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Beste lezer
In de jaren 1980 werd de vloer van de kerk van Eksaarde bedekt met
voltapijt in bruin en rood. Meer dan dertig jaar later was dit tapijt door en
door versleten en werd het verwijderd, waardoor de originele vloer weer
tevoorschijn kwam. Reden genoeg voor Chris Criel om het “verleden” van
die kerkvloer te ontrafelen. Jacqueline Baetens gaat verder met het
overzicht 150 jaar Stedelijk Muziekonderwijs in Lokeren en vestigt nu uw
aandacht op de jaren 1920-1970. Johan Terryn brengt een aanvulling bij
de tentoonstelling Blijven hangen door ons te informeren over De vuurpot.
Mario Hoste, in samenwerking met Nico Van Campenhout, Lies Vervaet
en Bert Verwerft levert ons een bijdrage over De slag bij Lokeren, 1452.
U kunt zich hier al verdiepen in deel 1; in september krijgt u het vervolg.
Maurice Fruytier van zijn kant vestigt uw aandacht op De pompgemalen
aan de Zuidlede. Als u al deze artikels hebt doorgenomen, belandt u
uiteindelijk bij het verslag van Maurice Van Kerckhove over ons bezoek
aan Laken in maart ll.
Het jaar 2022 betekent voor iedereen, in de mate van het mogelijke, weer
de draad opnemen van vóór corona. Ook als vereniging trachten we dat
te doen. In maart brachten we reeds een bezoek aan Laken.
In augustus, na Lokeren kermis, richtten De Souvereinen elk jaar tot en
met 2019 een daguitstap in. Op zaterdag 20 augustus 2022 is het weer
zover. Meer informatie hierover vindt u in bijlage 1.
Op zaterdag 10 september gaat de Vrijetijdsmarkt door. Naast ons
traditioneel ‘boekenkraam’ bieden we u ook ‘culinair erfgoed’ aan: een
lekker tasje koffie met een stukje Lokerse vlaaien, gebakken volgens
verschillende oude recepten. Elkaar terugzien, een gezellige babbel, daar
kijken we echt naar uit.
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Op zondag 11 september wordt Open Monumentendag weerom in
samenwerking met Moerbeke georganiseerd. Dit jaar staan de
watergemalen aan de Zuidlede in de kijker. U vindt hierover reeds heel
wat informatie in het artikel van Maurice Fruytier. Het pompgemaal langs
de Eksaardsedam zal geopend zijn van 10h00 tot 17h00. (bestuurs)leden
van Ercus en De Souvereinen zullen jullie met plezier ontvangen. Huidig
Dijkgraaf Lucien De Block heeft beloofd na de middag zélf aanwezig te
zijn, om enige uitleg te verschaffen. Het andere pompgemaal, De Leege
zijde, dat zich 500 meter verder bevindt, zal eveneens geopend zijn van
12h00 tot 17h00. Daar zal de bewaker van beide pompgemalen, Hubert
Van Poucke, de nodige informatie verstrekken. Meer nieuws over het
verloop van Open Monumentendag zal in de komende maanden verstrekt
worden via de dienst ‘Toerisme’.
We willen ook nog uw aandacht vestigen op de werking van onze
werkgroep Funerair Erfgoed. Op woensdag 15 juni hadden we een
bespreking hierover met het stadsbestuur.
Het resultaat leest u in bijlage 2.
Tot slot moeten we er u zeker niet aan herinneren, dat op
zaterdagvoormiddag de deur van ons lokaal in Daknamdorp altijd voor u
open staat.

Het bestuur
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