
Evergemse actualiteiten 1960: 
 

Hulde aan bokskampioen  
Evergem heeft onder zijn zonen enkele exemplaren waar men terecht fier 

op kan zijn. Een onder hen is Emile Vlaeminck die zich de titel van 

welterkampioen wist toe te eigenen.   

 
Priesterwijding 
Op 12 juni 1960 draagt E. H. André Huysman zijn eremis op. Eerst moet 

er voor de andere bewoners van het ouderlijk erf gezorgd worden, want 

op een boerderij is het alle dagen werk-dag. Maar dan gaat een bonte 

stoet op weg naar de feestzitting en  kerk om deze hoogdag te vieren. 

 

Aanstelling nieuwe pastoor in Belzele  
Een paar maanden later is er opnieuw een kerkelijke hoogdag. Op 14 

augustus wordt E.H. Paul De Bruycker de nieuwe pastoor van Belzele. Bij 

de ingang van het dorp is alles in gereedheid ge-bracht om de nieuwe 

herder met de nodige luister te ontvangen… 

 

Gouden bruiloft 
Vijftig jaar huwelijk is een gebeurtenis die niet onopgemerkt mag 

voorbijgaan. Dat ondervinden ook de echtelingen Alfons De Baerdemacker 

en Mathilde De Vos uit Kerkbrugge-Langerbrug-ge. Iedereen schaart zich 

rond het koppel om hen te feliciteren, en op zulke dagen staat er 

natuurlijk een wagen klaar om de feestelingen naar hun verschillende 

afspraken te vervoeren. 

 

Inhuldiging baan naar Kerkbrugge  
Op zondag 2 oktober wordt de vernieuwde weg van Evergem Center tot 

Kerkbrugge voor het verkeer opengesteld.  Na het knippen van het lint 

door senator Claeys wordt de nieuwe straat in dienst genomen. 

 

 

 



Evergemse actualiteiten 1970: 
 

150 jaar St. Cecilia  

Evergem pronkt al vele jaren met haar Koninklijke harmonie Sint Cecilia. 

Ter gelegenheid van haar anderhalf eeuwfeest wordt de muziekvereniging 

uitgebreid met een majorettenkorps dat op 9 mei voor het eerst uitrukt. 

De dag nadien wordt het jubileum voortgezet met een meer plechtig 

accent.  

 

De eerste eeuweling 
Evergem zet op 18 oktober nog eens de bloemetjes buiten. En dat mocht 

ook wel want Ivo Bundervoet vierde zijn 100jarig bestaan. De eerste 

eeuweling ooit in het 1004-jarige Evergem. Hij leverde die dag nog een 

uitzonderlijke prestatie door heel wat mooie meisjes op de been te 

brengen. Het dorp loopt uit om het beeldverhaal te aanschouwen van een 

eeuw Ivo… 


