Geen namaal: gecml:unde.
Nog een familo van ~‘R o n d
Ii e
1? o 1 d e r t o r e n s die als
voorbeeld mag aangewezen worden ! Op de hofstede lIanesehijn, in de Haneschijn
Polder, achter St—Anne ter ~uiden, wonen de leer en i..evrouw van de Vijvere
met hun k:Lndcrs. Daar meot—je eens per gelukke binmenvallen om blij verrast
te staan. Daar wordt geen kollektie gehouden in nainaak—oudheden, daar wordt
niet alleen maar gepronkt met folklore. Daaar 1 e e t t de Heemkunde
kkj begroette vriendelijk een moderne boerin die bezig wat fijne patisserie
te bereiden. Zij deed mij rondkijken
en “opl:ijken”. Een zeer fraaie
17 eeuwse franse ~tadndo hlok~ hot gewicht van de slinger is een grote fijn
afgewerkte koperen spin. De alkoveri waren bruinrood geschilderd, maar nu
worden ze mat uiterste zorg afgewaszon~ want zie, er komt een bijna onge
schonden, sierlijke beschildering bloot, vol lichte bloemenslingers en roze
...

Drie

M o 1 e n s

—

Drie fraaie Landschappen.

Onder de ontelbare gebruikers van de banen lialdegern
iinokke en Koolker—
ke
Oostkerke
Kestkapelle, zijn er zeker maar heel weinig die de sierlijke
ii o 1 e n s van Damme, Oostiterke en Hoeke, niet opmerken. Drie getuigen
zijn het, van een der oudste beroepen van de streek. Ze stonden feestelijk
getooid bij blijde gebeurtenissen. Ze rouwden mee met de bevolking... Ku
stappen de inwoners ze meestal achteloos voorbij, hoest er een verdwijnen,
dan eerst zou de ledige plaats eenieder pijnlijk opvallen.
—

—

—

De Molen van Damme is geklasseerd als monument. Hij ziet er verzorgd
en welgedaan uit en strekt tot eer van de organismen die hieraan hun mede
werking verleenden. Ongeveer sedert een eeuw wordt hij bediend door dezelf—
de familie Dullaart. Dullaertsmolon werd in 1867 herbouwd in steen en is
een parel in Damme’s lieftallige kroon.
Te Hooke gaat het iets minder goed. Sedert 1956 behoort de Molen aan
de belgische staat. Rond 1959 werd hij op staatslcoster~ volledig hersteld.
haar nu ve~~toont het dak tekenen van verval; en ook een bekalking ware ge
wenst. Sedert 150 jaar woont er dezelfde molonaarofamilie. Daar, zoals
overal stond eerst een houten molen, voor de eerste maal vermeld in 1481. De
storrawind en de bliksem zijn altijd do grootste vijanden van onze molens ge
weest. Rond 1856 waaide de houten molen omver, en Jan Van Kolme liet heia
herbouwen in steen. De dag dat bij de molenaar de zoon en opvolger, Leopold
Van Holme, gokoren werd, draaide ook de stenen molen voor do eerste maal.
Theofiel werd de opvolger van zijn vader als molenaar. Florent Van Home,
die er nu woont, is Theofiels zoon; on was de laatste molenaar die daar met
do wind maalde. ~ant ju~st een eeuw na zijn opbouw, in 1956, viel hij bui
ten gebruik, vervangen dcor een mokanioke uaal~erij. Plorent is een iaolona~r

