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Aj
Een beeld uit de beginjaren 1920 van de gloriëtte gelegen langs de Brusselsesteenweg ter hoogte van de grens met Kwatrecht. Dit
gebouwtje daterend uit het midden van de lBde eeuw we,.d onlangs als geslaagde ,.estauratie bekroond door het Verbond van de Kringen voor Heemh'1tnde in Oost-V7aanderen vzw.
(joto uit het archief van de familie Robe/us)

L

- verantw. uitgever : A De Baas - Klinkerlaan 23 - 9090 Melle kantoor I Gemeenteplein 13 9090 MelJe

Woord vooraf

Bij het verschijnen van dit laatste nummer van ons tijdschrift voor het jaar 2000 is het de ideale
gelegenheid om u alsook uw familie en al wie u liefheeft een gelukkig en gezond 2001 toe te wensen.
Meteen is er natuurlijk onze vraag om snel uw lidmaatschap aan onze vereniging te hernieuwen, zo
blijft u via ons tijdschrift 'De Gonde' op de hoogte van de heemkundige activiteiten en opzoekingen
m.b.t . onze gemeente. Wie ons werk extra wil waarderen wordt uiteraard steunend lid (dit vanaf 500
BEF). Het veIheugt ons dat jaar na jaar het aantal steunende leden blijft toenemen. Ook al gaan we
spaarzaam om met de centen van onze vereniging, deze financiële méérinkomsten zijn broodnodig om
onze werking goed draaiende te houden.
Zoals u weet is de Heemkundige Vereniging De Gonde een actieve partner van het eerste uur in het
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum. Wat velen echter nog niet weten is dat de
uitstraling die ons centrum kent verder, soms veel verder, dan onze eigen landsgrenzen reikt.
Bezoeken uit Nederland, Frankrijk ... ja zelfs uit de Verenigde Staten van Amerka zijn geen
uitzondering. De briefwisseling bevestigt op een andere wijze de bekendheid van onze instelling. De
inwoners van Melle mogen daar best fier op zijn.
Buiten de artikels op heemkundig vlak is er in voorliggend nummer ook een bijdrage l.v.m. de
werking van het Kunst- en Vormingscentrum Het Ovenveld. Dat het daar nog steeds gonst van de
activiteiten zal u wel merken. Dat onze vereniging dit initiatief onder haar hoede heeft wist u al.
Tot slot wensen wij u nog een mooie wintertijd en vele gezellige leesmomenten ! Een laatste
geheugensteuntje: vergeet niet uw lidmaatschap te hernieuwen.

Jan Olsen

Prentkà3rt ,afgestempeld'op:27 jûIl .1922 ·
(sc~~g ~ het ·Gèm~teliJ"k Museum.vànwege Beman}
Tëme en Mia.Vannoote {MelIe>, ...
.
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Bestuur van de Heemkundige Vereniging De Gonde
- voorzitter

: Paul Den Haese, Geraardsbergsesteenweg 7, 9090 Melle - 09.252.17.65

- ondervoorzitter

: - Ginette Desmet, JVan Crombrugghestraat 30,9000 Gent - 09.223.97.87
- Oscar De Backer, Tuinstraat 71, 9090 Melle - 09.230.27.28

- secretaris

Daniël Lemmens, Schauwegemstraat 9,9090 Melle - 09.252.40.87

- penningmeester

Jan Olsen, Brugstraat 11,9090 Melle - 09.252.42.60

- conservator/archivaris

August De Bam, Klinkerlaan 23,9090 Melle - 09.252.19.20

- bestuursleden

: - Louise de Potter d'Indoye-van de Werve de Schilde
Brusselsesteenweg 190, 9090 Melle - 09.252.40.20
- Luc De Ruyver, Watermolenstraat 22,9090 Gontrode - 09.252.33.98
- Marcel Smedts, Beekstraat 89,9090 Melle - 09.252.29.70
- Ferdinand Steurbaut, Bosstraat 29A, 9340 Lede - 053 .80.11.16
- Philip Steurbaut, Langestraat 74, 9620 Zottegem - 09.360.76.52
- Gerard Van Heddegem, Vossenstraat 86, 9090 Melle - 09.252.23.39
- André Vervust, Hoften Dries 14, 9090 Melle - 09.252.32.07

Ruiladres

Gemeentelijk Museum
Brusselsesteenweg 395
9090

MelIe

Lid worden van de Heemkundige Vereniging De Gonde kan :
door storting van minimum 200 BEF (gewoon lid)
door storting van minimum 500 BEF (steunend lid)
op bankrekeningnummer :
van de

448-3586321-38
Heemkundige Vereniging De Gonde
p/a Brugstraat 11
9090

MeDe

Leden en steunende leden ontvangen regelmatig ons tijdschrift "De Gonde" , boordevol informatie over de
geschiedenis van Melle en haar deelgemeente Gontrode.
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In het oud-regime, t.t.Z. vóór de Franse revolutie, werden alle wettelijke akten, processen en klachten

behandeld door de vierschaar of schepenbank. De vierschaar van Melle bestond uit een baljuw als
vertegenwoordiger van de heren van Rode, en zeven schepenen, waarvan één burgemeester was. De
schepenbanken bezaten niet alleen bevoegdheid over administratieve zaken maar eveneens in
rechtszaken. De rechtspraak was gesteund op de "costuymen" of gewoonterecht. De beslissingen van
de vierschaar of schepenbank werden door een greffier genoteerd in een register.

Melle en

Gentbrugge hadden een afzonderlijke schepenbank maar ressorteerden onder dezlfde baljuw en
hadden dezelfde greffier. Deze laatste noteerde de beslissingen van de beide schepenbanken meestal
in éénzelfde register. Er waren wel meerdere registers naar gelang de aard der zaken. Sommige
beslissingen van de schepenbank werden niet alleen ingeschreven in het register maar ook bekend
gemaakt aan de inwoners door middel van ''plakbrieven'' of, van op een pui of vemoogde plaats,
voorgelezen door de meier of veldwachter. De verklaring van de middelnederlandse woorden staat in
de verklarende woordenlijst in bijlage. In liet register van de Wettelijke Passeringen van Melle en
Gentbruggel vonden we nog de inhoud van een plakbrief van 1685 in verband met de openbare
verkoping van een stuk land. De omstandigheden waarin deze openbare verkoping geschiedde waren
als volgt. In 1684 overleed Joanna De Smet, weduwe van Simoen Venneman. Simoen was tijdens
zijn leven ooit pachter geweest van een hofstede van 3 dachwant groot eigendom van de familie
Vander Vynckt in de Zwaanhoek2• Zelf bezat hij een stuk land in eigendom van een half bunder
groot. Joanna, zijn weduwe, moet er na de dood van Simoen financieel niet zo best aan toe geweest
zijn want, bij haar overlijden, bleek dat ze nog verschillende achterstallige belastingen schuldig was.

De 'pointers en zetters' van de parochie - men zou ze kunnen vergelijken

met

.

onze huidige

belastingscontroleurs - en de ontvangers deden beroep op de wethouders om deze achterstallige
belastingen te kunnen innen. In de eerste plaats werd gedacht om het stuk grond, dat door de baljuw
op 14 december 1684 in beslag werd genomen, te verpachten. Dit blijkt uit de onkostenrekening van
meier Pieter Dieraerf die luidt als volgt :
"den xxve January 1685 rel4tterde den meyer Dieraert tot beproevynghe van te verhueren de
partije lants alhier ten dervene gebraght gedaen te hebben drij sondachsche kerckgeboden
ende ooek gepublicert ende geaffu:eert thebben eenen plackbrief ter plaetsen gecostumeert
ende ingevolge vandies naer voorlesynghe vande condities de selve partije voor/geroepen

1

RAG. Mellenr. 96

ibid., nr. 10, 1" 183
3 ibid nr. 96

1
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synde die is by niemant tngeste/t daeromme den vervo/gher versocht consent van
vercoopynghe het we/cke hem wiert geconsenteert.
Hofrecht int praemen vande verhuerynghe iii s. viii gr. "
De meier Pieter Dieraert ontving dus 3 schellingen 8 groten als bofrecht voor bet 'praemen' of

aansporen tot verlluring.

Het hofrecht was een soort zitpmning voor het bijwonen van de

rechtszittingen. Uit de tekst blijkt dat niemand happig was om dit stuk land te buren. De schuldeisers,

hier in dit geval de pointers en de setters, vroegen om tot een openbare verkoping te mogen overgaan.
De vraag werd door de vierschaar ingewilligd en beslist na "drie sondaechse Teerekgeboden sonder

interruptie en een vierde met plantynghe van brieften tot beproevynghe van te verhueren de
naerschreven partije van lande ende by lau/te van instel wette/yck consent van vercoopynghe s'
vervolghers versoecke verleent in wetteJycke ghebannen vierschaere van Burghmeester ende
schepenen voomoemt die ghehauden is gheweest ten huyse van Jan West tavemier inde DicTee
Linde4 ".
Behoudens de afkondiging in de kerk werden ook nog "plackbriefven" op diverse plaatsen geplakt of

uitgehangen o.a. aan de kerkdeur, aan het schepenhuis of plaats waar de vierschaar vergaderde en, wat
Melle betreft, ook te Kwatrecbt.

We geven hier in extenso de inhoud van de plakbrief opgesteld voor de hogergenoemde openbare
verkoping:
"Burghmre ende schepenen der prochie van Melle Marquisaet van Rodes doen te weten datmen
ten vervo/ghe van

.r Jaecques Frans Meynaert Bail/iu deser prochie ende ten versoucke van

pointers ende setters der selver prachie intercederen de over hemlieden ontfanghers naer
voorgaende sommatie ende saississement door den vervolgher soo ten versoueke vande
voornoemde ontfanghers als pointers ende setters voorseyt ghedaen drij voorgaende
sondaehse kerekgheboden ende p/ackbriefven sonder inerruptie ghedaen tot de beprouvynghe
van te verhueren ende by faulte van dien wettelyck consent van vercoopynghe vervolghers
versoucke verleent in hemlieden wette/yek ghebannen vierschaere met het branden van twee
distincte Teers sen waer van de eerste ghebrandt sal worden donderdach wesende vii,-en Jebruary
1685 ende de tweede xiiii daeghen daemaer by pub/icque subhastaetie ende meerst biedende
de naerste vercooper sal ter elf hueren voor noene ten huyse van Jan West tavemier inde
Dicke Linde btnnen 't voorseyde Melle de naervolghende partije van lande competerende
dhoirs vande W" Simoen Venneman tot verhael van diversche achterstellen van settynghen die
de voorseyde hotrs aende versouekers noch sehu/dteh syn opde conditien alsdan te verhaelen.

4

A. D.BaEts, oo1Aloudeh~ D. Dikke Linde, IHOoodeja. XVI. 1987 nr. 1
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Te weten een half bunder landts salvo justo gheleghen op dese prochte van Melle de
voornoemde hoirs vande

we Simoen

Venneman competerende suyt Frans Duyck west den

herrewech noort Pieter vanden Hende ende oost .rN Deynaert.
Isser iemandt dte vande se/ve condttien ghetnformeert wildt syn vermach hem te addresseren
aenden onderschreven greffier die tder een danof inspectie verleenen sal.
(get.) N Goethals ss,
1685

Den onderschreven meyer der prochte van Melle verclaert dese ghepubliceert thebben
sondach les/eden ten plaetsen ghecostumeert naer den goddelycken dienst van de hoochmisse
ten vuytcommen vanden volcke mtdtsgaeders ghelycke aldaer gheaffixeert eene tot Quaetrecht
ende eenen op het huys vande vierschaere op den mln february 1685 toorconden als meyer
Pieter Dteraert meyer
Na drie zittingen werd het half bunder land uiteindelijk op 6 april 1686 eigendom van J'" Frans vander

Vynckt eigenaar van het Goed 't OIfme in de Zwaanhoek', De koopsom bedroeg 12 lb. gr.

S

ibid. Bijdrapt t~ de psàlilldWs van Melle, pag. 78

-6-

Verldaring van de middelnederlandse woorden
(gerangschikt naar de volgorde in de tekst)
dachwant

dagwand: 30a 74 ca

bunder

1 ha 32a 98 ca

pointer

zetter van de belastingen

zetter
relatteren

schatter, taxateur
verslag uitbrengen

beproevynghe

onderzoek

dervene

afstand doen

geaffixeert

uitgehangen, geplakt

gecostumeert

volgens de gewoonte, gebruikelijk

consent

toestenuning

praemen

aanzetten tot

plantynghe van briefven

uithangen van mededelingen aan een staak

fauIte

gebrek, gemis aan

intercederen

tussenbeide komen

sommatie

aanmaning

subhastaetie

verkoop bij opbod

competeren

toebehoren

dhoirs

de hoirs : de erfgenamen

wytconunen

uitkomen

Afkortingen .
RA.G.

Rijksarchief Gent

ibid(em)

dezelfde

o.a.

onder andere

Burch.....

burcluneester

r

Jonker

lb.

pond - gelijk aan 20 schellingm

s.

schelling

g(r)

groten - waardebepaling van een munt
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e loting als rekruteringssysteem werd voor het eerst in Italië toegepast in 1570 en in 1627
in Frankrijk overgenomen. Pas tijdens de regering van Philips V (1700-1713) werd het in
de Zuidelijke Nederlanden overgenomen. Wanneer een loteling een briefje met een klein

nummer uit de trommel haalde diende hij de aktieve dienst te vervullen (1).
c1e

Tijdens de Franse overheersing in het begin van de 19 eeuw was er de verplichte legerdienst wat op
verzet stuitte en veel dienstplichtigen onttrokken er zich aan.. In 1814 vielen we terug onder de
Nederlandse wetgeving waardoor de inlijving werd bepaald door loting. De rekrutering gebeurde per
provincie en de loting per kanton, het totale effectief was één soldaat per honderd inwoners. Men
werd als man op 18-jarige leeftijd ter beschikking gesteld van de regering en kwam onder de wapens
op 19 jarige leeftijd. De dienstplicht duurde in principe vijf jaar (2).
Bij het ontstaan van België werden nog belangrijke wijzigingen ingevoerd: naast nieuwe uniformen
werd de voertaal het Frans en werden de afdelingen regimenten genoemd. De dienstplicht werd door
een wetswijziging in 1847 opgetrokken tot 8 jaar in vredestijd waarvan de milicien vier jaar effectieve
dienst moest vervullen en vier jaar in reserve thuis verbleef.

Men werd niet tot de dienstplicht

verplicht wanneer een broer tijdens de actieve dienst was overleden tenzij een andere broer van die
gunst had genoten, wanneer ·men enige zoon was van een weduwe, wanneer men de oudste was van
drie wezen, wanneer men het hoogste lot had van een tweeling en wanneer de vader van de loteling
minstens 71 jaar was en de kost moest verdienen met handenarbeid op voorwaarde dat er geen oudere
broer had gebruik gemaakt van deze gunst (3).
De militieregisters die door de provincie werden opgesteld zijn thans nog ter inzage : voor de periode
van 1815 tot en met 1870 vinden we deze terug in het Rijksarchief van Gent; voor de periode van
1871 tot 1922 liggen deze ter inzage in het Rijksarchief te Beveren-Waas. De gegevens werden dus
voor elke kandidaat-milicien opgetekend maar niet in elk kanton of gemeente even gedetailleerd
bijgehouden (4). Toch leren zij ons veel over de mannelijke bevolking die ongeveer 20 jaar oud was.
Zo werd van vrijwel elke soldaat de namen, geboorte-, woonplaats en geboortedatum vermeld alsook
de namen van de ouders en de beroepen. De vermelding van de lengte (aanvankelijk in ellen, palmen,
duimen en strepen), later in meter en millimeters is thans de enige bron om een beeld te krijgen de
gemiddelde lengte van een 20-jarige in de 19c1e eeuw. Soms werd de geletterdheid vermeld en ook de
reden waarom de jongeling zijn dienstplicht niet moest verwllen. Veelal werd deze als «te kort»
bevonden of had hij « ongeneeslijke kliergezwellen·», « mismaekte benen »,... Uiteindelijk werd het
systeem van de lotelingen pas afgeschaft in 1909.
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Om een beeld te krijgen van de Meilenaars als dienstplichtigen tekenden we elke kandidaat-milicien
op met de meest relevante gegevens, zie bijlage.

BIJLAGE

Jaar

Naam

vooma(~)m(en)

<'

Gplaats

. 9datUm.

Vader

beroep

Beroep vader

!

dagloner

!
!

I

1814 DeGeyter

Melchlor

Mere/beke

3J,{5'1794

dienstbode

1814 Bekaert

Francols

Melle

oam/1794

hoefsmid

1814 DeRaedt

Seraphin

Me/Ie

24/11/1794

tuinman

1814 DuPonbeeIe

PlerreJean

Oosterzele

2&J3(1794

schoenmaker

1814 Derauw

Charles

Massemen-Westrem

27~1794

dienstbode

~drien Francois

iVJCtoir

I
I

tuinman

I

I

N~s(+)

I
I

Jean (+)

I
I

1814 DeSchepper

Leon

Me/Ie

2310411794

landbouwer

Jean Francois

landbouwer

1814 Lievens

Louis

~etteren

P1mt1794

landbouwer

Pascal

landbouwer

1814 De Smet

Char1es

Melle

p.w111794

landbouwer

Lambert (+)

1814 Ervlnck

Françols

Laarne

14AJ311794

dienstbode

Jean Batiste

1815 A..-nans

Jean Baptiste

MoortseIe

~~1/1786

dienstbode

Jean Egene (+)

1816 O'hond

J(ean) B(aptls}te

Me/le

i04mI1781

tuinman

1816 Thienpont

~n Franc:oIs

IZwijnaarde

1&>711796

landbouwer

1816 De Vogelaere

Jan Frans

Me/Ie

06/0711782

wagenmaker

1816 De Munter

J(ean) Bap(tls)te

Leeuwergem

01/00/1780

tuinman

1816 DeBoeuf

Martin

Velzeke

1816 De Wilde

Florent

Mere/beke

1816 O'hondt

Ppe

1816 O'hond

dagloner
I
I

i

Pierre

I
I

Ädrten Francols
~ndré

1~7/1781

herbergier

Jan Baptiste

Melle

26m11781

dagloner

Bem(ard) Greg(ory)

Mefle

1s.a:111784

mulder

iAntoine

Borsbeke

07/00/1784

herbergier

1816 Haentjens

Ivo

Dendermonde

'lSI07/1793

1816 Diric:kx

~seph

Me/le

oo,Qif1787

landbouwer

1816 Meersschaert

Hubert

Me/Ie

0211111793

dagloner

1816 DeCanek

P(ier}r(e} DomInlque

OosterzeIe

28.Q1/1791

dienstbode

Uevln(?)

Me/Ie

ClY1 IY1792

wever

1816 rvran Peteghem

Josse

Heusden

22AJ4I1795

landbouwer

Josse Francois

1816 DeCoster

Eugène

Nazareth

2&)4(1782

dienstbode

Constantin

1816 Buysse

P(Ier}r(e) UvIn

Gent

~/1788

wever

~an den Noortgaete

I

Gerard

dienstbode

1816

I

Francois

Pierre
Gregorie
J(ean) B(aptis)te

landbouwer

klompenmaker Jean Jacques
Lievin
PierreJean

landbouwer i
I

1816

!Timmerman

I

Roche

~drien Francois

landbouwer

I
I

Bronneq :
Bijdragen tot de pdlledtnis dec stad Deinze al van het land aan Leie al Sàlelde ; LX - 1993 ; blz 131.

Meert Dirlc; Welinial uit de provincie ()Qst·Vlaand«al die zich terin1ijvinini«hebbc ~ (1816-18">; 1988
De Lotelingen van de klas 1807 uit de gemeenten Hecent, Sàlaffal al Sint-Pietel'S-Rode ; uit Vlaamse Stam ; 1987 ; nr. 3-4 ; blz. 209-

212

I>aelJMn Wah« «Wat de 19" ~ militielijst«t

CXl$

kunnlill 1«1111. »; uit « KIiIl

UW

Dorp >>tijdsàJrift Hecnkundip Krini L«le,

1988, n _ 16 ; blz. 46-52

I
I

"

Moeder

iGoedertier Marie Anne Livine

Beroep moeder m mm
~nster

Opmerkingen

el

1

~

bon pour d'activité

1

636

frère et armé

1

~

~rère et armé

I

iDe Graeve Maria Jeanne
i
!
iOe Ruysscher Angeline

fspInster

bon pour I'activité; incorporé Ie 1 avril1813dans Ie 14de ceurrassiers porté nr

1 645

2B au controle de depart n° 13 et au regt matricuIe du corps n° 148.6

I

;Oe Smet Livine Jacqueline
iBoxstaele Jeanne Livine
!
iVan der Meersch Gertrude

1

695

fils unique de veuve

1

~

déformité à la main droite

spinster

1

620

landbouwster

1

E6)

bon pour I'activité; deserté; arreté et dérigé sur Ie depot de 6me 8(ataill)on du
131 deligne étable à MiddeIbourg ou 11 est arrivé Ie 23 avril1813
bon pour ractivité; supplée par Ange Albert Oe Moor (HerzeIe)

1

7BO

père at armé; maintenin comme fiIs unique d'une veuve

spinster

I

!Denoyette Petronille
!
iBlansaer Anne Maria
!
iVan GembrUgge Ferdihandine (+)

5-7-4 ~ime d'orphelin depossité au pied gauche

I

!Van den Baere Catherine
!

5-3-2 rnarié

iGuil1iaems Marie Anne

5-&3 mal aux yenoux

!

5-1-10 marié

iLammens Marie
I

1~

!Matthys Marie Jacqueline
!
iBonne Catherine

marié
\dirigé sur les carabiniers Ie 13 juin 1815

I

5-2~

iMaesAnne
I

iVan den Baere Catherine
!
jKe11ens Colete
i
!Gyselinck Livine

iVan Dame Marie P(etron)ilie
!
iTemmerman Same

~ifformité des jambes

~

rnarié

s.3S marié

I

iVan Dooselaere Livine
!
iVan Uytvanck Catharine
i
!Derouck Colette
!

5-1~

4-11 pas la taille; exempt art 130°
landbouwster

bon; capabIe; remplacé par TackeIs J8; dirigé sur rartillerie Ie 5 juin 1815
~é arrêté Ie 28111/1817; état de la prison 15111/1817
8-2-2 bon, faiblesse de constitution provist 150°2
5-7~

5-2-2 ~xernpté 130°2 scrophules
herbergierster

5-3-4 bon, convoqué pr Ie 5 juin dirigé sur Ie 35B(attaill)on congedié Ie 19 avril1819

I

!Oe Vos Anne Marie
!

5-6-5 fils unique de veuve

iKeulbrOUCk Jeanne

5-4-5 7 ans·de service, convoqué pr Ie 5 juin trois ans de servier, dirigé sur Ie train Ie
5 juln 1815, congédié Ie 21 avril1819
5-2 bon, marié exempt art 130°7

I

jDe Rocker Jossine

(wordt vervolgd ...)
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MELLE DRIES: DE WINKELS OP DE WIJK
- door André Vervust-

Op de wijk Melle-Dries waren er ook verscheidene winkels.

Er was een bakkerij, een

kruidenierswinkel, textielwinkels, een meubelzaak, slachterijen, tabakswinkel, fietszaak en een
bloemisterij.
We situeren nu al deze winkels in de verschillende straten.

In de Kleine Driesstraat bevond 2:ich een textielzaak uitgebaat door de familie Oscar Van Hoorde Leontine De Beuie. De woning was
eigenlijk een tweewoonst waarvan
een deel dienst deed als winkel.
Men kon er handdoeken, lakens,
kussenslopen

en

textielstoffen bekomen.

diverse
Met die

stoffen kon men zelf voorschoten of
werkkiels maken. Na het overlijden
van het echtpaar heeft men de
uitbating van deze winkel stopgezet.

In de Driesstraat was er tegenover

Textielwinkel fan Hoorde - De 8eule

het café van Raymond Neveians ook
een textielwinkel. Deze werd opengehouden door Maria Buyse. De mensen van de wijk noemden zo
een winkel een "Ellegoedwinkel". Vermoedelijk kwam die naam van de landmaat "een el", want
vroeger vroeg men veelal een el stof. Een el was gelijk aan 70 centimeter of 0,7 meter. In dit huis
heeft Gerard Van den Hove, tijdens Wereldoorlog n, daar een tabakswinkel gehouden.

In diezeflde straat hadden we de viswinkel van Loon Godefroi (zie een vorig artikel). Iets verder
bevond zich de slachterszaak en het café van Gustaaf Francq. Na het overlijden van Gustaaf werd de
slachterij gesloten.

Het café werd dan uitgebaat door een dochter en nog later door een andere

dochter en schoonzoon van Gustaaf namelijk het echtpaar Alfons Paulus - Julienne Francq.

Het

echtpaar woonde vroeger te Brussel en zijn hier komen wonen.
Tussen de viswinkel en de slagerij had Raymond Nestor Vervust een fietsenwinkel.

Nestor, zijn

roepnaam, was vroeger autogeleider en had zich op de wijk gevestigd. Hij was eveneens haarkapper
en op woensdag- en zaterdagavond kon men er terecht voor het scheren van de baar en het knippen
van het haar. Later kocht Nestor tegenover zijn winkel een ander huis en zette daar zijn zaak verde.
Nestor was ook verdeler van gas. Hij bracht de bussen gas aan huis. Die waren het meest gekend als
de bussen "Butagas".

-11-

Op

de

hoek

van

de

Driesstraat en de Kruisstraat
was de bakkerij van René
Dhaese gelegen. Samen met
ZIJn

echtgenote

moeder

en

verkochten

zijn
ze

er

brood en taarten. Van de niet
verkochte taarten en brood
maakte hij tijdens de week
dan broodpudding. René had
een fiets met vooraan een
versterkte vork en een oud
motowiel.

Vooraan kon hij

Bakkerij René D 'Haese ' Kruidenierswinkel Janda

dan een grote mand plaatsen
om de klanten aan huis te voorzien van brood. Soms reed hij daarmee naar Deinze om meel. Later is
er in dit huis een kruidenierszaak van het echtpaar Janda gekomen.

Dit gezin heeft nu ook deze

winkel gesloten.
In de Driesstraat hadden we ook de

kruideniers~

en groentewinkel van Joanna Blansaer. Die winkel is

na het overlijden van Joanna overgenomen door haar dochter Solange Leurquain. Onderwijl is ook
deze zaak reeds gesloten.
In de Driesstraat en naast het Begijnewegeltje hadden de gebroeders Raes een schrijnwerkerij.

Ze

maakten ramen en deuren en verzorgden ook de nieuwbouw van huizen.
In de Kruisstraat lag de
handelszaak

van

het

echtpaar Urbain De Buck Meuleman.

Het was de

dochter Andrea die meestal
de klanten bestelde.

Toen

Andrea huwde met Oscar
Jozef Vervaet bouwden ze
een

nieuwe

winkel

en

hielden die open tot aan
hun overlijden,
Oude kruideniel'SlI'inket De Bliek - Meuteman
Beenhouwerij A. De Buek

kruidenierSlyinkel Alldrea De Bliek Oscar I 'en'aer

In het huis van de ouders.
de vroegere winkel,

had

André De Buck dan een slachterswinkel geopend die later door zijn zoon werd overgenomen. Die

~
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bouwde het uit tot een uitbeenbedrijf Deze zaak is inmiddels ook gestopt en nu houdt het echtpaar
Wijnendaele de winkel open.
Naast deze winkel heeft het echtpaar Dick - De Graeve een bakkerij uitgebouwd en samen met de
dochter houden ze deze zaak open. Hij is begolUlen met

een oven te bouwen en heeft stelselmatig de

zaak vergroot.
Naast de winkel van het echtpaar De Buck - Meuleman lag een grote open ruimte en daa woonde een
zekere Tavernier die er een kippenkwekerij op na hield.

Toen die vertrok op de wijk heeft Jozef

Bekaert in voornoemd huis een winkel opengehouden.
In de Kruisstraat hadden we ook de kruidenierswinkel van Octaaf Leenesonne. Octaaf werkte op de

bloemisterij Bier en zijn vrouw Flavie runde deze winkel.
Daar recht tegenover lag de bloemisterij van André Bockstaele. Hij kweekte bloemen en ook vroege
groenten.
Naast de bloemisterij bevond zich de slachterij van het echtpaar Leenesonne - Van Hecke. De vrouw
werd weduwe en ze huwde met haar schoonbroer en zette de winkel verder. Toen ze gestopt waren
hield de vrouw ernaast een kleine kruidenierswinkel open, dit samen met haar dochter Yvonne.
De slachterij werd overgenomen door Arthur Steurbaut die later in de Kruisstraat een nieuw huis
bouwde en de slachterij naar daar overbracht.

Die was gelegen tegenover de lokalen van de

jongenschiro.
Het laatste huis van de Kruisstraat,
Lievens.

naast de spoorweg, bevatte de meubelwinkel van het gezin

De man werkte bij carrosserie Stevens (Ledeberg).

Door de concurrentie van de grote

winkels zijn ze naderhand met de zaak gestopt.
Na w .O. U, in een nieuw huis, hield het gezin Peeters-De Smet Martha in de Kruisstraat nog een
textielwinkei open. Nog in de Kruisstraat was er een winkel van Louise Hardeel.
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(vervolg de Gonde nr. 4..QO)

1846

Ludovica Van Oost
August Braeckman

Virginie De Noortgaete

Joannes Baptist Dhaseleere

Barbara Bockstaele

Benjamin De Lathouwer

Melanie Dierickx

Carolus Ludovicus De Vos

Marie Leonie Mortier

Carolus Van Houdenhove

Coleta De Rycke

Victorinus Wambach

Paulina De Wmter

Edmondus De Schepper

Celestina De Vlieghere

Carolus Ludovicus De Witte

Marie Thérèse hnpens

Adolphus Carchon

Seraphina Venneersch

Franciscus Van Gremberghe

Beatrix Callens

Florentius Waytens

Mathildis Verstuyft

Sophia Bockstaele

Marie Reyntjens

Benedictus Bracke

Petrus Claus

Eugene Van Nieuwenborg

Leopold Vanden Noortgaete

Constantia Dankaert

Petrus Joseph Palma

Henricus Meerschaert

Lupoldus Braeckman

Felix Dhaese

Carolus Janssens

Benedictus Vande Wiele

Marie Thérèse Van Bever

Bemardus Fouquaert

FrancÏsca Pulman

Petrus Poelman

Marie Wyndaele

August Tenunennan

Adelaidus Muschaert

Petrus Vervaet

Coleta De Coene

Albertus Suys

Marie De Jaeghere

Paulina Vande Velde

Maria Dhaenens

Josepha Dhaese

Melanie Codde

Matildis Dierickx

Sophie De Rocker

Ursula De Sloover

Stephanie Steurbaut

Rosalia De Groote
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1847

Anna Verdoock
Ursula De Sloover

Carolus Van Hede

Maria Van Kaer

Franciscus Callens

Benedictus Vandenbaere

Bemardus Soetaert

Benedictus De Mol

Leooardus De Moor

Joannes Vanden Hove

Theophilus Meerschaert

Rosalia Lathaers

Joannes De Longhe

Angelina Van Hulle

Carolus Ludovicus Dierickx

Sophia Blanchaert

Petrus Joannes Versnayen

Maria Josepha Veoneman

Edmondus Venneersch

Adelaidis Abbeloos

Leopoldus Elegist

Clementine De Groote

Romanus De Moor

Stephania Vanden Berghe

Antonia Elegist

Ursula Backx

Serpahinus De Mulder

Joanna Justina Braeckman

Petrus Maes

Maria Ervinck

Franciscus De Groote

Ursula De WIlde

Petrus Vander Cruyssen

Melania hnpens

Edmondus Cackebeke

Stephania Buyse

Carolus Ludovis De Langhe

Rosalia De Vos

Bemardus van Gaelick

Virginia Boomputte

Augustinus De Noortgaete

Stephania Gyselinck

Leopoldus Maes

Dorothea Bekman

Desiderius Dierickx

Franciscus De Meyer

Andreas De Lathouwer

Francisca Vandenneste

Coostantin Soetaert

Joannes Kostere

Maria De Glas

Theresia Everaerd

Constantia Bekaert

Joannes Vergaert

Rosalia Trossaert

neo communicantes 1861

Constantia Piens
Maria Fouconnier
Clementina Vande Velde

Victor Bekaert

Clementina Van Houdenhove

Isidor Geerts

Maria De Smet

Julius Smet

Maria Theresia De Regge

Frans Smet

Maria Stephania Vande Walle

Theodor Franck

Anastasia Janssens

Leonard De Vogelaer
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Ludovicus Verbmgghen

Car. Lud. De Smet

Benedictus Bocquyt

Franciscus Monsart

Carolus De Feyter

Isidoms De Paepe

Benedictus Van Bever

Franciscus Huyge

Camille De Laere

Augustus De Vos

Gustaaf Bogaert

Ludovicus Labbyn

Emile Duponcheel

Leonardus De Vos

Constantinus Vanden Hove

Augustinus Roegiest
Josephus Baeten

Puella (meisjes)

Eugenius Seghers
Leopoldus Van Gaveren

Maria Steveniekels

Joannes dieriekx

Pelagia Gillis

Adolphus Franck

Philomene Suys

Augustinus Strobbe

Beranrdina Van Roo
Enuna Vervaet

Puella (meisjes)

Melania Lobens

Delphina De Vogelaer

Teresia Martens

Delphina Everaert

Emilia Vermeersch

Maria De Noyett.e

Pelagia Monsaert

Hortensia Hofinan

Emilia Venneman

Rosalia Van Hoorde

Enuna Scheppers

Maria Tremerie

Domenica Minebo

Natalia Verschooris

Pelagie De Saver

Maria Baetens

Sidonia De Grijse

Lucia Vervaet

Mathildis De Knibber

Odilis Jooris

Ludovica De Pauw

Philomena Saegeman

Julia Vanden Hove

Barbara Buysse

Clementia Vermeire

Emilia Fouquart

Stephania De Cock

Sylvia Boxtael

Florentina Vande Voorde

Maria De Smet
Melania Thibo
Metania Van Rysselberge

noecommunicanten 1862

Leresci ( 1) Vander Cruyssen
Carolus Ludovieus Boxtael

Philomena Lombaert

Carolus Ludovicus Nevejans
Theodoms De Pauw
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lVeooonununkant~1863

Eugenia Bocquyt
Pelagia Vanden Hove

Isidorus De Smet

Eugenia Mampaert

Theophile Van Herzele

Maria Fouquart

August Boxtael

Emilia Hebbe

Achillus Bogaert

Leonia Duponseel

Camillus Bekaert

Eugenia Wulleputte

August De Waele

Trinette Vande Putte

Eduard Derweduwe

Pelagia De Vogelaer

Karel Buyse

Seraphina Carchon

August Saegemans

Philimène Nevejans

August Hoorebeke

Stephanie Gillis

Jozef Smet

Emma de Sier

Alphons De Mulder

Enuna De Coninck

Pieter Thienpont

Maria Buyse

Bemard Franck

Coleta Palinck

Désiré De Meyer

Clementia De Vreese

Frans De Feyter

Lucia De Cock

Petrus De Smaele

Victoria De Vogelaere

Bemard De Schepper

Ursula Van Royen

Jozef Destaanberge

Maria Richer

Isidorus Vande Voorde

Virginia De Smet

Gustaaf De Koker

Maria Theresia Voistervoet

Henri Wulleputte

Teresia Franck

August Vennarck
August Bracke

1865

Frans De Vos
Ludovica Martens

August Buyse

Ernilia Vervust

Emest Lorquin

Emilia De Vogelaer

Augustinus Gillis

Coralia Wauters

Alphonse Herman

Justina Gillis

Emilia De Blander

Mathilda De Coene

Petrus Strobbe

Rosalia Van den Hove

Andrea Vanden Hove

Barbara De Raeve

Petrus Hebbe

Maria Mortier

Leonardus Boxtael

Maria Piens

Natalia Boxtael
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Maria Gillis

Hortensia Geers

Pharaildis De Vos

Sidonia Bogaert

Natalia De Coene

Leonia Sephers

Eulalie Vervust

Melania Vanden Ham

Clementina De Smet

Leonia Mambaert

Juliana Baeten

Hortensia Mortier

Justina Nevejans

Eulalia Vander Vaet

Maria De Lange

Rosalia Dupontcheel

Emilia Baeten

Coleta De Vogelaere

Enuna Van Royen

Odila De Bakker

Justina Temmennan

Justina De Vogelaere

Octavia Acke

Paulina Martens

Clementia De Smet

Emerentia De Sier

Livina Knockaert

Maria Nevejans

Odila Knockaert

Eugenia Van Melaert

Melania Bracke

Elisa Cole

Henrica Aelbrecht

Hortensia Destenberg
Elisa Renard

1866

Isidoor De Vos

Gustaaf Everaert

1867

Frans De Meyer
Pieter De Cock

Joseph Daelman

Pieter De Vogelaere

Isidoor Buyse

Eduard Vande Voorde

Cyrillus De Meyer

Eugenius Vande Velde

Camillus Hillebaut

Gustaaf Van Gaveren

Josef Vercruyssen

Felix De Wilde

August Van Hoorde

Frans Pieters

Camillus Bracquenir

Stephania De Bruyker

Petrus Colman

Ludovica Bekaert

Petrus Veirman

MariaRaman

Edmond Dambruyn

Maria de Feyter

Emile Cole

Maria Tenunennan

Jan De Lange

Rosalia Franck

Gustaaf Lievens

Maria De Bosscher

Alphonse De Blander

Justina De Knibber

Theophilus De Vos

-18 -

Ernile Walgraef

Engelbert Vanden Rauwe

Livinus LeeIlesonne

Emilius Hermie

Modest Lecocq

Alexander Bekaert

Franciscus Kielemoes

Franciscus De Wilde

Leonia Baeten

Petrus Martens

Eulalia Leeman

Augustus Martens

Ernilia Mortier

Emilius Raman

Odila De Vos

Ludovicus Venneman

Leonia De Vos

Augustus Venneiren

Christina Everaert

Alphonsus Fauconnier

Maria De Vreese

Leonia Van Driessche

Eulalia Hoorebeke

Eugenia Van de Velde

Julia Maes

Coralia De Feyter

Elodia Gillis

Gudula Acke

Sophia Smesman

Mathildis De Moerloose

Justina De Wilde

Rosalia De Croeck

Coralia De Smet

Felicrtas Nevejans

Maria Mirrelaer

Maria Juliet

Maria Gravez

Emilie Mampaert

Maria Bocquyt

Bufina Brackenier

Leonia Piens

EmmaRaman

Virgina De Smet

Coleta De Coene

Clementia Monsaert

Emma Poelman

Christina Fouquart

Constantia Boxstaele

Amelia De Lange

Elodie Mampaert

Mathildis Versohueren

Elodie De Smet
Emilie Geers

1868

Leonie Colman
Christina Peeters

Emilius Van den Hç>ve

MarieMaes

Franciscus Thienpont

MarieHebbe

Gustavus Van Durme

Francisca Palinck

Josephus Acke

Coleta Halart

Camillus Vanden Hove

Marie Halart

Polydorus Bockstael

Eugenie De Vos

Benjaminus De Rocker

Philomena De Vos

Alphonsus De Bruycker

Octavie De Vos

-19-

Elodia Baeten

Clementina De Vos

Maria Wauters
Rosalia Monsart

1869

Josepha D'Haenens
Franciscus Waeytens

Octavia Vanden Hove

Car. Lud. Vanden Broeck

Julie De Rycke

Diooysius De Mulder

Celina De Vos

Emilius Tenunennan

Justina Cole

Désiderius Bogaert

Leonia Fisch

Julius De Backer

FenÜDand Van Bockstaele

Emilius Vastemans
Carolus Francq

(wordt vervolgd)

Emilius De Vos
Car.Lud.Aehennan
Ludovicus Dupontseel
Bemardus Fouquaert
Franciscus De Sutter
Franciscus De Coene
Edmoodus Huyge
Justina Walraet
Delphina Thienpont
Maria Bertrand
Julia Lecocq
Melania Vervust
Rosalia Vande Vijver
Emilia De Wilde
Elodia De Wolf
Stephania Mampaert
Mathildis Buyse
Maria De Smet
Rosalia De Vreese
Mathildis De Veinnan
Julia Braeckman
Maria Scllepens
Pelagie De Vogelaere
Maria Hennie
MariaHebbe
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WERK VAN BEELDHOUWER JULES VITS TE EINE
- door Jan Olsen -

Hoe omvangrijk en verspreid het prachtige oeuvre van de Melse beeldhouwer Jules Vits wel is
bewijst onder andere de aanwezigheid van twee unieke uit steen gehouwen beelden in de Romaanse

Sint-Eligiuskerk
(Oudenaarde).

te
Dit

Eine

kerkgebouw,

waarvan de geschiedenis teruggaat
tot vermoedelijk de late 11 de eeuw,
werd gerestaureerd in 1918.
In het driemaandelijks contactblad
" Westerring"

van

de

vzw

Heemkundige Kring Eigefolk uit
Eine van juni 1999 lazen we onder
de rubriek '75 jaar geleden' enkele
notities in verband met een van de
twee

voornoemde

beelden,

namelijk met betrekking tot het H.Hartbeeld. Deze mooie Christusfiguur werd gehouwen uit Franse
zandsteen en kreeg een plaats in de kerk op vrijdag 06 juni 1924. Jules
Vits zou bij dit beeld gewerkt hebben op basis van een tekening van een
zekere T. Stockman. Uit het Liber Memorialis weten we dat het
betreffende beeld bijna 1500 kg weegt en dat het voetstuk waarop het
werd geplaatst gekapt werd door de gebroeders Bruxelmans.
Een tweede

beeld van J ules

Vits

in dit

kerkgebouw betreft een Onze-Lieve-Vrouw. In
de boekhouding van de kunstenaar lezen we bij
de ontvangsten op 24 december 1925 over een
bepaalde som in verband met een beeld in de
witte steen in de kerk te Eine. Vermoedelijk gaat
het hier om het O.-L.-Vrouwbeeld. Meer weten we er nog niet over.
Bij deze publiceren wij ook een paar foto ' s van beide kunstwerken uit het
atelier van Jules Vits. Ze werden ons bezorgd door de heer Christ Delarue van
de heemkundige kring uit Eine, waarvoor onze hartelijke dank. De bijgaande
foto van de Sint-Eligiuskerk is van de hand van onze huisfotograaf Piet
Selhorst.
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GESLAAGDE RESTAURATIE
- door Jan Olsen -

Op initiatief van onze heemkundige vereniging werd in de academische zitting van het Verbond van
de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen vzw op vrijdag 27 oktober laatstleden in het
Cultureel Centrum 'Steenpoort' te Dendermonde de gloriëtte, gelegen op de hoek van de
Brusselsesteenweg en de Kalverhagestraat te Melle, bekroond als geslaagde restauratie.
Dit uit het midden van de XVIIlde eeuw daterend achthoekig, later, in de 1900 eeuw tot woonhuis
vergroot, gebouwtje, hoorde oorspronkelijk bij het kasteel van de familie 'de Bueren'. In ] 997 werd
dit pand gekocht door de familie De Corte-Curfs uit Heusden, die het bouwwerkje vakkundig
restaureerde en een nieuwe bestemming gaf. Er werd een gezellig kaas-, wijn- en bierhnis in
ondergebracht, op het uithangbord is de naam "La Gloriette" te lezen. In 1764 liet de familie de Potter
d' Indoye naar analogie van voornoemd gebouwtje een gelijkaardige gloriëtte bouwen aan de ingang
van hun kasteel park, gelegen langs de Brusselsesteenweg in het centrum van onze gemeente. Het
gewezen klooster O.-L.-Vrouw ten Hole, heden het College van de Paters Jozefieten te Melle bezat
indertijd twee gloriëttes. Vandaag resteert er nog ene, namelijk deze op de hoek van de
Brusselsesteenweg en de Collegebaan.
Bij deze publiceren we twee mooie foto's uit onze collectie: een recent zicht genomen door onze
huisfotograaf, Piet Selhorst en een foto daterend uit de eerste helft van de jaren 1920 (deze is
afkomstig uit het archief van de familie Robelus ). Op dit laatste beeld zien we Hippoliet Robelus
(1894-1976),

in

die

periode

werkzaam

als

leraar

in

de

Provinciale

Middelbare

Landbouwhuishoudschool te Kwatrecht-Wetteren (heden Mariagaard) en toen met zijn gezin
woonachtig in voornoemd gebouwtje. Naast hem zien we zijn zoon, Jules (0 1920), gekend
vioolbouwer en nog steeds woonachtig te Melle.
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NIEUWS VAN HET KUNST-EN
VORMINGSCENTRUM HET OVENVELD
- door Jan Olsen -

Wie regelmatig de

Kouterslag aandoet

weet dat het op het

terrein

Ovenveld"

steeds gonst van de

nog

van

"het

pottenbakker

en

beeldhouwer is er

actief.

Eric

De

Pauw creëerde een

mooi

monument

activiteiten.

voor

Menig

Vogelhoek en Nand

Melle-

Huyghe mocht naar aanleiding van een door het cultureel samenwerkingsverband van Gavere, Melle,
Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem (de Vijf voor Vijf) uitgeschreven wedstrijd voor
beeldende kunst, zijn bekroond ontwerp uitvoeren op een geschikte locatie in voornoemde vijf
gemeenten. Beide beeldhouwers zijn actief in onze ateliers (straks hierover iets meer).
In de voorbije herfst werden op "het Ovenveld" bijkomend en met succes een drietal randactiviteiten
georganiseerd. In het weekend van 21 en 22
oktober laatstleden hadden we de workshop
"papierovens

bouwen"

(hieronder

wat

fo to 's Ludo Thys

fotomateriaal en een kort verslag van dit
evenement opgetekend door Ludo Thys).
Verheugend was de aanwezigheid van een klas van enerzijds de academie van Dendermonde en
anderzijds van deze van Deinze alsook van Dirk Steyaert, een van Vlaanderens beste hedendaagse
ceramisten . Op 28 oktober werd een kennismakingsnamiddag georganiseerd m.b.t. etsen o.l.v. Leo
Audenaert en tenslotte op 09 december een werknamiddag rond het maken van pulpklei (een ideale
grondstof voor ceramisten die gedroogde kleiresten alsnog willen te nut maken).
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Op initiatief van het Melse gemeentebestuur werd op zondag 23 januari laatstleden een prachtig
'Vogelmonument', geplaatst op het pleintje aan de Merelbekestraat, in aanwezigheid van het College
van Burgemeester en Schepenen en veel omwonenden met veel luister onthu ld. Het monument
refereert niet alleen naar de wijknaam maar symboliseert eveneens de samenhorigheid van de
wijkbewoners. De maker van dit mooie werk is de beeldhouwer-dichter Eric De Pauw, reeds jaren
aktief op 'het Ovenveld' .

foto 's Filip Oosterlinck

Monumentendag 2000 (zondag 10 september) was niet alleen een feest rond het thema 'tijd' doorheen
de geschiedenis, maar ook de dag dat 'de Vijflink' (5 gelijke beelden elk op een eigen locatie in de vijf
gemeenten die de intergemeentelijke prijs voor beeldende kunst uitschreven: voor Melle de hoek
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Vijverveldlaan-Weidelaan, voor Merelbeke de hoek Poelstraat-Kloosterstraat, voor Sint-LievensHoutem het verkeerseiland te Vlierzele aan de Oordegemstraat-Uilebroek, voor Gavere achter de
brandweerkazerne nabij de Scheldebrug en tenslotte voor Oosterzele op het Dorp) plechtig werd
onthuld. Uit de twaalf ingezonden ontwerpen was deze van Nand Huyghe bekroond geworden. Nand
Huyghe, Mellenaar, is eveneens actief op 'het Ovenveld' .

v.l.n.r. de heren J. H. Bral / voor::itler Gemeentelijke Culturele Raad, Nand Huyghe / laureaal en Oscar
De Backer / schepen van eli/tuur
(joto Piet Selhorst)

Wat het bouwen van de papierovens betreft, in het weekend van 21 en 22 oktober waren de weergoden ons
goedgezind. Geen regen en quasi windstil. Ideaal dus voor de bouw van deze in beginsel fragiele oventjes. De
deelnemers kregen als opwarmertje een korte historiek in verband met 'het Oven veld' en haar ligging op de
walgracht van hef gewezen kasteel Cortrosine, verblijfplaats van de Heren van Melle en tijdens d.e
godsdiensttroebeIen in 1579 volledig verwoest. Daarna werd snel van wal gestoken met de voorbereidende
aktiviteiten: klaarmaken en -leggen van het bouw- en stookmateriaal. Een vijftal oventjes werd gebouwd. Zo' n
papieroven is eigenlijk simpel geconstrueerd: er wordt met vuurvaste stenen een basis in cirkel vorm gelegd (zie
foto) er wordt wat houtskool op en tussen die basis geplaatst, daarop wordt het te bakken aardewerk in
piramidevorm gestapeld, daarover en daartussen komt zaagsel en stukjes hout (en in één oven werd zelfs
geëxperimenteerd met bollen koeienmest). Op haar beurt komt daarover een houten lattencol1structie, weerom in
piramidevorm en op die iatten wordt een 15-tal lagen papier (waarop kleislib is aangebracht) aangebracht. Het
vuur werd aangestoken en wachten werd het, de oventjes dienden hun werk te doen. De ruim 25-koppige groep
maakte er nog een gezellige namiddag en avond van. Er was ruim de tijd om ervaringen uit te wisselen. Op
zondagmorgen zat er nog gloed in de oventjes. Het was wachten tot 's avonds om de oventjes te ontmantelen en
het gebakken ceramiek te keuren, de nieuwsgierigheid werd serieus op proefgesteld. Een succesverhaal werd het
en zeker voor herhaling vatbaar. Een tevreden groep kijkt reeds uit naar het voorjaar.
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