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Tuileboomstraat 12 B
Sint-Eloois-Winkel
Gsm 0475 / 80 77 71

www.vloerendemaiter.be

Timmer- en schrijnwerk
Eigen fabrikatie van PVC ramen, deuren,
veranda's, sierluiken en muggenramen
Verkoop van planchetten, vouwdeuren,
rolluiken, vensterbanken, dakgoten, . . .

bvba VORMEZEELE
Polenstraat 19, 8840 Staden - Oostnieuwkerke
Werkplaats: 1e Jagerstraat 4

Tel 051 / 24 87 74    Gsm 0475 / 37 34 15

NOORDLAAN 1  -  8820   TORHOUT
Tel. 050/23.07.70      Fax  050/23.07.71

www.manwest-vlaanderen.be
e-mail : info@manwest-vlaanderen.be

WEST-VLAANDEREN

Maandag: 09u00 – 12u00 en 14u00-18u30
Dinsdag:  09u00 – 12u00 en 14u00-18u30
Woensdag:  09u00 – 12u00 en 14u00-18u30
Donderdag:   14u00-18u30
Vrijdag:  09u00 – 12u00 en 14u00-18u30
Zaterdag:  09u00 – 12u00 en 14u00-18u00

Gullegemsestraat 52 A  - 8880 Sint-Eoois-Winkel
Gsm 0468 / 006.049
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een goede oplossing in het verschiet. We 
zijn aan het onderhandelen met privé per-
sonen én het Ledegemse gemeentebestuur 
om tot een goede oplossing te komen waar-
bij verschillende partijen wel kunnen va-
ren. Mocht die er alsnog niet snel genoeg 
komen, denken we voor 2020 aan de orga-
nisatie van een paar Winkel Koerse pop-up 
cafés op locatie.  We komen er zeker uit!
 
Wat Winkel Koer-
se zelf  betreft, wil-
len we dit jaar nog 
professioneler te 
werk gaan. Die-
renwelzijn en vei-
ligheid voor ieder-
een blijven daarbij 
primordiaal.

We trokken deze 
zomer met een 
volle bus bestuurs-
leden, paardenei-
genaars en jockeys 
naar het Neder-
landse Warmond. 
Dat is één van de 
meer dan 30 ge-
meentes waar ze elk jaar een soortgelijke 
wedstrijd als de onze organiseren. Het zat 
er piekfijn in elkaar en wie meer wil weten, 
moet zeker surfen naar hun website www.
kortebaandraverijen.nl.

Twee zaken willen we dit jaar al introduce-
ren bij ons. Ten eerste zullen de paarden na 
hun rit niet langer via de Tuileboomstraat, 
de Kortrijksestraat en de Klein Harelbe-
kestraat terugkeren naar de startplaats. Dat 
gebeurde in feite onbeschermd en buiten 
het zicht van de juryleden en het bestuur. 
Vanaf dit jaar keren alle paarden na elke 
wedstrijd in formatie terug naar hun stal-

Beste vrienden van Winkel Koerse

Het is voor mij een eer om dit jaar in onze 
prachtige Krant even met jullie te mogen spre-
ken over het heden en de toekomst van onze 
unieke paardenkoers op straat. Voor mij en de 
rest van onze bestuursploeg wordt dinsdag 8 
oktober weer een topdag. Ik durf zelfs spreken 
van een “Zaligen Hoogdag” die we iedereen – 
zowel mens als dier - die dag willen bezorgen. 
Het zou dan geweldig zijn mochten we voort-
aan elkaar op Winkel Koerse steevast begroe-
ten met “Zaligen Hoogdag”!

Iedereen weet waarschijnlijk al dat ons lo-
kaal op de huidige locatie verdwijnt. Dat 
zal in het najaar gebeuren. We plannen een 
afscheidsfuif  en die komt er op vrijdag 8 
november. Het lokaal De Oude Smisse en 
vooral de berging in ‘t Stofoasiekot brachten 
ons heel wat soelaas de jongste jaren. De uit-
gebreide veiligheidsmaatregelen die we elk 
jaar nemen, zorgen voor een groot arsenaal 
aan materiaal. Die stockeringsruimte ver-
dwijnt maar we kunnen (tijdelijk) de schuur 
gebruiken op den Ast. Een grote dank dan 
ook aan de eigenaars ervan.

Het verdwijnen van ons lokaal zorgt voor 
meer kopzorgen. De vergaderruimte en dé 
ontmoetingsplaats voor de vele vrienden 
van Winkel Koerse zal er niet meer zijn. 
Weet dat we elk jaar op Winkel Koerse meer 
dan 2500 drankbonnen weggeven aan de 
deelnemende wijken en wijkburgemeesters 
voor hun straatversiering, andere winnaars, 
deelnemers, medewerkers en hoofdsponsors.  
De ultieme winnaar van de straatharddrave-
rij bezorgt de inwoners een wijkfeest met een 
waarde van 1000 euro. Ook de heel mooie 
opbrengst van ons cafeetje die dag verdwijnt.

Mocht elke uitgegeven drankbon ons dan 
ook effectief  2 euro gaan kosten, zitten we 
binnen een paar jaar met een heel zwaar fi-
nancieel probleem… Maar ook hier ligt er 

Groene Jagerstraat 15
8880 Ledegem

M 0476 / 29 33 02

Voorwoord van de voorzitter                                                    Krist Vandemoortele

plaats via de Gullegemsestraat zelf.

Ten tweede zullen we zowel bij de troostings-
finale als de grote finale het Nederlandse 
systeem toepassen waarbij de winnaar twee 
keer moet zegevieren. Dat houdt in dat elke 
combinatie straks zowel aan de linker- als 
aan de rechterkant zal starten. Wanneer ze 
beiden één wedstrijd winnen, komt er nog 
een beslissende derde race om de uiteinde-

lijke winnaar te bepalen. Het zal de spanning 
zeker opdrijven zonder evenwel in te boeten 
aan de veiligheid van mens en dier. Ook de 
bookmakers zorgen voor een duwtje in de 
rug zoals je verder in deze Krant kan zien. 
We willen de finales van onze jaarlijkse Win-
kel Koerse graag op een climax zien eindi-
gen. Jammer genoeg moeten we daarom (dit 
jaar) onder tijdsdruk afscheid nemen van de 
Winkel Koerse Junior Jump.
 
Rest mij nog het volgende: we duimen voor 
droog weer, spannende wedstrijden en zeg-
gen nu al een “Zaligen Hoogdag” aan ieder-
een die naar Winkel Koerse afzakt !

ZONNEPANELEN – VERWARMING – AIRCO - GEOTHERMIE 

SunTronics 

www.suntronics.be
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nieuwe verkaveling 

'STeene MOlen'
Steene Molenstraat in Sint-eloois-winkel

Leggen wij samen de eerste steen van uw nieuwe woning in de Steene Molenstraat ?  Een nieuwe zijstraat
van de Gullegemsestraat waar sinds 1857 de 'Paardekoers aan de Steene Molen' plaats vindt !

✓  12 prachtige ruime nieuwbouwwoningen

✓  Ruime percelen grond van 300 tot méér dan 550 m2

✓  BEN woningen (Bijna Energie Neutraal)

✓  Te koop zowel casco als afgewerkt (casco= water en winddicht)

✓  Kunnen actief gekoeld worden !!

✓  Gebouwd in 2 fases :

 fase 1 is woning 3/4/5/6/7/8 en 9    afgewerkt 01/01/21

 fase 2 is woning 1/2/10/11 en 12     afgewerkt 01/08/21

           w
oning 3/4/7/9 reeds verkocht 

✓  Verkoop rechtstreeks van bouwheer  ( krist 0479/305.491 )

WIN

2 VIP TICKETS

TWV 100 EUR !

surf naar 'www.belipro.be'

en maak kans op de 2 x 2 pers

VIP-arrangementen

voor de paardenkoers !

vanaf 11u ontvangst,

shuttle en lunch

all-in contact en info 0479 / 305.491 

www.belipro.be
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"
Straatbewoonster aan het woord                      Lucienne Desmedt 

“Het wonen bij de start 
van de “oude” Winkel 
Koerse zorgde er voor 
dat het die dag altijd 
“den zoeten inval” was” 
lacht Lucienne. “Wie 
ons kende, wist dat de 
koffie met de koekjes 
op kermisdinsdag altijd 
klaarstonden. Echt veel 
overlast hebben we van 
de koers nooit gehad. 
Uiteraard liepen er altijd 
een aantal rond die ferm 
boven hun theewater 
waren maar dat was heel 
normaal hé… 

Wat ik wel geweldig 
mis, is die echte 
ambiance van vroeger. 
Iedereen zag toen de paarden wel 
degelijk passeren en leefde ook enorm 
mee. Veldwachter Gerard Breughe had 
de grootste moeite om even verder op 
de hoek van de Kortrijksestraat en de 
Gullegemsestraat het volk in bedwang te 
houden als de paarden er aan kwamen.

Nu zijn er veel die de paarden helemaal 
niet meer zien. Het bestuur van Winkel 
Koerse doet zeker zijn best om er 
nog veel ambiance in te steken maar 
het parcours en de sfeer van vroeger 
komen niet meer terug. Wat er voor 
mij wel altijd mag blijven, zijn de 
boerenpaarden op straat. Ik kan daar 
echt geweldig van genieten.

De jongste jaren ga ik eerst met mijn 
dochter Hilde eten en lopen we het ganse 
parcours op en neer. En uiteraard doen we 
hier en daar een babbeltje want dat hoort 
er echt bij. 

Vorig jaar 
was er ook 
Kroegentocht 
en daar ben 
ik met mijn 
v r i e n d i n n e n 
Anna en 
Maria naar 
toe geweest. 
Het gebeurt 
wel vaker dat 
we op zondag 
samen op pad 
gaan” weet 
Lucienne die nog regelmatig gaat fietsen in 
de gemeente. “Daarnaast doe ik mee aan de 
activiteiten van Okra, werk ik graag in de 
tuin en vul ik woordzoekers in”.

“Voor mij mag Winkel Koerse zeker nog 
heel lang blijven bestaan. Trouwens, de 
voetballers van de NAR mogen al vele 
jaren die dag onze garage gebruiken om 
er tijdens en na Winkel Koerse een feestje 
te bouwen. Het is er altijd leute en plezier 
tot in de vroege uurtjes. En dat moet 
kunnen want er is maar een keer in een 
jaar Winkel Koerse!”. 

Lucienne Desmedt 
(88) woont al sinds 
Pasen 1955 in de 
Gullegemsestraat. 
Ze was gehuwd 
met herenkapper 
Silvère Martin 
die zes jaar terug 
overleed. “Winkel 
Koerse is niet meer 
zoals vroeger maar 
we genieten er nog 
elke keer opnieuw 
van.”

De van geboorte Gullegemse Lucienne 
kwam door haar tante Honorine Decock 
in Sint-Eloois-Winkel wonen. “Zij was de 
moeder van Germain en Romain Desmedt 
en grootmoeder van Nico (die vorig jaar 
in onze Krant van Winkel Koerse stond 
nvdr) en overhaalde ons om in 1951 naar 
Kapelle te komen wonen. Silvère en jij 
moeten naar hier verhuizen want we 
hebben hier een coiffeur te kort” vertelde 
ze. “We hebben niet lang getwijfeld en 
verhuisden vanuit Wevelgem - waar we bij 
de ouders van Silvère inwoonden - naar 
Winkel. Eerst huurden we een huis naast ’t 
Kruiske (de huidige Chaplin nvdr) om wat 
later ons eigen huis te bouwen. Zelf  werkte 
ik in die tijd nog als ponser bij Solentex in 
Kortrijk. Toen in 1962 onze dochter Hilde 
geboren werd, bleef ik thuis. Zij huwde met 
Winkelnaar Philiep Declercq en is de trotse 
mama van Saar en Hanne en zelf  al de oma 
van Nora, Ides, Lea, Elma en nummer 5 is 
op komst” zegt Lucienne heel trots.

“De tijden van vroeger komen niet meer terug!”

Met de steun van : 
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Izegem-Bosmolens
Meensesteenweg 206, 8870 Izegem, 051 33 53 80
izegem-bosmolens@bnpparibasfortis.com

Ledegem
Stationsstraat 26, 8880 Ledegem, 056 54 05 50
ledegem@bnpparibasfortis.com

Ondernemersbank Zuid-West-Vlaanderen
Waterpoort 1, 8500 Kortrijk,  056 23 62 60
ondernemersbankcentre.zuid-west-vlaanderen@bnpparibasfortis.com 
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Circulatieplan Winkel Koerse

Organisatie
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"
Nieuw circulatieplan voor meer veiligheid tijdens Winkel Koerse 

“We waren al een tijdje op zoek naar een 
oplossing om de veiligheid tijdens Winkel 
Koerse te verhogen” stelt voorzitter 
Krist Vandemoortele “Met het nieuwe 
circulatieplan hopen we twee keer te 
scoren. Zowel naar veiligheid toe als naar 
diervriendelijkheid”.

“Tot verleden jaar keerden de deelnemers 
na hun wedstrijd onbewaakt en 
onbeschermd terug naar de stalplaats” 
schetst de voorzitter “Dat gebeurde via de 
Tuileboomstraat, de Kortrijksestraat en 
de Klein-Harelbekestraat uit het oog van 
de jury en het bestuur en op straten waar 
geen zand lag. Dit was dus zonder meer het 
meest gevaarlijke stuk van het parkoers dat 

paard en driver moesten afleggen. 
Vanaf nu keren alle deelnemers terug van 
de verzamelplek na de aankomst via de 
Gullegemsestraat naar hun stalplaats. 
Zonder twijfel een grote stap vooruit 
naar diervriendelijkheid toe en dubbel 
zoveel paarden te zien in de straat voor de 
toeschouwers!”.

“Daarnaast zullen er op die manier minder 
wegomleggingen zijn en dus veel minder 
inwoners hinder ondervinden van Winkel 
Koerse. Zo kunnen de bewoners van de 
Tuileboomstraat, de Kortrijksestraat en 
de Klein-Harelbekestraat tijdens Winkel 
Koerse hun woning altijd bereiken. Er 
zal dan ook geen gevaar meer zijn van 

voorbijkomende paarden die wel eens in 
een voortuintje bleven haperen…”

We stippen graag ook nog eens de volgende 
(parkeer)mogelijkheden aan :

Fietsenstalling in de Smissestraat (ter hoogte 
van “Be Casual”-bord)

Extra parkings aan De Hoogte (zijstraat van 
de Tuileboomstraat) en overkant bakkerij 
KriLien (als het weer het toelaat)

Taxistelplaats Taxi Leiedal (tel 056/498.498) 
aan de kop van de Olympialaan en aan het 
Rond Punt

Sanitair-verwarming
Ventilatie

Elektriciteitswerken
Zink- & asfaltwerken

Kapelstraat 44  -  Sint-Eloois-Winkel
Tel. 056 50 09 21   -   Fax  056 50 49 01 

www.akebo.be

UW BEVEILIGINGSSPECIALIST
Erkend door de verzekeringsmaatschappijen
INCERT: C-06002

Tel. 056 / 50 28 65        email: info@akebo.be
Izegemsestraat 9       8880 Sint-Eloois-Winkel
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Winkel Koerse Wijkburgemeesters       

De organisatoren van Winkel Koerse pakken 
voor de 163ste editie van Winkel Koerse voor 
de achtste keer uit met een unieke wijkenwed-
strijdformule. Naast een eigen bord in de straat 
krijgt de winnaar een heus wijkfeest aangebo-
den. “Dit jaar pakken we uiteraard weer uit met 
een grootse supporterswedstrijd” weten Yves 
Seurynck en Sam Viaene. “We stellen vast dat 
de betrokkenheid van de straten en wijken elk 
jaar groter wordt. Net als de voorgaande jaren 
krijgt de winnende wijk een "spetterend buurt-
feest" aangeboden van ons!”.
 

We zoeken de mooist versierde wijk !
 
“Het doet ons als bestuur dan ook veel deugd 
dat de samenwerking om onder meer de straat 
te versieren (h)echte vriendschapsbanden 
smeedt onder de bewoners” vertelt voorzitter 
Krist Vandemoortele “Ons doel is om alle in-
woners van onze mooie gemeente te betrekken 
bij Winkel Koerse en dat lukt zeer goed! Ook 
dit jaar belonen we alle straten die een inspan-
ning doen met een natura prijs in de vorm 
van drankbonnen voor ons lokaal De Oude 
Smisse en de cafés op het parkoers. Alle wijken 
krijgen van ons op Winkel Koerse een pakket 
drankbonnen mee. Santé!”.  

De jury zal elke straat en wijk bezoeken !
 
Een team van onze eigen specialisten in decora-
tie en versiering gaat dit jaar op pad op vrijdag 
5 oktober tussen 13 en 17 uur om alle straten 
en wijken een bezoek te brengen. Gelieve daar 
zeker rekening mee te willen houden als jullie 
van plan zijn om “op het laatste moment” jul-
lie versiering aan te brengen. Daarnaast wij-
zen we er ook op dat – net als de voorgaande 
jaren – de versiering graag weer opgeborgen 
wordt tegen 1 november aanstaande.

De winnende wijk krijgt
super feestje aangeboden !

         De nummers en straten van de Winkelse wijken
1 Gemeentepersoneel
2 Bunderhof
3 Gullegemsestraat Arbeidershuis tem 181
4 Lendeleedsestraat
5 Klein Schardauw
6 Stenen Stampkot 
7 Kortrijksestraat 1 tem 31
8 D’Hoogte 
9 Gullegemsestraat Rondpunt tem Arbeidershuis
10 Kuipebosstr., Nachtegalenlaan, Kortrijksestr. 31-35, Kl. Izegemsestr. 59-63, Steenbeekpad
11 Vlaschaardlaan
12 Sint-Hubrechtsplein, Kerkplein 
13 Kapelstraat 
14 Koning Boudewijnlaan deel I, Sint-Michielsplein 
15 Oekensestraat, Knokstraat
16 Gullegemsestraat 1 tem Rond Punt
17 Beurtemolenstraat, Driemastenstraat, Gullegemsestraat 181 tem einde
18 Rollegem-Kapelsestraat 1 tem 33
19 Dorpsplein 
20 Tuileboomstraat vanaf 11, ‘t Lindeke 
21 Smissestraat vanaf lichten tot aan 46
22 Groene Dreef, Izegemsestraat vanaf Leugenstraat tot Groene Dreef
23 Terscheurenlaan  
24 Moorseelsestr., Demansdreef, Karnemelkhofstr., Rollegemkapelsestr. vanaf brug
25  Kleine Izegemsestraat 1 tem 58, Leugenstraat 
26 Familie Devosstraat, Rozenplein 
27 Schardauwstraat, Vlinderbeekstraat, Izegemsestraat vanaf Groene Dreef
28 Kasteelstraat, Kerkstraat 
29 Olympialaan 
30 Boerderijstraat 
31 Koning Boudewijnlaan deel II
32 Gootstraat, Sint-Katharinastraat, Sint-Katherinepad, Oude Lendeleedsestraat 
33 Smisseknok, Klein Harelbekestraat
34 Burgemeester Vandenbusschelaan, Groenestraat 
35 Kloosterstraat 
36 Nieuwstraat, Rollegemkapelsestraat 34 tem einde 
37 Oudstrijderslaan, Smissestraat vanaf 46 tem Rond Punt 
38 Tuileboomstraat 1 tem 10, Zuidhoekstraat, Zuidhoekweg
39 Izegemsestraat lichten tem Leugenstraat 
40 Dames Bestuur
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WED S T R I J D V E R L O O P

Deelnemerslijst Stijlrijden
DRAVERS REEKS A DRAVERS REEKS C
Nr. Eigenaar Paard Nr. Eigenaar Paard

1 DELAMILLIEURE Tine OREV 21 PATTYN Jan BELADO D’OULLIE

2 PATTYN Frans ONYX DE KERBIQUET 22 NEIJENS Jos QUAREL

3 VANDEWALLE Stijn DONOVAN NORG 23 LIEVENS Marnix COMING HOME

4 DEROOZE Gino FAUSTUS 24 VERWICHTE Francky COOL RUNNER

5 STAESSENS Christ RIAD D’OSTAL 25 LEMAHIEU Paul DIAMANT SLIPPER

6 STANDAARD Georges FIRST EDEN 26 DEKETELAERE Robert EDELKLOKJE

7 VANSIELEGHEM Luc ABRICOT DE L’HAUT 27 DEIGERS Geert DANDY D’HERTALS

8 DEWULF Mario BRAMDEVIN 28 VANSIELEGHEM Frederik VOLF DES PERNELLES

9 DEKETELAERE Robert DOLCE MIA 29 STANDAARD Georges EVER PRICE

10 VANDERMEERSCH Björn SIRE DE CORNETTE 30 STAESSENS Christ RABBI JACOB

DRAVERS REEKS B DRAVERS REEKS D
Nr. Eigenaar Paard Nr. Eigenaar Paard

11 MASSCHELEIN Vic THE BLUE SKY 31 VANCOILLIE Nico VEGAS D’OUILLY

12 STAESSENS Brecht TRESOR DE VOUEDE 32 DEKETELAERE Robert DARCY WILLIAMS

13 DECLERCQ Frans VIP DE KLOSS 33 DELAERE Stijn BOYADERE DU CORTA

14 LIEVENS Ronny COCTAIL CHEF 34 MASSCHELEIN Vic RAOUL

15 GEBOORS Kim AMIKARIO 35 VANNESTE Danny TIGRE DORE

16 HOLVOET Thomas BE SO GOOD 36 VANHOUTTE Kurt SPEED MONSTER LOVE

17 DEROOZE Gino UNAFRAID 37 PATTYN Dries UZCO VICI

18 ROELAND Wim BACK FLIP 38 DEROOZE Gino ATOUT BAMBOIS

19 PATTYN Frans GIANT DE CAMARDE 39 LIEVENS Kevin ALFONS MIGLIORE

20 VANHOUTTE Kurt DAGOBERT FOLIE 40 DEDEYNE Kevin BEETHOVEN DE VAL

Winkel Koerse 2019

14.30 u 14.43 u 14.56 u 16.17 u 16.50 u

1 2 11 12 21 22 31 32
3 4 13 14 23 24 33 34 1a 2a

5 6 15 16 25 26 35 36
7 8 17 18 27 28 37 38 3a 4a

9 10 19 20 29 30 39 40
5a 6a

7a 8a

1b 2b

1c 2c 1d 2d
3b 4b

 

17.30 u16.30 u 17.20 u

8 gaan door

Stijlrijden

BoerenKWART

17.00 u

Koers
met 

Koers
4 gaan door

Dubbele

TWEEDE BEOORDELING
16.07 u

zelfgemaakte
paardjes

DerdeStijlrijden

paardenFINALES

Oefening

Sulky's

winnaarswinnaars met 
FINALES
ACHTSTE

1e leerjaar

8 paarden8 paarden8 paarden Koers8 paarden 16 paarden

4 gaan door4 gaan door

Reeks B

tegen FINALE

18.25 u

8 gaan door

10 paarden

GROTE

18.00 u

HALVE
FINALES

Stijlrijden
TROOST

10 paarden

17.50 u

Stijlrijden

8 gaan door 8 gaan door

10 paarden 10 paarden

EERSTE BEOORDELING

paarden

15.47 u

REEKS BREEKS AREEKS D

Stijlrijden Stijlrijden Stijlrijden TweedeStijlrijdenStijlrijden

REEKS D
winnaars

REEKS CREEKS CREEKS A REEKS B

Stijlrijden

winnaars

15.57 u

Boeren

15.09 u 15.37 u

Stijlrijden

8 gaan door 4 gaan door

Stijlrijden

4 gaan door

paarden
Boeren

Eerste

15.22 u

Koers 8 paarden

Christophe

Noppe

Reeks A

Reeks C

Stijlrijden

Reeks B

Reeks D

Reeks A

18.15 u

Reeks D

Reeks C

Renner
FINALE

Draver

NIEUW 
-> Na de aankomst wachten de paarden in de 'wachtruimte'
 dan keren ze in stap terug via de Gullegemsestraat.

-> Bij de beoordelingen en de achtste finales loopt het
 paard met het kleinste nummer steeds LINKS.

-> Vanaf de kwartfinales wordt er geloot voor de startpositie.

-> de troosting en de finale worden gelopen volgens het
 principe van 'Best of 3', waarbij de startpositie wisselt
 telkens de paarden moeten lopen. 
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T R U C K S E R V I C E

Nijverheidslaan 7/C
8560 Gullegem

tel.: 056 41 27 50
fax: 056 29 32 93

tomghekiere@telenet.be

Driemasten 85  8560 Gullegem
tel. 056 41 99 94

info@metanox.be

www.metanox.be

www.keukensgeva.be

Drieslaan 21 - 8560 Gullegem - T. 056 42 37 23

Kantoor Pittem
Broeders Maristenstraat 15
Tel. 051 46 41 45

Kantoor Sint-Eloois-Winkel
Gullegemsestraat 73
Tel. 0476 91 88 13

Open elke dinsdag: 9u - 12u en 13u - 17u

VERKOOP - VERHUUR - SYNDIC - SCHATTINGEN - PLAATSBESCHRIJVINGEN

www.immometex.be

 BANK  EN  VERZEKERINGEN
 Izegem Ingelmunster Lendelede
 051 33 59 00  -  izegem@ing.com 051 33 64 80  -  ingelmunster@ing.com 051 33 65 40  -  lendelede@ing.com
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www.oostvandenbulcke.be

   056 50 16 58

www.brandstoffen-demyttenaere.be

BRANDSTOFFEN  ∙  PELLETS  ∙  TANKSTATIONS 
TANKS  ∙  TANKKEURING  ∙  SMEERMIDDELEN

TUILEBOOMSTRAAT 61
056 / 50 96 04  -  SINT-ELOOIS-WINKEL

 
DRUKKERIJ

HERMAN
www.drukkerijherman.be

Incasso
HanDels- & VerzekerInGsrecHt

rollegemstraat 176b
8880 ledegem

tel 056 50 51 48
Fax 056 50 08 47

info@advocaatvanhecke.be

16
NOVEMBER Herfst

 A A N  H E T  M E E R

Na het succes van "Liefde aan Het Meer" organiseert
 Emmelien haar eerste "Herfst aan Het Meer".

 
Een ruim kaasassortiment, geselecteerde wijnen en/of streekbieren. 

Er wordt ook een vleesassortiment voorzien. In een gezellig kader samen met
je vrienden sluiten we de avond feestelijk af.

per persoon : € 25 inclusief aperitief
vanaf 19u in De Meerhoek

CONTACTEER EMMELIEN
0496/55 64 36

emmelien@maisonplume.be

Kaas - Streekbieren - Wijnen - Dans

RESERVATIE TOT 4 NOV
(BE41 7380 1588 7410)
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Kasteelstraat 22                            Tel 056 / 50 31 31
8880 Sint-Eloois-Winkel                   Fax 056 / 50 49 88

email: vamauto@skynet.be

Verkoop en onderhoud
Van nieuwe en

tweedehandswagens

Alle herstellingen

hendrik VAnneste

www.VAMAUtO.Be

www.altex.be

WINKELSESTRAAT 52B • LENDELEDE •  051 30 29 88 • WWW.BE-CASUAL.BE
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Roeselaarsestraat 242
8890 Moorslede
Tel. 051 / 777 445
info@verplant.be

www.verplant.be

Seminaries - Incentives - Verhuur van koetsen
alle info: Luc Huyghe  056 50 11 55

0475 555 728
cottonsound@skynet.be
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Dejonckheere
H A I R S T U D I O

KAMPIOEN VAN BELGIË
Rollegemkapelsestraat 25
8880 Sint-E loois-Winkel
t e l .   0 5 6    5 0     9 9     4 8
info@hairstudio-dejonckheere.be
www.hairstudio-dejonckheere.be

Een monument
in de wereld van verpakkingen !

Alle verpakkingen in polystyreenschuim

Nijverheidslaan 10, 8560 Gullegem

Tel. (056) 40 09 96

www.seuropak.comwww.fi domatic.beLindeke 4, B-8880 Sint-Eloois-Winkel 
T. +32 (0)56 54 01 00, info@fi domatic.be 

Toelevering

Constructie

Machinebouw

Fidomatic kan uw constructie afwerken in staal, inox 
of aluminium. Zowel voor enkelstuks als seriewerk.

Draaien, frezen, vlak- en rondslijpen.
Fijnmechanische onderdelen op basis van 

ontwerp van de klant of in co-engineering

Een meerwaarde in uw automatisatie of aanmaak van 
toolings, kalibers, matrijzen en machines op maat.

Veiligheidscoördinatie
EPB - EPC - Blowerdoortest - Keuringen

Landmeter - Plaatsbeschrijving

Kris Donck
Roeselarewandeling 9

8501 Kortrijk-Heule
04.78.64.72.77

info@bureaud.be

www.bureaud.be



21

         
De mooiste  Junior Klakke Kapelle                       Meedoen is de boodschap !

We gaan ook dit jaar weer op zoek naar de mooiste Junior Klakke Kapelle tijdens de 163ste Winkel Koerse.
Alle kinderen tot 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan de wedstrijd door simpelweg hun mooi versierde pet of klakke op te zetten.
Onze deskundige vakjury loopt in de namiddag op het parkoers rond om de vijf  mooiste uit te kiezen.
Wie de jury niet zag passeren, kan die om 16.30 uur ontmoeten bij de ingang van het feestdorp.
Alle winnaars mogen uiteraard ook op de foto voor de Krant van Winkel Koerse 2020.
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SoVerBo
www.soverbo.be

VERHUUR  CONTAINERS, 
MINIGRAVERS, BOBCATS   ....

 0497 / 50 50 02

bvba

Carrosserie    Celette riChtbank

VA N DA E L E  E R I K
Rollegemkapelsestraat 69  - 8880 Sint-Eloois-Winkel

Tel. 056/50 27 10   -  Gsm 0497/50 46 49

KoetswerKherstellingen
van alle merKen

garages
Particulieren

SoVerBo’s Pub
De Groene Dreve
Sint-Katharinastraat 131, Heule

0475 / 59 97 23              De Groene dreve

www.marc-vandewalle.be
info@marc-vandewalle.be



23



24

DENYS
BVBA

Timmer- & schrijnwerk
Bouw- & verbouwingswerken
Algemene automatisatie
Elektrische installatie

Gullegemsestraat 239
8880 Sint-Eloois-Winkel
Tel./Fax 056 41 71 94
Tel. 056 / 41 18 02
Gsm 0478 / 31 56 70

Sint-Hubrechtsplein 10  8880 Sint-Eloois-Winkel  T. 056 50 48 03
www.Spar-Sint-Eloois-Winkel.be

PROEF ONZE HEERLIJKE ZELFBEREIDE

PEERDE GAREELKES

Ook onze lekkere 
STEENENMOLEN PATÉ 
is terug beschikbaar

www.bsv-nv.be 
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cameraonderzoek
herstellen riolering 

reinigen regenputen,  vet- en controleputten
reinigen (zwem)vijvers

Industriële reinigingswerken
oprit-, terras-, dak- en gevelreiniging

0475 / 63.97.53
www.mobi-clean.be

isolatie
dakdichtingsproducten

Oostlaan 10
8560 Gullegem
056 / 35 12 93
info@asphaltex.be

Beleef jouw apart moment !
Koffie- en eethuis Moment!
De fijnste ontbijttafel van de kust -
creatieve lunchsalades - heerlijke desserts !
Ook meeneem via bakkerij/saladbar.
Geniet, dit is jouw Moment!

apart! one en apart! too
stijlvol logeren in De Haan.
Kamers/app voor (kort)verblijf aan zee.
Welkom, wees eens Apart!

apart! one     &     apart! too     &    Moment!
familie Vanhie - Van Iseghem

Koninklijke Baan 29 en 35    ●    De Haan    ●    tel : 059 43 00 43
www.apartmoment.be      ●      info@apartmoment.be

open 8u - 18u !    gesloten donderdag (okt-apr ook vrijdag)

Jozef POTTIE - BORRY

tractoren - landbouwmachines
vrachtwagens - metaalconstructies

Pijplap 137 - 8560 GULLEGEM

Tel. 056 / 35 58 17  -  www.pottiebvba.be

Kris: 0475 52 72 40
Cindy: 0476 41 22 40

www.partyconcepts.be

RUIMDIENST

win luxe-overnachting aan zee,
voor 2 pers, inclusief ontbijt !

welke wijk (nummer) is het mooist versierd ?
stuur uw antwoord voor 7 oktober

naar info@apartmoment.be



27



28

Vrijdag 5 oktober De L!NK

De Scheve Schaats
Reserveer nu: davidsfondswinkel.be

Davidsfonds Winkel wordt
DF-Cultuurwinkel
bekijk het programma op df-cultuurwinkel.be
of onze facebookpagina

Wie wat wil beleven in Winkel is best lid van DF-Cultuurwinkel!
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Dokter
Stefan Devos

 

 

Internal 

 

KBC Bank en Verzekeringen NV 
Gullegemsestraat 14 

8880 Sint Eloois Winkel 
056 54 03 10 – st.eloois.winkel1@kbc.be 

 

 

 

't Lindeke 14 -  Sint-Eloois-Winkel
Tel. 056 / 50 66 99

dejonckheere.paul@scarlet.be

LANDBOUWMACHINES
METAALCONSTRUCTIES

DEjoncKhEErE PauL

KOM HEM PROEVEN
IN ONS FEESTDORP !
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Grote Markt 25 ◆ Diksmuide
051/ 51 19 44

Marktstraat 5 ◆ Izegem 
051/ 31 16 56
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Showroom: 
Roeselaarsestraat 48 
8870 Izegem 
Gsm. 0475 36 90 51 
info@interieur-dupont.be 
 
 

Uw maatwerk, 
onze specialiteit. 

Van ontwerp tot afwerking! 

KANTOOR

VERFAILLIE
Sint-Hubrechtsplein 6, Sint-Eloois-Winkel

Tel. 056 / 500 121
 

BELEGGINGEN
KREDIETEN

VERZEKERINGENwww.maartendutry.be

www.autoschadebedr i j fveys .be

Steven Thermote
Interieurarchitect

Blekerijstraat 36    Izegem    0496/10 94 77    steven@thermote.be    

www thermote be



35

    
Drie officiële bookmakers straks op Winkel Koerse

“Een gokje wagen kan bij ons al vanaf 5 euro!”
Wat vorig jaar voor de eerste keer werd 
geïntroduceerd, is meteen een blijver 
geworden. Tijdens Winkel Koerse 2019 kan 
je een gokje wagen bij drie bookmakers. 
Twee daarvan staan links en rechts bij de 
ingang van het feestdorp. Hun collega kan je 
vinden ter hoogte van de Kortrijksestraat aan 
den Chaplin.

“De nieuwe methodes van gokken die we 
samen met de bookmakers uitwerkten, zorgt 
straks zeker voor veel meer betrokkenheid 
en ambiance onder de bezoekers van 
Winkel Koerse” schetst voorzitter Krist 
Vandemoortele. “Het spreekt vanzelf  dat 
het gokken altijd betrekking heeft op de 
straatharddraverij waar we om 14.30 uur 
starten met 40 deelnemers.

“En we pakken uit met een nieuwe formule” 
stelt de voorzitter “Vanaf de halve finales 
kan je nu ook gokken “paard tegen paard” 
en dat zowel voor de halve finales als bij de 
grote en de troostingsfinale. Hierbij heb je 
dus als speler altijd 50% kans op winst. 

De reden van die aanpassing is om “het 
vuur” er tot bij de finales in te houden. Ik 
geef  graag een voorbeeld. Stel dat paard 
8 de halve finale moet lopen tegen de 17 
en de 21 tegen de 37 dan zal je kunnen 
gokken of  8 tegen 17 wint  en of  21 wint 
tegen 37. De twee verliezers hiervan zullen 
daarna de troostfinale lopen. Ook hier 
kan je weer “paard tegen paard” spelen. 
De winnaar van deze ren is de derde van 
de einduitslag. Als je eerder op de dag 

dat paard  "geplaatst” gespeeld hebt op de 
“einduitslag” heb je reeds gewonnen  !!

De winnaars van de halve finales lopen dan 
de “grote finale”. Ook hier zal je kunnen 
spelen “paard tegen paard”. De winnaar 
van de finale is dan ook de “eindwinnaar”. 
Wie eerder op de dag “winnend” of 
“geplaatst” speelde op de einduitslag mag 
zijn of haar geld met winst gaan incasseren.

Ook de verliezer van de grote finale kan je 
wat rijker maken als je tenminste eerder op 
de dag voor dit paard speelde op “geplaatst” 
in de einduitslag. We hopen dan ook dat 
heel wat bezoekers van Winkel Koerse het 
nieuwe goksysteem kunnen appreciëren en 
uiteraard even uittesten !

’t Lindeke 7
8880 Sint -Eloois-Winkel
056 / 50 44 11
pamo_lakwerken@telenet.be
 
            Pamo Lakwerken

Voor alle duidelijkheid:

“winnend”  op de einduitslag =  de eerste in de grote finale

“geplaatst”  op de einduitslag   =  de eerste drie
 dus de winnaar en verliezer van de grote finale en de winnaar van de troostfinale

Het schematisch overzicht van wanneer en op wie de bezoeker kan gokken. 

Vóór de start (eerste beoordeling) als er nog 40 deelnemers zijn :
     ‘winnend’ en ‘geplaatst’ op de “einduitslag”. 

Na de eerste beoordeling als er nog 32 deelnemers zijn: 
     ‘winnend’ en ‘geplaatst’ op de einduitslag. 

Voor de start van de achtste finales als er nog 16 deelnemers zijn: 
     ‘winnend’ en ‘geplaatst’ op de einduitslag. 

Voor de start van de kwart finales als er nog 8 deelnemers zijn: 
     ‘winnend’ en ‘geplaatst’ op de einduitslag. 

Voor de start van de halve finales als er nog 4 deelnemers zijn: 
     ‘winnend’ op de einduitslag
     ‘winnend’ paard tegen paard
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Glaasje op ....                                                       Laat je rijden !

We raden de toeschouwers aan om al 
van bij de start zonder wagen naar het 
feestgebeuren af te zakken. Er zullen op 
de kop van de Olympialaan, die voor de 
voetgangers  vanuit de Gullegemsestraat 
bereikbaar is, en aan het Rond Punt één 
of meerdere taxi’s van het bedrijf  klaar 
staan. Normaliter duurt het maximum 
een kwartiertje voor de taxi present zal 
zijn op de afgesproken plek”. Bellen kan 
op het nummer 056/498.498.

Het spreekt vanzelf  dat wij van Winkel 
Koerse volledig achter dit initiatief  staan. 
Er komen dan ook in alle cafés en drank-
gelegenheden speciale aankondigingsbor-
den met het taxinummer.

Taxi Leiedal voert feestvierders naar huis
“Winkel Koerse staat vanzelfsprekend ook 
synoniem voor het klinken op wat was en 
wat nog komt met vrienden en kennissen” 
vertellen voorzitter Krist Vandemoortele 
en bestuurslid Sam Viaene.

“In 2015 werkten we – samen met de ge-
meente Ledegem – een initiatief  uit waar-
bij feestvierders in de gemeente opgepikt 
en teruggevoerd werden. Net als vorig jaar 
gaan we, op vraag van de gemeente en de 
politiezone Grensleie, nog een stap verder 
en komt er weer een taxidienst op Winkel 
Koerse.

We gaan daarvoor ook nu weer in zee met 
Taxi Leiedal.

    
Winkel Koerse ook traditioneel op zondag 6 oktober 

Misviering, paardjesworp en aperitiefconcert                      Paardenzegening en wandeling
voor recreatieve ruiters en mennersAlle kinderen tot 12 jaar worden om 09.45 uur verwacht voor 

het portaal onder de kerktoren. In samenwerking met het 
Oudercomité wordt daar een volledige gratis “paardjesworp” 
georganiseerd. Iedere aanwezige gaat met een prijs naar huis.
Aansluitend kunnen ze vanaf  10.15 uur een gratis ponyritje 
maken op de parking naast de sporthal.

Het plaatselijke Eligiuskoor maakt om 10.30 uur haar 
opwachting in de kerk om de mis voor de leden en overleden 
leden van Winkel Koerse op te luisteren.

Het feestgebeuren in CC DE L!NK start om 10 uur. Voor de 
twaalfde keer op rij staat er een Winkel Koerse Aperitiefconcert 
op stapel. We nodigen alle liefhebbers uit op de gratis optredens 
van zowel de Winkelse Piccolino’s, de Winkelse Piccolo’s en het 
schoolkoor. De concerten zelf  staan gepland vanaf  11.00 uur .

Wij zorgen uiteraard voor de inwendige mens. Je kan er onder meer 
genieten van ons eigen hoogblond ongefilterd “Steene Molen” bier 
en onze Winkel Koerse Champagne.

De collega’s van 
het Davidsfonds 
posteren zich in 
de bar waar ze je 
alles vertellen over 
hun lidmaatschap. 
Wie lid wordt, 
krijgt een gratis 
drankbonnetje.

De paardenwandeling start om 09.30 uur stipt op de parking van De 
Meerhoek (het voormalige Kleine Meer) aan de Zuidhoekstraat 22.

Het vertrek naar de zegening gebeurt in colonne en er komt een 
formatie op de koer van Voeders Seurynck om 10.00 uur. Daarna 
worden ze rond 10.10 uur overvloedig gezegend met gewijd water en 
volgt er een uitgepijlde tocht van 25 à 30 kilometer.

Deelnemen kost amper 6 euro per persoon. Alle betalende deelnemers 
krijgen op de parking van De Meerhoek een inschrijvingsbandje 
voor drankje(s) en een hapje. De inrichters vragen vriendelijk om ten 
laatste op woensdag 26 september in te schrijven:

Ruiters : Jean Leten e-mail   jan.leten@telenet.be    
Menners : Chris Vandromme gsm      0470 / 78 63 35
   e-mail   Vandromme.chris@gmail.com
Algemeen e-mailadres :              wandelingwinkelkoerse@outlook.com
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BRABANTsTRAAT 15  ●  8790 WAREGEm  ●  BELGIË
TEL 056 43 42 11 ● fax  056 43 44 88 ● E-maiL info@tvh.be ● www.tvh.be

Gullegemsestraat 152
8880 Sint-Eloois-Winkel
056 / 50 27 95
     KriLien brood & banket

VERNIEUWdE
WINKELKOERSETAART
verkrijgbaar als individueel gebak (€4/st)

of als grote taart van 6 personen (€24/st)

Open op dinsdag 8 oktober ( Winkel Koerse ) van 7u tot 12u.

De nieuwe Winkel Koerse Champagne is er !

Na de lancering in 2017 en de succesvolle 
verkoop in 2018 pakt Winkel Koerse ook 
dit jaar uit met een eigen huischampagne. 
“De oplage is – net als de voorbije jaren 
– beperkt gehouden” weet voorzitter Krist 
Vandemoortele.

“We speelden al een aantal jaren met de idee 
om ons uniek paardenkoers gebeuren op 
straat een bijkomend cachet te geven” schetst 
voorzitter Krist Vandemoortele. 

“Naast onze eigen en gekende Steene Molen 
bier dat we lanceerden in 2012 pakten we in 
2017 voor het eerst uit met onze eigen Winkel 
Koerse Champagne. We kozen daarbij voor 
de wijnbouwers Raphaël Jonot en zijn 
echtgenote Marie-Christine Marchwicki 
uit Pouillon wat op zo’n 10 kilometer van 
Reims ligt. Daar hebben ze hun wijngaarden 
en produceren ze er - via de plaatselijke 
coöperatieve -  hun eigen lekkere champagne.
 Ze zijn op zijn minst gezegd vertrouwd met 

onze Winkel Koerse. Een aantal winnaars 
van vorige edities mochten immers al een 
door hen geschonken speciale Winkel Koerse  
magnum fles mee naar huis nemen. Ook dit 
jaar zullen ze zeker weer aanwezig zijn om 
ons uniek paardenkoersgebeuren van heel 
dichtbij mee te maken.

Net als de voorbije jaren pakken we ook nu 
weer uit met een beperkt aantal flessen met 
een eigen unieke champagnecapsule en een 
origineel etiket. 

En het blijft niet zomaar bij één 
champagne etiket. Het zijn er maar liefst 
zes verschillende op een rij. Zo kan je 
onder meer een etiket van de Ladies Run 
2018 met Cameron Vandenbroucke op 
de kop tikken maar uiteraard ook andere 
spannende beelden uit één van de voorbije 
162 edities van Winkel Koerse.

Ook te proeven tijdens het aperitiefconcert en op Winkel Koerse 
Wie een karton Winkel Koerse champagne 
koopt, krijgt in zijn of haar doos dan ook 
die zes verschillende etiketten gepresenteerd. 
Het is de bedoeling om dit minstens vijf  jaar 
op een rij aan te bieden aan de liefhebbers.

Elk jaar met een andere capsule. In 2017 en 
2018 kozen we voor wit en geel terwijl dat 
dit jaar blauw is. Groen (in 2020) en rood 
(in 2021) zullen nog volgen”. Onze Winkel 
Koerse champagne wordt op zondag 6 
oktober geserveerd in CC De L!nk tijdens 
het aperitiefconcert en op dinsdag 8 oktober 
tijdens en na Winkel Koerse in de wijnbar in 
het feestdorp. 

De unieke champagne flessen worden 
( zolang de voorraad van amper 90 dozen 
strekt) verkocht aan 25 euro per fles. 
Wie een karton van 6 flessen koopt met 
telkens een ander etiket  betaalt 125 euro. 
Bestellen kan het best door een mail te 
sturen naar vggs@skynet.be of  kan ook 
telefonisch op 0477 / 37.47.75 (Nadine). 
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Feestdorp “Den Ast”      De Koordendraaiers & Wim Soutaer

Ambiance tot in de vroege uurtjes !
Het feestdorp”Den Ast” op de parking van de familie Seurynck is al vele 
jaren op rij de place to be voor de after Winkel Koerse…

We mochten in het verleden al Vlaamse schlagertoppers als wijlen 
Paul Severs, Sam Gooris, Yves Seghers, Bart Kaëll en Laura Lynn 
verwelkomen in de grote tent. 

Het feestdorp krijgt dit jaar De Koordendraaiers vanaf  18.45 uur 
over de vloer. En da’s meteen een primeur want nooit eerder stond 
een live band op het podium. Het was het Winkelse Davidsfonds en 
hun Bistro avond in 2008 die voor de geboorte van de groep zorgde. 
Danny Cottijn, Wesley Vandewalle, Dakkie Vandekerkhove, Jan 
Vansteenkiste en Stefan Boret geven straks het beste van zichzelf. 
“We gaan zoals altijd voor een mix van kleinkunst, folk en schlagers 
doorspekt met sappige moppen” licht zanger Danny een tipje van 
de sluier. “Ambiance van de eerste tot de laatste seconde ! Ons eerste 
nummer is "Zeg eens meisje" als ode aan Paul Severs. Hij stond hier 
immers als eerste op het podium van het feestdorp in 2010".

Voor de viering van 162 jaar Winkel Koerse pakken we graag uit met 
Wim Soutaer als topper. Hij startte zijn carrière met Idool 2003 waar 
hij de derde plaats veroverde na Peter Evrard en Natalia. Zijn eerste 
single “Allemaal” was een geweldig succes. Uiteraard brengt hij straks 
ook nummers als “Wachten op Margot” en “Ik heb je lief”. 

Een aantal verenigingen als KSA Sint-Elooi, voetbalclub Heule, LRV 
Izegem en Ginbar Minivoetbal Sanitair Garsbeke staan de ganse 
avond en vroege nacht klaar met diverse feestdranken. In de Wijnbar 
Dupont kan je naast onze voortreffelijke  Winkel Koerse champagne 
ook proeven van een paar superbe – hoe kan het ook anders - witte 
en rode wijntjes. 

cÉLiDEux
oekensestraat 20
Sint-Eloois-Winkel

056 / 19 42 74
info@celideux.be
www.celideux.be

Hoevewinkel

De Krieke
Tuileboomstraat 34
8880 Sint-Eloois-Winkel
Gsm 0483 26 77 63

• Groenten & Fruit
• Ambachtelijke kazen
• Zuivel  -  Hoeve-ijs
• Brood
• Groentencolli's
• Gemengde en maaltijd salades

Specialiteit (pure ambacht) :  stoofpotje duroc d’olives,
soepen, spaghettisaus, Vol-au-vent,

balletjes in tomatensaus

Feestje ?
Omdat elk gezelschap z’n eigen smaak heeft,

werkt Célideux samen met jou
een leuke formule uit op maat van je genodigden !

 Maandag gesloten
Di - vrij: 10.00 - 13.30u  &  15.00 -1 9.30u

Zaterdag: 10.00 - 17.00u doorlopend
Zondag: Afhalen bestellingen

     
Dankbare herinnering                                                            Joris Gheysen

Dit jaar hebben we afscheid moeten ne-
men van Joris Gheysen (79). Hij was vele 
jaren bestuurslid.

Als speaker van Winkel Koerse was Joris 
al die tijd “het gezicht” van de paarden-
koers op straat. In die functie wist hij de 
vele toeschouwers altijd te begeesteren. 

Joris schreef in 1990 een overzichtsboek 
dat de titel “De geschiedenis van en rond 
de paardekoers aan de Steenemolen te 
Sint-Eloois-Winkel” meekreeg.

Hij stond steevast op de eerste rij om 
de “oude” paardenkoers te verdedigen.  
Dankzij hem ontdekte het toenmalige 

bestuur de Nederlandse kortebaanwed-
strijden en paste dat systeem ook in 
Winkel Koerse toe.

De voormalige Winkelse postmeester was 
gehuwd met Marie-Thérèse Vansteen-
brugge en de vader van Kris, Katrien en 
Karl.
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Bestuursleden anno 2019      

Met  speciale  dank  aan

➤ Apotheek Caroline Vereenooghe 

➤ Loonwerken Filiep Decock bvba

➤ Transport Ghekiere

➤ Loonwerken Hendrick Dewulf-Vandoorne

➤ Tuinarchitect en aanleg Evert Lakiere

➤ VG - DESIGN Maatwerk & Parket

➤ José Vancoillie

➤ Drukkerij Herman

➤ CAD - Corner

➤ Ramoplast

➤ INVE België

➤ TVH

➤ Gemeentebestuur Ledegem

➤ Politiezone Grensleie

➤ Het Rode Kruis Ledegem

Colofon 2019  
Teksten : Krist Vandemoortele
 Geert Van Gheluwe Ghillemyn

Eindredactie : Geert Van Gheluwe Ghillemyn

Lay-out : Koen Herman

V.U. : Koninklijke vzw De Paardekoers
 aan de Steene Molen Sint-Eloois-Winkel

De bestuursploeg
van de Koninklijke
vzw De Paardekoers
aan de Steene Molen
telt op vandaag
22 leden. 

Krist Vandemoortele (voorzitter), Yves Seurynck (ondervoorzitter), Bart 
Maertens (secretaris), Bart Demyttenaere (schatbewaarder), Jorne Garsbeke 
(materiaalmeester), Sam Viaene en Dries Witdouck (leden Dagelijks Bestuur), 
Ruben Cottyn, Eddy Dejonckheere, Jacques Delaere, Etienne Demeyere 
(erelid, niet op foto), Koen Dendauw, Kurt Garsbeke, Gregory Gheysen, 
Louis Ghesquière (niet op foto), Jean Leten, Sam Viaene, Geert Van Gheluwe 
Ghillemyn, Eric Vandemoortele (erevoorzitter), Lieven Vandemoortele, Bavo 
Vanhalst (niet op foto), Gino Vanooteghem en Kris Witdouck. 

Fotografen : Stefaan Beel
 Filip Gheysen
 Carlos Laethem
 Danny Valcke
 Jean-Pierre Vandamme
 Geert Van Gheluwe Ghillemyn
 Hans Verbeke
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BRASSERIE

SINT-ELOOIS-WINKEL
AAN DE STEENE MOLEN

 KERMISDINSDAG
 8 OKTOBER 2019
                         VANAF 14.30 UUR

GRATIS TOEGANG

163 ste EDITIE
Gesticht in 1857

www.winkelkoerse.be               Winkel Koerse     

De enige in België op de openbare weg

WINKEL
KOERSE
STRAATHARDDRAVERIJ
BOERENPAARDEN KOERSE EN DUBBELE SULKY’S

10.000 €
PRIJZEN EN PREMIES
Medewerking van het Ledegems gemeentebestuur,
Politiezone Grensleie, Rode Kruis Ledegem,
Sponsors, Neringdoeners en Sympathisanten

Organisatie  Koninklijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen 

DOORLOPEND

FEESTDORP 'DEN AST'
18.45 uur DE KOORDENDRAAIERS

20.00 uur WIM SOUTAER
www.winkelkoerse.be               

KOETSEN
LUC HUYGHE

KANTOOR

VERFAILLIE

TRACTOREN

POTTIE-BORRY
GULLEGEM

WEST-VLAANDEREN

NOORDLAAN 1
TORHOUT

LENDELEDE

KRIS
WITDOUCK
GRONDWERKEN

Bank & Verzekeringen

SoVerBo
bvba

BVBA
VORMEZEELE
OOSTNIEUWKERKE

SINT-ELOOIS-WINKEL

SANITAIR
VERWARMING

RUIMDIENST

ONTSTOPPINGSDIENST
REINIGINGSWERKEN


