Korte

Vers lagen~

28 Januari 1959.
VorteL:enwoordigers van Ooctkcrke, Zoerkerke, koeLe, Damme, Westkapello en
Knol:ke kwamen samen om over to gaan tot de definitieve oprichting van de kring
voor lieemkunde en geschiedenis.
De keer Rene De Keyser heet de vergadering welkom. Daarna legt hij uit
hoe het gebied der Vroegere Vierschaar van Didzele werd gekozen als werk— en
wervingsterrein van de kring. Z.E~H. Lo~yck, die de vergadering voorzit, han
delt over liet drievoudig doel van een Kring als deze:
a) waken over ons kultureel en historisch bezit : beletten dat het vernietigd
wordt, dat het ontvreemd wordt;
b) kennen van ons kultureel en historisch bezit : door persoonlijke studie
en door werkvergaderingen;
c) de eerste twee doelstcllingLn aanîalkcercin bij de bevolking, vooral langs
ie school, en ook door voordracht, tijdschrift, heemkundige waiideling en derg~
Voorlopig zal do naam
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(1 u t h a g o ~‘ gebruikt worden. Als dc krin~: ~neer voltallig kan vergaderd:,
zal daar definitief over beslist werden.
—

Voorlopig fungeren : als Voorzitter, Dhr. Rene De Keyser; als secretaris,
Broeder Ga~tan.
Verder houdt ~ Low~Tck een hoogst gewaardeerd praatje over de genea—
logie der Kaarten van onze streek. Hij stelt zijn zeer volledige reeks steek—
kaarten over deze stof7 voor raadpleging ter beschikking~

11 Maart 1959.
De Voorzitter geeft lezing van de thliededellngen N° l~ van het Westviaams
Verbond van Kringen voor Heemkunde.
Een schema over ttïnrichting, Doel en Manier van Werken~’ van onze Kring,
schema door Voorzitter en Secretaris opgemaakt, wordt aan de leden uitgereikt,
door de Voorzitter voorgedragen en druk besproken. (i)
Het lidmaatschapsgeld wordt bij algemeen verzoek, vastgesteld op 50 Fr.
5teunende leden betalen een minimum bijdrage van 100 Fr.
We halen verder enkele punten aan, uit de bespreking van “Initiatieven’~
10 D1~r. Yves Parmeiitier wordt gelukgewenst cm het redden van het landschap
11De Krinkeldijk”.

2° Bij de heropbouw van de toren van Qostkerke werden in de westelijke steun—
beer horizontale gaten gevonden, die dienden om de deur lange binnen te bar—
rikaderen. Jammer genoeg niet zichtbaar ‘oewaax~d.
50 Drie monumenten ui’~ ons Heem worden bedreigd: de sonone
V 1 u c h t
h e u v e 1 oost van de baan Eyenbroeke—Westkapelle; het F 0 r t
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P a ii 1 te Knokke, laatste overblijvend fort van de Cante1mo1inie~ de
D o r p s m o 1 e n
van Oostkerke. Wij willen ons inspannen om die te redden.
40
In de 2e helft van de 18e eeuw werd de Pastoor van Oostkerke betaald door
de Hoofdrnan om do paroohiale registers over te scbrijvcn. Zijn er ook op an—
dere plaatden zulke dubbels te vinden T
50 Over het voorbeeld van in kaart brengen van Eeke—molen; en over de drie
landschappen niet een praohtniolen, versclzijnt er een mededeling in onze Hande
lingen.
—

6° Op het kerkhof van Oostkerke werden reeds 2 graven in veldsteen gevonden.
Dhr, R. De Keyser bezit foto en besokrijving. Er zijn geen andere voorbeelden
van die aard in hot noorden gekend.

Help tegen de volgende aflevering de lijst en de benohrijving opmaken
vande Scho~rst enen met Haardtegels
u±tdestreek
ROND DE POLDERTOREKS “

(1) ]ieL~ngstellefldefl kunnen dit schema bekomen bij het Bestuur.

