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STEENKERKE Een dertigtal lief-

hebbers van oude en antieke

fietsen maakten een toertocht

door de Westhoek. De club met

zijn roots in Ettelgem en Ouden-

burg telt een 150-tal leden van

over het hele Vlaamse land en

ver daarbuiten. De vintage fiet-

sen, waarvan de berijders in

aangepaste klederdracht fietsen,

hielden even halt in Steenkerke

voor een drink, vooraleer de

tocht verder te zetten richting

Alveringem. De hoge bi’s hadden

heel wat bekijks. De oldtimer

fietstocht bedroeg een 30-tal

kilometer. (JT-foto JT)

Met vintage fietsen
door de Westhoek

VEURNE De Vlaamse Regering

heeft de vijfjarige werkingssubsi-

die 2019-2023 voor cultureel-

erfgoedorganisaties verdeeld. De

werkingsmiddelen worden niet

langer door de provincie ver-

deeld, maar zijn nu een bevoegd-

heid van de Vlaamse Overheid.

Hiervoor diende het Bakkerijmu-

seum een beleidsplan in. 

Het Bakkerijmuseum kreeg het

maximumbedrag van €300.000.

Dit bedrag is op het eerste zicht

aanzienlijk hoger dan andere

regionale musea, maar dit heeft

een historische reden. Het Bak-

kerijmuseum is tot op vandaag

een privaat uitgebaat museum,

dat geen inrichtende macht heeft

die het financieel ondersteunt.

Jarenlang kreeg het museum

daarom naast de werkingssubsi-

dies ook tewerkstellingssubsi-

dies.

Bij de toekenning van de subsi-

die werden naast de subsidie

voor regionale indeling (bedrag

2018) ook de tewerkstellingssub-

sidies gevoegd. Het bedrag

overstijgt het decretaal maximum.

Het cultureel erfgoeddecreet

voorziet een overgangsregeling.

De tewerkstellingssubsidies wor-

den in het huidig cultureel Erf-

goeddecreet begrensd en gelei-

delijk aan afgebouwd. 

Na de eerste beleidsperiode, na

2023, worden de tewerkstellings-

subsidies volledig afgebouwd.

Daarom gingen het Bakkerijmu-

seum en het stadsbestuur van

Veurne een samenwerkingsover-

eenkomst van onbepaalde duur

aan. 

Hierin werd onder meer vastge-

legd dat stad Veurne vanaf 2019

mee instaat voor het bekostigen

van het museumpersoneel. Deze

samenwerkingsovereenkomst,

samen met de werkingssubsidies,

verzekeren een duurzame toe-

komst voor ons bakerfgoed. (JTV)

Bakkerij-
museum krijgt
subsidie van
300.000 euro

VEURNE

VEURNE De brandweer organiseert een benefietactie in de brandweer-

kazerne waarvan een deel van de opbrengst naar de collega Jan

Bouttry gaat. Het andere deel wordt tijdens de Warmste Week aan de

ALS Liga geschonken. Bij Jan werd de ziekte ALS vastgesteld. Niet

minder dan 500 maaltijden werden er geserveerd en om en bij de 800

bezoekers kwamen naar het benefiet om Jan en zijn familie te steu-

nen. Een tombola met meer dan 700 mooie prijzen zorgde voor een

extra bijdrage. De warmte en de bekommernis van alle bezoekers

hebben bij Jan, zijn echtgenote Nathalie en hun twee dochters Sofie

en Zoë, een diepe indruk nagelaten. Als verrassing had de brandweer

ook een afspraak kunnen regelen met Jean-Marie Dedecker, de vroe-

gere judo jeugdcoach van Jan. De brandweer zal met een deel van de

opbrengst revalidatiemateriaal aankopen en hoopt volgend jaar een

tweede editie te kunnen realiseren. Op de foto zien we zittend Jan

Bouttry, staand v.l.n.r. David Thieren, Mike Lucidarme, Davy Lucidarme,

Nathalie en Jurgen Bauden. (JTV)

Benefiet van de Veurnse brandweer
‘Fire For Jan’ brengt 13.421 euro op

Voor het prille begin moeten we
terug naar Koksijde. Wel eigen-
aardig want Raphaël kwam uit
Steenkerke, waar ze ook lange tijd
woonden, en Gilberte uit Aveka-
pelle... maar hun lot was verbon-
den aan de Kursaal van Koksijde,
het oude gebouw wel te verstaan.
Gilberte was toen nog maar 16
jaar, zes jaar jonger dan Raphaël.
Maar waar liefde is, is een weg en
het koppel trouwde op 7 oktober
1958 in Avekapelle.
Raphaël werkte toen in de bouw,
en dat is altijd zo gebleven. Met
zo'n groot gezin koos Gilberte er-
voor om moeder aan de haard te
blijven. Vanaf 1984 hielden ze een
duivenlokaal open, en dat viel bij-
zonder goed mee, ook voor de kin-
deren. Aan deze zes jaar bewaren
ze tal van mooie herinneringen.
Het diamanten koppel ging graag
samen fietsen en waar er op een
feest gedanst werd, stonden Rap-
haël en Gilberte gegarandeerd op
de dansvloer. Het waren dus niet
altijd de duiven die dikwijls gaan
vliegen waren. Maar zoals de dok-

ters nu zouden zeggen, is bewe-
gen een must om in goede ge-
zondheid te blijven! Raphaël werd

geboren in Veurne op 21 decem-
ber 1932, Gilberte zag het levens-
licht in Avekapelle op 1 december

1938. Het diamanten koppel ge-
niet van een welverdiende rust in
de Zannekinlaan. (JT)

“Graag op de dansvloer”
DIAMANT VOOR RAPHAËL DELCLOO EN GILBERTE BOEVE

VEURNE Zestig jaar lief en leed delen, dat is niet aan iedereen gegeven. Raphaël en Gilberte hebben in de
voorbije zestig jaar een grote familie uitgebouwd: ze zorgden voor een kroostrijk gezin van zeven kinderen
(Mireille (†), Martine, Dorine, Ronny, Mireille, Karin, en Petra) en ondertussen kwamen al twaalf kleinkinde-
ren en zestien achterkleinkinderen de familie vervoegen. En een zeventiende is onderweg. Samen met familie
en vrienden vierden Gilberte en Raphaël hun diamanten huwelijksjubileum.

Raphaël Delcloo en Gilberte Boeve, omringd door kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden, werden door het

gemeentebestuur van Veurne in de bloemen gezet. (Foto JTV)


