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BORSTELS & MEULEBEKE
IN 130 JAAR VAN AMBACHT TOT INDUSTRIE
DE STAMBOOM VAN MEULEBEEKSE BORSTELMAKERS
De Gouden Leeuw, de Molen, het Hoefijzer, de Tijger, … ooit de trotse
namen van lang vergeten borstelbedrijven. Camiel Vandevondele (18621929), stichter van de brouwerij Vondel en borstelfabrikant mag, als
rasondernemer, terecht de stamvader genoemd worden van de
Meulebeekse borstelnijverheid die tot op vandaag nog altijd sterke
uitlopers kent. Zelf blijft hij ongehuwd, maar de stamboom die hij nalaat
aan Meulebeekse borstelmakers en ondernemers is echter
indrukwekkend.
Eduard Blaton, een leeftijdsgenoot, is zijn rechterhand die het echter
algauw voor bekeken houdt en zelf in 1895 een borstelfabriekje start.
Filip Bouckaert, een directe verwant, is vandaag een vijfde generatie
werkzaam als borstelmaker voor industriële toepassingen.
Deze Eduard Blaton zal op zijn beurt de werkgever zijn van Adolf en
Georges Christiaens, die o.a. later het Meulebeeks bedrijf Vitalo zal
oprichten, vandaag een wereldspeler op het vlak van toelevering van
kunststofonderdelen.
Ook Aloïs Verhelst, die als loopjongen begon, zal zelf een activiteit
starten vanuit de brouwerij-borstelmakerij. De familie Pauwels en het
bedrijfje de Tijger van het trio Mestdagh-Loncke-Belaen hebben ook in
het succes gedeeld.

De familie Carpentier, de kuipers, staan dicht bij het hout en zullen in
1896 zich aan borstels en borstelhouten wagen. Een bedrijvigheid die na
de tweede wereldoorlog nog even door Georges Carpentier zal
voortgezet worden. Carpentier blijft in Meulebeke nog altijd een begrip.
Izegem blijft wel dé borstelstad maar ook Meulebeke speelde mee.
De 19de -eeuwse ondernemers hebben in een landelijke gemeenschap
de basis gelegd voor een bedrijvigheid die zijn weg gevonden heeft op
de wereldmarkten maar toch lokaal verankerd blijft. Getuige daarvan
deze erfgoeddag.

Deelname is gratis
28 april 13u. 30 - 17u.
Terreinen Moerman
Tieltstraat 21
Erfgoeddag is gratis.

PRAKTISCH

ERFGOEDDAG 2019 IN MEULEBEKE
EEN DRIELUIK
VAN BOOM TOT BORSTEL. DE TENTOONSTELLING
Blaton & Bouckaert, Moerman, Christiaens, Carpentier, Pauwels,
Loncke-Belaen-Mestdagh, Verhelst,... een wandeling door de lange
geschiedenis van de borstelnijverheid in Meulebeke met film, foto's en
interviews.
NV MOERMAN. DE RONDLEIDINGEN.
De vaardigheid en kennis van gedreven ondernemers en hun
werknemers staan geschreven in gebouwen en installaties van de firma
Moerman. De vrijwilligers van Mulenbeca en werknemers van Moerman
vertellen over de geschiedenis van het bedrijf en de nijverheid in
Meulebeke. Een unieke kijk in een uitzonderlijk bedrijf in het hart van
Meulebeke.
Er zijn rondleiding voorzien op de terreinen van Moerman en voor de
tentoonstelling. Ze starten vanaf 13u.30, telkens om het half uur en
duren ongeveer 1 uur. De laatste rondleiding start om 17u.
EN... ONTMOETING BIJ EEN GLAS
Na de rondleiding kan elke deelnemer aan de rondleidingen genieten van
een van de 8 variëteiten van Klondiker, het merk van onze Meulebeekse
huisbrouwerij. Dirk Cnockaert stoft onze droge keel af. Voor iedere
deelnemer is er 1 gratis consumptie.

ERFGOEDDAG 2019 IN MEULEBEKE
EEN SAMENWERKING.
Met dank aan het borstel - en
schoeiselmuseum van Izegem.

