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37. Wat er volgens de kranten gebeurde in 1970 
 

Dit waren de voornaamste gebeurtenissen tijdens dit jaar op nationaal en Internationaal vlak : het 
einde van de oorlog in Biafra, gijzelingsacties van Molukkers in Nederland, er breekt burgeroorlog uit 
in Jordanië en in Frankrijk is Generaal De Gaulle overleden. 
 
We blijven echter in Pervijze waar in februari tijdens de gemeenteraad de vijfdaagse schoolweek als 
voornaamste punt op de agenda staat. Na goedkeuring van de begroting wordt overgegaan tot dit 
punt. Voorheen werd een referendum gehouden onder de ouders van de schoolkinderen. Dit 
referendum wees uit dat 82 % te vinden is voor een vijfdaagse schoolweek terwijl de overige 18 % 
tegen is of geen mening heeft. De vijfdaagse schoolweek wordt tengevolge van deze duidelijke uitslag 
goedgekeurd en ingevoerd vanaf 1 maart. Bij invoering wordt ’s avonds les gegeven tot 16u15 (i.p.v. 
16u) wat op 4 dagen 1 uur meer wordt, maar de zaterdag vallen 2 uren weg. Bijgevolg wordt er 
slechts 1 uur minder les gegeven, wat altijd nog 1 uur meer is dan het wettelijk vereiste minimum van 
26 uur. De kinderen – inclusief mezelf – waren er in ieder geval niet rouwig om. 
 
Half april zorgden de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar met medewerking van het 
Davidsfonds voor twee geslaagde feestavonden. Tweemaal mochten de jongens en meisjes optreden 
voor een volle zaal. Kort nadien gaven ze nog een opvoering in Alveringem, dit ten bate van een goed 
doel. De reporter van dienst merkt op dat gezien hun jeugdige leeftijd vooral hun durf om voor de 
voetlichten te komen, te waarderen is. Wat meer is : de vele nummers die zij opvoerden werden 
meestal door henzelf samengesteld. Als beloning voor hun inspanningen gaan ze een reis ondernemen 
naar Huizingen. 
 
Op het wielerfront is er weinig goed nieuws te rapen : Ivan Peel deed tweemaal een verre verplaatsing 
maar wegens valpartijen kreeg hij geen kans. Aan een valpartij in Viaene hield hij veel schade over 
aan zijn fiets. Schaafwonden aan been en dij beletten hem echter niet te trainen. Met het oog op zijn 
overgang in juni a.s. naar de juniores traint hij reeds van nu af rond de zeventig kilometer. 
 
Nadat het openbreken van de voetpaden in de Veurnestraat oorzaak is geweest van veel gesakker en 
andere lieve woordjes, zijn de bewoners van de Diksmuidestraat nu het slachtoffer van hetzelfde 
euvel. Niets schijnt er op te wijzen dat er een vlugge verandering zal komen in de toestand. De 
overvloedige regen maakt de toestand nog slechter. 
 
Eind april doet zich een zwaar verkeersongeval met dodelijke afloop voor langs de Veurnestraat, een 
paar honderd meter over de brug van de Oude A Vaart. De personenwagen bestuurd door J. S. van O. 
botste in volle snelheid op een boom langs de rechterkant van de weg. Een 43-jarige vrouw afkomstig 
van Watou maar wonende in Veurne bleef in het zwaar gehavend voertuig gekneld en werd op slag 
gedood. Ook de bestuurder liep verschillende verwondingen op en werd naar het ziekenhuis te Veurne 
overgebracht. Beiden kwamen van het feest van de kaarterclub ‘De Volksvrienden’ op het 
Stationsplein te Veurne. 
 
Ondertussen vieren Vogelpikkers en Biljarters hun kampioenen. In het ‘Brouwershof’ viert de 
bloeiende vogelpikclub van Pervijze op 1 mei hun kampioen 1969-1970 Etienne Goemaere. Mevrouw 
Vandersteene, lokaalhoudster, werd zijn koningin. De gevierden prijken op de foto samen met 
voorzitter André Vanbeveren, secretaris Eric Delanghe en schatbewaarder Vandaele. Tevens werd het 
tienjarig bestaan van de club gevierd waar voorzitter Vanbeveren reeds evenveel jaren het roer in 
handen heeft. 
 
Op 2 mei is het de beurt aan biljartclub ‘Kunst en Vermaak’ om hun kampioen Hugo Lagrou, in de 
bloemetjes te zetten in hun lokaal ‘De Zwaan’ bij Albert Vanlerberghe. Hugo moest niet ver te voet na 
de viering gezien hij naast het lokaal woonde. De leden van het bestuur samen met voorzitter 
Godfried Maertens, secretaris Georges Schotte en de kampioen poseren voor de foto. 
 
Op 30 mei wordt in het teken van sportjaar ’70 een actie georganiseerd in onze gemeente in de vorm 
van de gezinskilometer. De deelnemers worden samengesteld uit vader, moeder en twee kinderen die 
in totaal 1 kilometer moeter afleggen met vier aflossingen. Het doel van deze manifestatie is de 
nadruk leggen op het belang dat het gezin heeft in de sportbeoefening, de gezinssportbeoefening 
stimuleren en een zuivere vorm van atletiek propageren. De vijf beste gezinnen ontvangen een 
herinneringsschaal ter waarde van 375 fr. Geschonken door het gemeentebestuur en de 
medewerkende verenigingen (Davidsfonds, BGJG, KWB en de Jeugdbewegingen).  
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Ondertussen wordt in Nieuwpoort de gouden bruiloft gevierd van een oud-Pervijzenaar, Pervijze zal er 
wel niet van wakker gelegen hebben maar het is toch de moeite van het vermelden waard. Hoornaert 
Damilde, dochter van Aloys en Julia Meseure, geboren te Pervijze op 13 mei 1900 huwde op 19 mei 
1920 te Larrey d’Or in Frankrijk met Vandewalle Leon, geboren te Ruddervoorde op 27 juni 1894.  Tot 
1937 bleven zij als landbouwers in Frankrijk wonen waarna ze naar Sint Joris kwamen. Zij hebben 
ondertussen twee zonen waarvan één missionaris is in India (nvdr : Hoornaert Damilde is ondertussen 
overleden te Menen op 8 november 1987). 
 
Begin juni is het de beurt aan de vogelpikkers van ‘Nooit Moe’ in hun lokaal St. Martin om hun 
kampioen Marcel Vandevoorde, tevens lokaalhouder te vieren. De leden samen met de kampioen en 
het bestuur dat is samengesteld uit voorzitter Gilbert Vanheste, secretaris Hugo Vanleenhove en 
bestuursleden Willy Vanbelleghem en Henri Gheeraert staan op de foto. 
 
Als afsluiting van het schooljaar 1969-1970 had de inhuldiging plaats van de nieuwe turnzaal in de 
gemeentelijke jongensschool in aanwezigheid van burgemeester Vanlerberghe, schepenen, dokter 
Maertens, Z.E.H. pastoor, E.H onderpastoor, enkele genodigden en de kinderen. Nadat de 
overheidspersonen werden verwelkomt door schoolhoofd Meester Roels, knipte de burgemeester het 
driekleurlint door aan de ingang. De genodigden begaven zich dan naar de nieuwe zaal die volledig 
aangepast werd met het nodige turnmateriaal en uitrusting. Een leerling sprak de aanwezigen toe en 
legde de nadruk erop hoe belangrijk de medewerking van het gemeentebestuur is voor de opleiding 
van de jeugd van Pervijze. 
 
In de tweede helft van juli, op een woensdagmorgen om 8 uur gebeurt er in de Veurnestraat een 
zwaar verkeersongeval. De personenwagen van een werknemer van het keuringsbureau voor 
motorvoertuigen die uit de richting van de dorpplaats kwam, kwam met volle geweld in botsing met 
het voertuig van iemand van Koksijde die naar zijn werk in Diksmuide reed. De auto van deze laatste 
kwam in aanraking met de geparkeerde wagens van Georges Vandaele, Diksmuidestraat 26 en deze 
van landbouwer Georges Geldof, Roesdammestraat. Alles blijft gelukkig beperkt tot zware stoffelijke 
schade. 
 
Eind augustus wordt Pervijze opgeschrikt door een zware ontploffing en brand op de kleine hofstede 
van C.D. in de Bruggesteenweg. Bij de eerste vaststellingen wordt het meteen duidelijk dat het een 
geheime alcoholstokerij is die de lucht is ingegaan. Vermoedelijk heeft C. het licht aangestoken 
waardoor gas tot ontploffing werd gebracht. Hiervan werd hij het grootste slachtoffer want door de 
kracht van de ontploffing werd hij tegen de muur aan de andere kant van de garage geslingerd en 

hierbij werd hij zeer zwaar gewond en verbrand in de ergste graad. De echtgenote van het slachtoffer, 
door de slag gewekt, sleepte haar man uit de garage weg waar inmiddels brand was ontstaan en het 
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vuur een gretige prooi vond in de alcohol waarvan honderden liters over de grond stroomden. In 
paniek strompelde de vrouw met haar man tot aan de Bruggesteenweg (een paar honderd meter 
verder) hopend hulp te vinden. In de graskant liet zij haar zwaar verbrande man achter en snelde 
naar een gebuur waar zij vroeg de brandweer en een dokter te alarmeren en vooral geen gendarmes 
te roepen.  
De brandweer kon de hoeve gedeeltelijk redden, enkel de stalling waar de stokerij was ondergebracht, 
samen met drie gistingskuipen met elk ongeveer 2.000 liter, twee distilleerkolommen en de 
aanwezige gedistilleerde alcohol, gingen in de vlammen op. Ook 28 varkens lieten het leven. 
 
De stookinstallatie bleek bijzonder knap in elkaar te zijn gestoken wat laat vermoeden dat ze niet door 
één man werd gebouwd. Voor het koestal werd onlangs een  nieuwe garage gebouw waardoor de stal 
van de buitenwereld was afgesloten en kon omgebouwd worden tot stookplaats. Op de 
zolderingsbalken werden zeven gistingskuipen van elk 2.000 liter geplaatst. Alles bleek van recente 
constructie en werd vermoedelijk ter plaatse opgericht door vaklui in opdracht van grotere bonzen die 
zich met smokkel van sluikalcohol rijk maken maar waarvoor de kleine man het vuile (en gevaarlijke) 
werk moet doen. In de garage bevonden zich een dertigtal zakken met 50 kg suiker en ook  een 15-
tal dozen gist, allemaal slordig op de vloer geplaatst. De aanwezigheid van een zestigtal varkens 
zorgde voor de nodige geur zodat men de alcohol niet zou ruiken. 
 
De belangrijkste getuige, de 36-jarige C.D. werd overgebracht naar het ziekenhuis in Veurne waar 
hem de eerste zorgen werden toegediend. Zijn toestand was bijzonder ernstig  gezien hij voor 90 % 
brandwonden in de derde graad had opgelopen. Verpakt als een mummie werd hij vergezeld van een 
chirurg en een verpleegster ijlings overgebracht naar het A.Z. te Gent waar zijn toestand als zeer 
kritiek werd bestempeld. Alle verdere zorgen zouden echter vergeefs zijn want enkele dagen later 
overleed hij. 
 
De week voor de kermis werden op het kastanjeplein nieuwe verlichtingspalen ingehuldigd door 
burgemeester Oscar Vanlerberghe. Ter gelegenheid hiervan werd in de namiddag een groot sportfeest 
gehouden waaraan iedereen kon meewerken. Enkele winnaars : hoogspringen : Bernard Markey met 
1,32 m, kogelstoten : Eric Ekelson met 9,04 m, 60 m lopen voor +15 jarigen : Jos Vandecasteele, 60 
m lagere school jongens 1° graad : Rik Compernolle, 2° graad : Freddy Compernolle, 3° graad : Klaas 
Maertens, 60 m lagere school meisjes 1° graad : Anita Depaepe, 2° graad : Katrien Cloet, 3° graad : 
Cecile Vermote, koordtrekken tussen de verschillende straten : de Diksmuidestraat wint na een 
spannende finale tegen de Bruggesteenweg. Tot slot werd nog een volkscross gehouden over 800 m 
waar Jan Roels de sterkste bleek te zijn. 
 
Ter gelegenheid van de kermis is gebleken dat de foorreizigers Jozef Dewulf - beter gekend als Jefke - 
met zijn echtgenote reeds 24 jaar naar Pervijze komen, dus reeds sedert 1946. Volgend jaar, bij hun 
25ste komst zullen ze passend in de bloemetjes worden gezet. 
 
Ondertussen naderen de verkiezingen en uit geruchten is gebleken dat het zo goed als vast staat dat 
er op 11 oktober 3 lijsten zullen zijn waarop de kiezer zijn voorkeur kan aanduiden. Na herhaalde 
samenkomsten is het er niet van gekomen om een overeenkomst te sluiten en op die manier een 
verkiezing te vermijden. In ieder geval moeten de lijsten zondag eerstkomende 13 september te 16 
uur binnengebracht zijn. De fusie met Oostkerke, Lampernisse, Stuivekenskerke en Pervijze zal zeker 
heel wat nieuwe namen op de lijsten brengen, temeer daar er nu 11 gemeenteraadsleden moeten 
aangeduid worden en vroeger slechts negen. Het stembureau nr 1 in Pervijze telt ongeveer 740 
kiezers, Oostkerke (bureau 2) heeft 200 kiezers, Lampernisse (bureau 3) heeft er een goede 100-tal 
en Stuivekenskerke (bureau 4) heeft er eveneens een 100-tal, samen goed voor ongeveer 1200 
kiezers. 
 
Op 12 september is Cyriel Hosten overleden. Hij was een zeer gekend figuur op de gemeente. Hij was 
afkomstig van Esen waar hij als zoon van Canatus en Hermenie Demoen werd geboren op 12 maart 
1891. Tijdens de eerste wereldoorlog diende hij bij het tweede Jagers te Voet en kwam als invalide uit 
de strijd. Tijdens zijn beroepsloopbaan was hij tewerkgesteld bij de spoorwegen en zijn hele verdere 
leven stelde hij zich ten dienst van de oudstrijders. Hij was secretaris van de N.S.B., afgevaardigde 
van het werk der Oorlogsinvaliden en van het Nationaal werk der Oudstrijders. Hij werd woensdag 16 
september na een lijkdienst in Pervijze, begraven te Klerken onder aanwezigheid van de oudstrijders 
en een afvaardiging van de Invalidenbond van Veurne. Voorzitter Georges Haverbeke sprak een 
afscheidsrede. 
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Begin oktober is er een gouden bruiloft te vieren. Ditmaal zijn het Medard Deceunynck en Elisa Markey 
die reeds 50 jaar wel en wee met elkaar delen. Beiden werden geboren te Pervijze, respectievelijk op 
10 december 1894 en 1 september 1896. Zij huwden na de oorlogsjaren op 2 oktober 1920 in het 
Franse Spycker. Samen kregen ze vijf kinderen en zijn er ondertussen 8 kleinkinderen. Medard was 
gedurende dertig jaar een bekende figuur te Pervijze als veldwachter. Op 1 januari 1960 ging hij met 
pensioen. 
 
Ondertussen is de verkiezingsstrijd gestreden. Er werd een akkoord bereikt tussen de huidige lijst 
Odiel Vanlerberghe en de onafhankelijken aangevoerd door Omer Warlop. Deze coalitie bereikt op die 
manier zes zetels en burgemeester Oscar Vanlerberghe gaat in de oppositie. De uiteindelijke verdeling 
van de ambten moet nog bepaald worden maar Omer Warlop zou de nieuwe burgemeester worden 
volgens dit akkoord. 
 
Het vorige bericht over de bestuurscoalitie in Pervijze komt begin november op losse schroeven te 
staan. Het akkoord in kwestie werd ondertekend door alle verkozenen van de lijsten Warlop en Odiel 
Vanlerberghe maar men heeft uit het oog verloren dat Odiel Vanlerberghe niet zal mogen zetelen 
omdat zijn broer, de huidige burgemeester Oscar Vanlerberghe, voor hem verkozen is. De eerste 
plaatsvervanger op de lijst van Odiel Vanlerberghe die dus in aanmerking zou komen om te zetelen 
door het wegvallen van zijn kopman, heeft dit akkoord echter tot op heden nog niet getekend en zich 
nog tevenover niemand verbonden. De toestand blijft dus verward. 
 
Eind november wordt Georges Decroos gedecoreerd en gehuldigd voor zijn diensten die hij sedert 
1920 in onze kerk volbrengt. Vijftig jaar, vanaf zijn vijftiende jaar, kwijt hij zich reeds van zijn taak in 
de kerk. Vele kleine en grote werken knapt hij steeds op. Heel wat mensen heeft hij naar het altaar 
geleid en ongeveer een zeshondend ‘puttekes’ heeft hij gegraven als laatste rustplaats voor zovele 
Pervijzenaars. 
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Op 30 november bereikt het droevige nieuws Pervijze 
dat zuster Julienne Dolfen op 56-jarige leeftijd te 
Kolwezi overleden is. Zij werd geboren te Pervijze op 12 
februari 1914 als dochter van Hector en Maria Kuyle. 
Sedert 1919 verbleef ze te Veurne. Zij was er jarenlang 
leidster van de plaatselijke VKAJ-afdeling en trad in 
1940 in het klooster bij de Zusters van Pittem. Vlak na 
de oorlog vertrok zij naar Congo en was er 
achtereenvolgens beroepsopleidster voor de inlandse 
meisjes, novice overste en opleidster van monitrices. 
Onder grote volkstoeloop werd deze missionarisse ten 
grave gedragen na een plechtige misviering in de kerk 
van Kolwezi, opgedragen door 17 priesters waaronder 
een plaatselijke bisschop. 
 
Begin december is de fanfare ‘De Eendracht’ weer eens 
in feest. Er werden immers een vijftiental verdienstelijke 
muzikanten vereremerkt. Om  11 uur was er een optocht 
naar het gemeentehuis waar de maatschappij 
verwelkomd werd door burgemeester Vanlerberghe. De 
volgende muzikanten mochten een ereteken ontvangen : 
Albert Delaleeuwe, René Decat, Omer Vanlerberghe, 
Georges Markey, Georges Vermote, Urbain Vanbeveren, 
Walter Bleyaert, André Boomgaert, Urbain Cottele, 
Leopold Degraeuwe, Robert Dehaese, Gerard Delanghe, 
Roger Top, Marcel Vanbeveren en André Vanlerberghe. 
 
Half december is er nog steeds geen 
bestuursmeerderheid naar aanleiding van de 
verkiezingen. Zoals eerder gezegd diende de eerste 
plaatsvervanger op de lijst van Odiel Vanlerberghe, 
zijnde Georges Haverbeke, ook zijn handtekening zetten 

op het akkoord dat werd afgesloten.  Het is dus nog bijlange niet zeker dat Omer Warlop de nieuwe 
burgemeester zal worden. 
 
Op het jaarlijks feest van de gepensioneerden worden Medard Deceunynck en Elisa Markey nogmaals 
in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van hun gouden bruiloft. De leden, bestuursleden (voorzitter 
Maurice Verslype, ondervoorzitter Cyriel Dehaese, secretaris Julien Warlop) en burgemeester Oscar 
Vanlerberghe huldigen hen en ze mogen tevens een passend geschenk ontvangen. 
 
Aan het einde van het jaar viert de kaartersclub ‘Onder Ons’ gevestigd in het lokaal ‘Het Handelshuis’ 
haar jaarlijks feest en wordt er hulde gebracht aan de koning van het voorbije jaar. Ditmaal gaat 
Kamiel Vandenbussche met de bloemen lopen. Voorzitter André Vandewoude, ondervoorzitter Achiel 
Clarysse, secretaris Edgard Boomgaert en de bestuursleden zetten de winnaar in de bloemetjes. 
 
We besluiten dit overzicht van 1970 met het heuglijke nieuws dat er uiteindelijk toch een akkoord is 
bereikt voor het nieuwe bestuur van Pervijze. De lijst Oscar Vanlerberghe zal samen gaan met die van 
Geoges Haverbeke waardoor ze een meerderheid vormen. Oscar Vanlerberghe wordt voorgesteld als 
nieuwe burgemeester, Cyriel Govaert zou eerste schepen worden en Georges Haverbeke tweede 
schepen. Maurits Verslype neemt ontslag als raadslid waardoor Lucien Dolphen nu eveneens zijn zetel 
toegewezen krijgt. Als nieuwgekozen raadslid wordt Lucien Dolphen ook schepen van openbare 
werken. Als opvolger van Maurits Verslype komt Leon Rommelaere uit Stuivekenskerke eveneens 
zetelen. 


