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Beweging.net (vroeger ACW) bestaat in 2021 100 jaar en blaast dus maar liefst 100 kaarsjes 
uit. In Rekkem werden de handen in mekaar geslagen om samen met de partnerorganisaties 
ACV - CM - SAMANA - OKRA - (V)KAJ - PASAR - FEM-MA – KWB ter gelegenheid van 
dit eeuwfeest een heuse tentoonstelling samen te stellen die van 18 t.e.m. 26 september 2021 
in  het zaaltje van café Central kon bezocht worden.
Daar kon je het verhaal van 100 jaar Beweging.net Rekkem herbeleven, weergegeven in tal 
van foto’s, affiches, persteksten en interviews van de betrokken dorpsgenoten. Het werd een 
unieke inkijk op 100 jaar Christelijke Arbeidersbeweging met de focus op het bewegings- 
leven in ons dorp.

SINT-JOZEFSKRING – EEN VOORLOPER
Op 21 juli 1878 publiceerde onderpastoor AM Coulon een werk onder de titel:”Une socié-
té ouvrière catholique. Histoire des cinq premières années de la Société Saint-Joseph à Reckem”.  
Als inleiding gaf hij een glimp van het verleden van Rekkem.
In de gebouwen van de vroegere Gilde hing een marmeren plakkaat uit dankbaarheid van 
de kristene werklieden van Rekkem aan pastoor Braye en onderpastoor Coulon, als stichters 
van de Sint-Jozef werkliedenkring. Eigenlijk in zekere zin een voorloper van de latere Kris-
tene Werkliedenbond.
De Sint-Jozefskring werd gesticht op 27 oktober 1872 met de bedoeling de vrijetijd voor 
de jongemannen van de parochie op zondag goed in te vullen met katholieke vorming en 
spel (kaarten, bollen en boogschieten). Naast de nieuwe jongensschool in de Ossestraat (nu 
Priester Coulonstraat) werd op de grond van pastoor Braye en op zijn kosten de patronage  
gebouwd. Er waren twee zalen en een klein vergaderlokaaltje op de koer. 
Op de koer – omgeven door een muur - werden verschillende bolletra’s en ook een wip voor 
boogschieten aangelegd.

bolletra Patronage onderpastoor Coulon

100 jaar beweging.net Rekkem 
(1921-2021) M.PYNCKET
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EERSTE SPOREN 
In 1911 is er het eerste spoor van een syndicaat, waarbij Cyriel Decraene als bode genoemd 
wordt.
Cyriel Decraene woonde in de Murissonstraat, net voor de Halluinwegel, waar later Victor 
Demeester woonde (nu Murissonstraat nr 182). In de bevolkingsregisters 1920 wordt hij ver-
meld als kruidenier/winkelier.

Op 13 oktober 1919 wordt de Samenwerkende Maatschappij Vooruitzicht gesticht.
Op 23 juni 1924 koopt  SM Vooruitzicht een handelshuis aan Angeline Beausire, weduwe van 
Henri Gheysens voor de prijs van 30.000 frank. Het handelshuis Plaats 4 is gelegen langs de 
weg naar Menen net vóór de kerk. 
In de aankoopakte lezen we wie er deel uitmaakt van het bestuur van het Vooruitzicht:
Gustave Deconinck als voorzitter - Cyrille Decraene als secretaris en als leden: Joseph Debie - 
Alphonse Loosvelt - Achille Keygnaert - Julien Poblome - René Sagaert en Felix van Meenen, 
allemaal fabrieksarbeiders die in Rekkem wonen.

naam ° jaar + jaar beroep afkomstig uit straat 
1 Deconinck Gustave 1875 wever Lauwe Dronckaertstraat
2 Decraene Cyrille 1881-1953 wever Pittem Murissonstraat 
3 Debie Joseph 1866-1963 apprêteur Rekkem Murissonstraat 
4 Loosvelt Alphonse 1893-1962 wever Halluin Murissonstraat 
5 Keygnaert André 1881 arbeider  Rekkem

dakpannenfabriek 
6 Poblome Julien 1889-1961 dagloner Langemark Plaats
7 Sagaert René 1873-1963 arbeider Dentergem Murissonstraat 

dakpannenfabriek 
8 Van Meenen Felix 1867-1924 wever Rekkem 

In 1925-1926 verschijnt het Gazetje van Reckem – een maandblad uitgegeven tot bevordering 
der Kristene Volkswerken en  algemeene Katholieke belangen. Het maandblad zou 17 num-
mers lang uitgebracht worden  tot 25 november 1926 en brengt heel wat nieuws in verband 
met alle aspecten van de christelijke arbeidersbeweging.
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EIGEN LOKAAL EN WINKEL – WELVAARTWINKEL – DE VOLKSBOND
De Cooperatieve opent in het aangekochte handelshuis vóór de kerk een Welvaartwinkel en 
installeert ook een herberg met vergaderzaal of feestzaal en een bureau als secretariaat van 
de Kristene Volkswerken.

Op Kermisdag 6 september 1925 gaat de Volksbond open. In november 1925 wordt de feest-
zaal geopend. Het eerste Rerum Novarumfeest in eigen lokalen heeft plaats in mei 1926.
Op 5 september 1926 zijn er grootse Werkersfeesten voor de wijding en inhuldiging van de 
nieuwe lokalen en voor de viering van het vijfjarig bestaan de turnclub Houdt U fier.
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25-JARIG BESTAAN
Op 27 september 1936 viert het Rekkems Christen Werkersverbond het 25-jarig bestaan van 
het christen syndicaat en het 15-jarig bestaan van de mutualiteiten wordt een nieuwe vlag 
ingewijd.

A.M. Coulon
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25/08/1925

19/02/1926

 nov. 1926
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de kaartersclub van De Gilde, 1972



7

DE GILDE
Rond 1948 werd de winkel gesloten en verbouwd met café.
In de Gilde was er decennialang heel wat te doen en passeerde er heel wat volk. 
Maar tijden veranderen... In 1980 werd verhuisd naar de Plaats waar het oud gemeentehuis 
werd verbouwd om plaats te maken voor de nieuwe kantoren voor de Christelijke Mutuali-
teit, het ACV en de BAC. Eind april 1980 werden de gebouwen ingewijd.
Op 1 oktober 1984 sloot herberg De Gilde definitief haar deuren.
In januari 1985 was de Gilde omgebouwd tot ontmoetingscentrum.

UITBATERS 
1925-1942 Victor Debuf - Pharailde Lesage
1942-1946 Camille Declercq - Irma Pyncket
1946-1956 Marcel Vermaux - Suzanne Balduyck

en dochters Anais en Denise 
1956-1971 Simon Verhauwaert - Lea Bossuyt
1971-jan. 1972 André Tytgat - Leona Staelens
1972-1978 Jacqueline Legein - Frans Vergucht
1978-1984 Roger Daelman - Liliana Braekeveld

In juni 2006 werd definitief afscheid genomen van De Gilde.
Het gebouw is ondertussen al afgebroken en heeft plaats gemaakt voor appartementen.

verhuis naar de Plaats, 1980
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CVP-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1958 - 1964 - 1970

LOKALE POLITIEK 
overzicht van ACW’ers in de gemeenteraad (tot 1977)
Afvaardiging in gemeenteraad 1933-1938

Germain Declercq als schepen - Alfons Wullaert als raadslid
Afvaardiging in gemeenteraad 1939-1946

Germain Declercq als schepen en als dienstdoend burgemeester 
18/09/1941 – 22/12/1941 - Alfons Wullaert als raadslid

Afvaardiging in gemeenteraad 1947-1952 
Germain Declercq als schepen - Aimé Deblaere, Albert Vandeputte, 
Albert Vandebuerie als raadsleden

Afvaardiging in gemeenteraad 1953-1958
Germain Declercq als burgemeester - Albert Vandebuerie en Achiel Barbieux 
als raadsleden

Afvaardiging in gemeenteraad  1959-1964 
Germain Declercq als burgemeester - Albert Vandebuerie als schepen - 
Achiel Barbieux en Albert Vandeputte als raadsleden

Afvaardiging in gemeenteraad 1965-1970
Germain Declercq als burgemeester - Albert Vandebuerie als schepen - 
Achiel Barbieux, Albert Vandeputte en André Loosvelt als raadsleden

Afvaardiging in gemeenteraad 1971-1976
Germain Declercq als burgemeester - Albert Vandebuerie als schepen - 
Maria Wullaert-Serlet en Luk Deschamps als raadsleden
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Rerum Novarum 1952

bestuur 1984
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bestuur 2015

VOORZITTERS
Een lijst van alle voorzitters van ACW - Beweging.net maken is geen sinecure gebleken. 

1926 Gustaaf Deconinck  Jozef Depoot (vermeld in 1991)
1936 Alfons Wullaert 1997 Jean Claude Warnitz

André Loosveldt 2001 Berénice Bogaert
André Rosseel  2007 Bart Dewitte
(vermeld in 1977 - 1988) 2016 Paul Maxy

BEWEGING.NET
In juni 2014 werd het ACW Algemeen Christelijk Werknemersverbond omgevormd tot  
beweging.net, een netwerk van christelijke en sociale organisaties. 
Een van de belangrijkste thema’s die beweging.net Rekkem bleef en blijft opvolgen is  
verkeersveiligheid en mobiliteit: Graag Traag actie, Victor, Fietseling, Kluifrotonde carpool-
parking - bypass E17-N58 - sinds 1996 op de agenda  …
Ook  Trage Wegen staat reeds decennia op de agenda en op dit vlak kon al heel wat vooruit-
gang geboekt worden.
Andere noemenswaardige activiteiten, initiatieven en realisaties zijn: Feest op t Pleintje –  
later Fjeste op de Platse, Gluren bij de Buren (2005),  Bezinningsruimte begraafplaats Rekkem 
(2011), Vrijwilliger van het jaar.
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Een christelijke organisatie op poten zetten die de kleine man zou helpen in zijn werk- 
nemersbestaan nog moeilijker. In onze grensstreek was alle arbeid gericht op het indu- 
striële Noord-Frankrijk of op het vlas. Veel priesters wilden de arbeiders helpen want Rerum 
Novarum (15 mei 1891) bleef inspireren, maar de patroons bleven het bisdom bestoken met 
vragen om geen vakverenigingen op te richten. Daarnaast was er de felle concurrentie met 
het opkomende socialisme, hier in de regio belichaamd door Auguste Debunne.
1911 werd voor Rekkem het stichtingsjaar, maar toen waren er nog geen structuren zoals wij 
die nu kennen. 
Het vakbondswerk werd het werk gedaan door mensen die na hun dagtaak de aangesloten 
leden bezochten en nieuwe kandidaten gingen aanspreken. 
De eerste bode-geldomhaler was Cyriel Decraene, die werkzaam was in Noord-Frankrijk 
als wever en die in de Murissonstraat woonde (ongeveer ter hoogte van de Halluinwegel).

PERSONEEL
De organisatie kreeg pas vaste vorm toen op 10 mei 1925 de 21-jarige Germain Declercq als 
vrijgestelde in dienst genomen werd.
Vanaf 1925 verrichtte hij in Rekkem werk voor het syndicaat, de mutualiteit, de coöperatieve 
en de spaarkas.
Reeds op 19 juni 1925 zorgde hij voor de uitgave van ’t Gazetje van Reckem – een maandblad 
uitgegeven tot bevordering der Kristene Volkswerken en algemeene Katholieke belangen. 
Het maandblad zou 17 nummers lang uitgebracht worden tot 25 november 1926 en bracht 
heel wat nieuws in verband met alle aspecten van de christelijke arbeidersbeweging.

In 1930 kwam Arthur Vandendriessche en later Jozef Declercq, broer van Germain, als  
gedeeltelijk vrijgesteld bode-geldomhaler in dienst en werd Germain ontlast van de bode-
dienst.
Tijdens wereldoorlog II was het syndicaat verboden en was gans het economisch leven in de 
war.  Na de oorlogsjaren kende het syndicaat opnieuw een sterke toename van het ledenaan-
tal en eind 1945 werd Albert Vandeputte aangesteld als bode-hulpsecretaris van het syndi-
caat en van de mutualiteit. Germain regelde vooral nog de tussenkomsten voor de loon- en 
werkvoorwaarden van de grensarbeiders. 
In 1953 werd hij tot burgemeester van Rekkem verkozen (en dat ambt zou hij tot eind 1976 
uitoefenen).
In deze regio was een van de hoogtepunten in de syndicale strijd de grote staking van 1959 
waarbij de Belgische syndicaten moesten onderhandelen met de Franse patroons. 

Toen Germain op 1 april 1969 op pensioen ging, werd hij opgevolgd door André Debels die 
ook het werk voor de spaarkas deed.
Ondertussen deed Luc Degreef het bodewerk en hij werd op 1 juli 1970 plaatselijk secreta-
ris van het ACV, dat toen volledig gescheiden van CM aan het werk ging. Na Luc Degreef  
waren Frans Dujardin, Bart Dujardin, Godfried Holvoet en Lieven Pattijn actief als  
bode-geldomhaler in Rekkem.
Op 26 november 1984 overleed secretaris Luc Degreef. Hij werd opgevolgd door Jacques 
Vantomme (als secretaris voor Rekkem en Lauwe samen). Daarna kwamen nog Godfried 
Holvoet (1989) en Johan Deleu (1990) en Charlotte Arickx (2006).
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Germain Declercq
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Op 22 maart 1986 werd 75 jaar Algemeen Christelijk vakverbond Rekkem gevierd. 
Een ontvangst op het gemeentehuis en een feestzitting met Jef Houthuys, nationaal 
ACV-voorzitter als gastspreker. 

BESTUUR
De oudste naam we terugvonden is die van Gerard Versavel die van 1945 tot bij 
zijn overlijden in 1969 voorzitter was. Noël Wullaert volgde hem op. In 1976 nam 
Noël Staelens het roer over als voorzitter. In 1986 werd Gilbert Accou voorzitter. Hij 
werd in 1999 opgevolgd door Paul Maxy, die in 2003 regio in het ACV ging werken  
en zo werd Gilbert Accou opnieuw voorzitter tot november 2006. Hij werd opgevolgd door 
Dirk Segers die voorzitter was tot 2016.

Samen met de regiopropagandist wordt het bewegingswerk in de plaatselijke afdeling opge-
bouwd. Tweemaandelijks komt de ACV-kern samen. Daar wordt men geïnformeerd i.v.m. 
de actualiteit, ondernemingsnieuws, plaatselijke acties. Geregeld komen er studieonderwer-
pen aan bod zoals index, sociale zekerheid, kinderbijslag. 
Naast de vrijgestelde die de secretaris is van het bestuur zijn alle andere bestuursleden vrij-
willigers uit de diverse takken van de industrie. Samen met de militanten en waar nodig en 
mogelijk met de beroepscentrales worden acties opgezet om problemen aan te pakken in de 
eigen streek zoals lokale werkgelegenheid, huisvesting, milieu en kansarmoede.
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In de eerste helft van de 19e eeuw werden de eerste ziekenfondsen in België opgericht onder 
de naam Maatschappijen van Onderlinge Bijstand. De eerste wet dateert uit 1851; de door-
braak kwam er echter pas met de wet van 23 juni 1894. Die wet definieerde het werkings- 
gebied van de maatschappijen van onderlinge bijstand als volgt:
- tijdelijke bijstand in geval van ziekte, verwonding of gebrekkelijkheid, bij huwelijk of
geboorte,
- tijdelijke bijstand aan het gezin bij een overlijden, en voorzien in de begrafeniskosten,
- een vergoeding verzekeren bij ziekte of verlies van vee en bij beschadiging van de oogst,
- door «bijeenvoeging hunner spaargelden» voor de deelgenoten de aankoop vergemakkelij-
ken van huisraad, levensmiddelen, gereedschappen, huisdieren, meststoffen en zaden
- leningen toekennen «die ‘t cijfer van 300 frank niet te boven gaan»
- het «prenuptiaal sparen» organiseren
Voortaan konden de verschillende maatschappijen zich onderling verenigen waardoor
gemeenschappelijk dienstverlening mogelijk werd. Deze fusies vonden vervolgens plaats
tussen 1906 en 1920 en leidde tot het ontstaan van de (nog steeds bestaande) landsbonden.

CM Rekkem zag het levenslicht bij Koninklijk Besluit van 22 september 1922 (Belgisch 
Staatsblad van 13 december 1922)  met als inventarisnummer 168/22 en met als benaming “ 
KRISTENE ZIEKENKAS VAN REKKEM”.
Stichters waren: Alfons Wullaert (1e voorzitter) - Jozef Debie - Germain Declercq (1e secreta-
ris penningmeester) - Alfons Kesteloot - Julien Poblome - Remi Sagaert – onderpastoor Jozef 
Vuylsteke (1e proost).
Hun bekommernis en taak was:
1. het verlenen van een vervangingsinkomen voor werkende leden die ziek werden
2. een tussenkomst verlenen bij dokterskosten
Het eerste bestuur stelde Germain Declercq aan als secretaris penningmeester op 10 mei 1925. 
Hij werd vrijgestelde - vrijgesteld van werken in de fabriek om te werken voor de leden van
de maatschappij.
Naast zijn taak binnen CM was Germain ook bediende-secretaris van het ACW - ACV- BAC.

Op 24 augustus 1948 werd de 
vereremerking met het 
mutualiteitsereteken voor  
drie Rekkemnaars gevierd.
Vlnr Joseph Debie – Alfons 
Wullaert – Germain Declercq

Zij kregen het mutualiteitsteken 
2e klas (28 aug. 1947) en  
het mutualiteitsteken 1e klas  
(2 aug. 1948).
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In 1932 ontstond een eerste samenwerking met de afdeling Lauwe en wordt Leona Decoeye-
re als verpleegster in dienst genomen voor de verpleging aan huis. Zuster Camilla nam deze 
taak over tijdens de oorlogsjaren. Het Wit Gele Kruis nam de dienst verpleging aan huis over 
op 1 januari 1966.

De burelen van de mutualiteit waren van bij de aanvang gehuisvest in de Menenstraat 49, 
recht tegenover de kerk. In 1980 werd verhuisd naar de Plaats.
Tijdens de tweede wereldoorlog was alle activiteit verboden, uitgezonderd de mutualiteit. 
Gezien het lokaal ingenomen was door de bezetter werden de uitbetalingen bij Germain 
Declercq thuis gedaan. 
Intussen werd een stelsel uitgewerkt van sociale zekerheid voor werknemers die uitmondde 
in ‘Het plan voor Sociale Zekerheid, de wet Achiel Vanacker (1944-45).
In die wet stond dat de sociale zekerheid op gebied van ziekteverzekering, werkloosheid, 
pensioenen, kinderbijslag en verlofvergoedingen werd geregeld door de onderlinge solida-
riteit van werkgevers en werknemers, aangevuld en gedekt door de Staat.
Waar men vóór 1945 aansloot op vrijwillige basis, was men nu als werknemer verplicht aan 
te sluiten. Meteen verdween ook het beslissingsrecht van de afdelingen en werd alles gere-
geld door Landsbond en Verbond. 

Albert Vandeputte kwam in dienst op 1 december 1945 als bode-geldomhaler voor CM/
ACV en als hulp bij Germain Declercq tijdens de betalingen.Wekelijks kwam hij gedurende 
35 jaar bij de leden aan huis, bezocht hij nieuwe inwoners om hen aan te moedigen om lid te 
worden van CM. 
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Jenny Declercq stond haar vader Germain bij in het vele werk van 1950 tot 1956 en werd 
afgelost door haar zus Erna van 1956 tot 1970. 
Germain ging op pensioen op 1 april 1969 na 44 jaar inzet.
In 1970 werd de gewestelijk werking opgestart en Rekkem kwam terecht in het gewest Lau-
we, samen met Lauwe-Marke-Aalbeke-Bellegem en Rollegem. Albert Vandeputte werd bij-
gestaan door heel wat ander personeel dat kwam en ging.
Met de dienst ‘domiciliëring’ werd de taak van bode/geldomhaler afgeschaft.

Niet alleen vrijgestelden bepaalden de koers van het ziekenfonds. 
Voorzitters en proosten hebben ook in Rekkem zeker hun stempel gedrukt. 
Voorzitters waren Alfons Wullaert - Albert Vandeputte - André Delem - Patrick Cornette - 
Ervé Lernout. Proosten waren Jozef Vuylsteke - Henri Remaut - Jozef Vandeweghe - Robert 
Dugardyn - Lode Waignein.

Bernard Planckaert (1942-2011) 
35 jaar ten dienste van CM Rekkem

Albert Vandeputte (1920-1994) 
35 jaar ten dienste van CM-ACV 

Rekkem

1997

2019
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Op het congres van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten naar aanleiding van het 
60-jarig bestaan van de Landsbond (21 en 22 oktober 1966) werd een oproep gedaan om een
zekere ordening te brengen in de werking voor de zieken. Dit zou leiden tot de oprichting
van Ziekenzorg op  30 november 1969.
“De werking van Ziekenzorg dient bij te dragen tot een werkelijke sociale integratie van zie-
ken en mindervaliden in de samenleving - haar werking dient vooral geïnspireerd te worden
door de behoeften zoals zij door zieken en mindervaliden zelf werden ervaren en geformu-
leerd - de volledige betrokkenheid van zieken én gezonden samen is essentieel noodzake-
lijk.”

Bernard Planckaert richtte in 1971 een afdeling ‘Ziekenzorg’ op, die in dit jaar al 62 leden 
telde. Eerste voorzitter werd Albert Vandeputte - proost EH Lode Waignein - secretaris/
penningmeester: André Rosselle - bestuursleden: Eugène Claerhout - Leona Decoeyere - 
Raymond Wyseur - Valère Scheurens - Roger Coolsaet - Rosa Spitaels - Angèle Ottevaere 
- Lucienne Vanassche.
Er werd met ‘pijlers’ of ‘uitzichten’ gewerkt. De belangrijkste waren: het huisbezoek, On-
der-Onsnamiddagen / ontmoetingskansen, bezigheid, pastoraal, vorming en info, vakantie
en uitstappen aangepast aan zieken en gehandicapten
Na verloop van tijd versterkten volgende mensen het bestuur: Rosanne Verplancke, Marie
Thérèse Rychaert,  Marc Rosseel en Zuster Paula.
In 1983 werd Angèle Ottevaere de nieuwe voorzitster.

In het bestuur kwamen in de jaren ’80 een aantal mensen bij: André Hennion, Aline Verheye, 
Gabrielle Serlet, Rachel Leenkneght, Julien Degrande,  Georgette Vandecasteele, Jacqueline 
Gadeyne, Ginette Herreman en Georges Verackx.
In 1987 werd Gabrielle Serlet de nieuwe voorzitster.

Activiteiten waren er zeker in groten getale: de Nationale Ziekendag in samenwerking met 
het rustoord, er werd een sterke kaartersclub uitgebouwd, er waren uitstappen met culturele 
inslag: Nauzicaä (F) - Monchau (D) – Wechelderzande (N), de Ziekenbedevaart naar Dadize-
le was een jaarlijks terugkerend hoogtepunt, tentoonstelling nav Breughelkermis
In de jaren ’90 traden toe tot de kern: Germaine Messiaen, Gaston Vansteenkiste, Nelly  
Robijn, Yolande Ameye, Yvonne Decooman, Christine Vanoutrive, Jan Verhaest, Pierre 
Maxy, Willy Deman, Elvire Vanschoorisse en Michel Vienne.
In 1996 nam Georges Verackx ontslag en kwamen Frieda Vandeputte (secretariaat) en Moni-
que Levecque (penningmeester) in het kernbestuur.
In 1999 werd Monique Levecque voorzitster. In 2003 werd Noel Vankeirsbilck voorzitter en 
hij is dan anno 2021 nog altijd.

In september 2016 kwam er een naamsverandering: Samana werd de nieuwe naam van  
Ziekenzorg CM. Samana is de samentrekking van ‘Samen’ en ‘Mana’ (levenskracht). Samen 
Kracht(ig) of makkelijker: de kracht van samen!
,
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Wijkmeesteressen werden ingezet en een ledenblad om leden te werven en 
de organisatie te laten groeien. 

Maria Baers (1883-1959) vond in 1920, als sociaal werkster en senatrice, dat het hoog tijd was 
– door de armoedige leef- en werkomstandigheden – om een katholieke vrouwenbeweging
uit de grond te stampen.
In 1936 vonden ook Anna Tack, Elza Lietaer, Zoë Lesage en Julia Snauwaert dat de tijd rijp
was om KAV in Rekkem op te richten.
Het eerste bestuur bestond uit Debuf Adrienne als voorzitster - Dutoit-Van Til Marie -
Sagaert-Deboutte Alida - Declercq-Lesage Zoe -  Tack-Vanryckegem Anna - Desmet-
Vanryckeghem Zulma -  Noreilde-Vergucht Hermine - Debeuf-Vintevogel Madeleine -
Behaegle-Snauwaert Julia - Beyens-Herkelbout Felicie - Dufourmont-Hage Odile - Mistiaen
-Vannieuwenhuyze Godelieve - Van Til-Buniek Julie
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Lourdes 1951

1961 25 jaar KAV
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1979

2011

1986 - 50 jaar KAV
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HOE HET BEGON
1930 KAJ start op Risquons-Tout olv onderpastoor Godfried Vanoverbeke onderpastoor 

en meester Gerard Balcaen uit Lauwe, destijds onderwijzer op Risquons-Tout
1932 stichting van 2 afdelingen in Rekkem Centrum en Rekkem Paradijs

met als doel het vormen van christelijke jonge arbeiders op Vlaams, godsdienstig 
en sociaal gebied  naar de richtlijnen van kanunnik Cardijn.
Bestuur Paradijs: Achiel Bekaert, Albert Dumortier en Albert Ghistelinck.
Bestuur Centrum: Albert Declercq, Maurice Dewitte en Jef Rosselle. 

1934 Rekkem Centrum en Rekkem Paradijs worden één afdeling.
Het voorzitterschap wordt om beurt waargenomen door Maurice Serlet en Achiel 
Bekaert.  Na enige tijd wordt Achiel Bekaert voorzitter en die doet dit tot met de 
oorlog in 1940.
In het bestuur zitten ook André Rogiers, Noel Wullaert, Albert Poblome en Julien 

 Wullaert.
In de KAJ werd er ook aan toneel gedaan, vanaf de jaren 1938 tot begin jaren ’50.
Zo droeg de KAJ veel bij tot de verjonging en aanvulling van de volwassen toneelgroep Jong 
Maar Moedig.

ENKELE NAMEN 
Verantwoordelijken:

1942 Julien Carpentier 
1944  Marcel Werbrouck 
1945  André Loosveldt 
1948  Gilbert Vansteenkiste 
1950  Jean-Pierre Bourgeois 
1957  Jozef Galle en Marcel Wyseur 
1962  Marcel Carpentier 
1968 Eric Daelman en Daniel Staelens 
1971 Luc Delem 
1978 Philippe Grimonprez
1980 Erik Vandenheede
1982 Stefaan Grimonprez
1984 Patrick Vandenheede 

WETENSWAARDIGHEDEN
- Julien Carpentier werd door Cardijn in Rekkem als priester gewijd op 24 april 1954
- Luc Delem was als enige Rekkemnaar verbondsvoorzitter van KAJ

Ook de christelijke meisjes/dames kwamen 
samen in de VKAJ
Leiding

1932  Yvonne Petit, Yvonne Dewitte en 
Angele Debuf

1938  Agnes Declercq
1940  Yvonne Bekaert en Rachel Leenknecht 
1948  Suzanne Callewaert en Jenny Declercq
1956  Marie Therese Deschamps 
1957  Godelieve Deschamps
1958  Mariette Samyn
1961  Erna Declercq

Vanaf 1971 werkte men gemengd, zowel  
jongens en meisjes namen deel aan één bestuur.
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1947 1948 1951

1951-53 - KAJ vlag

1953 VKAJ 1955 VKAJ
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1972

1982

KAJ cursus 1982

KAJ cursus 1986
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De Katholieke Werklieden Bond - KWB werd na de oorlog in 1946 opgericht door o.a.  
Hector Watteyn en Germain Declercq.
De Katholieke Werklieden Bond van net na WO II werd in 1977 omgedoopt tot Kristelijke 
Werklieden Bond. 
Veel archief of fotomateriaal vonden wij over de KWB niet terug, want na zo’n 50 jaar ging 
het in de jaren ’90 minder goed en haakten heel wat mensen af. Toch vonden we enkele oude 
groepsfoto’s.
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In Rekkem werd in 2005 de 
KWB nieuw leven ingebla-
zen. 
De huidige bestuursploeg 
(8 man sterk!) probeert in 
het digitale tijdperk, waarin 
de sociale media vooral de 
mens als individu verwent 
(en isoleert!), de 40 leden 
en hun gezinnen een varia-
tie van goed doordachte en  
degelijk uitgewerkte activi-
teiten aan te bieden. 

1990

2010

Een aantal van die activiteiten zijn inmiddels uitgegroeid tot vaste waarden die ook door een 
breder publiek worden gesmaakt: Koken voor Mannen, Bierproefavond, Indoor Kubbtor-
nooi, op elke derde donderdag is er KWB-café in het Dorpshuis van Rekkem; elk café wordt 
in een apart kleedje  gestoken. 
Activiteiten die in samenwerking gebeuren met andere verenigingen waarin KWB een orga-
niserende functie heeft: - Het Kerstgebeuren / ’t Wintert in Rekkem, dagreis naar de Oorlog, 
Rekkem Toen, Ieder kind een Sint ... zijn evenementen waaraan KWB actief meewerkt. 
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Kort na de Tweede Wereldoorlog bestonden in België weinig voorzieningen voor gepensi-
oneerden. De KBG ontstond en groeide aanvankelijk binnen de schoot van de Christelijke 
Mutualiteit (CM). Er ontstonden heel wat lokale groepen die in 1956 verenigd werden in de 
Kristelijke Beweging van Gepensioneerden, kortweg KBG. 
De vereniging steunde haar werking sedertdien op twee pijlers: enerzijds de belangenbehar-
tiging van de gepensioneerden met grote nadruk op een verbeterd wettelijk pensioenstelsel 
en anderzijds de sociaal-culturele werking.
KBG Rekkem, de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden (KBG) Rekkem, werd op 13  
oktober 1950 gesticht. Stichters waren : Jules Werbrouck, 1e voorzitter - Julien Poblome,  
Joseph Debie , René Sagaert, Constant Bekaert, Emiel Vandewatere, Modest Lippens,  
Gustaaf Deneve, Victor Vergucht, Richard Vanthournout, Germain Declercq in zijn functie 
van ACW- secretaris en onderpastoor Robert Dugardyn, de stuwende kracht en proost.

Uit de eerste jaren van de werking is weinig bekend. Er werden twee algemene vergaderin-
gen per jaar gehouden, ettelijke bestuursvergaderingen en ieder jaar een uitstap en men trok 
om de twee jaar naar Dadizele op bedevaart.

In 1971 zag het bestuur er als volgt uit: Germain Declercq - voorzitter / Hector Watteyn -  
ondervoorzitter / EH. Lode Waignein - proost / en bestuursleden: Alfons Wullaert - Cyriel 
Goethals - Vincent Vervaeke - Omer Deconinck- Jozef Tijtgat - Cyriel Samijn - Pierre Lietaer.
In 1971 kwam Marcel Soenens de rangen als secretaris-schatbewaarder vervoegen. 
Kwamen het bestuur ook nog versterken: Julia Grymonpon - Remi Titeca - Anna Tack - Rosa 
Spitaels - Michel Holvoet - Albert Vandebuerie - Noëlla Balcaen -  Raymond Wyseur - Firmin 
Huyghebaert.
In 1984 kunnen wij volgend bestuur noteren: Voorzitter Albert Vandebuerie - ondervoorzit-
ter: Lucienne Vanassche - schatbewaarder: Rosanne Verplancke - 
secretaris: Raymond Wyseur - proost: EH. Lode Waignein. 
Bestuursleden waren: Pierre Lietaer - Victor Demeester - Anna Tack - Rosa Spitaels - Julia 
Grimonpon - Noëlla Balcaen - M.Thérèse Behaegle - André Hennion.
De hobbyclub werd geleid  door Lucienne Vanassche met medewerking van Gabrielle Serlet 
en Rosanne Verplancke. Lucien Deruyck werd verantwoordelijke van de kaartingen.

In die periode ging de KBG ook activiteiten organiseren in het rustoord: om de drie maan-
den een kaarting en paardjesspel, de hobbyclub en een ontspanningsnamiddag. Vanaf 1990 
werd er meer en meer themagericht gewerkt met een goede ondersteuning door verbond en 
nationaal. 
KBG kwam ook meer en meer in beeld. De gepensioneerden gaven hun mening over ver-
keers- en andere veiligheid, zij kwamen op straat voor de rusthuisbewoners en gaven hun 
mening over het pensioen. De seniorenacademie richtte zich naar alle gepensioneerden 
die wat ‘meer’ wilden dan een oppervlakkige benadering. Sportbeoefening werd aangepre-
zen en ondersteund.

Het bestuur in 2002 zag er als volgt uit Willy Deman: voorzitter sinds dec. 1998 - Lucienne 
Vanassche: medevoorzitter - Albert Vandebuerie: 
erevoorzitter  John Decrock: secretaris - EH. Chris Deconinck: proost - bestuursleden: 
M.Thérèse Behaegle - Godelieve Poblome - Pascal Phalempin - Ginette Herreman - Suzanne
Radé - Roger Vanthournout - Denise Therssen - Norbert Dehaeze - Maria Callens.
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In 1960 werd door Victor Vergucht ter gelegenheid van het tienjarig bestaan het initiatief genomen een vlag aan te 
schaffen. Het ontwerp kwam van E. H. Waignein en de plechtige inwijding gebeurde op 18 oktober 1962. 
Op de eerste rij bemerken we o.a. Victor Vergucht, Alfons Wullaert, EH. Lode Waignein, EH. Dewispelaere, Jules 
Werbrouck, burgemeester Germain Declercq, e.a.

Viering 35-jarig bestaan in 1985

2008

Naar aanleiding van haar vijftigste verjaardag in 2006 veranderde de KBG – de Kristelijke 
Beweging voor Gepensioneerden – haar naam in OKRA, trefpunt +55 waarbij OKRA staat 
voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief.
Gilbert Accou werd voorzitter van Okra in 2008 en bleef dit tot in 2016.
In 2017 werden de activiteiten van Okra Rekkem stop gezet.
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De plaatselijke afdeling van Vakantiege-
noegens werd opgericht op 28 maart 1979. 
In het startjaar stond het Smokkelaars-
pad op de agenda: gans Rekkem kwam er  
op af.
De plaatselijke afdeling van Pasar, tot in 2008 nog 
Vakantiegenoegens genoemd, ijvert voor het  
bevorderen van recreatie en ontspanning bij haar 
leden en niet-leden op cultureel en sportief vlak.
Er zijn activiteiten voor jong en oud. Een ver-
kwikkende wandeling, een frisse fietstocht, een 
leuk dagje uit, een weekendje in binnen- of bui-
tenland. 

reis naar Frans-Vlaanderen 8 april 1982

inwandelen Smokkelaarspad 22 april 1979
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wandeltocht over de schreve 5 april 1981

fietstocht 15 sept. 1979

2004


