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www.winkelkoerse.be

Winkel Koerse

Wij schatten

GRATIS

jouw
eigendom!

Jouw makelaar in de regio

Te Koop in Ledegem
Halfopen woning

Te Koop in Ledegem
Nieuwbouw

€359.900,00

€314.285,00

Te koop in
Sint-Eloois-Winkel
Halfopen woning

Te huur in
Sint-Eloois-Winkel
Bedrijfsgebouw

prijs op aanvraag

vanaf €800,00

Ontdek jouw makelaar op
www.belistate.be

Te Koop in
Sint-Eloois-Winkel
Gelijkvloers appartement
€263.000,00

Te Koop in Ledegem
Bouwgrond
€128.000,00

Gullegemsestraat 79B — 8880 Sint-Eloois-Winkel
0479 906 031 — hello@belistate.be — BIV: 800036
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Voorwoord van de voorzitter

Krist Vandemoortele

Beste vrienden van Winkel Koerse
Wat een jaar was me dat… Wie van ons had er
ooit gedacht dat Winkel Koerse in 2020 niet zou
doorgaan?!... Niemand denk ik en we gaan niet
lang stilstaan bij dat vervloekte jaar. Op vandaag koesteren we heel veel hoop op een “Zaligen Hoogdag van Winkel Koerse” die wel eens
tot een super hoogdag zou kunnen uitgroeien.
We zijn al maanden bezig met de voorbereiding
en we gaan er van uit dat alles opnieuw kan op
ons “bevrijdingsfeest”van dinsdag 5 oktober.
Het spreekt vanzelf dat we alle opgelegde regels correct zullen volgen en uitvoeren.
Helaas hebben we het voorbije werkjaar afscheid moeten nemen van twee van de anciens in de bestuursploeg. Louis Ghesquiere
en Etienne Demeyere zijn niet meer onder
ons maar ze blijven zeker verder leven in
de harten van onze bestuursleden. Veel respect en een heel grote DANK U WEL is
voor beiden zeker van toepassing. Ikzelf heb
veel mensenkennis opgedaan bij Etienne en
Louis en we gaan hun werk zeker verder zetten. Beloofd!
Er zijn in het verleden van Winkel Koerse
zeker al moeilijke periodes of jaren geweest.
Die werden ook de kop ingedrukt en dus
gaan we nu in gestrekte draf naar dinsdag 5
oktober. Onze paardenkoers blijft een gratis
event voor iedereen waarbij het paard centraal blijft staan. Uiteraard wijken we niet af
van onze getrouwe stek zijnde de Gullegemsestraat en dat al sinds 1857!
Ik maak van de gelegenheid ook gebruik
om de familie Seurynck bij deze geweldig
te bedanken omdat zij al vele jaren hun
terrein “Den Ast” ter beschikking stellen
om ons feestdorp te kunnen realiseren.
Stiekem hoop ik dat dit nog lang kan en
mag duren.
Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat een
dag Winkel Koerse organiseren vele duizenden euro’s kost. Jarenlang trokken de bestuursleden dagenlang de baan op om bij inwoners en sympathisanten steun en sponsoring voor de paardenkoers op te halen. Een
15-tal jaar terug pakten we voor het eerst met
een sponsorformule waarbij we de hoofd- en
supersponsors een geweldige Winkel Koerse
VIP-dag aanboden in de vorm van een drink
in ons café De Oude Smisse gevolgd door
een paard en koetsrit van en naar het Cleen
Schardauw. Daar werd telkens een zeer verzorgde maaltijd geserveerd door Alexis en
zijn team waarvoor we hen steeds dankbaar
waren en nog altijd zijn.
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Dit jaar willen we het echter over een andere boeg gooien en komt er een heuse
VIP-tent op den Ast. Het was en is altijd
de bedoeling geweest van Winkel Koerse
om (zaken)mensen “samen te brengen” en
“samen” te laten netwerken in een leuke
ontspannen sfeer. In de oude formule trokken we deze mensen steeds weer uit elkaar
en zorgden we voor een pak stress in plaats
van ontspanning. De VIP-tent zal voorzien
zijn van een glazen wand en terras zodat die
gasten Winkel Koerse kunnen volgen van
aan hun tafel. Komt daarbij dat we de catering van dit event volledig overlaten aan
Winkelse ondernemers als bakkerij Krilien,
Bonbazaar, wijnen Dupont, Maison Plume,
't  
Beurtegoed, Cooking Gervé en Party
Concepts. In de toekomst kunnen dat andere of nog meer partners worden uit onze
gemeente.
Wie nu denkt dat dit
een zeer exclusieve
bedoening
wordt,
heeft het verkeerd
voor. Het wordt zeker
kwaliteitsvol
maar
eenvoud siert. De
nadruk ligt immers
op de “beleving” en
onze gasten ervan te
overtuigen dat ze volgend jaar opnieuw die
onmisbare financiële
duw geven. Mocht je
zelf zin hebben om er bij te zijn dan kan dit
zeker. Iedereen kan een of meerdere VIPkaarten kopen voor die namiddag. Alle info
via info@winkelkoerse.be of bij één van
onze bestuursleden.
We koesteren naar volgend jaar toe grote
dromen. De grootste is wellicht onze eigen
stek in het door de gemeente Ledegem te
bouwen gebouw op de hoek van de Kortrijksestraat en Gullegemsestraat waar tot
vorig jaar den Chaplin huisde. De gemeente
geeft ons hierbij grote kansen en ondersteuning maar zelf leveren wij als Koninklijke
vzw De Paardekoers aan de Steene Molen
ook een flinke financiële inspanning. Uiteraard meer hierover in De Krant van Winkel
Koerse 2022.
Ook dit jaar pakken we uit met een nieuwigheid in de vorm van een nieuwe brouwer/supersponsor op ons parkoers. Jarenlang was
Ab Inbev één van onze grootste sponsors.
Bijna twee jaar geleden kreeg ik een verzoek

van brouwerij Bavik – op amper 8 kilometer
van ons deur – om eens hun bedrijf te bezoeken. Ik was op de afspraak en CEO Bert De
Brabandere verraste me zeer aangenaam. Hij
kon mij overtuigen van zijn familiaal regionaal bedrijf dat trouwens een prima werkgever is voor onze streek én een uitstekende pils
brouwt. Het kan dan ook geen toeval zijn dat
de Bavik Super Pils in juli een gouden medaille
kreeg op World Beer Challenge en recent nog
in augustus op de prestigieuze World Beer
Award in Londen als beste Pils van België
werd bekroond. Na mijn bezoek zijn we enige
tijd later met een deel van onze bestuursploeg,
standhouders en cafébazen op het parkoers
nog eens de brouwerij gaan bezoeken. Het was
een memorabele avond want naast heel wat
(bier)plezier kwam Bavik met een heel serieus
sponsorpakket op de proppen.

Dit pakket is voor ons een belangrijke stap
om ook in de toekomst financieel sterk te
blijven staan. Daarenboven kunnen we dit
combineren met een streekgebonden product
in de vorm van een heel lekkere en bekroonde
Super Pils. Waarom zouden we dan twijfelen?
En hebben we jullie daar voor nodig ?
Graag, want wij hebben een mooi voorstel
naar alle uitbaters van drankstanden en cafés
toe om de Bavik Super Pils te schenken en op
die manier Winkel Koerse ook in de toekomst
gratis te kunnen aanbieden. Blijf dus pintjes
en/of frisdrank drinken voor ons goede doel.
En nog dit als afsluiter: we pakken dit jaar
graag ook uit met duel renner versus paard
en een spektakelshow rond paard en vuur.
Rest mij nog het volgende : we duimen voor
corona vrij, droog weer, spannende wedstrijden en zeggen nu al aan iedereen die naar
Winkel Koerse afzakt :

		 “Zaligen Hoogdag”
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Memoires rond Gerard de Garde
“Ik voelde ooit de hete adem van een paard in mijn nek!”
Gerard wiens moeder meester-kleermaker
was en vader een kleine vlashandelaar.
“Ik leerde op advies van vader weven en
kwam zo in contact met Winkelnaar Jan
Vandeputte. Ik ging bij hem werken en na
mijn legerdienst kon ik opnieuw bij Jan
terecht als deur-aan-deur verkoper van
wasmachines. Mijn droom was echter om
veldwachter te worden en dus trok ik naar
Brugge om de lessen te volgen. Ik slaagde
in het examen en kon liefst op negen
plaatsen starten van Schuiferskapelle tot
Noordschote. We woonden toen al in SintEloois-Winkel en ik haalde het van Frans
Lefevere die me als eerste feliciteerde. Ik
volgde er Camiel (Vuylsteke) de Garde op.

Het grootste deel van zijn carrière werkte
Gerard onder dokter-burgemeester Robert
Carton. “Ik heb nog enkele maanden
Edmond Vandenbussche als burgervader
gekend, maar daarna was het dokter Carton,
met wie ik het goed kon vinden. Hij gaf
me ook veel verantwoordelijkheid. Na de
fusie in 1976 was wijlen Firmin Debusseré
burgemeester van de fusiegemeente
Ledegem en op dat ogenblik kreeg ik er ook
collega’s uit Rollegem-Kapelle en Ledegem
zelf bij” weet Gerard die terugkeert naar
zijn start op Winkel Koerse en dat was in
1958.
“In die beginjaren kreeg ik de hulp van twee
rijkswachters van de Izegemse Brigade. In

Gerard Breughe (90) uit de Koning
Boudewijnlaan was 32 jaar lang het
vertrouwde veldwachtersgezicht op “zijn”
hoek van de Gullegemsestraat en de
Kortrijksestraat. Hij stond er in voor de
veiligheid van het publiek waarbij hij steevast
zorgde dat er niemand in het deurgat van
het onlangs verdwenen café ’t Nieuw Kruis
(Chaplin) stond…
Het jaar 2021 is voor Gerard een
“boerenjaar”. Hij vierde samen met de
familie zijn 65ste huwelijksverjaardag met
Clara Vansteenkiste en zijn 90ste verjaardag.
En als toetje zorgde zijn kleindochter
Pauline voor een heus memoires boek rond
het leven van “Gerard de Garde”.
“We waren thuis met zes kinderen” begint
Gerard zijn levensverhaal die drie broers
en twee zussen had. “We woonden ten tijde
van de tweede wereldoorlog in Moorsele.
De bevrijdingsfeesten in 1945 zorgden
echter voor een groot drama in ons gezin.
We speelden op en rond de uitgebrande
militaire wagens bij het plaatselijke kasteel.
Dat werd echter fataal voor mijn jongere
broer Antoon. Er ontplofte immers een
stuk munitie in zijn handen…” vertelt

4

"

			
die tijd was het nog gemakkelijk om met
zijn drieën de orde te handhaven. We
waren in die tijd vertegenwoordigd over
het ganse parkoers en zorgden ervoor om
zowel bij de start als de aankomst iemand
te posteren. Het aantal deelnemende
paarden bleef in die periode ook beperkt
tot 6 of maximum 8. Toeschouwers waren
er altijd in groten getale aanwezig. Zowat
alle inwoners rond de toenmalige omloop
van Gullegemsestraat, Tuileboomstraat
en Kortrijksestraat kregen op Winkel
Koerse familie, vrienden of kennissen
op bezoek. Een uur voor de start van de
paardenkoers zag je gewoon niemand.
Maar van zodra de eerste paarden hun
opwachting maakten, kon je er op de
koppen lopen. Vanaf 1967 kreeg ik de hulp
van de collega’s van Oekene en RollegemKapelle om de orde te handhaven. Ook
veldwachtbrigadier Pype was later van
de partij. Winkel Koerse begon te groeien
met meer paarden en uiteraard nog (veel)
meer toeschouwers.
Aanvankelijk was de omloop niet verkeersvrij.
Bij elke koers werd het doorgaand verkeer
dan maar een tijdje opgehouden. Pas

Gerard Breughe
in 1975 kwam er een omleiding via de
Tuileboomstraat en de Kapelstraat. In die
tijd stond er ook nog geen afsluiting en dus
was het onmogelijk om het vele volk op het
voetpad te houden. Ze stonden steevast
op het midden van de rijbaan en bleven er
kijken tot het laatste moment om dan toch
tijdig uit te wijken naar het trottoir. Geloof
het of niet maar al die jaren gebeurde dat
zonder ongevallen waarbij ik altijd dienst
deed ter hoogte van het nu recent verdwenen
cafe ’t Nieuw Kruis. Het was er een kwestie
van tijdig de toeschouwers uit de bocht te
halen en te vermijden dat er iemand in het
deurgat van het café stond. In 1990 kwam er
op die plek een paard in het publiek terecht
waarbij ik zowaar de hete adem van dat
dier in mijn hals voelde. Gelukkig vielen er
zonder veel erg maar een paar toeschouwers
achterover…
Onze dienst zat er in die tijd maar op na
de prijsuitreiking die elk jaar in een andere
drankgelegenheid plaatsvond. Er werd
soms heel wat afgezaagd door de jockeys
en de eigenaars maar de aanwezigheid van
mijn collega’s en mezelf zorgde er toch voor
dat ze zich behoorlijk gedroegen…”

De strafste toer die Gerard ooit meemaakte,
was dat jaar toen een jockey uit de sulky
viel en het paard alleen – in achtervolging
op zijn soortgenoten – de wedstrijd
vervolgde. “Het liep in de Tuileboomstraat
over of door de nadarafsluiting tot aan
’t Hoog Wielke. Uiteindelijk kon het,
zonder noemenswaardige schade aan
te richten, gevat worden in de Kleine
Izegemsestraat.”
Vooral de sfeer op Winkel Koerse is Gerard
al die jaren bijgebleven. “Het was en is er
een treffen van vrienden en kennissen die je
vaak maar één keer in het jaar ontmoet. Ze
komen van heinde en verre en het gaat vaak
om mensen die “ons Winkel” misschien 10,
20 of 30 jaar verlaten hebben. Mensen uit
alle rangen en standen zijn er aanwezig als
was het een onaangekondigd rendez-vous.
Het is een volksfeest zonder weerga met
niets dan blije gezichten die graag tot een
stuk in de nacht willen blijven feesten”.
Gerard kreeg het boek “Memoires van
Gerard de Garde” van zijn (klein)kinderen
als geschenk voor zijn 90ste verjaardag.
Nu is dat boek ook te koop voor het grote
publiek.

Het boek is verkrijgbaar
na voorintekening
Bestellen kan door een mailtje te
sturen naar gerardb@scarlet.be
of 25 euro over te schrijven
op het rekeningnummer
BE93 7330 5998 8567
en dit ten laatste op dinsdag 5
oktober.
Er kan ook ingeschreven worden
op zondag 3 oktober vanaf 10
uur in CC De L!nk tijdens de
boekenvoorstelling van DFCultuurwinkel.
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WWW.BOUWMATERIALENDEVELTERE.BE

ALLES VOOR UW DROOMPROJECT!

Ontdek ons ruim assortiment
siergrind. Bezoek onze webshop
www.siergrindshop.be

BOUWMATERIALEN - BETON - STABILISÉ
AFSLUITINGEN - TEGELS - GEREEDSCHAP
Bouwmaterialen Develtere | Ledegemstraat 77/79, 8890 Dadizele
info@bouwmaterialendeveltere.be | +32 56 50 52 62

www.akebo.be
UW BEVEILIGINGSSPECIALIST

Erkend door de verzekeringsmaatschappijen
INCERT: C-06002
Tel. 056 / 50 28 65
Izegemsestraat 9

email: info@akebo.be
8880 Sint-Eloois-Winkel
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De nieuwe Winkel Koerse Champagne is er !
Winkel Koerse 2020 werd – zoals
iedereen wel weet – door de Corona
perikelen geannuleerd. “Het kopen van
een of meerdere flessen Winkel Koerse
Champagne is dan ook zeker een duwtje
in de rug van onze organisatie om dit jaar
uit te pakken met een geweldige editie”
besluit Krist.

Ook dit jaar pakt Winkel Koerse en dat
voor de vijfde keer op rij uit met een eigen
huischampagne. “De oplage is – net als vorig
jaar – beperkt gehouden” vertelt voorzitter
Krist Vandemoortele.
“Naast ons 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”
schetst voorzitter Krist de “geboorte” van
de Winkelse bubbels. “We kozen daarbij
voor de wijnbouwers Raphaël Jonot en zijn
echtgenote Marie-Christine Marchwicki
uit het Franse 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.
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 maar het zijn er
ook nu weer liefst zes op een rij. Zo kan je
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dit jaar onder meer een speciaal “Corona”
vignet van de niet gelopen editie 2020
ontdekken en andere mooie beelden uit
één van de voorbije 164 edities van Winkel
Koerse.
Wie een karton Winkel Koerse champagne
koopt, krijgt in zijn of haar doos dan ook die
zes verschillende etiketten gepresenteerd.
We hadden de intentie om die vijf jaar op
een rij aan te bieden aan de liefhebbers. Elk
jaar met een andere capsule. In 2017, 2018
en 2019 en 2020 kozen we voor wit, geel,
blauw en groen terwijl dit jaar de rode dop
op de champagnefles zit.
Het is de bedoeling dat we ook voor de
volgende jaren gaan voor exclusieve Winkel
Koerse champagne en speciale capsules.

De unieke champagne flessen worden,
zolang de voorraad strekt, verkocht aan
25 euro per fles. Wie een karton met de
zes verschillende flessen koopt, betaalt
125 euro of 5 flessen kopen en 1 gratis.
Bestellen kan het best via mail naar vggs@
skynet.be maar kan ook telefonisch op
0477/37.47.75 (Nadine) of 0476/50.65.63
(Geert). De flessen kunnen thuis geleverd
worden na afspraak.

WINKEL KOERSE
BURGEMEESTERS

2021

1

2

3

4

GEMEENTE
PERSONEEL

FREDERIC
RAEDT

KRISTOF
GHEKIERE

STEFAAN
BREUGHE

7

5

6

FILIP
SOENS

GRIET
DUCESSOYE

Jeffrey
DEGRYSE

EDDY
VAN WEST

SOPHIE
DELOBELLE

JOCHEN
DECOCK

SOFIE
VANDECASTEELE

FILIEP
DECOCK

NIELS
VERDURE

20

21

22

11
VANESSA
VAN den BULCKE

12

13

19

9

8

14

10

ELS
KARIN
DEDEURWAERDER STELLAMANS

15

16

17

18

DAVY
VANACKERE

TUUR
VANDEWALLE

ISABELLE
BRECKPOT

KRIS
DONCK

WARD
LARIDON

CINDY
BRAECKEVELD

JEAN-PIERRE
BONTE

NICOLAS
DEGROOTE

PIETER-JAN
VERANNEMAN

JEMPI
JOOREN

MAARTEN
DUTRY

32

33

BABS
DESMET

23

29

24

30

25

31

26

27

28

34

BART
BEHAEGHE

ANDY
GEVAERE

MATTHIAS
PAREYN

MARIEKE
GHEKIERE

LENA
DERAEDT

MARLEEN
DEWULF

35

36

37

38

39

40

STIJN
VANDROMME

MATTHIAS
GHEKIERE

TOM
THERMOTE

OLIVIER
DELAHAYE

DAMES
BESTUUR

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

De winnende wijk krijgt
super feestje aangeboden !
De organisatoren van Winkel Koerse pakken
voor de 165ste editie van Winkel Koerse voor
de tiende keer uit met een unieke wijkenwedstrijdformule. Naast een eigen bord in de straat
krijgt de winnaar een heus wijkfeest aangeboden. “Dit jaar pakken we voor de zesde keer
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 buurtfeest” 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 inwoners van onze mooie gemeente
te betrekken bij Winkel Koerse en dat lukt
zeer goed! Ook dit jaar belonen we alle straten die een inspanning doen met een natura
prijs.

De jury zal elke straat en wijk bezoeken !
Een team van onze eigen specialisten in decoratie en versiering gaat dit jaar op pad op
vrijdag 1 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” jullie versiering aan te brengen.
Daarnaast wijzen we er ook op dat – net als
de voorgaande jaren – de versiering graag
weer opgeborgen wordt tegen 1 november
aanstaande.

SunTronics

ZONNEPANELEN – VERWARMING – AIRCO - GEOTHERMIE

www.suntronics.be

www.oostvandenbulcke.be

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

ROESELARE

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

Pamo Lakwerken
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Deelnemerslijst Stijlrijden
DRAVERS REEKS A
Nr.
Eigenaar

Paard

DRAVERS REEKS C
Nr.
Eigenaar

Paard

1

DEKETELAERE Robert

DARCY WILLIAMS

21

ROELANDT Wim

BACK FLIP

2

DEWULF Mario

UNE DE PLUS

22

DEROOZE Gino

BUZZ GLAMOUR

3

PATTYN Frans

GIANT DE CAMARDE

23

LIEVENS Ronny

COCTAIL CHEF

4

JACOBS Manoé

FLEMING CASINDRA

24

GEBOORS Kim

VOLF DES PERNELLES

5

VANHOUTTE Kurt

DAGOBERT FOLIE

25

DEKETELAERE Robert

EDELKLOKJE

6

VANDEWALLE Stijn

CARPE DIEM

26

DEWULF Mario

ATILA

7

STAESSENS Brecht

TRESOR DE VOUEDE

27

DELAMILLIEURE Tine

OREV

8

DEROOZE Gino

ATOUT BAMBOIS

28

VANCOILLIE Nico

GOMMERY

9

VANDERMEERSCH Björn

SIR DE CORNEVILLE

29

LEMAHIEU Paul

DIAMANT SLIPPER

10

MASSCHELEIN Vic

SAPHRISTI

30

PATTYN Jan

GABBY

DRAVERS REEKS B
Nr.
Eigenaar

Paard

DRAVERS REEKS D
Nr.
Eigenaar

Paard

11

STANDAARD Georges

HEPARINNE BEL

31

MASSCHELEIN Vic

TIGGER DU POGGIO

12

VERWICHTE Franky

CELTIC MAGIQUE

32

VANHOUTTE Kurt

GAMIN

13

PATTYN Dries

UZCO VICI

33

STAESSENS Brecht

VAS Y VOIR

14

NEIJENS Jos

QUAREL

34

DEROOZE Gino

DONOVAN NORG

15

DECLERCQ Frans

BEETHOVEN DE VAL

35

PATTYN Frans

LINUS DIJKHOEVE

16

DEKETELAERE Robert

DOLCE MIA

36

VANDERMEERSCH Björn

FAUTSUS

17

VANNESTE Danny

TIGRE DORE

37

DE BACKERE Kris

FILS DRY

18

STAESSENS Christ

RABBI JACOB

38

STANDAARD Georges

ESCARTIEN TER BELKET

19

DEWULF Mario

ALWAYS ON THE RUN

39

VANDEPUTTE Herman

VAGABOND DECORSU

20

LIEVENS Marnix

BE SO GOOD

40

DEIGERS Geert

MISTER

WEDSTRIJDVERLOOP

-> 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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Hoevewinkel

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

T R U C K S E R V I C E
•
•
•
•
•
•

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

Nijverheidslaan 7/C
8560 Gullegem
tel.: 056 41 27 50
fax: 056 29 32 93
tomghekiere@telenet.be

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

Kantoor Pittem
Broeders Maristenstraat 15
Tel. 051 46 41 45

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

www.immometex.be

VERKOOP - VERHUUR - SYNDIC - SCHATTINGEN - PLAATSBESCHRIJVINGEN

DENYS
BVBA

Driemasten 85 8560 Gullegem
tel. 056 41 99 94
info@metanox.be

www.metanox.be

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
12

Editie 2019
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DRUKKERIJ

HERMAN

www.drukkerijherman.be

www.bsv-nv.be

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

Showroom:

Roeselaarsestraat 48
8870 Izegem
Gsm. 0475 36 90 51
info@interieur-dupont.be

Uw maatwerk,
onze specialiteit.
Van ontwerp tot afwerking!

“ De grootste keuze koude & warme tapas! “
Smissestraat 52 · 8880 Sint-Eloois-Winkel

14
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WINKELSESTRAAT 52B • LENDELEDE • 051 30 29 88 • WWW.BE-CASUAL.BE

www.altex.be

16

17

WHEN ONLY SERVICE MATTERS

WWW.TSL.EU

056 / 50 31 31

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

0475 555 728
cottonsound@skynet.be
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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

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

Toelevering
Draaien, frezen, vlak- en rondslijpen.
Fijnmechanische onderdelen op basis van
ontwerp van de klant of in co-engineering

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

Lindeke 4, B-8880 Sint-Eloois-Winkel
T. +32 (0)56 54 01 00, info@fidomatic.be

www.fidomatic.be

D

ejonckheere
HAIRSTUDIO

K A M P I O E N VA N B E L G I Ë
Rollegemkapelsestraat 25
8 8 8 0 Sint - E lo o i s - Wi n ke l
tel. 056 50 99 48
info@hairstudio-dejonckheere.be
www.hairstudio-dejonckheere.be
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Koetswerkherstellingen
van alle merken
Garages
Particulieren

Carrosserie celette richtbank

VAN DA EL E E R IK

Groene Jagerstraat 15
8880 Ledegem
M 0476 / 29 33 02

Rollegemkapelsestraat 69 - 8880 Sint-Eloois-Winkel
Tel. 056/ 50 27 10 - Gsm 0497/50 46 49

22
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hugelierzwembaden.be

PROEF ONZE HEERLIJKE ZELFBEREI

DE

PEERDE GAREELKES
Ook onze lekkere

STEENENMOLEN PATÉ

is terug beschikbaar
Sint-Hubrechtsplein 10 8880 Sint-Eloois-Winkel
T. 056 50 48 03
www.Spar-Sint-Eloois-Winkel.be
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win luxe-overnachting aan zee,
voor 2 pers, inclusief ontbijt !
welke wijk (nummer) is het mooist versierd ?
stuur uw antwoord voor 4 oktober
naar info@apartmoment.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!

isolatie
dakdichtingsproducten

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

&

familie Vanhie - Van Iseghem

Koninklijke Baan 29 en 35
●
www.apartmoment.be
open 8u - 18u !

Moment!

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

De Haan
●
tel : 059 43 00 43
●
info@apartmoment.be

gesloten donderdag (okt-apr ook vrijdag)

Kris: 0475 52 72 40
Cindy: 0476 41 22 40
www.partyconcepts.be

RUIMDIENST

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

Jozef POTTIE - BORRY
Tractoren - Landbouwmachines
Vrachtwagens - Metaalconstructies
Pijplap 137 - 8560 GULLEGEM
Tel. 056 / 35 58 17 - Fax 056 / 35 61 64
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Geniet volop van
de bevrijding!
Eindelijk kunnen we weer uit ons kot komen... het
voelt inderdaad als een bevrijding.
Tijd om er volop van te genieten: hieronder vind je
enkele toppers uit ons programma:

1 okt. Weekendje Bouillon (Prethuis)
23 okt. Yevgueni
19 nov. The Radar Station
23 jan. Zwins (theater)
18 feb. Sarah D’hondt (chanson)
11 mrt. Hans Cools & Lucas Lelie (comedy)
PS: ons grote bevrijdingsfeest/ledenfeest Bistro René
op 3 december (zie foto) is uitverkocht.
Meer info op:

www.df-cultuurwinkel.be
Lid worden? Heel eenvoudig

Kies voor €40 boeken uit meer dan 300 boeken en CD’s. Kom vrijblijvend kijken op de boekenexpo op zaterdag 2 en zondag 3 oktober in de foyer van de L!NK!
Spreek een bestuurslid aan:
Dirk Beheydt, Griet Debode, Rik Decock, Ria Devos, Ann D’hondt, Ann Dupont (secretaris), Lieven Lecluyse, Peter Merlevede, Els Moerkerke, Guy Seurynck, Gwendolyn Seurynck, Dries Tanghe (penningmeester), Stefanie Temperman (voorzitter), Jan Vanbesien (ondervoorzitter), Wouter Vandenberghe, Lobke Van Marcke,
Hans Verbeke, Ines Wastyn.
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Internal

LANDBOUWMACHINES
METAALCONSTRUCTIES

KBC Bank en Verzekeringen NV
Gullegemsestraat 14
8880 Sint Eloois Winkel
056 54 03 10 – st.eloois.winkel1@kbc.be

Dejonckheere Paul
't Lindeke 14 - Sint-Eloois-Winkel
Tel. 056 / 50 66 99
dejonckheere.paul@scarlet.be

Dokter
Stefan Devos

www.depypere.be
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Parking de Meerhoek
Parking met gratis shuttle bus voor bezoekers van Winkel Koerse
Er komt straks op dinsdag 5 oktober een bijkomende parking
waar bezoekers van Winkel Koerse hun voertuig kwijt kunnen.
Die ruime parking voorzien we ter hoogte van het feestzalencomplex de Meerhoek (ex Het Kleine Meer) aan de Zuidhoekstraat 22.
Op die manier willen we graag ingaan op de vraag van diverse
bezoekers om een grote parkeerplaats te creëren of te willen
voorzien. De organisatoren stellen ook een gratis shuttle bus
ter beschikking die om de 10 minuten toeschouwers van en
naar het parkoers zal voeren. Het zal dus nooit lang wachten
worden op een volgende rit.
De eerste rit van de pendelbus is gepland om 14 uur. De laatste
rit terug van het parkoers naar parking de Meerhoek zal om 23
uur gebeuren. Er komt ook een bewegwijzering met pijlen naar
parking de Meerhoek.

Marktstraat 5 ◆ Izegem
051/ 31 16 56
Grote Markt 25 ◆ Diksmuide
051/ 51 19 44
31

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

www.vloerendemaiter.be

Glaasje op ....

Laat je rijden !

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
gemeente Ledegem – een initiatief uit
waarbij feestvierders in de gemeente
opgepikt en teruggevoerd werden. Net
als vorig jaar gaan we, op vraag van
de gemeente Ledegem 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.

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.

NOORDLAAN 1
8820 TORHOUT
Tel. 050/23.07.70
info@manwest-vlaanderen.be

www.manwest-vlaanderen.be

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

VORMEZEELE

bvba
Polenstraat 19, 8840 Staden - Oostnieuwkerke
Werkplaats: 1e Jagerstraat 4
Tel 051 / 24 87 74

Gsm 0475 / 37 34 15
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Project Dorpsplein 26
Sint-Eloois-Winkel

Project Dorpsplein 45
Sint-Eloois-Winkel

Project Flinstones
Hulste

• 6 appartementen (5 verkocht)

• 8 appartementen pas vergund

• 5 woningen (verkocht)
• Handelszaak nog te koop/ te huur/
huurkoop

• Enkel nog het gelijkvloerse te koop +
3 garages
• 6% btw

Een tweede leven
voor jouw grond?
Belipro blaast je leegstaande
gebouwen, afbraakpanden of
bouwgronden graag nieuw leven
in. Samen bekijken we de moge-

Project Olympialaan
Sint-Eloois-Winkel
• 2 gelijkvloerse woningen (1 verkocht)
• Rechtse woning nog beschikbaar

Project Steenemolen
12 woningen
Sint-eloois-Winkel
• Woningen volledig uitverkocht

lijkheden voor jouw specifieke site.
Met je verdere betrokkenheid of
volledig in ons beheer? Sowieso
krijg je een correcte verloning en
geef je de buurt een boost.

Projectontwikkelaar met een hart voor je buurt

Ontdek jouw projectontwikkelaar op
www.belipro.be
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Gullegemsestraat 79B — 8880 Sint-Eloois-Winkel
0479 305 491 — hello@belipro.be

Dankbare herinnering				

Etienne Demeyere
Jaren later vormde hij een vast duo met
onze erevoorzitter Eric Vandemoortele.
In de beginjaren van ons – ondertussen
afgebroken – café De Oude Smisse
tekenden zowel Louis, Eric, Jackie als
Etienne elke eerste vrijdag van de maand
present. Ook dat waren voor onze vier
anciens, de klanten en niet in het minst
voor de leden van de bestuursploeg
memorabele momenten in de geschiedenis
van Winkel Koerse. Ons lokaal verdween
en ruilde plaats voor het handelspand van
Belipro.

De bestuursploeg van de Koninklijke vzw De
Paardekoers aan de Steene Molen moest op
29 maart 2021 afscheid nemen van Etienne
Demeyere (81). Hij was bijna 60 jaar actief
binnen Winkel Koerse.
Het was eerder op een ongebruikelijke
manier dat Etienne in de bestuursploeg
van Winkel Koerse terecht kwam. “Het
bestuur werd in vroegere jaren gevormd
door de cafébazen die op het parcours
woonden en een aantal Winkelse boeren”
wist Etienne mij te vertellen toen ik bij hem
langs ging in 2008 voor een interview in De
Krant van Winkel Koerse. “Mijn vader
Remi, die samen met mijn moeder Zoë
Laflere, ons café ’t Commercehuis aan de
Gullegemsestraat runde, stierf in juli 1960
aan een hersenbloeding. Moeder zei dat
ik zijn plaats moest innemen en dus trok
ik als “jongne van 21 jaar” met “een lank
gat” naar eerste vergadering van dat jaar
in De Meiboom. De ontvangst door wijlen
Achiel Demyttenaere en Adhemar Bostoen
was zeer hartelijk. “De paardenkoers van
Kapelle kan niet meer stuk want we hebben
nu ook al de jeugd met ons…” was hun
reactie.

Etienne vertelde mij toen onder meer
over de memorabele weken die ze voor de
jaarlijkse paardenkoers beleefden toen
ze van deur tot deur gingen om steun. De
eerste jaren was hij met Honoré Commeene
op stap en dat liep wel eens uit tot in de
vroege uurtjes. “Ik moet bekennen dat ik
soms een dag later mijn eigen geschrift niet
meer kon lezen…” glimlachte Etienne die
nog de tijd meemaakte dat er asse over de
tramrails moest gestrooid worden. Of dat
hij grote putten in de Kortrijksestraat en de
Tuileboomstraat hielp vullen die toen nog
aardewegen waren. In die eerste jaren was
Etienne ook verantwoordelijk voor “het
schrijfwerk”.

Dankzij de samenwerking met het
Ledegemse gemeentebestuur kunnen we
tegen Winkel Koerse 2022 terecht in een
fonkelnieuwe locatie waar vroeger Den
Chaplin huisde.
Etienne zal het niet meer meemaken maar
hij krijgt – net als alle andere overleden
bestuursleden – een mooi plekje aan de
Winkel Koerse Wall of Fame in ons nieuw
lokaal. Nogmaals bedankt Etienne voor je
jarenlange inzet!
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Dankbare herinnering				
“Na de afgelasting van de koers in 1993
raakte ik tijdens de koersen van Krombeke
in 1994 aan de praat met erevoorzitter
Eric Vandemoortele die ik natuurlijk al
heel goed kende. Ik deed hem het voorstel
om “stijlrijden voor harddravers” op
de openbare weg in te voeren voor de
koers van dinsdag 4 oktober 1994 en dat
naast het alternatieve programma van de
koetsenparade of elegantiewedstrijd en
ringsteking. De harddravers zouden één
voor één tegen een bepaalde snelheid naar
boven lopen. Het was onmiddellijk duidelijk
dat er zeker een afsluiting moest komen
tussen het publiek en de paarden.

De bestuursploeg van de Koninklijke vzw
De Paardekoers aan de Steene Molen moest
op 25 augustus 2021 afscheid nemen van
Louis Ghesquiere (87). Hij was tientallen
jaren actief binnen Winkel Koerse. Louis
vertolkte een zeer belangrijke rol binnen de
“GAIA kwestie” en het huidige stijlrijden voor
harddravers.
Louis was als veearts voorbestemd om in
de bestuursploeg van Winkel Koerse terecht
te komen. “Ik werd door mijn huwelijk met
Rita op 3 oktober 1959 een echte Ryspoepe”
vertelde Louis mij toen ik 2005 bij hem
langs ging voor een interview in De Krant
van Winkel Koerse. Louis bleef altijd een
gepassioneerd paardenliefhebber maar de
mensport lag hem nog nauwer aan het hart
dan de paardenloopwedstrijden op Winkel
Koerse.
“Ik aanvaardde de taak om voorzitter te
worden van Winkel Koerse maar het was
op dat moment niet echt mijn roeping. In
onderling overleg met het toenmalige bestuur
trok ik me in het begin van de 80er jaren
terug maar bleef onze straatpaardenkoers
uiteraard volgen”

Louis Ghesquiere
probleem dat paarden op een harde bodem
liepen maar wel het feit dat opgetuigde en
aangespannen koerspaarden een bocht
kunnen nemen. Zij zijn daar niet op getraind
en daardoor ontstaan dus valpartijen. Kort
samengevat was stijlrijden in een rechte
lijn het enige mogelijke… Maar we gaan
er prat op dat we ook konden bekomen
dat alles op koerssnelheid moest gebeuren
en dat die snelheid een heel belangrijk
beoordelingscriterium werd. Het was ons
gelukt om Winkel Koerse verder te laten
leven en dat binnen een wettelijk kader!”.

Dat was meteen ook de bescheiden start
van het Winkel Koerse veiligheidsplan”
wist Louis die weer deel uitmaakte van de
bestuursploeg. “De uiteindelijke wetgeving
op het dierenwelzijn kwam er in de eerste
helft van 1995. Wij hadden ook onze
inspraak in de Parlementaire Commissie
en dat loonde zeker. De standpunten van
alle partijen inclusief GAIA waren redelijk
gelijklopend. Er was uiteindelijk geen
Het spreekt vanzelf dat wij met onze volledige
bestuursploeg Louis eeuwig dankbaar
zijn voor zijn doorzettingsvermogen in
dit dossier. Zonder hem was ons uniek
paardengebeuren op straat wellicht
verdwenen. Hij was het ook die een echte
vakjury naar Winkel Koerse haalde met op
kop Anne d’Ieteren die – als voorzitter van
het Belgian Paralympic Committee – elk
jaar op post is om de straatharddraverij in
goede banen te leiden. We zijn Louis ook
zeer dankbaar voor zijn intense bijdrage bij
de opmaak van de statuten van onze vzw.
Het spreekt dan ook vanzelf dat we ook
Louis straks laten schitteren op de Winkel
Koerse Wall of Fame in ons nieuw lokaal.
Nogmaals bedankt Louis voor je jarenlange
inzet!

056 50 16 58

www.brandstoffen-demyttenaere.be
BRANDSTOFFEN ∙ PELLETS ∙ TANKSTATIONS
TANKS ∙ TANKKEURING ∙ SMEERMIDDELEN
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K ANTOOR

V E R FA I L L I E
Sint-Hubrechtsplein 6, Sint-Eloois-Winkel
Tel. 056 / 500 121

BELEGGINGEN
KREDIETEN
VERZEKERINGEN

www.maartendutry.be

Steven Thermote
Interieurarchitect
Blekerijstraat 36

Izegem

www thermote be
0496/10 94 77

steven@thermote.be

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

Brabantstraat 15 ● 8790 Waregem ● BELGIË
TEL 056 43 42 11 ● fax 056 43 44 88 ● e-mail info@tvh.be

●

www.tvh.be

VERNIEUWDE
WINKELKOERSETAART
verkrijgbaar als individueel gebak (€4/st)
of als grote taart van 6 personen (€24/st)
Open op dinsdag 5 oktober ( Winkel Koerse ) van 7u tot 12u.
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Winkel Koerse ook traditioneel op zondag 3 oktober
Paardjesworp, ponyritjes en aperitiefconcert
Alle kinderen tot 12 jaar worden om 10.30 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 de kinderen vanaf 10.45 uur een gratis
ponyritje maken op de parking naast de sporthal.
Het feestgebeuren in CC DE L!NK start om 10 uur. Traditioneel
staat daar het Winkel Koerse Aperitiefconcert op stapel. We
nodigen alle liefhebbers uit op de gratis optredens van zowel
de Winkelse Piccolino’s als de Winkelse Piccolo’s. De concerten
zelf staan gepland vanaf 11.00 uur. Wij van Winkel Koerse
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 foyer waar ze je alles
vertellen over hun lidmaatschap. Wie lid wordt, krijgt een gratis
drankbonnetje voor een drankje tijdens het aperitiefconcert.

Gullegemsestraat 52 A - 8880 Sint-Eoois-Winkel
Gsm 0468 / 006.049
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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

Cowboysteak smullen en genieten
van Paris-Roubaix op groot scherm
Na het aperitiefconcert willen we dit jaar graag uitpakken met
een primeur. In samenwerking met traiteur ’t Ryspoepke serveren
we er vanaf 13 uur cowboysteak a volonté met 3 warme sausen,
koude groentjes en verse frietjes voor de luttele prijs van 20 euro
per persoon. Er is ook een aangepast kindermenu in de vorm van
2 frikadellen met mayonaise of ketchup en verse frietjes voor 10
euro. Er is plaats voor maximum 150 eters !
Reserveren kan door een mail te sturen naar vggs@skynet.be
(Geert Van Gheluwe) of eventueel te bellen naar 0476 / 50 65 63.
Pas op : de inschrijving is pas volledig in orde als de bestelde kaarten
betaald zijn op het nummer van Winkel Koerse bij Crelan zijnde
BE07 8538 6785 2766 met vermelding van het aantal volwassenen
en/of kinderen. De uiterste datum van betaling is vastgelegd op
maandag 27 september. Na ontvangst van het geld op de rekening
van Winkel Koerse volgt er daarvan een bevestiging.

Rond Punt & Feestdorp “Den Ast”
Vuurspuwshow en live muziek
Het feestdorp”Den Ast” op de parking van de familie Seurynck is al
vele jaren op rij de place to be voor de after party rond Winkel Koerse.
Dit jaar krijgt het Rond Punt ook een spectaculaire attractie.
We mochten in het verleden al heel wat Vlaamse schlagertoppers
als wijlen Paul Severs, Sam Gooris, Yves Seghers, Bart Kaëll, Wim
Soutaer, Sergio en Laura Lynn verwelkomen in de grote tent.

Daarvoor kunnen de aanwezigen genieten van een unieke show op het
Winkelse Rond Punt. Eveline Duytschaever en medewerkers zullen er
een op zijn minst gezegd verrassende show brengen waarbij paarden,
vuur en vuur spuwen nooit veraf zullen zijn. Een aanrader van
formaat dus waarbij we jullie massaal verwachten vanaf 19.15 uur

Dit jaar in deze Coronatijden
kozen we heel bewust voor een
charmezanger uit onze regio
namelijk Jenss uit het nabije
Wevelgem. Hij was één van de sterren
op het jongste Kamping Kitsch
Festival en is in het dagelijks leven
actief in de landbouwsector. Jens
Deltour (25) is een gediplomeerde
hoefsmid die ook werkzaam is op
een loonwerkbedrijf.
Hij droomt al een tijd van een
professionele zangcarrière naar
het voorbeeld van zijn groot idool
Christoff. Charmezanger Jenss zal
er de aanwezigen in de feesttent
zeker kunnen verrassen met covers
als “Zeven Zonden” maar ook met
zijn eigen nummers “Los door
de nacht”, “Leef je leven” en de
“Coronaise”. Afspraak om 20 uur !

Daarnaast staan een aantal verenigingen als KSA SintElooi, voetbalclub Heule, LRV Izegem en JCI Menen/
Wevelgem weer de ganse avond en vroege nacht klaar
met diverse dranken in het feestdorp. In de Wijnbar
Dupont kan je naast onze eigen voortreffelijke Winkel
Koerse champagne ook proeven van een paar superbe –
hoe kan het ook anders - witte en rode wijntjes.

Wij zijn op zoek
naar metsers !
Werken in de streek (werven BELIPRO
Steenemolenstraat en Olympialaan).
Goede verloning en vast contract.
Je bent nauwkeurig ?
Zin voor orde en netheid ?
Leergierig en goesting om te werken ?
Contacteer ons dan snel :
0475 / 86 87 93

Sanitair-verwarming
Ventilatie
Elektriciteitswerken
Zink- & asfaltwerken

Kapelstraat 44 - Sint-Eloois-Winkel
Tel. 056 50 09 21 - Fax 056 50 49 01
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Bestuursleden anno 2021

De bestuursploeg
van de Koninklijke
vzw De Paardekoers
aan de Steene Molen
telt op vandaag
20 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, Koen Dendauw, Kurt
Garsbeke, Gregory Gheysen, Jean Leten, Geert Van Gheluwe Ghillemyn, Eric
Vandemoortele (erevoorzitter), Lieven Vandemoortele, Bavo Vanhalst (niet op
de foto), Gino Vanooteghem en Kris Witdouck.

Colofon 2021
Teksten en eindredactie :
Geert Van Gheluwe Ghillemyn
Advertenties : Gregory Gheysen
Lay-out :

Koen Herman

V.U. :

Koninklijke vzw De Paardekoers
aan de Steene Molen Sint-Eloois-Winkel

Fotografen : Stefaan Beel
Griet Casteele
Filip Gheysen
Carlos Laethem
Danny Valcke
Jean-Pierre Vandamme
Geert Van Gheluwe Ghillemyn

Met speciale dank aan
➤ Apotheek Caroline Vereenooghe
➤ Loonwerken Filiep Decock bvba
➤ Loonwerken Hendrick Dewulf-Vandoorne
➤ Tuinarchitect en aanleg Evert Lakiere
➤ José Vancoillie
➤ Transport Ghekiere
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➤ Drukkerij Herman
➤ Ramoplast
➤ ING Lendeleede
➤ Gemeentebestuur Ledegem
➤ Politiezone Grensleie
➤ Het Rode Kruis Ledegem

LENDELEDE

BRASSERIE

SINT-ELOOIS-WINKEL

KANTOOR

VERFAILLIE

AAN DE STEENE MOLEN

KERMISDINSDAG
5 OKTOBER 2021
VANAF 14.30 UUR
GRATIS TOEGANG

165

GRONDWERKEN

KRIS WITDOUCK

ste

EDITIE

Gesticht in 1857

De enige in België op de openbare weg
VORMEZEELE

BVBA OOSTNIEUWKERKE

SANITAIR - VERWARMING

WINKEL
KOERSE

S.E.W.

-

IZEGEM

STRAATHARDDRAVERIJ
BOERENPAARDEN KOERSE EN DUBBELE SULKY’S
RUIMDIENST
ONTSTOPPINGSDIENST
REINIGINGSWERKEN

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE
EPB - EPC
KEURINGEN
PLAATSBESCHRIJVING

10.000 €
PRIJZEN EN PREMIES

SINT-ELOOIS-WINKEL

Medewerking van het Ledegems gemeentebestuur,
Politiezone Grensleie, Rode Kruis Ledegem,
Sponsors, Neringdoeners en Sympathisanten

Organisatie Koninklijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen

ROND PUNT & FEESTDORP 'DEN AST'
19.15 uur

PAARDENSHOW

20.00 uur

CHARMEZANGER

MET VUUR

www.winkelkoerse.be
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