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De tentoonstelling Rekkem Toen

loopt van 18 tot en met zondag 26
augustus in het Dorpshuis. Aan
de hand van foto’s, documenten,
getuigenissen en diorama’s krijgt
de bezoeker een beeld van het le-
ven in het bezette Rekkem. 
“Rekkem lag tijdens WOI in etap-
pegebied”, vertelt Jacques Dufour-
mont, coördinator van de werk-
groep Rekkem Toen. “Duitse sol-
daten namen hier hun intrek in
tal van woningen, openbare ge-
bouwen en boerderijen. Alle stal-
len in de streek waren opgeëist
om er paarden te huisvesten.”
“Het oorlogsgeweld maakte ook
veel Rekkemse slachtoffers. 233
Rekkemnaren werden als zivilar-

beiter verplicht tewerkgesteld in
Frankrijk om er Duitse verdedi-
gingslinies uit te bouwen, 29 on-
der hen overleefden de oorlog
niet. Onze werkgroep wil getuige-
nissen en informatie over ‘Rek-
kem toen’ opnieuw tot leven bren-
gen, tonen en bewaren.”

THE FOLKY TOWERS

Op vrijdag 17 augustus is er de
opening van Rekkem Toen op de
Plaats met om 20 uur een gratis
optreden van The Folky Towers.
Met hun ‘Memories of World War
One’ graaft de Oost-Vlaamse folk-
groep in de muzikale geschiede-
nis van WOI met liedjes van toen
en over toen.
Op zaterdag is er de officiële ‘in-
wandeling’ van de historische
wandeling. Het 6 km lange par-
cours leidt langs vijftien locaties

waar via beeld, woord en muziek
de bezetting wordt geëvoceerd.
Vanaf 14 uur start om het halfuur
een begeleide wandeling met start
en einde aan het Dorpshuis. Voor-
af inschrijven voor dit gratis eve-
nement is noodzakelijk. Er is een
alternatief parcours voor rolstoel-
gebruikers en de kinderen kun-
nen tijdens de wandeling een pod-
cast op kindermaat met het ver-
haal van de 11-jarige Andreas be-
luisteren.

KLAAS DELRUE 

Aan de start van de theaterwande-
ling brengt Klaas Delrue, front-
man van Yevgueni, samen met
het kinderkoor Hanblechia en on-
der begeleiding van enkele leden
van harmonie de Bie zijn lied Nie-

mandsland. Onderweg kom je on-
der meer terecht in de noodschool
bij meester Vandaele (Bernard
Dufourmont), in de noodkerk
houdt parochieherder van dienst
Luc Dufourmont een donder-
preek, Eddy Quartier vertelt ter
hoogte van ‘Le Bureau des fer-
mes’ aan de grensovergang de
droevige geschiedenis van Jules
Leenkneght en Marc Samyn evo-
ceert, samen met leden van de
Landelijke Gilde, het boerderijle-
ven tijdens de bezetting. 
Op zondag is de tentoonstelling
open van 10 tot 18.30 uur en kan
je, aan de hand van de brochure,
doorlopend de historische wande-
ling maken . Met behulp van je
smartphone kan je QR-codes le-
zen of de podcast downloaden.
Ook verder in het jaar zal de histo-
rische wandeling op eender welk
moment digitaal ondersteund
worden. Op zondag 21 oktober is
er een herdenkingsceremonie.
Inschrijven kan via info@rek-
kemtoen.be, 0476 64 62 59 of 056
40 00 86. (CB)

Info: www.rekkemtoen.be.

Het leven zoals het was... 
HISTORISCHE THEATERWANDELING MET TAL VAN EVOCATIES

REKKEM 100 jaar na datum wil de werkgroep Rekkem Toen met een historische
wandeling de herinnering aan de bezetting en bevrijding van Rekkem levendig
houden. Blikvangers tijdens het openingsweekend van 17, 18 en 19 augustus zijn
de tentoonstelling in het Dorpshuis en de zes km lange theaterwandeling met tal
van evocaties.

Het Comité Local de Reckem 1915-1919 (foto boven) voorzag Rekkem van

kledij en voedsel. Het Comité Rekkem Toen (foto onder) voorziet een

eeuw later Rekkem van een brokje Rekkemse geschiedenis en cultuur. Op

de foto onderaan zien we staand v.l.n.r. Jaak Rosseel, Stefaan Vermeulen,

Berenice Bogaert, Jacques Dufourmont, Marc Pyncket, Roos Wullaert en

Frans Vanderbeken. Zittend v.l.n.r.: Didier Coeman en Tom Vandamme.

(Foto CB)

LAUWE

SCHIPPERSKUBB

Op vrijdag 17 augustus organiseert

‘t Schipke haar jaarlijks kubbtornooi

op het veld van WS Lauwe (ingang

Grote Molenstraat). Er is plaats voor

32 ploegen en er zijn nog een

zestal plaatsen vrij. Ploegen van 3

tot 6 spelers kunnen nog inschrij-

ven op schipperskubb@outlook.

com. Er wordt ook weer gestreden

voor de King of Queen van het

tornooi met als hoofdprijs een

gratis weekendticket voor het

Schippersweekend. De titel is

voorbehouden voor wie in de finale

de verste koning omgooit.

KERSTHUISJE

Op vrijdag 7 december organiseert

Johan Henry voor het derde jaar

op rij zijn kerstmarkt rond zijn

feeëriek kersthuisje met 43.000

kerstlichtjes. Verenigingen, particu-

lieren die willen deelnemen met

een stand kunnen nu inschrijven bij

Johan Henry, Waterstraat 100. Van

de veertig voorziene plaatsen zijn

zowat de helft al bezet. Info op:

056 400 425.

ZOMERSE VOETBALSTAGE

Op 13, 14, 16 en 17 augustus organi-

seert men bij WS Lauwe een voet-

balstage voor kinderen, geboren

tussen 2006 en 2013. Start telkens

om 9 uur. Opvang mogelijk tussen

8 en 17 uur. Deelnemen kost 75

euro voor een eerste kind, vanaf

een tweede kind binnen hetzelfde

gezin 60 euro. Inschrijven voor 5

augustus door storting op BE04

7360 0395 4331 van KSSC Lauwe

met vermelding volledige naam

kind en geboortejaar. Info op 0477

502866 (Steven Dooms) of 0474

40 28 54 (Nele Velghe).

NATUURWERKDAG

Op zaterdag 25 augustus wordt er

vanaf 9 uur een natuurwerkdag

georganiseerd in een gezellige,

familiale sfeer met broodjesmaaltijd

en drank, aangeboden door de

afdeling van Natuurpunt De Lei-

emeersen Groot Menen. Afspraak

aan de ingang langs de Spoorweg-

straat 118 (Vroegere ingang Novo-

bloc). Einde omstreeks 16.30 uur.

Om praktische redenen vraagt men

om uw deelname te bevestigen

voor 22 augustus bij Jozef Bousse

op 0476 47 78 31 of op jozef.

bousse@gmail.com. (WO)

VARIA

“We beginnen op woensdag 15
augustus met de negende Grote
Prijs van Café Baskuul”, vertelt
Evi Derthoo. “Deze wedstrijd voor
juniores telt 93 kilometer op een
open omloop, verdeeld over 15
ronden. We starten om 15 uur en
er zijn talloze premies te winnen.
Vervolgens is er op 18 augustus
een gratis optreden in café Bas-
kuul.”
“Om 21 uur kan je genieten van
coverband Aces High. Op zondag
19 augustus kan men genieten
van een feestmaal. Voor 15 euro is
er warme beenhesp met aardap-
pels en groenten om 13 uur. In-
schrijven kan tot maandag 13 au-

gustus. Je hoort het: het wordt
drie dagen dolle pret! Alvast dank
aan onze sponsors die dit moge-
lijk maakten.”
De Statiefeesten zijn aan hun ne-
gende editie toe. De Statievrien-
den riepen de feesten in het leven
om wat ambiance rond het voor-
malig station te voorzien.
“Vele jaren geleden had je hier
talloze cafés en was het over de
koppen lopen op de Statiekermis.
Maar in de loop der jaren is het
aantal cafés sterk gedaald en is de
kermis wat verwaterd. Daarom
hebben we met de vrienden beslo-
ten om zelf een feest uit de grond
te stampen”, aldus Evi. (TGM)

Feest aan de statie in Lauwe
LAUWE Café Baskuul en het bestuur van de Statie-
vrienden organiseren opnieuw de Statiefeesten! Op
woensdag 15, zaterdag 18 en zondag 19 augustus
staan er verschillende activiteiten op til.

In café Baskuul probeert men de vroegere statiekermis nog een beetje in

ere te houden. Enkele van de bestuursleden stelden het programma voor.

We zien op de foto v.l.n.r. Franki Louage met kleinkind Eliana, Evi Dertho,

Eric Christiaens en Caroline Bordeyne. (Foto WO)

LAUWE In wzc OLV Middelares in

Rekkem is op 3 augustus Flore

Staessen (94) overleden. Zij werd

op 17 augustus 1923 in Lauwe

geboren. Flore was de weduwe

van Marcel Vanthournout. Hij

overleed in 2005. Het koppel

had twee kinderen, zes kleinkin-

deren en twaalf achterkleinkinde-

ren. De afscheidsdienst vindt

plaats op zaterdag 11 augustus

om 10 uur in de Sint-Bavokerk in

Lauwe. (AV/Begraf. Deman)
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