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Mejuffrouwen, Mijne Heren, Geachte Liedeleden,
Onze Kring bestaat é~n jaar.
hoefte.

De snelle aangroei tot

75

Hij schijnt te beantwoorden aan een be
Leden, de belangstelling voor ons Tijd—’

schrift, voor onze vurgaderingon on wandelingen, zijn daarvoor een bewijs.
Het verlangen is er bij velen om muer te weten b~~treffende ons eigen Heem.
Bij velen bestaat ecn drang om de plaatselijke geschiedenis, folklore, na-~
tuurkennis, enz van ons Noorden beter te leren kennen.

Bij het verschijnen

van de Geschiedenis van Westkapefle door wijlen E.I-I. J. Opdedrinck, waaraan
onze Kring meewerkte, besloot ik mijn korte toespraak met de Vlaamse spreuL~
TtGeen rijker kroon dan eigen schoon’7.

Ho-t is het innig verlangen van heei

ons Bestuur, het mogelijke te doen om samen met alle trouwe Leden, dit eigen
schoon beter te leren kennen.
Een onbekende is een onbemincle.

Rij die iets meer weet over het ontstaan

en de evolutie van zijn woonstreek, zal daarvan de gebeurtenissen en verande
ringen met belangstelling aanvoelen en volgen.
als vreemden op hun eigen dorp?

Hoevelen leven, een leven lang,

Wij die er ons echt thuis voelen, zoeken er

alle wetenswaardigheden van te kennen.

Om dit te berei~en is er buiten de

vergaderingen en de wandelingen, nog veel te lezen in reeds gedrukte en uit
gegeven geschied.enissen en bijdragen.

Dikwijls komt het voor dat hetgeen men

zocht, reids lang werd gevonden en uitgegeven,

Daarom willen we zo gauw mo

gelijk in ‘Rond de Poidertorens” een biblio~raphie aanleggen voor ons werk
terrein.

Alle Leden worden vriendelijk uitgenodigd hieraan mede te werken.

Indien U een dergelijke bijdrage kent, stal er Broeder 0a~tan (Mariastr.Brugge)
van op de hoogte, of iemand anders van het Bestuur: U zult er wellicht een of
ander Lid van de Kring groot genoegen mee doen.
In “Rond de Po].dertorens” kan niet alles opgenomen worden.

Onze bibli—

oteok wil hieraan ook medewerken, Op ieder gemeente van ons werkterrein zou
b.v. iemand moeten de dagbladknipsels verzamelen betreffende de melcienswaar—

dige gebeurtenissen op deze parochie.
sommige gebeurtenissen

Parochiebladen, strooibiljetten hij

(verkiezingen), programma’s van stoeten en feestelijk

heden, zijn na twee drie jaar reeds zeer gegeerde maar onvindbare doc’ementatie.
Denkt hieraan wanneer een of ander liefdadig werk oud papier

opvrae~t.

Deze

vreedzame “papierslagen” hebin~n in 20 jaar meer wa~rdevolle documenten ver
nield, dan aldde veldslagen van de laatste 200 jaar.

Bedevaartvaantjes, oude

postkaarten, doodsprentjes, gelegenheidsgedichten, oude foto’s van personen
of zaken, wanneer ze ons werkterr~in betreffen, zouden moeten in onze bibli—
oteek terecht komen, als ze anders dreigen verloren te gaan.
gadering moet de biblioteek op deze manier rijker worden!

Op ieder ver

Een lid stelde

reeds zeer interessante oude familiedocumenten ter beschikking:een prijzens—

waardig voorbeeld.
Zeer waardevol ware h,v, ook een lijst van de namen van landerijen, wei~
den, gebouwen en plaatsen, zoals die nu op uw dorp gebruikt worden.

Verhalen,

legenden, oude liederen dreigen verloren te gaan, zo ze niet opgetekendwor—
den,

Met vele oude gebruiken is het evenzo.

Terwijl wij op de schoolbanken

zaten, konden we onmiddellijk onderscheiden waarvoor er b.v. geluid werd.

Zo

het voor een overledene was, klepte de grote klok eerst 5 x 5 maal om te ver
volgen met telkens 2 slagen naeen met een rustpoos daarop volgend.

Bij de

DORPSKERNEN

IN

ONS

NOORDEN.

Oostkerke—dorp is ontstaan op e~n hooggelegen plaats langs de weg die
liep van de Fieernis west van Roeke—molen, naar St—Pieters—op—de—Dijk (1).

Vermoedelijk heeft nog een andere weg invland uitgecefeiid, bij zover dat
Oostkerkc—dorp zou ontstean zijn bij een kruispunt~
Eyenbroek naar de markt van Monnikenrede.

Die andere weg liep van

Deze weg vormde de scheiding tus

sen.. de kerkwatering van Oostkerke en ie watering van Sheer Baselishoek.
Voor liet delven van de twee eîl~iiiftsvaarten, liep er van Eyenbroek naar Dud—
zele ook een weg iie nu doorgesneden is.

Daardoor hebben wij wel eens ge

dacht aan het mogelijke bestaan van een weg Dudzele—Oostkerke—Lapscheure.
De overstroming van het Zwin langs de kant van Lapscheure heeft echter alle
mogelijke sporen daarvan volledig weggevaagd, zodat het hier wel bij een
gissing zal blijven.

We hebben ons ook sedert lang afgevraagd of er in de

