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WOORDJE VAN DE HOOFDMAN 

De vakantieperiode was voor " ' t Schorre" geen tijd van stilzitten. 
De maandelijkse bestuursvergaderingen gingen normaal door en er werd 
flink gewerkt aan de voorbereiding van de komende aktiviteiten. 

Belangrijke besliss ingen worden vaak op korte termijn cenomen. 
Zo kwam ook het idee voor de Avond-markt-barbecue uit de bus aan het 
einde van de bestuursvergadering van de vorige maand . Eigenlijk tij
dens het "niet-meer-officieel" gedeelte, to.en ondergetekende al ver
trokken was . 

Natuurlijk draagt het miJn volle goedkeuring weg. Want was de 
barbecue-inrichting geen toffe blikvanger voor de Heemkring , die 
avond van 18 oogst, naast onze informatieve stand, die ook heel wat 
belangstelling kreeg? 

Mijn felicitaties aan de bestuursleden die op het idee kwamen. 

En welgemeende dank aan de families Decrop, De Vlam en Verkempinck 
die zich met hart en ziel ervoor hebben ingezet 1 

Onze jeugdwedstrijd in het kader van het "Jaar van het Kind" loopt 
nog tot eind september . Meerdere inzendingen zijn reeds binnen . 
De jeugdige deelnemers zijn erover in de wolken, en getuigen dat zij 
een boeiende, l eerrijke en avontuurlijke zoektocht door het oude 

Stene hebben gemaalct I Hoewel deelnemingsformulieren bij de aanvang 
van de vakantie in de neeste Steense brievenbussen werden verspreid, 
zullen de scholen van Stene binnenkort over bijkomende exemplaren 
kunnen beschikken . Wij veroorloven ons dus nogmaals bij ouders en 
leerkrachten aan te dringen om de kinderen te l aten deelnemen aan 
deze pedagogisch-verantwoorde prijsvraag. Uitslag en prijsuitreiking 
volgen omstreeks half oltober. 

Onze vol~ende aktiviteit is een bezoek aan de Vlaamse Vereniging 
voor familiekunde (VVF) , op maandag 1 oktober , te 20 . 30 u. All e 
bestuurs-, ere- en gewone leden worden dringend tot deze zeer interes
sante kennismaking uitgenodigd. Het belang van het VVF- arcbief, op 
gebied van heemkunde, familiekennis, geschiedenis en folklore kan 
immers niet worden overschat . Wij komen tegen 20 , 30 u. samen aan de 
VVF- lokalen in de Dr. L/ Colenstraat . 
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In oktober of november krijgen we een voordracht over het ver
leden van Stene en oude Steense figuren. Datum en naam van de 
spreker, net wie we nog in onderhandeling zijn, worden eerstdaags 
bekendgemaakt. 

En niet te vergeten: elke tweede zondag van de maand, te 10.30 
in het Vossenhol, houden wij steeds archievendag. Iedereen is 
welkom 1 

Ons archief0 groeit trouwen1;1 regelmatig aan en "'t Schorre" werkt 
do9r; Er staat voor de toekomst een tweede boek-uitgave op het ge, 
touw : een historisch werk over Stene. Mèer nieuws hieromtrent 
volgt te gepasten tijde. 

We zijn aan ons zesde periodiekje toe. Mag ik bij de oud-leden 
die ook deze aflevering nog zullen ontvangen, weer even aandringen 
hun lidmaatschap te hernieuwen, zo zi j dit nog niet zouden gedaan 
hebben. 

Immers, hoe meer leden onze vereniging telt, hoe meer armslag 
zij heeft. En hoe zinvoller ook haar aktiviteit 1 

M. Vandamme. 
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VOOR ELS 

Een nieuw geluid 

een nieuwe lente 

het onbekende 

van een niet geboren vrucht. 

Het tastbaar leven 

van een kind, 

mijn kind, 

mijn Els , 

mijn deel 1 

mijn al, 

dat in mijn armen 

weer de warmte van mijn lichaam deelt. 

Een nieuw geluid; 

een nieuwe lente, 

een nieuwe lente in ons leven. 

Voor Els 
die u Marleen 
en Mark 
op 30/8 
de grote vreugde bracht. 
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DE AVON0MARKT 

BARBECUE EN HEEMKlUNG I t SCHORRE •••••••• 

Doen wij aan grootdoenerij als wij beweren dat wij de 
hoofdvogel hebben afgeschoten 

De belangstelling was enorm. Het f ascinerend schouwspel 
van de barbecue zal aan. deze avondmarkt steeds gebonden blijven. 
De bescheiden stand met dokumentatie en heemkundige voorwerpen 
bleek eveneens een succes. Talrijk waren de vragent zowel van 
oud als jong, over de verschillende voorwerpen die er lagen ten
toongespreid. 

Ik dank de mensen die het initiatie hebben durven nemen en 
het t ot een succesrijk einde hebben gebracht. Frans , Leo, 
Robert, Raoul 1 Hugo, Marcel, Roger, uw inzet noet een aansporing 
zijn voor iedereen om net onze jonge kring ééndrachtig door 
te gaan. 

Er ligt voor ons een. enorme taak weggelegd . Kunnen wij 
s amenwerken, dan moet dit tot t astbare resul taten leiden. 
De avondmarkt is daar een levend bewijs van. 

DE HEEMKRING 't SCHORRE • 

• Op maandag 1 OKTOBER is er een geleid bezoek aan het V.V.F • 

• - Dr. L. Colenst-raat om 20u30 -. Alle leden zijn welkoml 



OUDE ·GEBRUIKSVOOR,IERPEN : 

OEKPAARD OF DEKSTOEL 

Samenstelling: 

houten bank met bovenaan een 
gebogen en gesmeden haak (ijzer) . 

Gebruik: 

om stevig vast t e staan op het dak 
bij het leggen van strodaken, zo
wel van woonhuizen als stromijten. 

Werking : 

De i jzeren pin (c) werd in het stro ot over een strolat geplaatst. 
Men plaatste de voet op de plank (fig. a) en de knie op (fig. b). 
Door het gebruik van minstens 2 dekstoelen kan men zich gemakkelijk 
op het dak verplaatsen en zo zijn werk van strodekken uitvoeren. 

Afmetingen: 

lengte plank d 60 cm 
en lengte pin ó = 47 cm 

N.B. Dit toestel is te bezichtigen in het "Gasthof Vossenhol". 

H. Devos . 
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