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Wat er volgens de kranten gebeurde in 1969

De grootste krantenkoppen van die tijd handelden over het aantreden van Jasser Arafat als leider van
de PLO, Golda Meir werd president van Israël, John Lennon en Yoko Ono hielden hun "bed-in". In
Frankrijk trad Charles de Gaulle af als president en werd opgevolgd door Georges Pompidou en bijna
gelijktijdig zette de eerste mens voet op de maan en won Eddy Merckx de Ronde van Frankrijk.
In 1969 haalde Pervijze geen grote krantenkoppen maar toch blijft het leuk het dorpsnieuws van
zoveel jaren geleden na te lezen en de bijhorende foto's te bekijken.
Begin januari, op een donderdagmiddag, werd onze "platse" opgeschrikt door een hevige aanrijding
tussen een vuilniswagen van een Brugse firma, die van Veurne kwam, en een autokamion van Jan
Vanhaeverbeke die uit de richting van Diksmuide kwam. Beide voertuigen werden vooraan tamelijk
erg beschadigd. Deze van de vuilnisdienst was er het ergst aan toe en moest weggesleept worden.
Ondertussen lag de Roesdammestraat er nog altijd even lamentabel bij. De voorziene werken werden
in aanbesteding gegeven en de firma Debrabander van Veurne kwam als eerste uit de bus gevolgd
door 5 andere firma's waaronder die van Odiel Vanlerberghe. Het blijft echter een raadsel wanneer
met de werken zal kunnen begonnen worden. De onteigeningen zijn namelijk nog niet afgewerkt en de
aanbesteding moet nog worden verbeterd en goedgekeurd. Het artikel besluit met te zeggen dat na
10 jaar schrijven en discussiëren er eindelijk een oplossing in het verschiet is.
De plaatselijke verenigingen ontwaken uit hun winterslaap en zo brengt de fanfare "De Eendracht" een
serenade aan voorzitter Albert Delaleeuwe, een jaarlijkse traditie sedert vorig jaar. De muzikale
uitstappen voor de komende maanden worden vastgelegd en men is reeds volop gestart met de
voorbereiding van het twaalfde veldfeest. Het gebeuren zal plaatsgrijpen in een reuzetent en er werd
reeds een orkest besproken.
Een toneelgroep van Sint Elooiswinkel brengt het stuk "Peegie" als aktiviteit van het Davidsfonds. Het
toneelminnende publiek bedankte de spelers voor hun meesterlijke vertolking met een luidruchtig
applaus, zo stond het in de krant van toen.
De volgende aktiviteit van het
Davidsfonds
zal
een
schilderwestrijd zijn die in maart
zal doorgaan. Alle jongens en
meisjes
van
het
lager
en
middelbaar
onderwijs
mogen
deelnemen.
Ondertussen ziet de vogelpikclub
"Nooit Moe" het levenslicht in café
St-Martin.
Ook de jeugd (KAJ, VKAJ en JKAJ)
is zeer aktief met een wafelbak en
met een voorstelling van eigen
gemaakte
cabaretnummers
:
allerhande sketches zullen elkaar
afwisselen ondersteund door een
eigen
gemaakt
orkest.
De
parochiezaal zal de plaats van het
gebeuren zijn.
Zo komen we aan de maand april waarin de familie Vanthuyne opgeschrikt werd door een ongeval van
dochter Rika. Na aanrijding met een bestelwagen komt ze met haar wagen terecht in de keuken van
café "Het Brouwershof" te Esen. Zowel aan de wagen als aan de woning is de schade aanzienlijk.
Rond dezelfde periode houden de bloedgevers van Pervijze en Oostkerke hun jaarlijks feest in de
parochiezaal. Voorzitter meester Burie houdt een toespraak en twee leden die 65 jaar werden, worden
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in de bloemetjes gezet. Het zijn Elisa Vanheste en Maurits Devlamynck die beiden sedert 1955
bloedgever zijn.
Uit de gemeenteraad zijn ook enkele zaken het vermelden waard. Raadslid Omer Warlop pleit voor
zitplaatsen voor de pers tijdens de zittingen. Niet dat ze talrijk aanwezig zijn maar ze kunnen
evengoed "gesoigneerd" worden.
De veranderingswerken aan de Roesdammestraat krijgen nog een staartje in de portemonnee van de
Pervijzenaars want de opcentiemen gaan van 1200,-fr naar 1500,-fr. Je kan ook niet alles willen : een
mooi wegdek én geen belastingen moeten betalen. Tot slot wordt gevolg gegeven aan een verzoek
van E. H. Onderpastoor Tuyttens om verlichting aan te brengen op het basketveld op het
kastanjeplein. Georges Ekelson zal de werken uitvoeren voor 3000,-fr.
Nog in april doet op sportief gebied een Pervijzenaar van zich spreken. De 16-jarige Ivan Peel wint de
eerste rit in het Criterium van de Westhoek. Andere overwinningen zullen elkaar in een snel tempo
opvolgen maar daarover later 1969 meer.

De meimaand blijkt niet alleen de maand te zijn waarin alle vogels een ei dienen te leggen maar is
voor verschillende verenigingen ook de maand van de kampioenviering.
De vogelpikclub van het Brouwershof bij Mevrouw Vandersteene in de Nieuwpoortstraat mag Maurits
Vandamme huldigen. Een serenade aan zijn voordeur, een receptie bij hem thuis en 's avonds een
feestmaaltijd zijn de ingrediënten van de viering.
De biljartclub "Kunst en Vermaak" huldigde Albert Vanlerberghe die tevens voorzitter is en in het
Druivenhof werd de zeventienjarige Eddy Vermote voor de vierde achtereenvolgende maal kampioen
bij de biljartclub "Krijt op Tijd".
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In het weekend van 18 mei houdt het Davidsfonds een dia-avond met allemaal beelden die geschoten
werden te Pervijze gedurende 1967 en 1968.
Op het eind van de maand mei meldt de krant dat "de kleine Rik Markey ten val kwam bij het
afspringen van een schommel waardoor hij zich aan beide polsen bezeerde en met beide armen in het
gips moest". Een persoonlijke herinnering : voor Rik was dit het minste van zijn zorgen want hij werd
de schrik van de gemeenteschool als hij met zijn armen molenwiekend de speelplaats onveilig
maakte. Ook de familie Vermote had met onheil af te rekenen. De kleine Cecile kwam onder een fiets
terecht en bezeerde zich aan de knie. Haar moeder kwam daarenboven ten val in de kelder en
bezeerde zich aan de pols en de duim.
Op 5 juni werden op het kerkhof 8 Franse militairen opgegraven. Onder hen bevond zich hun
aanvoerder kapitein Lacombe. Na de overgave van het Belgisch Leger in mei 1940 hadden zij als
opdracht het bruggehoofd van Schoorbakke te verdedigen. Tegen een vijandelijke overmacht was hun
toestand echter hopeloos. Ze sneuvelden op het grondgebied van Pervijze op 29 mei 1940. De
opgraving werd verricht door Franse werklieden onder toezicht van een vertegenwoordiger van het
Franse ministerie der oudstrijders en oorlogsslachtoffers en in bijzijn van burgemeester Oscar
Vanlerberghe, gemeentesecretaris Marcel Tavernier en Georges Haverbeke als plaatselijk voorzitter
van de oudstrijdersbond. Ieder stoffelijk overschot werd in een wit doek gewikkeld om in een
afzonderlijke kist geborgen te worden. Na een laatste hulde werden de kisten opgeladen en
overgebracht naar het Nationaal kerkhof van Chastre-Villeroux-Blanmont in de provincie Brabant.
Het weekend van 13 juli is gereserveerd voor het veldfeest
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Ons dorp wordt op 20 juli opgeschrikt door het ernstige ongeval dat Andre Covemaeker in de
Bruggesteenweg overkwam. Na eerste verzorging in Veurne moest hij overgebracht worden naar Gent
waar hij op 27 juli aan zijn verwondingen overleed.
In augustus viert het echtpaar August Peel - Elisa Mahieu hun gouden bruiloft. Op 13 augustus 1969
was het precies 50 jaar geleden dat ze te Oudenburg huwden. Hij werd geboren te Wilskerke in 1891
en zij in Oudenburg in 1896. In 1927 kwamen zij zich vestigen in Schoorbakke waar ze bleven wonen
tot in 1968 toen ze verhuisden naar de Diksmuidestraat. De acht overlevende kinderen en 18
kleinkinderen namen allen deel aan de viering. In september worden de jubilarissen dan nogmaals
gevierd bij de bond der gepensioneerden.
Op kermiszondag werd de bevrijding van de Duitsers in 1944 herdacht. Toen Parijs op 24 augustus
1944 werd bevrijd en Brussel op 3 september flakkerde de hoop op dat ook Pervijze gauw aan de
beurt zou komen. Inderdaad, op kermisdonderdag 7 september 1944 tegen de middag werden we
bevrijd. De Canadese "Manitoba Dragoons" trokken Pervijze binnen en zetten daarmee een punt
achter 52 maanden Duitse bezetting. Ook wordt terzelfdertijd hulde gebracht aan de burgerlijke
oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog : Godelieve Markey, Georges Vandewoude en Maria
Verslype.
We vervolgen onze tocht door 1969 met goed nieuws voor Valeer Cloet die in september de inhoud
van een Vauxhallkoffer wint. De koffer was gevuld met 5.011,-fr winkelwaar en Valeer had de inhoud
geschat op 5.012,-fr waarmee hij onder de honderden deelnemers er het dichtst bij was.

Nog in september op een zondagavond omstreeks 10u30 doet er zich op de baan van Lampernisse
naar Alveringem een tragisch ongeval voor waar een Pervijzenaar bij betrokken is. Een 18-jarige
fietser uit Leisele wordt aan de rechterkant van de weg frontaal opgeschept. Het ongeval zou gebeurd
zijn toen de aanrijdende wagen een ander voertuig inhaalde. De jongeman overleed omstreeks
middernacht in het ziekenhuis te Veurne.
In april meldden we de eerste wieleroverwinning van Ivan Peel. Een half jaar later is het nodig hierop
terug te komen want daarbij was het niet gebleven. Ondertussen sprokkelde hij maar liefst 13
overwinningen bijeen en werd hij "en passant" ook nog kampioen van West-Vlaanderen. Van bij het
begin van het Criterium van de Westhoek torende hij boven de anderen uit door vele punten bijeen te
garen en heel wat spurten te winnen. De eindspurten waren zijn grootste troef maar ook als tijdrijder
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liet hij zich niet onbetuigd zoals op 18 september mocht blijken te Hoogstade toen hij de opgelegde 8
kilometer aflegde in 11 minuten en 21 seconden, de beste tijd met een gemiddelde van 42,300 km
per uur. Dit alles in acht genomen werd hij in november 1969 de verdienstelijke winnaar van het
Criterium van de Westhoek 1969.
Zo naderen we stilletjesaan de windermaanden.
Zoals ieder jaar werd 11 november herdacht. In 1969 had de herdenking een speciaal tintje. Een
Canadees officier gesneuveld aan de Schoorbakkebrug en hier begraven, werd speciaal bedacht met
bloemen in aanwezigheid van zijn dochter.
November is voor de fanfare "De Eendracht" opnieuw een feestmaand. Die muzikanten kennen er wat
van. Voor de viering van hun patrones Cecilia is er om te beginnen op 23 november een feestmaaltijd
met ongeveer 150 aanwezigen. Secretaris Urbain Vanbeveren komt terug op de voorbije activiteiten.
Chef Georges Vermote heeft het over de repetities die zeer druk werden bijgewoond. Tot slot wordt
Gerard Vanheste bedacht met een speciale prijs omdat hij als 11-jarige die pas 13 maanden
meespeelt geen enkele van de 40 repetities miste. Dit feest werd besloten met de wetenschap dat ze
de zondag nadien opnieuw in de zwier zouden zitten ter gelegenheid van het Ceciliabal in het
Druivenhof, opgeluisterd door het orkest van Willy Pattyn.
Op vrijdag 19 december konden de ouders terecht bij de ouderavond in de gemeenteschool. Een 35tal ouders daagden op bij meester Roels en meester Morael. Meester Markey was afwezig wegens
ziekte. De huistaken, de godsdienstlessen, de kerstviering en de uitrusting van de school werden
besproken. De turnzaal is stilaan volledig ingericht met alle benodigdheden en ook de mogelijkheid tot
het projecteren van dia's is nu mogelijk in de zogenaamde projectieklas, in de klas van meester Roels.
Half december hield de kaartersclub "Onder Ons" in het Handelshuis haar jaarlijks feestmaal met
hulde aan de koning Kamiel Vandenbussche uit Veurne en Mejuffer Diane Vilain, door de voorzitter
Andre Vandewoude, ondervoorzitter Achiel Clarysse, secretaris Edgard Bogaert en de leden.
Het jaareinde is in zicht. Op kerstdag is er nog een kerstbal in het Druivenhof van de biljartclub "Krijt
op Tijd" met een orkest en een verkiezing van "miss Carambol" (wat een titel !). Op oudejaarsavond is
er tot slot nog een bal in het Druivenhof van de vogelpikclub waarna iedereen al dan niet met een fris
hoofd 1970 induikelde.
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