
VVB Bachten de Kupe heeft de VVB 
afdeling Westkust nieuw leven 
ingeblazen en tot een van de grootste 
VVB-afdelingen van Vlaanderen 
gemaakt.

Dit is mogelijk geweest door het 
leiderschap, het initiatief, de 
doorzetting, overtuigingskracht, energie 
en gedrevenheid van onze voorzitter. 

Bij gelegenheid van deze lustrumviering 
is het niet meer dan normaal dat Gaby 
voor deze 5 jaar belangeloze inzet, onze 
grootste dank verdient. En de voorzitter, die zag dat het goed was

5 jaar VVB Bachten de Kupe
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HISTORIEK

In 2013 werd Gaby Vandromme 
gevraagd VVB Westkust nieuw 
leven in te blazen. 

VVB Bachten de Kupe werd 
geboren en Gaby sloeg de maat..



En de voorzitter, die zag dat het goed was
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2013
Toen waren we nog jong en mooi…. de 
stichting VVB Bachten de Kupe was een feit. 



VVB Bachten de Kupe speelde het klaar 

om per jaar een viertal causerieën,
2 gegidste daguitstappen

1 volks Elfjulifeest, 
busreis naar het ANZ,

een Instuif met voorstelling Jaarprogramma,

te organiseren



kwam daar ook nog bij

een tweedaagse Erfgoeddag
deelname vlaggenactie Ronde van Vlaanderen
en niet te vergeten: de 1e Lustrumviering 

We kregen heel wat medewerking van DF Doornpanne, 
en Vl@s Oostduinkerke en Vl@s Koksijde. Samenwerking 
met VtbKultuur is gestart.





2013

29 maart: Erik DEFOORT - Het flamingantisme 
voorbij

28 juni: Jef Turf - Links en flamingant

27 september: Theo FRANCKEN - De Belgische 
monarchie, zin en onzin

25 oktober: Peter DEDECKER - kraakt het ACW de 
schatkist?



2014
7 februari: Erik Stoffelen - Splitsing 
van de Sociale zekerheid

28 maart: Carl Devos - vooruitblik 
op de verkiezingen

28 november: Etienne Vermeersch 
- Vlaamse identiteit in een 
globaliserende wereld





2015

6 februari: Remi VERMEIREN - 
Vlaamse onafhankelijkheid: recht, 
behoefte, noodzaak

29 mei: Rik VAN CAUWELAERT: 
een jaar centrum-rechts: een 
kritisch bilan

13 november: Marc 
DESCHEEMAECKER - De 
politieke cenakels van de NMBS



18 september - Urbain Vermeulen
… en hij stuurde zijn kat



2016

12 februari: Mia DOORNAERT- De Arabische lente 
en het islamitisch geweld

27 mei: Willy DE WAELE: de 6e staatshervorming, 
een zegen of een ramp?

23 september: Jules GHEUDE - Vlaamse vrienden, 
laats ons scheiden

11 december: Bart MADDENS - De Maddens-
doctrine en de toekomst





2017

10 februari: Wim VAN ROOY: 
Waarover men niet spreekt

19 mei: Lucas VAN DER TAELEN: 
De grote verwarring

22 september: VUYE & WOUTERS: 
Sleutels tot ontgrendeling

17 november: Hans BONTE: Hoe 
veilig is Vlaanderen?





2018

9 februari: Jean-Marie 
DEDECKER - Vrank en 

Vrij, samen met de 
jaarlijkse Instuif en 

voorstelling van ons 
Jaarprogramma 2018



NOG TE VERWACHTEN:

1 juni: Ivan OLLEVIER: De Brexit en de gevolgen 
voor Vlaanderen

5 oktober: Bahattin KOCAK, De moeilijke integratie 
van de Islam in Vlaanderen

16 november: Carl DEVOS - van Dorpstraat naar 
Wetstraat : analyse



De VVB  
Veldtochten

van 2013 tot en met 2018

Van  Nieuwpoort, over Diksmuide,  via Klerken, 
Mesen, Passendale, Hill 60, Poperinge tot Ieper













VVB  Over de 

Schreve

van 2015 tot ?
Hondschoote, Kassel, Belle, 
Sint Omaars en varen in de Klaarmares,
Arnèke, Rubroeck, Broekseele, Terdegem,
en straks
Gravelingen, Ekelsbeke, Petit Fort Philippe

smullen in:
Den Goedendag, In den Boerenweg,
het Kasteelhof, de Auberge du Noordmeulen en het 
Wouwenberghof



















Ons 
Elfjulifeest

van 2013 tot heden
Met 100 deelnemers in 2013, uitgegroeid tot een echt 
volks feest met in 2017 174 deelnemers. In 2018 wordt 
de kaap van 200 gehaald?

Met medewerking van DF Doornpanne, Vl@s Koksijde en 
Oostduinkerke en vtbKultuur. Onder auspiciën van het 
gemeentelijk Elfjulicomité.

Formule? landelijk buffet en “Liederen uit de Lage 
Landen”, meezingers en kleinkunst.























En dan was er De Ronde van Vlaanderen

…. om vlaggen en vlaggetjes dapper aan 
de man te brengen.





De VVB-
Erfgoeddag

WAARVAN WIJ ER 2 MAAKTEN
Met de voortreffelijke en zeer gewaardeerde hulp van 
Vl@s Koksijde, die zijn koks en kokkinnen uitleenden, 

De allereerste vrouwelijke paardenvisser, Nele Bekaert, 
ons zeer sympathiek VVB-lid, stal de show.

Greta Derieuw en Dirk Kesteloot waren natuurgidsen van 
dienst.





de jaarlijkse INSTUIF

Eindejaarsreceptie met 
voorstelling van ons 
jaarprogramma, al of niet 
gecombineerd met een spreker 
(Bart Devalck, Bart Maddens/
Jean-Marie Dedecker)

Zeer bescheiden begonnen, maar 
uitgegroeid tot een evenement 
met grote belangstelling van 
leden en sympathisanten





Familiefoto met de meter en de peters

Eerste optreden: voorstelling van het bestuur

KERS OP DE VVB-TAART

De oprichting van JONG VVB Bachten de Kupe

Met gepaste trots werd de jongerenafdeling boven 
de doopvont gehouden. De toekomst is verzekerd! 
Een pluim op de hoed van de voorzitter.


