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Gouwdag 2008 bij het 
Land van Rode te Oosterzele1. 

 

Op zondag 25 mei 2008 werd de jaarlijkse Heemdag Oost-Vlaanderen georganiseerd 

door het Heemkundig Genootschap Land van Rode. Vanaf 9u waren alle heemkundigen 
welkom in de mooie feestzaal van De Zilverreiger te Oosterzele. 107 lokale historici 
vertegenwoordigden 28 aangesloten heemkringen. 

 

 
Het bestuur van het Land van Rode: 

v.l.n.r.: Danny De Lobelle, Roos Vindevogel, Lieve De Cocker, Lucien De Smet, Françoise Verhoosele, 
Werner Callebout. 

 

                                                           
1 Verschenen in het driemaandelijks contactblad van Heemkunde Oost-Vlaanderen, Jaargang 

32 nr. 2, 2008, blz. 1-2. 
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Vanaf 9u30 volgden de traditionele verwelkomingen van de gasten door Lucien De 

Smet, voorzitter van de gastkring, door Robert Ruys, voorzitter van Heemkunde Oost-
Vlaanderen vzw, en door Johan Van Durme, burgemeester van de gemeente Oosterzele.  

De gastkring bestaat in 2008 40 jaar en heeft ondertussen een mooie staat van 
verdienste. Ze werkt zeer goed samen met de gemeente Oosterzele. De burgemeester 

erkende dat hij de publicaties van de heemkring in zijn bad leest... 
 
Nadien volgde een zeer gesmaakt en rijk geïllustreerd referaat van Koenraad De Wolf 

over "De Gotische en de Romaanse bouwkunst in het Land van Rode". Aan de hand van 
vele foto's van enkele gebouwen toonde hij de evolutie van deze twee bouwstijlen in 

het religieus erfgoed in de streek.  

 

 
Moortsele: Sint-Amanduskerk 

 

 
Moortsele: muur van de kerk. 

 
In de namiddag zouden enkele van deze gebouwen bezocht worden. 
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Landskouter: Sint-Agathakerk Scheldewindeke: Sint-Christoffelkerk  

 
Mooi op tijd vertrokken de aanwezigen met drie bussen naar de eerste locaties op het 
terrein. De steengroeve te Balegem werd slechts gedeeltelijk bezocht: door de 

overvloedige regen van de voorbije nacht en de niet aangepaste kledij was het 
onbegonnen werk om deze te bezoeken. 

De eigenaars van de steengroeve gaven evenwel uitvoerig een 
zeer interessante uitleg over het ontginnen van de steeds 
zeldzamer wordende Balegemse zandsteen. In de loods stonden 

grote zaagmachines die deze harde steen met slechts 20 cm per 
uur kunnen doorklieven. Hij wordt 

gebruikt voor allerlei restauraties, 
maar is toch ook nog steeds te 
verkrijgen voor privédoeleinden. 

Uiteraard hangt er een mooi 
prijskaartje aan vast. 

 
 

Landskouter: Gedenksteen  
Pater Van de Velde 

 

Onderweg werd gestopt aan een prachtig Mariakapelletje, 
gedeeltelijk opgetrokken in Balegemse zandsteen, onder 

een eeuwenoude linde.  
  

Balegem: Kapel Issegem 

 
Nadien werd de stokerij Van Damme bezocht, waar de authentieke Balegemse 
graanjenever wordt gestookt. De boerin gaf een zeer gesmaakte uitleg over het ganse 

stookproces. Ze telen nog ter plaatse de rogge die gebruikt wordt in het stookproces. 
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Ook wordt nog gewerkt met de originele 19de eeuwse machines. Na de uitleg volgde 

een proeverij van het lekkere graanjenevertje. 
 

Iets later dan voorzien werd dan een zeer uitgebreid en lekker middagmaal genuttigd 
in de feestzaal De Zilverreiger.  

 

 
 
In de tuin werd nadien de groepsfoto genomen, waarna met de bussen het Land van 

Rode werd doorkruist. Drie gebouwen werden met een bezoek vereerd: de kerk van 
Landskouter, de kerk van Moortsele en de kerk van Scheldewindeke, waar een loge 

voor de lokale heer in het oog sprong. 
 
Rond 17u ging dan de academische zitting door in feestzaal De Zilverreiger. Eerst gaf 

schepen van Cultuur Paul Cottenie een mooie speech, nadien werden de laureaten van 
25 jaar bestuursmandaat gehuldigd. Het betreft Herman De Brabanter en Guido Van de 

Velde van heemkring Ter Palen, Johan De Punt en Paul Van Wesemael van heemkring 
Erpe-Mere, Willy Stevens, Dries Alyn en Robert Verhelst van heemkring Arthur 
Verhoustraete, en Christiaan Vlerick en Frank Vermeulen van heemkring Wissekerke.  

 
Nadien werd de laureaat van de Reinaertprijs 2008 gehuldigd: Sylvain De Lange. 
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Robert Ruys, Sylvain De Lange, Lucien De Smet. 

 
 

 

 

 
 
Laureaat Sylvain De Lange. 

 
 

 
 

Tenslotte bood de gastkring nog een hapje en 
drankje aan, evenals een rijk gevulde 

documentatiemap. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tekst: Danny Wille.  
Lay-out: Françoise Verhoosele. 
Foto’s: Danny De Lobelle 


