstelling in de 

molen met een overdonderend succes en de bierstand 

op het marktplein waar de koude wind enkele moedige 

voorbijgangers en sypatisanten tmch aan de bar 

kon houden. Zoals ieder jaar trok de huifkar tij

dens de maanden juli en augustus dmor het Schorre 

en opnieuw waren er een aantal mensen die deze 

rustige tocht door de natuur en de geschiedenis nie! 

wilden missen. 

Uiteindelijk was er de gezellige barbecue van de 

Heemkring die enkele weken later gevolgd werd 

door een uitstap naar Bokrijk, waar het mooie weer 

en een uiterst vriendelijke gidse een hoogdag 

bezorgden aan de 22 deelnemers. 
p. V. 

• 



ZIELTJESA VOND 

Tradioneel pannekoeken - (+ koffie) festijn 
van de heemkring in Gasthof Vossenhol. 

op Zondag 10 november '85 om 20u30 
voor jong en oud: deelname= 100 fr./persoon 
Er is voor de jeugd een bijzonder programma 

(tekenfilms) voorzien. 
U bent van harte welkom! 

(UITNODIGING l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 

5. 

De Voorzitter en de raad van beheer van de heem
kundige kring 't Schorre nodigen U vriendelijk uit 
tot de opening van de tentoonstelling: 

VAARDIGE VINGERS 

Deze opening gaat door op donderdag 31 oktober 
1985 om 21u in de Ridderzaal van Gasthof Vossenhol 
- Stenedorpstraat te St'ene-dorp. U bent van har 

U bent van harte welkom 1 
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ONZE PASTOOR 

Op 31 oktober 1985 zal het twintig jaar geleden 
zijn dat hij werd aangesteld als geestelijke 
herder van de Sint Anna parochie te Stene-dorp. 

E.H. Gesquiere, Jozef, Gustaaf; wie is hij? 
•t Is zondagnamiddag en wij bellen aan bij nr 51 
in de Stenedorpstraat, waar wij gastvrij ont
haald worden in de gezellige pastorie. In een 
werkkamer vol herinneringen aan een rijk gevuld 
verleden, wordt ons een kort intervieuw toege
staan. 
Geboren op 30 november 19'12 in Roesbrugge-H 1.r1ge 
bij Poperinge was hij de tweede van vier kind8ren 
Vader Henri was uurwerkmaker en moeders naam was 
Lucie Devloo. De jongere broer Jo~l is dit jaar 
overleden. Een van de zusters is in 't klooster 
van de H. Familie te Ieper. 
Roesbrugge, geboorteplaats van vader Gesquiere 
was het dorp van Karel de Blauwer en Stavele, 
waar moeder Lucie vandaan kwam , de gemeente van 
Pieter de Pensjager. Van elk van deze folklori
stische figuren werd er een boek geschreven d.oor 

priester Jules Leroi, een verre verwant van onze 
pastoor. 
Na lagere school te hebben gelopen in oesbrugge 
volgde zes jaar college te Poperinge en de roapt~, 



we~d voorbereid in ' t Kl ein seminarie te Roeselare 
en 't Groot seminarie te Brugge. 
De priester.:ijd.ing had plaats te Brugge op 1 mei 
1938 en daarna volgde '10 jaar als leraar aan 't 
Klein seminarie te Roeselare , waar ook de oorlogs
jaren werden doorgebracht. 
Jozef Gesquiere werd in 1947 aangesteld als onder
pastoor van de H. Hartparochie te Izegem . Daar 
ook is Juffrouw Maria Stragier voor hem het huis
houden komen verzorgen. Dat doet zij nu al 25 jaar. 
5 jaar te Izegem en 20 jaar te Stene , waarlijk meer 
dan een bloempje waard. 
Dat hij daar veel vrienden had bewijzen de 1200 
Izegemnaren die waren opgekomen om zijn 1ste H. mis 
bij te wonen in de Groentenhalle te Stene . 
En nu reeds 20 jaar pastoor van Sint Anna. Het dorp 
onderging zijn opname in de grootstad Oostende. 
Veel van het vroegere dorpszicht en -leven ging ver
loren. Steeds heeft pastoor Gesquiere geprobeerd 
de oude waarden hoog te houden. Getuige hiervan 
zijn de talrijke heemkundige bijdragen in het pa
rochieblad. Kroon op zijn werk is wel ons kerkje 
dat hij van verwaarlozing heeft gered en waardig 
werd bevonden door de over heid om beschermd te wor
den. 
Weinig kerkgemeenschappen kunnen bogen op drie ko-
ren en waar in Vlaanderen worden er meer parochie
bladen verdeeld dan er huisgezinnen zijn? Te Stene 



9. 
zijn er 850 voor 750 families. Zijn groepsmissen 
voor de jeugd tijdens de zomer zijn ook een succes 
met een gemiddelde van 100 kinderen, elke woensdag
en vrijdag morgen. 

Onze pastoor gaat nooit in verlof. Wel is hij reeds 
vier keer met zijn parochianen op bedevaart naar 
Lourdes geweest; namelijk in 1973, 76, 80 en '84-. 

Maar hij heeft al veel kilometertjes te voet en met 
de fiets afgelegd tijdens zijn herfstbezoeken ten 
huize van zijn parochianen; dit jaar reeds voor de 
21ste maal. 

De openluchtmis met paardezegening in de lente is 
een ander hoogtepunt van 't leven in Stene. Dit 
gebeurde voor de eerste keer tussen de paarden in 
juni 1975. Dit bleek echter een beetje te gewaagd 
en nu defileren paarden en ruiters voor het altaar 
buiten het kerkje. 
Een ander hoogtepunt was de TV - mis in het jaar 
1976. Daar kwam ae charme van he0 interieur van het 
kerkje tenvolle tot uiting, alsook de vlijt van 

onze misdienaars en -dienaressen. 
Samen met een aktieve Kerkfabriek en de vele vere
nigingen die bloeien te Stene, wenst de Heemkring 
't Schorre Stene onze pastoor en Juffrouw Maria 
nog vele jaren op Stenedorp. God hoede hen ! 

Ro Decrop 



ZIELTJESDAG 

Als 't donkert, 
De wind door 't Schorre giert, 
En 't schof over ons dorpje jaagt, 
Als er voor hen geen tijd meer is en 
geen uren, 
Geen grenzen meer en geen muren, 
En alle angst voorbij, 
Dan is het Allerzielen. 

R. Fockedey 

OPSCHRIFTEN 

Allerheiligen, Allerzielen; dagen dat wij de 
kerkhoven bezoeken; hier volgt de vertaling 
van enkele latijnse afkortingen: 

D.O.Vi. = Deo Optimo Maxima 
Aan God, de opperste en de grootste 

R.I.P.= Requie'scat in pa'ce 
Hij (zij) ruste in vrede. 

I.N.R.I. = resus Nazarenus Rex Judaeorum 
Jezus van Nazareth, koning der Joden 

I.H.B.= 1 . Iesus Ho'mininum Salvator 
Jezus, redder der mensen 
2. In hoc sa'hes 
Hierin ligt de zaligheid 
3. In hoc sig'no 
In dit teken zult gij overwinnen. 
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1 TENTOONSTELLING 1 

VRIJETIJDS HANDWERK IN ~ 
TEXTIEL, HOUT EN METAAL r ' 

1,2en 3nov.'85 
van 10 tot 20 uur 

In de Ridderzaal van het 
Vossenhol te Stene-Dorp 

Ingericht door heemkring '"t Schorre Steene" 



DE:CL:-E~:..~c~SLIJST 'l1~~~F:.'OON;3TELLING "VA.ARDIGE -v'IHGEHS 11 

1 . 

3. 

4. 

1 5. 

6. 

8. 

9. 

12. 

14. 

15. 

17. 

1 8. 

~·Ievr . Pollet Rita 
A. Beernaertstraat , 20 T/S (Textiel - potten) 
Mevr. Simoen 
Spalaan, 55 T/S (textiel) 
Mevr . Zutterman - Maes Georgette 
Oud Vliegveld, 23 T/S (textiel) 
Mevr. Decrop - Pyra Jo 
Oud Vliegveld, 29 ï/S (kant) 
Mevr. Vereecke Odette 
Groenendaallaan, 75 T/S (textiel) 
Mevr. Cuvelier - Cobbàut 
Hengelpad, 5 T/S (textiel) 
Gezusters D'Jong 
Buitenpad, 11 T/S (textiel) 
l·levr. BW1dervoet 
I·lolenaarstraat, 36 T/S (textiel) 
r~Jevr. l·Iissine 
Bronstraat, 25 T/S (textiel) 
Mevr. Lefevre - Deschacht Nicole 
Lotuslaan, 19 T/S (textiel) 
1-Ir. en :-1evr. Vanderbeke 
Leeuwerikenstraat, 103 T/S (textiel) 
Mevr. Coopman 
Adelaarstraat , 34 T/S (textiel) 
r,.1ievr. Calcoen 
Leeuwerikenstraat, 107 T/S (textiel) 
Mr. 't Jonck 
Oudstrijdersplein T/S (hout) 
r-Je vr. Sbruyve 
Dennenlaan, 16 T/S (kant) 
Mevr. Tielt 
Buitenpad, 2 T/S (kussens) 
Hr. Vanrnele (lid) 
Duinenstraat, 97 0redene (hout) 
f'• ievr. Degrieck 
Leeuwerikenstraat T/S (hout - droogbl oemen) 
Hr. Devos Hugo 
Gtenedorpstraat T/S (hout) 
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BOKRIJK 

Dat Bokrijk mooi is hoef ik niemand nog te ver
tellen. Dat Bokrijk op een tram-, trein- en bus
dag en onder een stralend hemeldek fantastisch 
is, kan ik beamen. 
Opgewekt vertrokken we 's morgens vroeg vanuit 
.het station te Oostende. Dat er nog andere men
sen van dit Ni'IBS-voordeelkansje wilden genieten 
merkten we al even snel. Na zo'n drietal uren 
op de trein te hebben gez eten, kwamen we aan op 
onze bestemming. 
Rustig wandelden we naar de grote inkompoort 
van het domein. Gelukki g was men op de hoogte 
van onze k omst .zodat we zonder kleerscheuren 

door de mass a geraakten . We werden er opgewacht 
door een charmante gi ds e die met een vlotte ver
baliteit de bezienswaardigheden van Bokrijk om
schreef. Natuurlijk kwamen we lane;s een gezel
lig cafeetje en moesten de dors t i gen belaafd 
worden . Vol frisse moed wandelden we dan door 
de verschillende provincies, die hier allen 
met een bepaald type stijl vertegenwoordigd 
waren. In de vr oege namidda~ nam onze ~idse af
scheid na ons een 'restaurant' in het domein 
t e hebben aanbevolen. We kregen er de boven
zaal toegewezen waar we in rust onze maaltijd 
konden gebruiken. Een bunclel zonl icht gleed 



door het dakraam naar binnen, de stemmen vereni§ 
den zich in een zach t geroezemoes en de sfeer 
was er. Het geheel had iets weg van onze Steense 
ridderzaal, maar och we zouden geen Stenenaars 
zijn om niet van heemkunde en gezelligheid te 
houden, gekaderd in dit Limburgse Bokrijk. 

"WZWDeGuldeaSporen 
~ wordt pro,,mt tt111 de Jvmst 

M. Lievens 

Historische Prfjs 
Etlenne Sabbe 

Ig86 
De historische prijs Etienne Sa~ 1986, uitgeschrcnn door de 

vzw De Gulden Sporen, ten bedrage van 75.000 Fr. wordt opengesteld 
voor Belgische historici, jongu dan -45 jaar. De prijs is bestemd voor het 
bekronen van ttn al dan niet gcpubliceud en niet ttrdu bekroond werk 
ovu algemene, sociale, ekonomische of lokale geschiedenis, met uitslui-

ting van literatuur- en kunstgeschiedenis. 

Inlichtingen : vzw De Gulden Sporen, 
Grote Markt 50 8500 Kortrijk 
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ZA 16 - ZO 17 NOVEMBER 1985 

van 14 u tot 18 u 

10° BOEKENBEURS (+ posters) 

Sint Lodewijksschool 

Stene - Conterdam 

MiCl-'E L DEPOOPJER 
ONTWORPEN5TAAAT,3, 

8lt00 005TEN~ (5ID1E) 

VERVOER 

VERKOOP VAN ZAND Etf TEflJMRD! 
VERHUUR VAN AFZETeAKKfN 
~,-,--~_, I .• • ✓--; - . 
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13. 

DE HEEMKRING EN DE MOLEN . 

Bft DOBP DA! S!AD WIJBD ·--~------------------------~~----. 
'i-

DAT STENE 
VAN ONS ... · 

< 

f~_: --r~ 

{fo4o Gilberl • 

OUDE MOLEN 
WORDT WEER 
NIEUW 
In hel l~A 78 dal •- ÎI .,......._.i, -,dl voomen " 
de ouda mol•n g•rutour..d zol worden. M•ri- w 1i cr ·~
nieuw •n eigen funk.tie aan Uften : een kulturele on,mM
tingspPait:1t1 •n .en taerid'isch centrum. Er zal dui _... 
,childeootolier en een muHum wordi&n ingericht. 
Zo wor-d9 de ovde moleni w..,. "ie:uw en een :rylnbocal 
voo, herlc,vend, Siorie. 

(Zie bl1- 11 



-In het centrum van Stene, naast het stemmig mid
deleeuws Romaans kerkje, staat nog een gave rnolen
romp. Het stadsbestuur van Oostende.koc~t de romp 
met bijbehorende grond, circa 500 m2 voor de som 
van 320000 fr. en besloot de molen in zijn vroe
gere luister te laten herstellen. 

-In het Europees jaar van ons bouwkundig erfgoed 
past het wel hier te onderstrepen dat eet Stads
bestuur van Oostende als eerste openbaax bestuur 
"een hartje toestak" door ons molenpatrimonium 
met een eenheid te verrijken. In naam van onze 
talrijke molenvrienden, onze welgemeen~e dank ! 

Uit molenechos 3° jaargang nr 5 mei '75 

- Bij akte verleden voor de Hr Burgemeester op 
6.6.1980 werd met het oog op het beh oud als monu..
ment na restauratie, de toren van de oude wind
molen van Stene met erf en aanhorigheèen aange

kocht. 
De vzw Heemkring 't Schorre Steene vr~agt dat 
haar thans onvergolden het gebruik zo~ toegestaan 
worden van het gebouw in de toestand waarin het 
zich bevindt, om het te vrijwaren voo~ verder 
verval en het in te richten als lokaal voor de 

kring en als museum. 
In afwachting van de restauratie van ie wind
molen, wordt voorgesteld op het verzo ,ek van deze 
vereniging in te gaan, op voorwaarde ~at deze 
het gebouw als een goede huisvader on..::..erhoudt ••• 



Verslag van de Verenigde Commissies - zitting 
op 20 juni 1980. 

Door een afgevaardigde van ons bestuur werd in 
het bijzijn van twee leden van de Heemkring een 
proces-verbaal van toestandsbepaling van de molen 
van Stene opgemaakt ••• 
Zoals blijkt uit het vermelde proces-verbaal is 
de toegang tot de molen thans levensgevaarlijk. 

Indien de vereniging er v66r de restauratie ver
gaderingen wenst te beleggen, dan zullen eerst de 

nodige herstellingswerken moeten uitgevoerd wor
den. 

Aangetekend schrijven van Stadsbestuur aan 

de Voorzitter Heemkring. 19. "12.80 
Getekend J. Felix en D. Dewulf 

Geachte Heer l'linister, 
Mogen wij U vragen onze aanvraag tot het klasseren 
van de molen van Stene Dorp t e willen aanvaarden. 

Wi j zijn van oordeel dat de enige nog bestaande 
molen op het grondgebied van de stad Oostende en
kel door klassering ten volle kan beschermd wor
Wij zijn de mening toegedaan dat de restauratie 
van de molen een stap zal zijn tot het terugwinnen 
en in stand houden van het landelijk karakter van 
Stene Dor p . 

Schrijven van Heemkring aan î'1inisterie van 

Nat. Opvoeding en Ned.. Cultuur. 15 . 02. 82 
Bijlagen: inventarisfiche en historische 

gegevens. 



Uw schrijven van '15 februari 82 ••• had al mijn 
aandacht. 
Ik heb Uw verzoek tot klassering overgemaakt aan 

de bevoegde diensten. 
Get. K. Poma - Gemeenschapsminister van 
Cultuur - aan de Heemkring. 1 . 3. 82 

Er werd kennis genomen van Uw schrijven ••• 
Get. A. Dumarey, namens het Provinciaal Gouver-
nement van West Vl. 02.03.82 

In antwoord op Uw schrijven van 15. 02.82 melden 
wij U hierbij dat de rangschikking van de molen
romp te Stene tot op heden niet prioritair werd 
gesteld ••• 

Get. E. Goedleven 
Rijksdienst voor monumenten en landschapszorg. 
Datum 22.03.82 

Als gevolg van Uw schri jven van -15. 02. 82 ••• 
stellen wij U ervan in kennis dat ons Schepen 
college in zitting van 8 dezer beslist heeft Uw 
aktie te steunen. 

Namens de burgemeester, 
Get. A. Laridon en G. Van Laere 17.03.82 

De provinciale commissie voor monumenten en land
schappen heeft een gunstig advies uitgebracht 
ten aanzien van de voorgestelde bescherming als 
monument van deze stenen windmolen. 
De bevoegde minister werd van dit gunstig advies 
tn kenni~ ge~teld. Get A. Dumarey 03.09.82 

Commissie v. Monumenten en Landsch. W Vl. 
"R. 1:k.c>coh • 



DE HEEMKUNDIGE KRING 'T SCHORRE STENE 

NODIGT U UIT TOT EEN VOORDRACHT OVER: 

MICROSCOPEN 

doCYr.. 7)1,k . lbrmei,-.e 

IN GASTHOF 'T VOSSENHOL TE STENEDORP 

OP VRIJDAG 6 DECEMBER 1985 OM 20U30. 

VAN HARTE WELKOM! 
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Slagerij 

D. Delanghe
Dewachter 

er Is een nieuw 
dorpswlnlceltje 

In Stene ter· uwer 

beschlklclng t 

_· · ·+ 
..... ♦ BROOD & BANKET 

FIJNE VLEESWAREN ...... . ..... 
U E PRODUKTEN 

....... +-

'T VOSJE 
StenedOfpst,aat 35, Ooslende a 059/70.01.99 


