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INHOUD 

Woord vooraf 

Dag, Stene, dag 

P. 

R. 

Enkele aantekeningen in hèt bezoekei:-sboek R, 

W. Hoe Jeftje Miere op de dag van de ijzeren 

gereedschappen veranderde in een stalen blikvanger, 

Var-ia 

Stene en de spoorweg 

Oudé gebruiksvoorwerpen 

De polde,:- van Snaasker-ke 

Oude tradities van vr-oeger 

D. 

H. 

R. 

ti.Jden c. 

Same nstelling 

A .• Vanparij s 

W. Lievens 

R. Defever 

Van ctewal_le 
1 

Fockedey 

Decrop 

Lievens 

Depovei:-e 

Devos 

Decrop 

Van Mele 



WOORD VOORAF. 

De tentoonstelling met het Allerheiligenweekend kende 

opnieuw een enorm s ucces. 1802 bezoekers in drie dagen 

tijd is geen klein bier. Het begon al voor de eigen-

• lijke opening: een aantal klassen van de basisschool 

kwamen ree ds een kijkje nemen. Het meest verheugend 

was he t f ei t dat een aantal oude stielmannen een 

kijkje kwamen -nemen, wij konden enorm veel bijleren 

van deze mense n: zij kenden van vele voorwerpen de 

j uiste naam en konden ook heel wat uitleg geven over 

de gebruikswijze. Maar ook zij kenden niet de benaming 

of he t gebruik van de voorwe rpen die wij als onbekend 

hadden gemP.ld . 

Bij deze tentoonstelling passen uiteraard dankwoorden, 

ee rs t e n vooral aan de mensen die het mogelijk maakten 

deze zaak te organiseren, maar toch speciaal aan 

Oscar Nuyts, William Lievens en Leo Devlam die voor 

hee l inte ressante uit l eg zorgden. Wij kenden ook een 

revelatie: Leo ze t ten zij n eerste stapperi als klom

penmaker, wij we nsen hem ·uiteraard veel succes bij 

de ze zware studi e. Ook een woord van dank voor de 

mensen die voorwer pen aan de kring schonken en die 

toezegden voorwe rpen in leen te geven voor een vol

gende tentoons t e lling. 

Op de vooravond van Wape nst ilstandsdag hielden wij 

onze traditione le Pannekoekenavond; ook hier hadden 

wij zoals gewoonlijk een honderdtal eters op bezoek 



en wij willen hier toch even Roger Fockedey en zijn 

vrouw bedanken die deze lekkere pannekoeken wilden 

bakken. 

Het jaar loopt ten einde en wij moeten toch even 

uitkijken naar de aktiviteiten van het voorjaar. 

Eerst en vooral komt er een voordracht van de heer 

E. Cools, daarover verder meer. 

Ook aan de molen wordt verder gewerkt, maar ook 

daarover wordt verder meer verteld. 

Eind maart, begin april 1s er dan onze jaarlijkse 

statutaire vergadering, maar in het volgend nummer 

zullen wij dan de juiste datum mededelen. 

Mij rest er nog alleen namens de ganse bestuursgroep en 

namens mijzelf U allen van harte een Zalig Kerstfeest en 

een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. 

Vrijdag 24 december 1982 

Paul Vandewalle 

Voorzitter. 

KERSTNACHT 

MIDDERNACHTMIS TE STENE - DORP vanaf 23u15 

Zaterdag 8 januari 1983: 

STERRESTOET TE STENE - DORP 



DAG, STP.NF., DAG . 

Ontwaken 

met een qf>ur. van koffie 

en gebakken e i e ren : 

met zon 

die lanqs ~e spleten komt 

van de qor.dljnen. 

Geboren won'len. 

Opstaan uit het niet. 

Verrijze n als een God. 

Van hoofd-

tot voetenelnde 

u rekken 

tot de botten kraken . 

Drinken aan het licht 

van een her.boren dag. 

ne nacht 

met beide knuisten 

uit de ogen wrijven 

e n door de wimpers heen 

de f e loe kleurde ringen tellen 

die wijken naar de zoldering 

als dtli7.E!nd reqenbogèn . 

Dao 

dag Stene daq, 

bedankt 

dat ik 

je weer. eens maa beleven. 

R. FOCKEDEY 



ENKELE AANTEKENINGEN JN HET BEZOEKERS-BOEK TIJDENS ONZE TENTOON

STELLING "OUDE AMAACHTEN". 

- "Deze tentoonstelling roept herinneringen op uit mijn jonge tijd. 

Vader's en grootvader's tijd : een oud scheepstimmerman." 

- "De ouderen zien het niet 

De jongeren weten het niet 

Hoe 't was zoals voorheen 

Oud en jong heeft het gemeen 

Zij willen alles vergeten 

Hoe hun voorouders werkten •. • voor hun eten" 

Fleuri. 

- 'Interessant I" - een jongere. 

- "Een generatie geleden 

nu al oude ambachten 

terug in 't leven geroepen 

' t was mooi." 

- "In een tijd van mechanisatie leren onze Steense kinderen nog 

iets over het ambachtelijke. Namens hen proficiat e n doe zo ~ 

voort. 11 

Oudervereniging 

- "Deze zeer overzichtelijke tentoonstelling doet ons denken 

aan die oude voorwerpen die eertijds, jammer genoeq, de weg 

naar de vuilnisbakken qevonden hebben." 

- "Bezienswaardige tentoonstellinq, zeer interessant voor de 

Jeugd en bijzonder voor vakmensen wier leeftijd nog niet te 

ver gevorderd is. Bis voor dit initiatief." 

Een meester- schoenmaker, 

- "Het was formidabel - Stene, 1.11.82" 

Jeftje Miere 

(op 80-jarige l eeftijd met de mond geschreven d oor J eftje, 

gehandicapt aan de handen). 

R. Decrop . 



llOE JFFTJE MIERF. OP DP. Dl\G VI\N DE IJZF.REN GEREEDSCHl\PPEN --------------------------------------------------------
VF.Rl\NDP.Rt)E IN EEN STl\LP.N BLIKVANGER . 

flet moeizaam schrapen van mijn, door menige babbel geteisterde 

kP.rl, deP.n me qretiq naar de fluwe len zachtheid van een schuimend 

ala~ bier qrl j pen. 

Op dat oqenblik aleed hij het lage vossezaaldeurt je binnen , 

"Potverrlomme, Je ft! f' Miere 1s daar 1" schreeuwde het door mijn 

qrlfze hersenbal. 

llooqstwaarschijnlijk moet de q e ur van de o ude voorwerpen hem 

naar. hier gel okt he bbe n. 

Onmidde lli.11< stormde ik naar J . Mi ere toe en verwelkomde hem 

in naam van IL • • tot . •. Z . Deze unieke kans die ik kreeg om 

<lc o nqekr.oon<le koning van het Steense recuperatieriJk t e mogen 

ontvanqen rleed een steekvlam van trots in mijn binne nste oplaaien. 

Het wern een rondqann met onverqetelijke staties. Ik kon het 

RO-jariae Jeft1e onmoqelijk onder geleide controle houden. 

Opge ;,:weept door het aanwez ige p11b_lie k, het oude ijzer en de 

kracht i qe s pots startte hij zijn "o ne man show" . 

Kor.twieke nd met zijn armpj es, huppelend op zijn korte maar ol 

7.0 vital e been t f es , kwee lde hij zl fn eerste volksdeuntjes. 

Meteen schi tterde hil weer als de belangrijkste ster aan he t 

Steen se folklore firmament . Vanonder zijn, op de rechteroor 

steunende schipperspet, galmde d e e ne na de andere ballade over 

<l e a n t i e ke alame n 

ne qenoniadc , in aktie zijnde klompenmaker, zag het me nselij\ 

l cherm om zich heen gel eidelijk aan wegsijpelen en zich opnieu~ 

op~tellen rond de in akt ie geschoten liedjesmaker. 





., 
J e(t j e was n i et me e r t e stoflpe n. Volksverhalen, g esa \1sde 

or.appe n e n qrollen s linoerd e hij in d e s c hoot van onze moede r , 

nc h eemkund e . De eeuwenoûde balke n van de ridderzaal snoven 

we llus tig e n krakend va n he imwee d e rijk ge kleurde miereve rhale n 

J anas hu n brene ba rs ten in hun gedisselde lijven en ho uten harten . 

Het kostte me a l le moeit e van d e wereld om onze eminente 

arc hiva ris e rvan t e weerhoud en di t voor de toekomst zo zeldzaam 

me nse llJ k h eemstuk, nie t in zi_fn zwar t e archiefkisi:. op te berqen . 

Hij, J ozef Miere, d e laatste d e r Steense troebádoers kreeg 

n a afloop een spe tte r e nde ovatie . 

Sne l lokte i k he m na ar he t vie rkante waggeltafeltje waar ons 

qouden boek o pen e n bloot hunkerde naar een warme boodschap van 

e e n o f a ndere s c hr ijfqraqe gast. 

Jamme r g e noeg hadde n Jeftjes misvormde vingers hem voorgoed 

u i tges l oten ui t d e we r e ld van h e t sie rlijke handschrift . 

De ontroer i nq s noerde me de s trot t o e toe n hij vliegensvlug 

n e aanqe bode n stift tussen de tanden klemde, het hoofd naar 

l i nks e n naar r ech t s knikkebolde , en met de mond de ~ooiste zin 

ne e r q r ifte d ie ooi t o n s guld en boe k zal sieren. 

Na ast hem leune nd z ag ik ze a l s eerste op het papier ver

schijne n. De woprden l achten me toe : ••• 

" ' t WAS FORMIDAnEL t • 

W. Lievens 



VARIA 

~eN GoE-D Gi..A.s BiER. 
€~N - ~MAKSUjK 6T6NT~E 
!,"Sè'R~ol. Ot-JT&P~NNB.N l<E:uyeL.EN 
t N H Ge'Z-e:U-1 & ~N R<.J S Tl êK 
KAbE;R VAN ".bB \Jl.-lt ssc..,H AAR])'' 

c:>VD STRij'De~SPL-EÛN 
STENe-boR:P 

~ Begin nonember 1983 organiseert de Heemkring een FOTOT ENTOONSTELLING 

over Stene, Daaraan wordt tevens een fotowedstrijd ve rbonden. 

Toekomstige kandidaat - deelnemers kunnen zich daar nu reeds op 

voorbereiden. (Vb. ~ sneeuwlandschap- foto) Meer ni e uws hierover 

in het volqend nummer 1 

¼ De MOLENWERKGROEP word t ges t art, Ka nd idaat - helper s voor he t op

knappen van het interieur worden gevraagd door L. Carre in en l'I.Lievens. 
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STENE EN DE SPOORWEG. 

In ons vorig nummer deden wij een oproep äàtt onze 

leden om meer informatie te bekomen over de spoor

weg of spoorwegen te Stene. 

Van de heer Daniël Depovere ontvingen wij ~en doktimertt 

uit 1866 waarbij een stuk grond van 250 viêrkànte metët 

door de spoorweg aan de Domeinen werd oveÏ'gé-

dragen. Het gaat hier om een stuk grond dàt lag aán hët 

huidig station van Oostende, maar het lag op het 

grondgebied van de gemeente Stene. Latet werd dit 

stuk Stene door Oostende geannexeerd. 

Het stukje grond mocht verhuurd worden vóigens de 
gewone voorwaarden, maar de huurder mocht de spoorweg 

niet oversteken om naar zijn grond te ktinrtèh ggén. · 

* Op vrijdag 28 en zaterdag 29 janüári i90j 

speelt de toneelkring DE TROEBADOERS het stûkt 

EEN MOORDENAAR IN DE GROEP 

in Gasthof Vossenhol te Stene dorp om 2Öti30 · 
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OUOf' c;r-:nllUIKS VOOllWF.RPF;tl. 

WINKELtlAAK 

eamenstellin<:J houten regel; met op het uiteinde een 

blauw metalen lat, 90• verschoven en 

bevestigd met klinknagels • 

a fmeti nqen 1 

stuk hout : )5 cm lang 
5,7 cm breed 
1,9 cm dik 

stuk staal: 50 cm lang 
6 cm breed 
1 mm dik 

als tl1M1erge reedschap , 

om rechte hoeken af te z.etten. 

de winkelhaak plaatst men op het te ver

werken stuk en bewerkt het tot er geen 

: 1 

j ' 

i 1 
i 1 

11 
11 

i; 
i 

1 

1 

1 

licht meer tus sen het werkstuk en de winkelha~k ~ 

c'loor komt. 

~~~-; neze winkelhaak is een gift van Mevr. Claeys, 

Beukenlaan, 9 - Oostende. aan de heemkundige 

kring, e n afkoms tig van Wagenmakerij Wynant, 

Wynant Emlel. Kortrijk. 

ll. DEVO!'j. 

1 
1 
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Uit: "A REPORT ON THE AGRICULTURE OF EASTERN ANDa 

WESTERN FLANDERS" by Rev. THOMAS RADCLIFF 

Opqesteld op vraag van de Landbouwvereniging 

van Ierland. Londen, 1819~ 

De Polder van Snaaskerke. 

De Polder van Snaaskerke, waarover wij het nu hebb~n. is van 

late oorsprong en omvat , samen met de omliggende Polders, 

ongeveer 1600 ha. 

- Op aanraden van een belangri _jke inwoner van Oostende, ond~r

zocht nonaparte persoonlijk het nut van de verbetering en op 

zijn bevel werden deze Polders in de laatste tien jaar in ont

ginning gebracht. 

Wat de kaart omschrijft, bedraagt ongeveer 525 ha. De Kreek, 

met zijn kleinere aftakkingen, die bij vloed bijna de ganse 

oppervlakte overspoelde, is qetekend om de vroegere toestand 

duidelijk te maken. Dit is nu veranderd in regelmatige ver

delinq en schikking, gemarkeerd door parallelle lijnen die de 

teqenwoordiqe toestand en uitzicht omschrijven. 

- !let riema~ van deze verbetering is zo klaarblijkelijk dat het 

te verwonderen valt, dat het zolang ·onuitgevoerd gebleven is. 

De dijken van de oudere Polders, die het omgeven, hebben dit 

alleen nodig gemaakt op één plaats het binnen komen van het 

water af te sluiten en dit over een lengte van 440 m. 

Dtt we rd uitgevoerd voor de som van 20 000 gulden. 



De dijk is 4,5 m hooq, 9 m breed aan de basis en 3 maan de 

top 

- Dit qewonnen land werd onbruikbaar verklaard vóór de landbouw 

en verhuurd v6or het grazen van schapen aan 600 fr. pe~ jaar. 

Na drooqwording, door deze oppervlakkige verbetering, werden 

de 100 loten van 525 a. elk, per opbod verkocht aan een gemid

delde prijs van 7000 fr. elk: nu zouden ze bi_jna het dubbele 

opbrengen 

- Ze worden verhuurd aan de bewonendè landbouwers aan R2 gulden 

per ha. en leveren nu een voor.treffelijke oogst van : 

1. rapen 

2. sukrioen of wintergerst 

3. bonen 

diè de gewone rotatie vertegenwoordigen. 

Oe:ee kan nochtans veranderd worden indien nodig als volgt 

1. haver of rapen 

2. wintergerst of rapen 

3. wintergerst 

4. bonen, erwten of voerderwikke 

- Op de Polders, in •t algemeen, is de gewone opbrengst als 

volgt 

Raapzaad : 3120 liter per ha. 

Dit is niets buitengewoons, maar het beste resultaat 

is van 

Sukrioen of wintergerst: 7020 liter per ha • . 
Dit is inderdaad een goede opbrengst, eigen aan deze 

rijke gronden die beter geschikt zijn voor deze granen 

dan gelijk welke anderen. 



Bonen: 

Door d e uitzonderliJke rijkdom van de aarde gaat er 

te veel in de stengels en de opbrengst is maar 2340 1. 

per ha . 

~ Deze gronden hebben geen mest nodig, maar na voor 30 Jaren 

oogsten voortgebracht te hebben en bij een mislukking van de 

opbrengst, worden ze g ebruikt o m te grazen. 

Wanneer het kunstma tig qras (meestal witte klaver) begint te 

verdwijnen, vestigen de natuurlijke grassen zich in weelde en 

worden een rijke weide voor ongeveer 25 jaar. 

Men kan er zelfs 2 soorten beesten vetmesten in een seizoen 

en dat met l beest per 0, 44 ha. 

Dan, met de schade aan de grondoppervlakte door de uithollin

çen van de mo llen e n met het lastig grazen voor de beesten 

door de vele mierenhopen, wordt het nodig en winstg~vend de 

grond weer te bewerken. 

De opbrengs t is dan zo weelderig al s vroeger en dat met de

zelfde rotatie en voor even lang. 

- Bij deze tweede bewerking zijn de landbouwers nochtans ver

plicht de grond om te ploegen maar zelden, en denkelijk voor 

een tijd niet, i s meststof nodig 

We mogen zelfs aanne men dat het teelten van deze grond kan 

doorqaan voor 50 Jaar zonder opderbreking en zonder meststof. 

De landbouwer moet dan wel zo voorzichtig zijn de graangewassen 

om te wisselen met groenten. Maar hier, zoals in rijke landen 

in 't algemee n, overkomt de • hebzucht ' van de bezitter al te 

dikwijls zijn geduld en de gewassen die het meeste geld op

brengen worde n soms voor tgebrac ht in e en onjuiste volgo rde en 

dit n i ettegenstaande de r egelmatige gebruiken van d i t land. 



- In het voorgaande geval van 2 opeenvolgende oogsten van 

wintergerst moet devolgorde wel onregelmatig schijnen, vooral 

daar de rapen die er op volgen hier altijd een zaadgewas zijn. 

Velen zijn nochtans van oordeel dat, niettegenstaande men ze 

laat tot zaad komen, de grote hoeveelheid bloemen die op de 

grond vallen, de schaduw van de bladeren en de dauw en 

atmosferische invloeden die ze aantrekt en naar de qrond 

geleidt, voldoende zijn om de slopende invloed van een zaad

oogst tegen te werken. 

Het is uitgaande van dit beginsel dat het in veel gevallen 

gebruikt •· wordt met het inzicht de grond te verbeteren. 

- De kaart van de polder van Snaaskerke is die van de opmeting 

voor het verdelen van de loten bij de verkoop. 

·Het kan een gedacht vormen · van de schone uitgestrektheid van 

dit teruggewonnen land en ml.sschien een gelijkaardige in

spanning inspireren waar dit z±èh voordoet 

Nota :- 1 hectoliter tarwe kostte in die tijd ongeveer 30 

frank of 15 gulden. 

nu ongeveer 525 fr. 

deze synthese werd voor u opgesteld en vertaald 

uit het Engels door Robert Decrop, aan de hand 

van hogergenoemd boek. (Hoofdstuk I, paragraaf 5). 



OUDE TRADITIES VAN VROF.GER TIJDEN. 

Deze tradities die ik hier neerschrijf, dateren van voor de 

jaren 1940. Deze werden in ere gehouden in het SOETE WAASLAND, 

namelijk in TEMSE . 

De gemeente TEMSF. heeft als patrones SINT AMELBERGA. 

Volgens de legende heeft deze Heilige Temse bereikt door de 

Schelde over te steken op de rug van een steur (vis) waarmee zij 

ook is afgebeeld. Deze werd aangeroepen voor goed en slecht 

weder, allerlei ziekten en tegenslagen, alsook voor een goede 

oogst. 

Ter gelegenheid van dit alles, werd er op PINKSTERAVOND de 

"WEG-OM" gedaan. Dit was een bedevaart, die liep langs de 

grenzen der gemeente, zodat wij kwamen langs straten, veldwegels 

en dl'even. Deze "WEG-OM" duurde een 4 à 5 uur, en er werd steeds 

een lied gezongen ter ere van St. Amelberga. Dit lied bestond 

uit 52 strofen, dit lied werd viermaal gezongen en dan was men 

rond. Dit lied werd gezongen door een aantal voorzangers en de 

rest van de groep nazangers herhaalden dit dan. De dinsdag na 

Pinksteren, ging men met de beeltenis van St. Amalberga de 

"Weg-om". Volgens de legende heeft het eens plaats gehad, dat 

het op die dinsdag zo slecht weder was, dat er geen "Weg-om" 

gedaan werd. Er zou dan vastgesteld geweest zijn, dat het beeld 

van St. Amalberga in de kerk gans beslijkt stond, zodat men het 

besluit hiertuit trok dat st. Amalberga alleen de "Weg-om" 

gedaan had. 



Wanneer het bleef regenen in de tijd van de ooqst of dergelijke 

ging er iemand ·uit de straat rond, om te vragen ofdat zij 's 

avonds niet zouden willen de "weg-om" gaan om de regen te laten 

ophouden. Dit was ook het geval wanneer er een grote droogte 

heerste. En steeds gingen alle landbouwers samen. v 

De "Weq-om" kon gedaan worden vvan • s zaterdags voor Pinksteren 

tot dinsdagmorgeQ, na Pinksteren. Dit waren uitsluitend de da

gen)~an de "WEG-OM". Deze bedevaart werd overdag en • s nachts 

gedaan. 

Ik heb deze ook meegemaakt 's nachts, en ons gez~nq kon men 

k:Ï.l;ometers ver Horen, en wanneer men dan in Temse kwam 's morgens 

dit was dan rond vijf uur, trokken wij onze kelen nog wat verder 

open, met het gevolg dat men de vensters der slaapkamers zaq 

opP.ng~~n , de enen met een nors gezicht, de andere onverschillig. 

2 FEBRUARI. 

Een andere traditie, en zeer smakelijk, in die tijd was de 

dag van O.L.Vrouw Lichtmis. 

In onze streek zeqde men dan het volgende: "Daar is geen ,,n 

vrouwtje zo arm of zij maakt haar panneke wa rm"., en dlt was 

ook zo. In de namiddag of 's avonds werden er dan pannekoeken 

gebakken, en als al de pannekoeken gebakken waren, mochten wij 

aanvallen. Deze werden dan rijkelijk begoten met zwarte stroop 

ofwel bestrooid met bruine suiker. 

Tevens brandde er al van • s morgens vroeg een kaars voor he.t 

beeld van O.L.Vrouw. 



TR/\OITif;S BIJ OF. LI\NOAOllWF.:RS. 

;~·· 
In die tt.Jd werd er in onze stcek.~n veel vlas ' geteeld. E. 

waren ook veel vlashandelaars, nameltjk in STEKENE en omgeving. 

Wannee r het vlas klaar was om uit te trekken (slijten), zoals 

men bij ons zegde, werd er met man en macht ha.d doorgewerkt, 

om er zo rap mogelijk vanaf te zijn. 

Op de dag dat het laatste vlas gesleten was, kregen wij dan de 

sliJtpap te verorberen, dit was een gewoonte waar niet van afge

weke n werd. Deze pap werd ook maar éénmaal per jaar klaarge

maakt, en dan moest je ook vlas staan hebben, want anders werd 

dit thuis niet klaar gemaakt. Men moest wel oppassen voor 

afqank (diarree). 

Aereidinq _,,_ ______ _ 
Brenq volle melk met stukjes peperkoeR (zoete koekl 

s amen aan de kook. De peperkoek helemaal pletten, 

suiker naar smaak toevoegen en zo nodig binden 

met vanillebloem. De massa moet lopend bl1Jven 

en wordt warm gegeten. 

Zo ging het ook blJ het oogsten van tarwe-rogge-gerst en 

haver. Wanneer de vo lledige oogst binnen was, werd er 's avonds 

bierpap klaarqemaakt. Deze was zeer zoet, doch men moest wel ' 

zien welk bier men ervoor gebruikte, want anders was het wel mo-

9el ljk , dat gij.dronken van tafel kwam 1 

Men nam hiervoor steeds donker tafelbier. 

BereidJ,ng 
Karneme l k koken al roeren, daarna binden met ge

zeefde tarwebloem, die vooraf gebroken ls in een 

weln lq wa t er. De pap mag tameli jk ~ik zijn , 



deze dan van het vuur nemen en bruin bier aan toe 

voegen. Warm opdiene n en er suiker naar smaak 

bij doen. 

AARDAPPELEN ROOIEN 

Alj het rooien der aardappelen, wat toen ook harde arbeid 

was voor degenen die de aardappelen rooiden, want dit was met 

een sneciale riek (namelijk een riek met platte tanden), dit was 

om de aardappelen nf.et te veel te kwetsen. De andere personen 

welke de aaroappelen moesten oprapr-n, hadden het gemakkeli .Jker 

Deze kronen op hun knieën en raapten alzo de aardappels op in ' 

wissen manden . doch zij moesten de kleine aardappels en de grote 

sorteren ln verschtllende manden, zodat dit thuin nt.et mee r 

moest qebeuren . De kleine aardappels dienden tot voer van de 

zwijnen. Als al de aardappels qerooid waren en de laatste zak 

binne n was, bakte de bazin wafels, nl . 2 soorten wafels, gewone 

en met rozijnen. Deze werden gebakken in een ijzer op de stoof 

en een ander wafelijzer op de open haard, doch dit was een wafiel

ijze r, met lanqe benen en hing in een beugel van ijzer met een 

rechthoek waar het wafelijzer in paste . Daarna wanneer al de 

~afels g e bakken warent , mocht men aanvallen. 

Deze werden ge geten met zwarte siroop, suiker of boter. 

Wanneer het . loof van de aardappelen qans gedroogd was, werd 

dit verzameld op een CTrote hoop en in brand gestoken. Wanneer 

wij nog aardappeltjes vonden , werden deze op een s tokj e bove n 

het vuur qebraden en ter plekke opgegeten . En of het in dle tijd 

lekker was, moet Je niet vraqen 



Wanneer de oogst volledig gedorsen was, dit gebeurde toen 

allemaal noq met de vlegel, werden er ook wafels gebakken, 

Dit waren zoil de tradities van die tijd. 

Deze werden bij ieder landbouwer in acht genomen. 

Steeds was dit een kermis op zijn eigen. Kwam die tijd maar 

weder ..• doch dit zal niet meer zijn, daar de Jongere generatie 

deze niet meer overgenomen heeft. 

Tn alle geval ben ik zeer tevreden, dat ik deze tijd heb mogen 

beleven. 

Prettige Kerstdagen 
Gelukkig Nieuwjaar 

Cyriel VAN MELE 

Gladiolenlaan 11 - 2500 LIER 

(Kapellestraat 149 - Bredene) 
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