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INHOUD

Bier, chocolade en vlas …    

Bij de zeer succesvolle opening van FLAX DNA is dit dikwijls door de diverse “openings-
sprekers” aangehaald: vlas & linnen maakt deel uit van het culturele erfgoed van Vlaan-
deren en bij uitbreiding van België. Net zoals onze kwaliteitsbieren en onze chocolade. 
FLAX DNA mag zeker een schot in de roos worden genoemd, niet in het minst door 
de hoogkwalitatieve en zeer educatieve tentoonstelling waar zéér veel internationale 
bezoekers (van Argentinië tot Nieuw-Zeeland) op de korte tijdspanne van drie dagen 
zijn langsgekomen. De bedoeling om kennis, de liefde en het enthousiasme voor vlas 
en linnen aan te wakkeren is zekere bereikt. De bezoekers hebben hun waardering op 
zeer diverse manieren geuit, en velen vroegen mij waar de volgende “stopplaats” zou 
zijn voor FLAX DNA, na de toplocatie in Brugge.  FLAX DNA was ook een test voor de 
daadkracht en de draagkracht van onze kleine sector, de oproep tot medewerking aan 
onze sector is hier voor 95% gevolgd. Voor de overige 5% is de boodschap “je hebt iets 
unieks gemist, dat maar eens in de zoveel jaar plaatsgrijpt – zeg niet dat je niet op de 
hoogte was!” 

FLAX DNA was ook een brug naar de toekomst: de aanwezigheid van alternatieve 
toepassingen, en composiet- en kunststofproducten was hierbij sprekend, alsook de 
drukbezochte “stand” van onze universitaire onderzoekspartners!
2018 is een jaar van een sterk markt-initiatief voor vlas en linnen: na het succesvolle  
“I LOVE LINEN “ in Londen, het net besproken FLAX DNA-event in Brugge en in 
september het komende CELC- “Economisch Forum” (Parijs) rond de positie van onze 
vlas-filière in de wereld, kan het jaar 2018 wat betreft marketing en promotie al niet meer 
stuk. We mogen niet vergeten dat in de marge van het FLAX DNA-event ook onze Alge-
mene Vergadering van ABV heeft plaatsgevonden. Ook hier passen we ons verder 
aan om de toekomst beter aan te kunnen. De diverse Stuurgroepen binnen ABV zijn 
gemoderniseerd, het Bestuur zelf is verder verjongd door een influx van nieuwe jonge 
Bestuurders en we zijn ons bewust dat alles nog steeds beter en sneller kan – FLAX DNA 
heeft ons ook geleerd dan “onmogelijk” géén feit is maar eerder een “mening”!       

Aan onze diverse partners (overheid en andere) hebben we – via FLAX DNA – ook de 
boodschap willen geven: we zijn als sector “alive & kicking”! Blijf ons daarom prikkelen 
en stimuleren met voorstellen en opportuniteiten – we zijn voor jullie een “vitale” en 
toekomstgerichte partner! 
Nu nog een goede groeite – dit blijft altijd een stuk koffiedik kijken. Dit jaar wel genoeg 
hemelwater, maar dan weer toegeleverd in grote onweders, wat ook niet altijd wense-
lijk of optimaal is. 

Met mijn welgemeende dank voor de sterke medewerking nu en in de toekomst.
Alvast een uitstekend oogstseizoen 2018 gewenst! 

Jan Sijnave, Directeur ABV
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Éditorial
Bière, chocolat, et lin … 

C’est une réalité qui a été soulignée dans les discours prononcés par 
les diverses personnes qui ont pris la parole à l’occasion de l’inau-
guration de l’exposition FLAX DNA: de la plante au produit fini, le 
lin fait partie du patrimoine culturel flamand et, par extension, du 
patrimoine culturel belge. Au même titre que la bière et le chocolat.
On peut assurément dire que FLAX DNA a été une réussite, et pas 
seulement par la beauté et la qualité éducative de l’exposition en 
elle-même, qui a attiré en seulement 3 jours un grand nombre de 
visiteurs du monde entier (de l’Argentine jusqu’à la Nouvelle-Zé-
lande). L’objectif visant à stimuler l’amour du lin, le développement 
de connaissances dans le domaine ainsi que l’enthousiasme pour 
le secteur et le produit a sans aucun doute été atteint. Les visiteurs 
ont exprimé leur appréciation de diverses façons, et beaucoup 
m’ont demandé quel serait, après le cadre magnifique de Bruges, 
le prochain ‘point de chute’ de FLAX DNA. L’exposition a également 
été un test pour mesurer la force et la portée de notre petit secteur, 
et l’appel à la collaboration que nous lui avions adressé a été suivi 
à 95%. À l’adresse des 5% restants, tout ce que j’aurais à dire, c’est: 
«Vous avez raté un événement unique qui n’aura pas lieu tous les 
ans, mais ne venez pas dire que vous n’étiez pas au courant!» 

FLAX DNA a aussi été une passerelle vers le futur, avec la présenta-
tion d’applications alternatives, de produits composites et synthé-
tiques, ainsi que le stand très fréquenté de nos partenaires univer-
sitaires dans le domaine de la recherche!
2018 est une année marquée par une forte initiative du marché en 
faveur du lin. Après le magnifique événement «I LOVE LINEN» à 
Londres, l’exposition FLAX DNA à Bruges dont question ci-dessus, 
et, prochainement, le ‘Forum économique’ de la CELC en septembre 
(Paris) qui s’articulera autour de la position de notre filière lin dans 
le monde, l’année 2018 est assurée d’être une réussite sur le plan du 
marketing et de la promotion. 

En marge de FLAX DNA, nous avons aussi eu l’Assemblée générale 
de l’ABV. Ici aussi, nous nous adaptons pour pouvoir mieux aborder 
le futur. Les différents Comités de pilotage au sein de l’ABV ont été 
modernisés, le Conseil d’administration lui-même a connu une 
cure de jouvence avec l’arrivée de nouveaux Administrateurs plus 
jeunes, et nous sommes bien conscients que tout peut toujours se 
faire mieux et plus vite. FLAX DNA nous a appris que ‘impossible’ 
n’est pas une réalité, tout au plus une impression !       

Via FLAX DNA, nous avons aussi voulu transmettre quelques 
messages à nos différents partenaires (publics et autres):  
«nous sommes un secteur bien vivant, n’hésitez pas à nous défier 
et à nous stimuler avec des propositions et des opportunités, nous 
sommes pour vous un partenaire vital et tourné vers l’avenir!» 

Reste à présent à espérer une bonne pousse, ce qui est chaque année 
un gros point d’interrogation. Pas mal d’eau est déjà tombée du ciel, 
mais souvent sous la forme de gros orages, ce qui n’est pas toujours 
souhaitable ni optimal. 
Je vous adresse mes chaleureux remerciements pour votre collabo-
ration, actuelle et future. 
Et je vous souhaite d’ores et déjà une excellente récolte 2018! 

Jan Sijnave, Directeur ABV 

U I T Z A A I  V E Z E LV L A S  B E LG I Ë  I N  2 0 1 8 
De uitzaai van vezelvlas in België voor 2018 zou, volgens de 
cijfers van de verzamelaanvragen in Vlaanderen en in Wallonië, 
met ongeveer 6% zijn gedaald vis-à-vis 2017 tot ongeveer 15.500 
ha (dit is terug op het niveau van het jaar 2016). 

Wellicht zit de slechtere oogst van 2017 hier ondermeer voor 
iets tussen. De droogte van 2017 had immers hard toegeslagen 
in de lage landen en in het noordelijkste deel van Frankrijk. We 
gaan ervan uit dat ook in Nederland de uitzaai iets zal gedaald 
zijn, voor Frankrijk hebben we nog geen onmiddellijke indicaties. 

T E E LT 2 0 1 8 
Door de neerslag van eind maart is de uitzaai 2018 in de meeste 
gevallen voor België ietwat verlaat. 

Gezien echter de relatief hoge temperaturen in april en vooral 
in mei lijkt de groei en de rijping van het vlas toch snel te gaan 
en is de latere uitzaai hierdoor (tijdsgewijze) reeds geheel of 
gedeeltelijk gecompenseerd. 

De toestand van de percelen is divers. Het hemelwater dat is 
uitgevallen was soms nogal plaatselijk en via felle onweders, 
maar in het algemeen genomen is de staat van de groeite toch 
een stuk beter dan in 2017. Niettegenstaande dat, “c’est juin qui 
fait le lin”, en het is nog eventjes afwachten wat de laatste weken 
vóór het slijten zullen brengen. 

E R K E N N I N G  D RO O G T E  2 0 1 7  I N  WA L LO N I Ë 
Ondertussen is ook Wallonië verder opgeschoten met de erkenning 
van de droogte van 2017, echter alleen voor tijdelijk en permanent 
grasland en voor “vezelvlas”. Dit laatste is dus wel goed nieuws!  

Op het moment van dit nummer van Vlasberichten zijn nog géén 
bedragen van schadeloosstelling in Wallonië gekend. We houden 
de betrokken vlasbedrijven uiteraard eerstelijns op de hoogte 
van zodra méér nieuws. 

DE VLASMARKT
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D E  “ M A R K T E N ” 
Hier valt eigenlijk weinig nieuws te melden. Zowel voor lange 
vezels als voor korte vezels blijft de marktvraag relatief goed, 
aan méér dan behoorlijke verkoopsprijzen. De voorraden aan 
lange vezels zijn ondertussen verder afgenomen (quasi nihil) en 
het is nu hopen op een behoorlijke groeite voor 2018 zowel in 
volume als in kwaliteit. 

Ondertussen zijn ook de cijfers voor België gekend (t.e.m. april 
2018, dus tot op 2 maanden van een volledige campagne 2017-
2018). Hierna de relatieve omzet (Tonnage x gecumuleerde 
verkoopprijs) in % t.o.v. de referentiebasis 2008 (referentiejaar 
groeite 2008 – campagne 2008/2009), alsook de evolutie van 
het Belgische areaal t.o.v. ditzelfde referentiejaar.  

Uiteraard houden onderstaande curven géén rekening met de 
relatieve evolutie van de kosten (energie, salaris, huur percelen, 
afschrijving machines, ...) en/of wijzigingen in betalingsrechten 
over deze 10-jarige periode.  

LE MARCHÉ DU LIN
S E M I S  D E  L I N - F I B R E  B E LG I Q U E  E N  2 0 1 8 
Selon les chiffres obtenus via les déclarations de superficies 
introduites en Wallonie et en Flandre, les semis de lin-fibre en 
Belgique pour 2018 auraient baissé d’environ 6% par rapport à 
2017, et se situeraient aux alentours de 15.500 ha (retour au 
niveau de l’année 2016). 
La récolte 2017 décevante y est probablement pour quelque chose, 
avec la sécheresse qui a en effet durement touché la Belgique 
et le nord de la France. Nous supposons qu’il y a aussi eu une 
petite baisse aux Pays-Bas ; en ce qui concerne l’ensemble de la 
France, nous n’avons encore reçu aucune indication. 

C U LT U R E S  2 0 1 8  
Dans la plupart des cas, les précipitations de fin mars ont quelque 
peu freiné les semis 2018 en Belgique. 

Cependant, compte tenu des températures relativement élevées 
en avril et surtout en mai, la croissance et la maturation des plan-
tes de lin semblent malgré tout rapides, et les semis plus tardifs 
semblent de ce fait déjà totalement ou partiellement compensés 
(en termes de temps). 

L’état des parcelles est varié. Il y a eu beaucoup de précipitations, 
parfois très localisées et parfois sous la forme de violents orages ; 
mais de manière générale, la croissance des plantes se présente 
nettement mieux qu’en 2017. N’oublions cependant pas l’adage 
«c’est juin qui fait le lin», et attendons donc de voir ce que don-
neront les dernières semaines avant l’arrachage. 

R ECO N N A I S SA N C E  D E  L A S ÉC H E R E S S E  2 0 1 7  E N 
WA L LO N I E  
Entre-temps, la Wallonie a elle aussi progressé en ce qui concerne 
la reconnaissance de la sécheresse de 2017, même si cela concerne 
uniquement les pâtures temporaires et permanentes ainsi que le 
«lin-fibre». Ce dernier étant évidemment une bonne nouvelle !  

Au moment de sortir le présent numéro de Vlasberichten, nous 
n’avions pas encore connaissance de quelconques montants en ce 
qui concerne les indemnisations en Wallonie. Dès qu’il y aura du 
neuf à ce sujet, nous tiendrons bien évidemment les entreprises 
linières concernées informées en priorité. 

L E S  «  M A RC H É S  »   
Il y a relativement peu à signaler sur ce plan. Tant pour les fibres 
longues que pour les fibres courtes, la demande du marché reste 
relativement bonne, avec des prix de marché plus que corrects. 
Les stocks de fibres longues ont entre-temps continué de se 
réduire (et sont actuellement quasi nuls). Il reste dès lors à espérer 
une bonne croissance pour 2018, tant en volume qu’en qualité. 

Les chiffres pour la Belgique sont désormais aussi connus (jusqu’à 
avril 2018 compris, donc jusqu’à 2 mois d’une campagne 2017-
2018 complète). A côté, le chiffre d’affaires relatif (tonnage x prix 
de vente cumulé) en % par rapport à la base de référence 2008  
(année de référence culture 2008 – campagne 2008/2009), ainsi 
que l’évolution des emblavements belges par rapport à cette 
même année de référence.     

Bien évidemment, les courbes à côté ne tiennent pas compte 
de l’évolution relative des coûts (énergie, salaires, location des 
parcelles, amortissement des machines...) et/ou de modifications 
dans les droits au paiement sur cette période de 10 ans. 

FIBRES COURTES (BE)

FIBRES LONGUES (BE)
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Op 25 mei ll. werd, in aanwezigheid van een uitgebreid gezelschap 
van genodigden, de vlas/linnen-expositie FLAX DNA formeel 
geopend. 

Vele (de meesten) van onze lezers waren hier aanwezig, en niks 
kan natuurlijk de ervaring vervangen van een persoonlijke aan-
wezigheid, maar hierbij toch enkele belangrijke boodschappen 
en sfeerbeelden. 

De opening op 25 mei was uiteraard maar het voorspel, want de 
focus van de expo FLAX DNA was natuurlijk op de internationale 
bezoekers tijdens het lange en warme weekend van 26, 27 en 
28 mei. 

Een aantal kerngetallen schetsen het succes van dit event: 

Alhoewel de bezoekersaantallen wel sprekend en zeer succesvol 
mogen worden genoemd, moeten we ook “achter” deze cijfers 
durven kijken: niet alleen véél bezoekers, maar ook bezoekers 
uit de 4 windstreken (China, Vietnam, Japan, USA, Zuid-Ame-
rika, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Italië, 
Groot-Brittanië, …)  en vooral ook “opgetogen” bezoekers en 
hopelijk (nieuwe?) fanaten van vlas & linnen. 

De meeste hebben in direct contact hun bewondering en tevreden-
heid geuit, maar sommigen lieten ook tastbaarder bewijsmateriaal 
achter, zoals hierna moge blijken: 

Voor het enthousiasme en de verspreiding van de duurzame 
boodschap rond vlas en linnen doen we het uiteraard. De locatie 
in het Brugse Belfort bleek ook een voltreffer naar uitstraling en 
naar publieks-aandacht.

FLAX DNA - EEN HOOGMIS VOOR HET VLAS EN 
LINNEN IN BELGIË EN IN EUROPA!

 
 
 
DEPOORTERE NV 
 
Sinds 1925 toonaangevend ontwikkelaar en constructeur van zowel vlasoogstmachines als van 
vlaszwingelinstallaties! 
 
Door de jarenlange ervaring binnen de sector en de technische know-how van onze medewerkers 
heeft het bedrijf zich geprofileerd als belangrijkste speler binnen de activiteiten van het oogsten en 
de eerste bewerking van vlas. 
Waar ter wereld er vlas geteeld en verwerkt wordt komt men zeker onze machines tegen! 
 
Wij beschikken over een eigen studiebureau welke naast het uitwerken van projecten ook instaat 
voor nieuwe ontwerpen/prototypes. Klantspecifieke toepassingen kunnen gerealiseerd worden 
dankzij de kennis welke Depoortere NV door de jaren heen heeft opgebouwd. 
 
Indien gewenst kunnen wij ook totaaloplossingen aanbieden. 
 
Machines en installaties worden in een eigen atelier vervaardigd, waar een team van medewerkers 
beschikt over een modern machinepark en waarbij kwaliteit centraal staat. 
 
Onze oogstmachines en zwingelinstallaties dragen bij tot een meer economische verwerking van vlas 
en zijn sinds jaar en dag gerenommeerd omwille van hun degelijkheid, betrouwbaarheid en lange 
levensduur. 
 
Bij de studie van een vlaszwingelinstallatie streven wij er steeds naar om een klantvriendelijke 
oplossing te zoeken waarbij de optimalisatie van het zwingelproces steeds de leidraad vormt. 
 
Steeds wordt getracht om de machines nog verder te verbeteren, dit zowel op het vlak van capaciteit 
als van kwaliteit, waarbij wij rekening houden met de “gebruikers-ervaring” welke klanten ons 
kunnen aanreiken. 
Dit draagt bij tot de permanente innovatie van onze machines. 
 

 
Kortrijkseweg 105 
B-8791 BEVEREN-LEIE 
+32/56/73.51.30 
www.depoortere.be 
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O P E N I N G  O P 2 5  M E I  2 0 1 8 ,  I N  D E  
A A N W E Z I G H E I D  VA N  3 5 0  G E N O D I G D E N

Elk goed event heeft ook een kader nodig, best ingeleid door 
een aantal gastsprekers om hierin de juiste klemtonen te leggen. 

FLAX DNA was verheugd om als gastsprekers te mogen ver-
welkomen Dhr. Paul De Baere – Voorzitter Algemeen Belgisch 
Vlasverbond vzw, Dhr. Bart Depourcq – Voorzitter Confédération 
Européenne du lin et du chanvre, Mevr. Mieke Hoste – schepen 
leefmilieu van de stad Brugge en “last-but-not-least” Vlaams 
Minister-President Geert Bourgeois.

Minister-President Geert Bourgeois opende als laatste spreker 
ook formeel de tentoonstelling. 

Alle sprekers beklemtoonden het historische belang van vlas 
en linnen voor onze regio en de kansen van de vlasvezel in een 
moderne context van “duurzaamheid”, “ecofashion”, “circulaire 
economie”, en continue “innovatie”.   

De Belgische vlassector is trouwens perfect inschrijfbaar binnen 
de doelstellingen van de Vlaamse toekomstvisie “Visie 2050” met 
zijn transitieprioriteiten rond: 
• Circulaire economie 
• Industrie 4.0 
• Levenslang leren & kennis-economie  
• Duurzaamheid, energiebesparing en koolstofarme economie 

De troeven voor vlas/linnen en de bijhorende sectorspelers zijn 
duidelijk, we moeten ze nu ook durven gebruiken en hiervoor de 
nodige ambities formuleren. 

De aanwezige genodigden 
op 25 mei zullen een link 
ontvangen naar een uitge-
breide fotoreportage van 
het FLAX DNA-event, voor 
de overige lezers hierna een 
selectie van sfeer- en (meer) 
formele foto’s m.b.t. FLAX 
DNA. Met expliciete dank 
ook aan de zeer deskundige 
“skills” en het enthousiasme 
van onze event-fotograaf 
van “© Fotocode”.

Dhr. Paul De Baere

Dhr. Bart Depourcq

Mevr. Mieke Hoste

Minister-President Geert Bourgeois
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N.V. ATP CONSULTING S.A.

Gorterstraat 22
B-2000 Antwerpen/Anvers

Tel. 03/226.43.28
GSM 0475/26.58.69
atp.consulting@atpconsulting.be

Agri Consulting
Schadedossiers rampen

AgriPress
www.agripress.beDe ongeziene campagne ‘I LOVE LINEN’ op  

Britse bodem zit erop. Van 13 april tot zondag 13 mei  
jl. schreven 50 merken en meer dan 200 winkels  
Londen in bij de Club van Hoofdsteden van  
Europees linnen! 

«Met een stijging in de verkoop van 5 tot 20% naargelang de 
distributiecircuits, bereikte de campagne haar doelpubliek ; het 
ideale uithangbord om de kwaliteiten en troeven van de natuur-
lijke linnenvezel op het vlak van het milieu in de kijker te zetten 
en te voldoen aan de eisen van een verantwoorde consument» 
benadrukt Marie-Emmanuelle Belzung, directeur van de Europese 
confederatie van linnen en hennep (CELC).

Het warenhuis John Lewis, partner van I LOVE LINEN, verklaarde 
aan FashionNetwork-uk: «Dit alles leidt tot een recordweek voor 
linnenkleding, waar een stijging van de verkoop van 108% vast-
gesteld werd in vergelijking met vorig jaar.»

De campagne I LOVE LINEN, opgezet door de CELC met als epi-
centrum – de warenhuizen Peter Jones op Sloane Square en John 
Lewis in Oxford Street – breidde uit naar alle Londense wijken!

Van Jigsaw, The White Company, Brora, Jaeger en Vivienne 
Westwood; van Oska, Toast, Oliver Spencer, L.K. Bennet en 
Uniqlo; van Max Mara, tot 120% Lino… voor confectiemode 
voor dames, heren en kinderen. Van C&C Milano, De Le Cuona, 

I LOVE LINEN – LONDEN 2018 

Designers Guild, Mark Alexander en Timourous Beasties voor 
de meubelstof. Van Dragons of Walton Street en Skandium voor 
de concepts stores… Van de uitstalramen tot hun onlinestores 
en de digitale pure players Justine Tabak of Nellie Quats, al deze 
merken gaven de campagne I LOVE LINEN een boost met het 
risico hun eigen merchandising in de war te sturen.

Het sponsoren van de tentoonstelling “Fashioned from Nature” in 
het Victoria & Albert Museum, het Kanaal oversteken en daar een 
echt vlasperceel aanleggen in de Parade Ground van het Chelsea 
College of Arts en verkoopteams samenstellen van partnerboetieks, 
dat is de werking van de campagne I LOVE LINEN voor het grote 
publiek. Het uitgelezen moment om te bewijzen dat consumptie, 
cultuur en communicatie hand in hand kunnen gaan! 

Een campagne I LOVE LINEN waarvan de kalender het vanaf 23 
april mogelijk maakte om de verjaardag te vieren van het oprichten 
van het Fashion Revolution-collectief met hun engagement om 
verantwoord aan te kopen. Een verantwoordelijkheid die gedeeld 
wordt door de Europese linnenketen. 
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LE LIN A FAIT SA PROMOTION AU ROYAUME-UNI 

La lin n’a pas eu peur du Brexit. La fibre verte a terminé sa cam-
pagne du grand public par une escale au Royaume-Uni ; cette 
prise de parole s’imposait dans cette zone très consommatrice 
de la fibre, pour la mode comme pour la décoration. 

Durant la période du 13 avril au 13 mai le lin s’est présenté dans 
de nombreuses boutiques. Une campagne d’information a été 
menée en partenariat avec les grands magasins John Lewis et Peter 
Jones, sous la forme d’animations et de vitrines. Un parcours de 
lin a été concrétisé par un habillage de vitrines commun. 

Le lin Européen était le principal partenaire de l’exposition 
«Fashioned by nature» du Victoria & Albert Museum. L’exposition 
fixée principalement sur les liens entre la mode et la nature. Une 
thématique dans laquelle la fibre de lin, à l’empreinte écologique 
très vertueuse, s’est senti très à l’aise.  

Le potentiel et les qualités du lin ont également été des sujets 
abordés lors du dernier trimestre 2017, à l’occasion de workshops 
d’étudiants en troisième année de design textile du Chelsea 
College of Arts.   

N.V. ATP CONSULTING S.A.

Gorterstraat 22
B-2000 Antwerpen/Anvers

Tel. 03/226.43.28
GSM 0475/26.58.69
atp.consulting@atpconsulting.be

Agri Consulting
Schadedossiers rampen

AgriPress
www.agripress.be
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PROEFVELDBEZOEK VEZELVLAS
DONDERDAG 28 JUNI OM 18U TE HOUTEM (VEURNE)

Inagro organiseert in samenwerking met het Algemeen Belgisch Vlasverbond een bezoek aan de proef-
velden vlas.  Eerst wordt een bezoek gebracht aan de proefvelden gelegen te Houtem (hoek Drieko-
ningenstraat en Molenwalstraat).  Aansluitend zorgt Flanders Flax Family voor de uitzending van de  
WK voetbalmatch Engeland - België op groot scherm in het Spaans Kwartier in Izenberge.

PROGRAMMA

1 8 : 0 0 U  P RO E F V E L D  T E R  H O O G T E  VA N  H O E K  D R I E KO N I N G E N S T R A AT E N  
  M O L E N WA L S T R A AT I N  H O U T E M  ( V E U R N E )
  
  Bezoek vlasproefvelden Inagro

•  Rassen
•   Onkruidbestrijding
•   Ziektebestrijding
•   Groeiregulatie

1 9 : 4 5 U  ‘ T S PA A N S  K WA RT I E R ,  G RO E N E S T R A AT 1 4 ,  8 6 9 1  I Z E N B E RG E
  
  Drink en broodjes

2 0 : 0 0 U  VO E T BA L M ATC H  E N G E L A N D - B E LG I Ë  O P G RO OT S C H E R M  M E T D R A N K  
  A A N G E B O D E N  D O O R  F L A N D E R S  F L A X  FA M I LY

18:00 u: Hoek Driekoningenstraat-Molenwalstraat, Houtem (Veurne)
19:45 u: ‘t Spaans Kwartier, Groenestraat 14, Izenberge

Donderdag 28 juni om 18u

VO O R A F I N S C H R I J V E N  V I A D E  E - M A I L U I T N O D I G I N G  M E T I N S C H R I J V I N G S L I N K

WA A R ?

WA N N E E R ?

PRAKTISCH
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Zondag 24 juni
Dorpsraad Eede presenteert:

FOLKLORISTISCHE

17e
EDITIE

www.vlasdageede.nl
Contact: R. de Croock | (0031) (0) 117 49 26 59 | dorpsraadeede@zeelandnet.nl

Eede

FOLKLORISTISCHE VLASDAG EEDE 2017 WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: 

     VOLG 
DORPSRAAD EEDE 
OP FACEBOOK!

Co
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ed
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 D
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17 UUR
TREKKING 
LOTERIJ

GEZELLIG

TERRAS

KINDERACTIVITEITEN EN SPRINGKASTEEL

MUZIEK

HEERLIJKE WAFELS

EN ANDER LEKKERS...

vlasdag
VELE OUDE 

AMBACHTEN EN 

DEMONSTRATIES

doorlopend van 10 tot 17 uur
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NIETS UIT DIT BLAD MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT D.M.V. DRUK, FOTOKOPIE OF 
WELKE WIJZE OOK, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER

LA MULTIPLICATION ET/OU LA DIVULGATION DU CONTENU DE CE MAGAZINE, ENTIÈRE OU PARTIELLE, PAR IMPRESSION,
PHOTOCOPIE OU AUTRES MOYENS, EST INTERDITE SANS CONSENTEMENT PRÉALABLE ET ÉCRIT DE L’ÉDITEUR

PERSONALIA 

GEBOORTEN

OVERLIJDENS

Op zaterdag 19 mei 2018 is jonge vlasser

Ann-Sofie DECALUWÉ  uit Olsene gehuwd met  Jeroen MOENECLAEY uit Poperinge.

Ann-Sofie is de dochter van onze vakgenoot dhr. en mevr. Erik en Christine Decaluwé-Derycke  
(vlasbedrijf DELINCO NV te Olsene).

Wij wensen het koppel, hun ouders en hun familie van harte proficiat en veel geluk!

WELCOME
LITTLE MAN

We vernamen de geboorte op 19 maart 2018 van EMIEL,  
zoontje van jonge vlasser Stijn en Rosemarie Lapierre – De Clerck.

 
Emiel is kleinzoon van onze vakgenoot 

dhr. en mevr. Marc & Anne-Marie Lapierre - Snauwaert, 
en neefje en petekind van jonge vlasser Frederic Lapierre.

 Aan de ouders, grootouders en familie bieden wij onze hartelijke gelukwensen aan !

WELCOME
LITTLE MAN

We vernamen geboorte op 8 april 2018 van GAUTHIER,  
zoontje van onze vakgenoot Lode en Caroline Devos – Oost 

(vlasbedrijf DEVORO bvba te Oostrozebeke).
 

Gauthier is kleinzoon van onze gewezen vakgenoot dhr. Wilfer Devos.
 Aan de ouders, grootouders en familie bieden wij onze hartelijke gelukwensen aan !

We vernamen het overlijden van MEVROUW DENISE CREUPELANT, weduwe van Walter Huysentruyt.
Geboren te Sint-Katrien op 18 oktober 1938 en er overleden op 27 maart 2018.
Ze was de moeder van tv-kok Piet Huysentruyt, en stichtte een halve eeuw geleden, met haar man 
Walter, linnenbedrijf Huysentruyt Textiles in Kuurne. Ze was trouw lid van De Vrienden van het Vlas.
De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op zaterdag 31 maart 2018 in de Sint-Katharinakerk 
te Kuurne.
Aan de familie en vrienden van de overledene bieden wij onze gevoelens van oprechte deelneming aan.

We vernamen het overlijden van de heer ROGER CALLENS, weduwnaar van Mevrouw Claire Marie 
Declercq (†1996).
Geboren te Lauwe op 19 januari 1930 en overleden te Menen op 7 april 2018.
Roger Callens was de bezieler en oprichter van de vlasgroothandel CALLIN nv, eertijds in Lauwe nu 
gevestigd te Moeskroen, en sinds 1983 lid van het Algemeen Belgisch Vlasverbond.
De plechtige eucharistieviering heeft plaatsgehad op zaterdag 14 april 2018 in de St.-Bavokerk te Lauwe.
Aan de familie en vrienden van Roger bieden wij onze gevoelens van oprechte deelneming aan.

We vernamen het overlijden van mevrouw GEORGETTE CLUYSE, geboren te Orchies (Frankrijk) op  
2 maart 1930 en overleden te Dendermonde op 10 april 2018.
Georgette Cluyse was de weduwe van onze gewezen vakgenoot Julien Michels (†1996) en de moeder 
van onze vakgenoot Lionel Michels (vlasbedrijf MICHELS Lionel bvba te Grammene, Deinze).
De plechtige uitvaartliturgie heeft plaatsgevonden op donderdag 19 april 2018 in de Sint-Jan Baptistkerk 
te Deinze-Grammene.
Aan Lionel en aan de familie en vrienden van Georgette bieden wij onze gevoelens van oprechte 
deelneming aan.

We vernamen het overlijden van de heer JULIEN LEIN, echtgenoot van mevrouw Rachel Kerkhof.
Geboren te Moorslede op 1 juli 1927 en er overleden op 20 april 2018.
Hij was gewezen gids van het Vlasmuseum Kortrijk en trouw lid van De Vrienden van het Vlas.
De begrafenis heeft plaatsgehad op vrijdag 27 april 2018 in de St-Martinuskerk te Moorslede.
Aan de familie en vrienden van de overledene bieden wij onze gevoelens van oprechte deelneming aan.

We vernamen het overlijden van de heer ARTHUR LEGEIN, echtgenoot van mevrouw Bérengère Debusseré.
Geboren te Kortrijk op 6 juni 1949 en overleden te Veurne op 26 april 2018. 
Hij was trouw lid van De Vrienden van het Vlas.
De begrafenis heeft plaatsgehad op vrijdag 4 mei 2018 in de St-Niklaaskerk in Oostduinkerke.
Aan de familie en vrienden van de overledene bieden wij onze gevoelens van oprechte deelneming aan.

We vernamen het overlijden van de heer MICHEL DEPOORTERE, echtgenoot van mevrouw Jacqueline 
Dejagere. Geboren in Beveren-Leie op 19 mei 1931 en overleden in Benissa (Spanje) op 23 mei 2018.
Michel Depoortere was bestuurder van nv Depoortere (constructeur van oogstmachines en zwingel- 
installaties voor o.a. vlas ; lid van het ABV) en bestuurder van nv Vlamalin.  
Hij was ook trouw lid van de Vriendenkring Vlasmuseum Kortrijk.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 2 juni 2018 in de Sint-Jan de Doperkerk te Beveren-Leie.
Aan de familie en vrienden van de Michel bieden wij onze gevoelens van oprechte deelneming aan.

HUWELIJK

We vernamen het overlijden  
van onze gewezen vakgenoot

    

de heer

GERARD
VAN LAEKE

weduwnaar van  
mevrouw Margriet Lybaert (†2013),

en gewezen lid van het  
Algemeen Belgisch Vlasverbond.

Geboren te Sint-Jan-in-Eremo op  
4 oktober 1919 en overleden op  

13 maart 2018.

Gerard Van Laeke was de vader van onze  
vakgenoot Stani Van Laeke  

(vlasbedrijf VAN LAEKE bvba  
te Sint-Jan-in-Eremo).

De uitvaartdienst heeft plaatsgehad  
op 17 maart 2018 in de  

Sint-Laurentiuskerk van Sint-Laureins.

Aan Stani en aan de familie en vrienden van de 
Gerard bieden wij onze gevoelens van oprechte 

deelneming aan.


