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GEBOORTEN

Scouts Kortemark blaast
60 kaarsjes uit
KORTEMARK In 1957 richtte ex-Kortemarkenaar Herwig Declercq VVKS Robrecht De Fries op in Kortemark.
De eerste leden waren jongverkenners, jongens tussen 11 en 13 jaar. Nu, 60 jaar later, telt de Kortemarkse
scoutsgroep een 180-tal leden en hun jubileum willen ze maar al te graag vieren, met iedereen.

DOOR JEFFREY DAEL

Amelie
WERKEN Amelie is het tweede

kindje van Sarah Declercq en
Bernard Maertens uit de Hogestraat in Werken. Het meisje
werd op donderdag 9 maart in
de Torhoutse kraamafdeling
Sint-Rembert geboren. Een zusje
voor Lotte. (Foto JS)

OVERLIJDENS

Paul Laperre
03/08/1937-08/03/2017

Paul Laperre werd in Gullegem
geboren en is op 79-jarige overleden in het AZ Delta, campus H.
Hart in Roeselare. Hij was de
weduwnaar van Irena Ryde (+
1989) en de vriend van wijlen
Diana Lagrou (+ 2013) en woonde
in de Lichterveldestraat. Rudi en
Ann Pattyn-Laperre, en Peter en
Sofie Desender-Laperre waren
zijn kinderen. Jonas en Olivia
Van Bruaene -Pattyn en Sander
Pattyn; Jasper, Edward en Lotte
Desender waren zijn kleinkinderen. Paul was kinesitherapeut op
rust. Hij was lid van Okra Kortemark, van petanqueclub De Lustige Smijters en van Petanqueclub
Kortemark, gewezen voorzitter
en lid van schaakclub Toren 75,
gewezen bestuurslid Gezinsbond
Kortemark en van de Broederschap O. L. Vrouw van Troost. Er
werd afscheid genomen van Paul
op woensdag 15 maart in de
St.-Bartholomeuskerk in Kortemark, gevolgd door de bijzetting
in de familiegrafkelder. (Rouwcentrum Logghe, Kortemark)

In de jaren 60 werd het scoutsdistrict Houtland opgericht. Zo ontstonden er ook scoutsafdelingen
in Lichtervelde, Torhout en Koekelare. Elke afdeling werd genoemd naar één van de vele graven die Vlaanderen vroeger telde.
Vandaar dus de naam Robrecht
De Fries voor de Kortemarkse
scoutsgroep. De eerste meisjestak
werd opgericht in 1977 onder de
auspiciën van Bart Bouciqué, die
nationaal verbondscommissaris
zou worden. In 1996, toen de
scoutsgroep bijna 40 kaarsjes uitblies, sloeg het noodlot toe. Het
Wolvenhol, het toenmalige lokaal
op de huidige zorgsite, brandde
volledig af in april 1996. Men
heeft nooit precies geweten hoe
de brand onstond. In 2006 namen
ze samen hun intrek in het jeugddorp achter de gemeentelijke
sportterreinen. Het is precies daar
dat ze hun 60 jaar uitgebreid zullen vieren.

ZOMERKAMP
“Zondag 12 maart organiseerden
we in samenwerking met het gemeentebestuur een receptie waarop we alle oud-leiders uitnodigden”, aldus hoofdleidster Melissa
Pauweleyn (23). “We waren dan
ook heel enthousiast dat 160 van
de 280 uitgenodigden op het appel waren in de foyer van de Beuk.
Voor velen was het een aangenaam weerzien. Momenteel ben
ik bezig met mijn tweede jaar als
hoofdleidster, een duobaan die ik
samen met Axelle Serreyn met
veel plezier vervul. Ikzelf ben al
vanaf het eerste leerjaar lid, dus

Op zondag 12 maart werden 280 oud-scoutsleiders en – leidsters uitgenodigd naar de receptie ter gelegenheid
van 60 jaar scouts Kortemark. Maar liefst 160 genodigden kwamen opdagen en de parking van de Beuk was bijna
te klein om de hele groep oud-leiders en de huidige leidingsgroep op de gevoelige plaat vast te leggen. (Foto
JDK)

“Op 7 mei gaan
we een beetje de
smultoer achterna”
MELISSA PAUWELEYN
Hoofdleidster

dat is nu al zo’n 17 jaar.”
“Momenteel telt onze scoutsgroep
een goeie 180 leden, jongens en
meisjes tussen 6 en 17 jaar. Drie
op de vier weekends organiseren
we een ledenactiviteit nabij ons
lokaal, er is de jaarlijkse barbecue

in oktober, de fuif in april, de financiële acties en natuurlijk ook
ons zomerkamp. Alle scoutstakken trekken apart op kamp. Je
ziet, onze vereniging draait nog
steeds op volle toeren.”

FOODFESTIVAL
“60 jaar scouts in Kortemark willen we natuurlijk niet zomaar laten voorbijgaan. Het eerste weekend van mei organiseren we een
heus feestweekend en daar nodigen we iedereen op uit om samen
met ons te komen vieren. Alles
vindt plaats om en rond het
scoutslokaal en de groene zone.
We starten op vrijdag 5 mei vanaf
19 uur met spetterende live concerten van HBX, a Sick Muse en
Carrotquare. De inkom is gratis.

Zaterdag 6 mei feesten we verder
met een levend tafelvoetbalspel en
een heus foodfestival, waar je kan
proeven van de verschillende eeten drankstandjes. Op zondag 7
mei gaan we een beetje de smultoer achterna, want dan trekken
we met de fiets door Kortemark
en houden we halt bij verschillende stopplaatsen die in het teken
staan van onze jeugdbeweging.
Hapjes en drankjes zijn aanwezig
en op het hoofdmenu staat die
middag een smakelijk beenhammetje met frietjes. Inschrijven
kan je via onze website.
Voor alle ledeninfo of inschrijvingen voor de verschillende
festiviteiten kan je terecht op
www.scoutskortemark.be of of
hun facebookpagina.

DUIVENSPORT
DE VLIEGERSCLUB

KORTEMARK Vanaf nu kan men in

het lokaal van de Vliegersclub zijn
elektronische toestellen binnenbrengen ter nazicht voor het seizoen 2017, duiven verwijderen of
nieuwe koppelingen laten uitvoeren door Sabine. Aandacht voor de
liefhebbers die een ereprijs gewonnen hebben in 2016: kom die zo
snel mogelijk afhalen in het lokaal.
(LTK)

De huidige scoutsleiding anno 2017 bestaat uit een 20-tal enthousiaste
leiders en leidsters. Sinds twee jaar wordt alles in goede banen geleid
door Melissa Pauweleyn (onderaan, tweede van links), die deze job samen
uitvoert met Axelle Serreyn (niet op de foto). (Foto JDK)

De Kortemarkse scouts trokken in het verleden meermaals naar het buitenland. Bovenstaande foto werd genomen op kamp in Zweden in het jaar
1992. Op de foto herkennen we onder andere Annemie Strubbe, Stijn
Dickel, Wouter Decorte, Tine Depuydt, Wouter Mattelin, Ruben Veramme,
Stefanie Dewagtere en Daan Wouters. (JDK)

