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eigendom!

Te Koop in Sint-Eloois-Winkel Te Koop in Sint-Eloois-Winkel Te Koop in Sint-Eloois-Winkel
Kwalitatief afgewerkte halfopen 
bebouwing in rustige woonwijk

Ruime halfopen bebouwing met 
achterliggende loods in rustige 
woonwijk

Exclusieve villa met landelijk ver-
zicht op een perceel van 3648m².
Ideaal voor paardenliefhebbers!verkocht aan de vraagprijs 

op eerste bezoekdag! €330.000 prijs op aanvraag

Jouw makelaar in de regio

Ontdek jouw makelaar op  
www.belistate.be

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

Te huur in Sint-Eloois-Winkel Te huur in Sint-Eloois-Winkel Te huur in Sint-Eloois-Winkel
Zeer ruim appartement in het  
centrum met 2 slaapkamers en 
zonnig terras

Zeer ruim, lichtrijk nieuwbouwap-
partement met 1 slaapkamer en 
autostandplaats

8 appartementen van 1 tot 3 slaap-
kamers, met tuin of terras

€790 + €60 per maand €640 + €50 per maand vanaf €650 per maand
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De grootste verandering wordt zeker de 
opkuis van het zandtapijt. Dat zal dit 
jaar, in overleg en samenspraak met het 
Ledegemse gemeentebestuur, pas gebeu-
ren op woensdagvoormiddag 5 oktober. 
Op die manier zal doorgaand verkeer in 
de Gullegemsestraat tussen het Rond 
Punt en de Tuileboomstraat dus niet mo-
gelijk zijn tot ten laatste woensdagmid-
dag 12 uur. 

Uiteraard heeft deze drastische beslis-
sing alles te maken met de veiligheid. 
We hebben in de voorbije jaren heel wat 
inspanningen gedaan om het voor ons 
publiek veilig te houden tijdens de wed-
strijden. Dat gebeurt onder meer met een 
driedubbele afsluiting, oversteekplaatsen 
met politie en dergelijke meer. 
Eénmaal Winkel 
Koerse ten einde 
schuilde echter een 
groot gevaar in de 
opkuis. Bulldozers, 
vrachtwagens en 
een veegmachine 
hun werk laten doen 
tussen duizenden 
feestvierders is ons 
inziens levensge-
vaarlijk. Om dan 
nog maar te zwijgen 
van de spelende kin-
deren die met hun 
knietjes in het zand 
zitten of  die “stunt-
mannen” die het elk 
jaar opnieuw moe-
ten proberen om 
in de schop van de 
bulldozer te gaan staan. Er is de voorbije 
jaren gelukkig nooit iets gebeurd maar 
we willen zeker niet wachten om maat-
regelen te nemen tot er wel iets gebeurt. 
Voorkomen is in dit geval altijd veel be-
ter dan achteraf  genezen.  Het spreekt 
vanzelf  dat we de betrokken inwoners 
van dat deel van de Gullegemsestraat 
niet voor schut willen zetten. Hun huis 
zal voor hen toegankelijk zijn vanaf  mid-
dernacht en ook op woensdagmorgen 
kunnen zij over het zand hun woning 
verlaten en/of  bereiken. Elke betrokken 
Winkelnaar zal daaromtrent meer infor-
matie krijgen in zijn of  haar brievenbus.  
Ook de betrokken handelszaken kunnen 
klanten ontvangen maar parkeren voor 
de deur zal niet mogelijk zijn. 

Beste vrienden van Winkel Koerse
Op een tijdspanne van nog geen jaar ver-
loor onze vereniging liefst drie van zijn vier 
anciens. Vorig jaar namen we afscheid van 
Etienne Demeyere en Louis Ghesquiere. En 
in februari van dit jaar overleed ook onze 
ere voorzitter en mijn vader Eric Vande-
moortele. 

Hij leerde me heel veel en één van die za-
ken was zeker de voorliefde voor paarden 
en Winkel Koerse. Samen met de toenma-
lige bestuursploeg bouwde mijn pa Win-
kel Koerse uit tot wat het nu geworden is. 
Begin de zeventiger jaren was onze paar-
denkoers op straat op sterven na dood 
maar Eric en de zijnen gingen er keihard 
voor. Winkel Koerse barstte jaren later 
echt uit zijn voegen met vele duizenden 
toeschouwers van heinde en verre in de 
straat. Tot die kletsnatte 6 oktober 1992 
waarbij paarden vielen en wij jammer ge-
noeg te uitgebreid de (inter)nationale pers 
haalden… Ook toen bleven ze niet bij de 
pakken zitten en zochten en vonden zij 
met “stijlrijden voor harddravers” de ide-
ale nieuwe formule. 

Daarnaast dachten ze ook al aan de toe-
komst van onze straatpaardenkoers. Ze 
beseften dat jeugdige bestuursleden al-
tijd een noodzaak zijn om een vereniging 
een heel lang leven te geven. Op vandaag 
doen wij dat ook en bij deze dan ook een 
oproep naar die jonge enthousiastelingen 
die ietwat bezeten zijn van Winkel Koerse 
en ons graag willen helpen of  versterken. 
We zoeken werkende handen voor de op-
bouw, de dag zelf  of  de afbraak. Wie zich 
geroepen voelt, kan contact opnemen 
met onze pr-verantwoordelijke Geert Van 
Gheluwe (via  mail: vggs@skynet.be) of 
mezelf  aanspreken.

Ook voor dit jaar zijn er een aantal veran-
deringen op til. In de eerste plaats hopen 
we op 2 december aanstaande iedereen te 
kunnen ontvangen in onze nieuwe locatie 
op de voormalige site van Den Chaplin. 
We willen er opnieuw elke eerste vrijdag 
van de maand een thematische Winkel 
Koerse Café organiseren. Uiteraard zet-
ten we op die eerste keer onze cafébaas 
van De Oude Smesse Jackie Delaere in 
de kijker en vertonen we foto’s en beelden 
van Winkel Koerse. Het zal ook het ideale 
moment zijn voor de Wijkburgemeesters 
en de straatbewoners om de gewonnen 
bierbonnetjes te verzilveren. 

Voorwoord van de voorzitter                                                      Krist Vandemoortele

Verdere details worden uitgewerkt en de 
betrokken bewoners worden voldoende en 
op tijd geïnformeerd. Eventuele opmer-
kingen of  suggesties kunnen via mail naar 
vggs@skynet.be of  persoonlijk bij mij. 
Daarnaast willen we met dit initiatief  de 
Winkel Koerse sfeer langer aanhouden in 
de volledige straat. Vrachtwagens en bull-
dozers joegen de klanten weg bij de cafés 
en standjes aan de aankomstlijn op de 
hoogte. Nu kunnen er zelfs (tot midder-
nacht) terrasjes op het zand in de straat 
geplaatst worden. Er wordt ook gekeken 
voor een paar muzikanten om er de ver-
dere avond sfeervol in te zetten.

De derde verandering komt er in het feest-
dorp op Den Ast. Tot vorig jaar waren 
verenigingen als het Heuls jeugdvoetbal, 

LRV Izegem en KSA Sint-Elooi apart ac-
tief  in de grote feesttent. Dat was soms al-
lesbehalve evident naar werking toe. Voor 
dit jaar is er beslist dat KSA Sint-Elooi de 
volledige uitbating van de tent zal doen. 
Daarnaast komt er ook een cocktailbar 
van JCI Menen-Wevelgem en een wijnbar 
van Dimitri Dupont. We nodigen ieder-
een dan ook graag uit om één of  meerdere 
drankjes te komen drinken bij onze Win-
kelse KSA-jeugd. Hun clubkas zal jullie er 
uiteraard zeer dankbaar zij.

Rest mij enkel nog te duimen voor corona 
vrij, droog weer, spannende wedstrijden 
en zeggen nu al aan iedereen die naar Win-
kel Koerse afzakt: 

   “Zaligen Hoogdag”
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"
Bekende Winkelnaren aan het woord              Marc & Luc Seurynck

na de koersen van die dag langs om een 
luchter op te hangen. Van ’t een kwam ’t 
ander en we besloten om samen nog eens 
de cafés op het parkoers te bezoeken. Mijn 
vrouw Myriam zag dat niet zitten en was 
ferm boos. De dag er op vertelde onze Yves 
dat verhaal aan zijn kleuterjuffrouw in de 
klas. Waarop die zei dat de mama daarvoor 
helemaal niet boos moest zijn en dat ze 
de volgende keer beter meeging naar de 
paardenkoers…”. 

Het spreekt vanzelf dat de broers nog altijd 
Winkel Koerse geweldig in hun hart dragen. 
“Het is al vele jaren de traditie dat we in de 
voormiddag vier vrienden bij ons thuis over 
de vloer krijgen om te aperitieven” weet 
Marc “Dan vertrekken we samen naar het 
VIP-gebeuren op Den Ast om daar verder 
te feesten”. Bij Luc en Kathy start Winkel 
Koerse iets later met een koffi etafel bij zijn 
goeie vrienden Rik en Bernadette om daarna 
de festiviteiten verder te zetten in de straat. 

Door de jaren paste het veevoederbedrijf  
Seurynck ook haar werkuren aan op de 
Winkel Koerse dinsdag. “In het begin dat 
Marc en ik het bedrijf  van vader overnamen, 
werd er nog gewerkt tot 16 uur. Op vandaag 
is dat tot 12 uur en dan sluiten de poorten. 
Zowel de klanten als de leveranciers van ons 
zijn er immers graag bij op Winkel Koerse. 
En ze durven zich wel eens mispakken aan 
onze paardenkoers…”.

Luc is nog altijd onder de indruk van de 
(inter)nationale aandacht die Winkel Koerse 
plotsklaps kreeg na de gebeurtenissen in 
1993 met het optreden van GAIA. “Op zeker 
moment hadden we de toenmalige CVP-
minister van landbouw André Bourgeois 
bij ons als gastspreker. Hij vertelde daar 
dat hij tot twee keer toe in het toenmalige 
kernkabinet van premier Jean-Luc Dehaene 
had moeten gaan uitleggen wat hier in ons 
dorpje Sint-Eloois-Winkel allemaal op straat 
gebeurde. Ik kan het nog altijd niet begrijpen 
dat daar toen zoveel heisa rond gemaakt 
werd. Zelfs Brigitte Bardot zou toen naar 
ons Kapelle afzakken maar ik denk dat ze 
enkel haar kat of kater heeft gestuurd”. 

Marc (70) en Luc (68) Seurynck zijn 
met Voeders Seurynck al tientallen jaren 
hoofdsponsor van Winkel Koerse. Daarnaast 
mag onze organisatie elk jaar de voormalige 
site Den Ast gebruiken als locatie van 
het feestdorp en de VIP-tent. We hadden 
een boeiende babbel met de broers in het 
veevoederbedrijf aan de Gullegemsestraat.

“We zijn als twee broers ook met twee 
zussen gehuwd” beginnen Marc en Luc 
hun verhaal. Marc is gehuwd me Myriam 
“Mieze” Vandeputte en Luc trouwde 
met haar zus Kathy. Luc en Kathy zijn de 
fi ere ouders van Gwendolyn, Hermien en 
Emmely terwijl Marc en Myriam dat zijn 
van Guy en Yves. “Guy en Yves namen in 
2016 het roer van Voeders Seurynck over” 
schetst Marc die niet onder stoelen of 
banken steekt dat hij fi er is op het onder-
voorzitterschap van zijn zoon Yves binnen 
de bestuursploeg van Winkel Koerse. “En 
het moet gezegd dat ik hem zeker ook heb 
aangemoedigd om dat te willen doen!”. 

“Mijn oudste herinnering aan de 
paardenkoers zal ik nooit van mijn leven 
vergeten” glimlacht Marc “Ik ging als jonge 
snaak van 7 jaar in de namiddag rond 4 uur 
met mijn grootmoeder naar Cyriel Decock 
(waar Nedalu nu gevestigd is nvdr) om daar 
de paarden te zien. Ik keek onderweg mijn 
ogen uit want er lag er op dat moment al 
één “te slapen” tegen Den Ast en een ander 
een beetje verder in de greppel… Wist ik 
toen veel dat die blijkbaar op dat moment 
al ver boven hun theewater waren ?!”.

Luc herinnert zich dan weer het jaar dat er 
maar vier paarden aan de start van Winkel 
Koerse zouden staan. “Ik was toen denk 
ik 10 jaar” zegt Luc “We spreken van het 
begin van de zestiger jaren en er waren die 
namiddag amper 2 dravers en 2 montés 
(ruiter op paard nvdr) op de deelnemerslijst. 
Gelukkig konden ze ook dat jaar weer 
rekenen op Alfons “Fonten” Van den Bosch 
om toch met het minimum aantal van vijf  
deelnemers te kunnen starten!”. Daarnaast 
durfde Luc op de hoogdag van Winkel 
Koerse wel wat schooluurtjes brossen. “We 
kwamen die dinsdag “toevallig” met een 
bende Kapellenaars een beetje vroeger van 
het College naar huis…”. 

Ook Marc beleefde ooit met zijn zoon 
Yves, die toen 6 jaar jong was, een blijvend 
Winkel Koerse verhaal. “In onze woning in 
de Izegemsestraat kwam Marc Debruyne 

Als toenmalig voorzitter van Unizo mocht 
Luc in 2005 plaatsnemen in de dubbele 
sulky race tegen één van zijn beste vrienden 
en voormalig Davidsfonds voorzitter Rik 
Decock. “Dat was best wel spannend want 
ik wist op voorhand niet wat ik er mocht 
of moest van verwachten. Het was voor 
mij een geweldige belevenis om tussen die 
mensenzee te mogen racen. Daarnaast 
was ik heel dankbaar dat ik ons bedrijf  
Voeders Seurynck in de sulky mocht 
vertegenwoordigen. Zolang ik me al kan 
herinneren zijn wij hoofdsponsor van 
Winkel Koerse. Dat deden we uiteraard met 
heel veel goesting en zijn nu zeker tevreden 
dat Guy en Yves hetzelfde doen”. 

“Winkel Koerse is niet meer zoals het 
was toen het oude parcours van de 
Gullegemsestraat, de Tuileboomstraat en de 
Kortrijksestraat werd gebruikt” weet Marc 
“Maar de ambiance en de sfeer zit al een 
hele tijd weer goed. Het was in de jaren na 
de afschaffi ng van de oude paardenkoers 
zeker zoeken voor het bestuur maar ze zijn 
er toch met zijn allen in geslaagd om het 
niveau met goeie paarden en jockeys echt 
op te krikken. Chapeau daarvoor!”. 

Ook voor Luc is het door de verandering 
niet slechter geworden. “Ik vreesde echt dat 
de massale belangstelling in de jaren 80 en 
begin van de jaren 90 ging leiden tot een of 
ander ongeval met zware gevolgen. Gelukkig 
bleef zo’n scenario toen altijd uit. Gerard de 
garde en zijn twee helpers hielden de boel 
altijd onder controle. Het moet gezegd dat 
er nu met de bewaakte oversteekplaatsen 
en de driedubbele koordenafspanning 
echt wel op de veiligheid gewerkt wordt 
door het bestuur. En als ook de opkuis 
van het zandtapijt verhuist naar woensdag 
voormiddag kan dat enkel maar positief  
zijn voor de feestvierders in de straat”. 

Op onze slotvraag of  we de site van het 
feestdorp Den Ast nog een tijd als locatie 
van Winkel Koerse kunnen gebruiken, 
antwoordt Luc bevestigend. “Er zijn 
binnen de familie zeker nog niet direct 
plannen om er een andere bestemming 
aan te geven. Het mag duidelijk zijn dat de 
jaarlijkse organisatie van Winkel Koerse 
daar zeker voor een groot stuk mee te 
maken heeft!”. 

                              “Winkel Koerse blijft een begrip voor onze gemeente!”
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"
Winkel Koerse koopt lokaal in nieuw buurthuis de Bolhoed

buurthuis van te maken. Dat buurthuis 
zal door alle Ledegemse verenigingen 
gebruikt kunnen worden. Ik denk daarbij 
als voorbeeld aan de lokale buurten of de 
wijkwerking die Winkel Koerse opstartte 
naar aanleiding van de traditionele 
paardenkoers versieringen in de straten”.
De inrichting van het buurthuis verliep 

in zeer nauwe samenwerking met de 
toekomstige gebruikers. “Dat gebeurde 
in eerste instantie met de bestuursleden 
van jeugdhuis Chaplin” verduidelijkt 
burgemeester Bart “Wat de Koninklijke 
vzw De Paardekoers aan de Steene Molen 
zelf  betreft, hebben we een voor onze 
gemeente totaal nieuw concept uitgewerkt. 
Voorzitter Krist Vandemoortele en 
zijn bestuur waren bereid om een eigen 
fi nanciële inbreng van 40.000 euro te doen 
in hun lokaal. Daarnaast betalen ze ook 
nog  een maandelijkse huur van 200 euro. In 
ruil daarvoor krijgen ze van ons een casco 

ruimte wat inhoudt 
dat de locatie wind- 
en waterdicht is. De 
volledige inrichting 
zoals aankoop van 
kasten en meubelen, 
alle sanitaire voor-
zieningen, verlichting 
en dergelijke meer 
betaalt Winkel Koerse 
volledig zelf. De 
vereniging krijgt van 
ons een gebruiksrecht 
via een recht van opstal 
voor 50 jaar.

De werkzaamheden rond het nieuwe buurthuis 
de Bolhoed op de hoek van de Kortrijksestraat 
en de Gullegemsestraat naderen stilaan 
het einde. “Het gebouw zal straks, naast 
een buurthuis voor alle inwoners, zowel het 
jeughuis Chaplin als het bestuur van Winkel 
Koerse een nieuwe locatie aanbieden” schetst 
burgemeester Bart Dochy.

“Het project Buurthuis de Bolhoed is 
zonder meer een zeer goeie oplossing 
voor het huisvestingsprobleem waarmee 
het jeugdhuis Chaplin al jaren kampte” 
vertelt de burgervader “Bijna drie jaar 
terug hadden we contact met de toenmalige 
eigenaar en die bleek bereid om zowel 
het voormalige café ’t Nieuw Kruis en de 
aanpalende woning in de Gullegemsestraat 
te verkopen. Nauwe contacten met de 
bestuursploeg van Winkel Koerse leerden 
ons dat ook zij op zoek waren naar een 
nieuwe locatie. Daarenboven was de 
oppervlakte ruim genoeg om er ook een 

Bovendien kunnen ze ook weer 1 keer per 
maand hun paardenkoerscafé organiseren 
in het buurthuis. Het is zeker de bedoeling 
dat de locatie gebruikt zal kunnen worden 
op de komende Winkel Koerse op dinsdag 
4 oktober. De volledige afwerking zou 
afgerond moeten worden tegen 1 december 
aanstaande”.

“Uiteraard zijn wij van Winkel Koerse heel 
tevreden met de bereikte samenwerking met 
de gemeente Ledegem” stelt voorzitter Krist 
Vandemoortele. “Na het verdwijnen van ons 
lokaal De Oude Smesse na de paardenkoers 
van 2020 was het eerder wat aanmodderen in 
onze bestuursploeg. Hoop doet echter leven 
en we kijken met zijn allen nu al geweldig 
uit naar onze locatie die ons zeker een boost 
zal geven. Het wordt in de eerste plaats onze 
vaste vergaderplaats maar het zal heel veel 
meer worden. Eindelijk kunnen we archief 
op een deftige manier voor het nageslacht 
bewaren. Elke maand kunnen we er de 
vrienden van Winkel Koerse, waaronder 
we zeker ook alle wijkburgemeesters 
en hun bewoners rekenen, op een heel 
deftige manier ontvangen. En in een goeie 
gemaakte afspraak met jeugdhuis Chaplin 
runnen wij straks elk jaar het buurthuis 
op Winkel Koerse.  Daarnaast beschikken 
we op die jaarlijkse hoogdag over de ideale 
plek voor de CP-OPS van brandweer, politie 
en Rode Kruis en uiteraard als uitkijkpost 
voor onze jury”.

Als alles meezit in de komende weken en 
maanden, zou de locatie tegen 1 december 
quasi volledig afgewerkt moeten zijn. “We 
hopen dan ook om alle liefhebbers op 
vrijdag 2 december te kunnen uitnodigen 
voor een heel nostalgische openingsavond 
in het nieuwe buurthuis. Het is de bedoeling 
om daar foto’s en beelden te tonen van 
Winkel Koerse van vroeger maar ook van 
nu” besluit Krist. 

“Unieke samenwerking tussen Ledegems gemeentebestuur en Ledegemse vereniging”
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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

ZONNEPANELEN – VERWARMING – AIRCO - GEOTHERMIE 

SunTronics 

WWW.SUNTRONICS.BE
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"
De nieuwe Winkel Koerse Champagne is er !

Ook dit jaar pakt Winkel Koerse uit met een 
eigen huischampagne. “De oplage is – net 
als vorig jaar – beperkt gehouden” vertellen 
voorzitter Krist Vandemoortele en pr-man 
Geert Van Gheluwe. 
 
 “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.

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 fl es mee naar huis nemen. 

“Net als de voorbije jaren pakken we ook 
nu weer uit met een beperkt aantal fl essen 
met een eigen unieke champagnecapsule 
en een origineel etiket” weten Geert en 
Krist “En het blijft niet zomaar bij één 
champagne etiket maar het zijn er liefst zes 
op een rij.

 Zo kan je dit jaar onder meer het spannende 
duel van Europees wielerkampioen Alec 
Segaert met een paard en andere mooie 
beelden uit één van de voorbije 165 edities 
van Winkel Koerse herbeleven.

Wie een karton Winkel Koerse champagne 
koopt, krijgt in zijn of haar doos dan ook die 

Een heel lekkere champagne met uniek etiket en capsule
zes verschillende etiketten gepresenteerd. 
Elke fl es van de Winkel Koerse Champagne 
2022 kreeg een goudkleurige dop met 
daarop een afbeelding van het logo van de 
paardenkoers”.
 
De unieke champagne fl essen worden, 
zolang de voorraad strekt, verkocht aan 
25 euro per fl es. Wie een karton met de 
zes verschillende fl essen koopt, betaalt 
125 euro of 5 fl essen 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 fl essen kunnen thuis geleverd 
worden na afspraak. 

Gullegemsestraat 32 - 8880 Sint-Eloois-Winkel
 Gsm 0475 32 11 91  Tel 051 30 26 61

www.vleeshuiswitdouck.be           info@vleeshuis.be

Open :    ma tot vrij : van 8 tot 18 uur    zaterdag : van 8 tot 13 uur

Feestelijke opening

woensdag 21 september !

Openingsacties & attenties

doorlopend tot zaterdag !
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GEMEENTE
PERSONEEL

VANESSA
VAN DEN BULCKE

SOPHIE
NYSSEN

MUHAMMET
COBAN

JEAN-PIERRE
BONTE

BART
BEHAEGHE

STIJN
VANDROMME

FREDERIC
RAEDT

GRIET
DUCESSOYE

SOPHIE
DELOBELLE

NICOLAS
DEGROOTE

ANDY
GEVAERE

CHRISTIAN
PAREYT

ILSE
VAN LOOCKE

JEFFREY
DEGRYSE

THIBAUT
DOCHY

ISABELLE
BRECKPOT

PIETER-JAN
VERANNEMAN

MATTHIAS
PAREYN

TOM
THERMOTE

STEFAAN
BREUGHE

LOTTE
DEPREZ

SOFIE
VANDECASTEELE

KRIS
DONCK

JEMPI
JOOREN

MARIEKE
GHEKIERE

 BENEDICTE
VANDOMMELE

ELS
DEDEURWAERDER

FILIP
GHEYSEN

WARD
LARIDON

MAARTEN
DUTRY

LENA
DERAEDT

OLIVIER
DELAHAYE

WINKEL KOERSE
BURGEMEESTERS

2022

KARIN
STELLAMANS

GEERT
WITDOUCK

CINDY
BRAECKEVELD

BABS
DESMET

MARLEEN
DEWULF

DAMES
BESTUUR

95

15

10

16

1

11

17

26

32

38

27

33

39

28

34

40

18 19 20 21 22

2

6

12

3

7

13

4

8

14

23

29

35

24

30

36

25

31

37

BO
DEMYTTENAERE



9

 

Winkel Koerse Wijkburgemeesters       

De organisatoren van Winkel Koerse pakken 
voor de 166ste  editie van Winkel Koerse voor 
de elfde keer uit met een unieke wijkenwed-
strijdformule. Naast een eigen bord in de straat 
krijgt de winnaar een heus wijkfeest aange-
boden. “Dit jaar pakken we opnieuw 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 vriendschaps-
banden 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 stra-
ten die een inspanning doen met een natura 
prijs.
 

De jury zal elke straat en wijk bezoeken !
 
Een team van onze eigen specialisten in de-
coratie en versiering gaat dit jaar op pad 
op woensdag 28 september 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 novem-
ber 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, Steenemolenstraat
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 tot aan de brug
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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’t Lindeke 7
8880 Sint -Eloois-Winkel
056 / 50 44 11
pamo_lakwerken@telenet.be
 
            Pamo Lakwerken

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

www.insuro.be

“ De grootste keuze koude & warme tapas! “
Smissestraat 52  ·  8880 Sint-Eloois-Winkel
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WED S T R I J D V E R L O O P

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

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

-> Vanaf de kwartfi nales wordt er geloot voor de startpositie.

-> De troosting en de fi nale worden gelopen volgens het
 principe van 'Best of 3', waarbij de startpositie wisselt
 telkens de paarden moeten lopen. 

Fluweel 
bestaat 
1 jaar!

Kom en ontdek 
onze nieuwe 

herfstcollectie!

Sint-Jansstraat 36, 
Rollegem-Kapelle 

056 49 66 44 — info@fluweel.be
www.fluweel.be

Zacht en fijn, gedetailleerd 
en stijlvol. Dat zijn de unieke 

kwaliteiten van fluweel als stof. 
Ons ruim en gevarieerd aanbod 

betaalbare damesmode huist 
onder dezelfde noemer. 

Bij Fluweel vind je de outfit 
die perfect bij je past, inclusief 

stijladvies en bijhorende 
accessoires.

"
Deelnemers lijst via QR code

Tot vorig jaar werd de deelnemerslijst van het Stijlrijden altijd in onze Krant van Winkel Koerse gepubliceerd. Elk 
jaar opnieuw kregen we echter te maken met afzeggingen van eigenaars omwille van een gekwetst paard of een paard 
dat niet in de juiste vorm was of dergelijke meer. Dat was uiteraard zeer vervelend voor de wijkburgemeesters en hun 
inwoners maar ook voor de liefhebbers die straks een gokje willen wagen bij één van de twee bookmakers.

Daarom kiezen we vanaf nu resoluut voor een QR-code die je hiernaast vindt. Na het inscannen kom je op onze web-
site van Winkel Koerse terecht. Bij “Meer info” klik je dan op “deelnemerslijst” en klaar is kees. Het spreekt vanzelf 
dat we die lijst zullen updaten als het nodig is. 
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Driemasten 85  8560 Gullegem
tel. 056 41 99 94

info@metanox.be

www.metanox.be

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

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

     
Parking de Meerhoek

Parking met gratis shuttlebus voor bezoekers van Winkel Koerse

Er komt straks op dinsdag 4 oktober een bijkomende par-
king 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 di-
verse 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 toeschou-
wers 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.

I N T E R I E U R A R C H I T E C T U U R

0499 19 20 50

JUSTIEN.LESCOUHIER@GMAIL.COM

LENDELEEDSESTRAAT 26

SINT-ELOOIS-WINKEL

shuttle bus ter beschikking die om de 10 minuten toeschou-
wers van en naar het parkoers zal voeren. Het zal dus nooit 

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 
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Editie 2021
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TUILEBOOMSTRAAT 61
056 / 50 96 04  -  SINT-ELOOIS-WINKEL

 
DRUKKERIJ

HERMAN
www.drukkerijherman.be

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

Uw maatwerk, 
onze specialiteit. 

Van ontwerp tot afwerking! 

WWW.BOUWMATERIALENDEVELTERE.BE

BOUWMATERIALEN - BETON - STABILISÉ
AFSLUITINGEN - TEGELS - GEREEDSCHAP

ALLES VOOR UW DROOMPROJECT!

Bouwmaterialen Develtere  |  Ledegemstraat 77/79, 8890 Dadizele
info@bouwmaterialendeveltere.be  |  +32 56 50 52 62

Ontdek ons ruim assortiment 
siergrind. Bezoek onze webshop 
www.siergrindshop.be
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WINKELSESTRAAT 52B • LENDELEDE •  051 30 29 88 • WWW.BE-CASUAL.BE

   056 50 16 58

www.brandstoffen-demyttenaere.be

BRANDSTOFFEN  ∙  PELLETS  ∙  TANKSTATIONS 
TANKS  ∙  TANKKEURING  ∙  SMEERMIDDELEN
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WHEN ONLY SERVICE MAT TERS

WWW.TSL.EU

0475 555 728
cottonsound@skynet.be

056 / 50 31 31

Sloop - Recycling - Beton

VaCoMet
bvba

AT E L I E R

D E P O O R T E R
Z E T E L M A K E R S  S I N D S  1 9 7 8

't  L indeke 23
Sint-Eloois-Winkel

056 44 03 40

w w w. d e p o o r t e r - z e t e l f a b r i e k . b e
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Alec Segaert tegen paard Frans Pattyn
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www.nedalu.be
0488 / 24 31 01      0498 / 84 04 67

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

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

•  Alle beton- en metselwerken
•  Vloeren en Terrassen
•  Bestrijden van opstijgend vocht
•  Kelderdichting

Messiaen Franky
Bunderhof 1 ∙ Sint-Eloois-Winkel
0475 76 11 60

www.mefrabo.be

maken & plaatsen van VLIEGENRAMEN, SCHUIF- & VLIEGDEUREN
plaatsing van RAMEN in PVC - ALU - HOUT

maken & plaatsen van
VLIEGENRAMEN, SCHUIF- & VLIEGDEUREN

plaatsing van
RAMEN in PVC - ALU - HOUT

Meer dan 30 jaar 

ervaring !
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Groene Jagerstraat 15
8880 Ledegem

M 0476 / 29 33 02

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

PROEF ONZE HEERLIJKE ZELFBEREIDE

PEERDE GAREELKESPEERDE GAREELKES

Sint-Hubrechtsplein 10 

GAREELKESGAREELKES

Ook onze lekkere 
STEENENMOLEN PATÉ 
is terug beschikbaar

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

www.partyconcepts.be

www.garagethermote.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 !
Koffi e- en eethuis Moment!
De fi jnste 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  -  Fax 056 / 35 61 64

RUIMDIENST

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

welke wijk (nummer) is het mooist versierd ?
stuur uw antwoord voor 27 september

naar info@apartmoment.be
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Welkom in de
Winkel Koerse wijk

van het jaar
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De CultuurWinkel
is er nu voor iedereen! 
Zonder lidkaart. Vanaf nu geniet elke 
Winkelnaar van het aanbod in onze 
CultuurWinkel. Tegen een prijsje zelfs, 
met een voordeelpas.

Kom naar de feestelijke opening, 
op zondag 2 oktober vanaf 
10.30 uur in de foyer van 
De L!NK, met aansluitend de 
receptie van Winkel Koerse.

Info op
www.cultuurwinkel.be

Mag het iets meer zijn?
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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 

 

 

 

www.depypere.be

Zuidhoekstraat 1A  •  Sint-Eloois-Winkel

info@ggrecup.be  •  056 / 89 19 12  •  ggrecup.be
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Nieuwe locatie, zelfde straat, zelfde mensen, zelfde passie.

     
Pas getrouwd !

Proficiat aan Sam en Lore  

De bestuursploeg van Winkel Koerse mocht eind vorige maand 
een feestje bouwen. Dagelijks bestuurslid Sam Viaene stapte im-
mers met zijn Lore Schoutteten in het huwelijksbootje.

Wij waren er dan ook geweldig graag bij op hun huwelijks-
ceremonie in en rond de plaatselijke Sint-Janskerk van Rol-
legem-Kapelle. Na de huwelijksbeloften schonken we, bij het 
monument van kunstenaar Tjok Dessauvage, in een aange-
paste sfeer met aankleding ons gekende Steene Molen bier aan 
het jonge paar, familie en vrienden. De aanwezigen genoten er 
duidelijk met volle teugen van.

Bij deze dan ook via deze weg nog een welgemeende profi ciat 
aan het jonge koppeltje en hun dochtertje Nora. En uiteraard 
hartelijk dank aan Wout Van Steenkiste fotograaf bij LUX vi-
sual story tellers voor de mooie actiefoto.
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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
info@manwest-vlaanderen.be

www.manwest-vlaanderen.be

     
Glaasje op ....                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.
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. 
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‘t Kroontje Gullegem

Kortrijksestraat Dadizele

Smissestraat St El Winkel De Wikkel Lendelede
Kleinschalige residentie gelegen 
langs de Heulestraat 14 te Gullegem.
Nog één appartement beschikbaar
6% btw mogelijk! 

• Oprichting 2 nieuwbouwwoningen 
met landelijk verzicht. Twee verdie-
pingen met hellend dak.
• Ideale opbrengsteigendom.

Oprichting van 3 energie zuinige 
nieuwbouwwoningen. 
Dit project is nog in vergunningsfase. 
De woningen beschikken over ruime 
leefruimtes met open keuken, vol-
doende berging en 3 slaapkamers.

Oprichting 6 kwalitatieve nieuwbouw-
woningen + een handelspand op een 
unieke zichtlocatie vanop de rijksweg 
te Lendelede.

Ontdek jouw projectontwikkelaar op  
www.belipro.be

Gullegemsestraat 79B — 8880 Sint-Eloois-Winkel
0479 305 491 — hello@belipro.be

Projectontwikkelaar met een hart voor je buurt

Kantoorruimte  
te koop en te huur

Nog 3 van de 4 kantoorruimtes
te koop/tehuur

Werfcoördinatie
We zorgen voor een zorgeloos bouwproces met een leuke erva-
ring. Waarbij de bouwheer alle keuze heeft en wij zorgen voor een 
vlot verloop en opvolging van de gekozen aannemers.

Belipro blaast je leegstaan-
de gebouwen, afbraak-
panden of bouwgronden 
graag nieuw leven in. Samen 
bekijken we de mogelijkhe-
den voor jouw specifieke 
site. Met je verdere betrok-
kenheid of volledig in ons 
beheer? Sowieso krijg je een 
correcte verloning en geef je 
de buurt een boost.

Een tweede leven 
voor jouw grond?
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Dankbare herinnering              Robert De Ketelaere

De � amboyante Wingense paardenliefhebber 
in hart en nieren Robert De Ketelaere zal er op 
dinsdag 4 oktober 2022 voor het eerst in bijna 50 
jaar niet meer bij zijn. Amper een goeie maand na 
de editie van 2021 overleed Robert op 77-jarige 
leeftijd. We halen graag nog eens “hartelijke 
herinneringen” boven…

Wie Robert – of beter gezegd Berten voor de 
vrienden – voor de eerste keer ontmoette, mocht 
er prat op gaan dat hij of zij hem nooit meer ging 
vergeten. Hij was dan ook één van die anciens 
van Winkel Koerse die vol weemoed terugdacht 
aan de goeie oude tijd dat er nog echt gekoerst 
werd op Winkel Koerse. “Het was Jean Lefevere 
van Stoeterij ’t Wilgenhof die me in het midden 
van de zeventiger jaren aansprak met de vraag 
of ik niet naar de Winkelse straatpaardenkoers 
wilde afzakken” vertelde Robert me toen ik 
hem in 2006 voor onze Krant interviewde.  
“Normaliter trok ik die dinsdag altijd naar “het 
klein spel” van Oostrozebeke met twee dravers 
en twee vluchters. Ik liet me overhalen en kwam 
met twee dravers naar Winkel. En ’t was meteen 
een schot in de roos want ik ging met dubbel 
zoveel prijzengeld naar huis als dat ik won in 
Oostrozebeke. Vaneigens liepen al mijn paarden 
het jaar daarop in Winkel…”.

Robert zal bij iedereen gekend blijven door zijn 
steevaste uitspraken als “doe ne keer deure” 
en “met te kieken gaat het zeker niet gaan”…. 
en had geweldig lak aan dikkenekkerig doen.  
Voor voorzitter Krist blijft Berten een man 
van zijn woord. “Toch waren regels en wetten 
voor Berten iets om te omzeilen of er toch zeer 
creatief mee om te gaan… Hij was het ook die 
ons een riem onder het hart stak toen een deel 
van de jockeys wou afhaken omwille van een 
discussie met het bestuur. Indien nodig kom ik 
zelfs met 15 paarden liet hij me toen weten… 
Ik zal me vooral de memorabele avonden 
herinneren wanneer we met Berten en een 
paar bestuursleden afspraken om de factuur 
van de gehuurde materialen te betalen. We 
discussieerden eerst een uur over de prijs, dan 
wat geklaag over de oneerlijke wedstrijden om 
dan uiteindelijk elkaar de hand te schudden 
en samen de nacht in te duiken. Met uiteraard 
memorabele story’s uit het verleden waarbij een 
zogezegde vechtpartij in café ’t Nieuw Kruis een 
topper was… Op één van die avonden had ik 
Berten trouwens teveel betaald en ik belde hem 
een dag later op om hem dat te zeggen. Zijn 
ludieke antwoord: Krist ’t Is voor de keren dat 
je te weinig betaalde en de kous was af…”.

Schatbewaarder Bart Demyttenaere glimlacht 
nog altijd bij zijn vraag aan drie verschillende 
bedrijven – waaronder dat van Bertens fi rma 
Tenten Ketelaere – naar de prijs voor het plaatsen 
van een grote tent en uiteraard ook een planché 
vloer. “Ik kreeg onmiddellijk een telefoontje 
van Berten met de melding dat we toch niet 
overal daarvoor prijs moesten vragen. Bleek 

dat de andere twee hem hadden opgebeld met 
de vraag wat het zou kosten om een dergelijke 
houten vloer bij hem te huren… Daarnaast zijn 
we hem ook heel dankbaar voor zijn reactie op 
onze vraag of er dubbele sulky’s zouden bestaan 
om bekende personen in de straat te laten lopen. 
Dat komt zeker in orde, vertelde Berten en hij 
liet op zijn kosten 5 gloednieuwe dubbele sulky’s 
maken om ze dan aan ons te verhuren…”  En 
ook dagelijks bestuurslid Sam Viaene geniet nog 
na als we hem om een reactie vragen: “Berten 
kwam altijd als laatste aan met zijn paarden 
remorque. En op mijn jaarlijkse vraag of ook hij 
onze wedstrijdformulieren wou tekenen, kwam 
altijd hetzelfde antwoord: Nink!”. 

Het mag duidelijk zijn dat we Berten zeker zullen 
missen op de komende Winkel Koerse. Net als 
diverse andere deelnemers van “de oude garde” 
was hij al vele jaren een echte vriend geworden. 
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Dankbare herinnering                            Eric Vandemoortele 

De bestuursploeg van de Koninklijke vzw 
De Paardekoers aan de Steene Molen 
moest op maandag 21 februari met veel 
pijn in het hart afscheid nemen van haar 
ere-voorzitter Eric Vandemoortele (83). 
Hij was meer dan 62 jaar actief binnen 
het bestuur waarvan ruim 30 jaar als 
voorzitter. Winkel Koerse was voor Eric 
dan ook geweldig belangrijk in zijn leven. 

“Eric is zonder meer de voortrekker 
geweest die er voor zorgde dat een 
regionaal folkloristisch gebruik dat stamt 
uit halfweg de 19de eeuw uitgroeide 
tot een zelfs internationaal bekend 
volksfeest zonder gelijke in ons land” 
stelt ondervoorzitter Yves Seurynck. 
“We zullen Eric dan ook als grote 
bezieler van de moderne Winkel Koerse 
geweldig missen”. Eric erfde de microbe 
voor de Winkelse paardenkoerstraditie 
van zijn vader René die in zijn tijd ook 
al in de bestuur equipe zat. Als heel 
jonge snaak mocht Eric dan ook elk 
jaar mee met vader en moeder Gerarda 
Demuynck naar de koers. Hij raakte er 
onmiddellijk door gebeten en nog meer 
gepassioneerd. 

“Bij de start van mijn bestuurscarrière 
waren er amper twee koersen” vertelde Eric 
ons in deze Krant van Winkel Koerse in 
2002. “Het was vaak zoeken om voldoende 
paarden aan de start te krijgen om de 
koers toch te kunnen laten doorgaan”. 
Eric wist echter van bij de start zijn oudere 
collega’s in het bestuur te begeesteren 
en kwam onder meer op de proppen met 
eigen sponsoraffi ches en heel veel mond-
aan-mond reclame. Het aantal paarden en 
ook de publieke belangstelling steeg dan 
ook zienderogen.  In 1976 waren er al 18 
paarden; een jaar later mocht het bestuur er 
al 25 verwelkomen. Ook de mensenmassa 
bleef  aandikken. In 1989 waren er maar 
liefst 10.000 toeschouwers !

Uiteraard kunnen we bij het heengaan van 
Eric niet rond de GAIA-perikelen van het 
begin van 90er jaren heen. Diplomaat als 
Eric was, zorgde hij er samen met onder 
meer wijlen Louis Ghesquiere voor dat 
Winkel Koerse bleef  bestaan. En dat was 
verre van een gemakkelijke klus tussen zijn 
beroepsbezigheden door. 

Waar die andere straatpaardenkoers van 
Krombeke tegen Poperinge al vele jaren 
terziele is gegaan, bleef  Eric in die periode 
intens verder zoeken naar een uitweg uit de 
malaise. Het stijlrijden voor harddravers 
in de Gullegemsestraat was geboren en is 
tot op vandaag uniek in ons land. Enkel in 
Sint-Eloois-Winkel kan je de dinsdag na 
de eerste zondag van oktober paarden op 
zand doorheen de straat zien draven. 

Hij besefte ook dat verjonging de overleving 
van Winkel Koerse betekent en gaf daarom 
ruim 20 jaar geleden de bestuursfakkel 
door aan zijn zoon Krist. Maar ook andere 
Winkelse jongeren sprak hij aan en zo 
kwamen onder meer onder zijn impuls 
Yves Seurynck en Bart Demyttenaere de 
bestuursploeg versterken. “Eric bleef altijd 
heel veel tijd en energie steken in ons eigen 
historisch cultureel stuk erfgoed waar 
we met zijn allen heel fi er op mogen zijn” 
verduidelijkt Yves Seurynck.  

Eric zorgde er ook voor dat de vereniging 
in 2010 na al die jaren met “De Oude 
Smisse” aan het Rond Punt eindelijk een 
eigen lokaal kreeg. Het gaf zonder meer 
een serieuze boost aan de werking van 
het paardenkoerscomité. Eind 2019 werd 
afscheid genomen van het paardenkoerscafé 
en Eric werd daarbij geweldig hartelijk in de 
bloemen gezet. 

Op vandaag kijkt de vereniging reikhalzend 
uit naar het nieuwe onderkomen in het 
buurthuis de Bolhoed dat tegen de volgende 
Winkel Koerse klaar zal zijn. Eric zal 
het jammer genoeg, net als de vorig jaar 
overleden bestuursleden Louis Ghesquiere 
en Etienne Demeyere, niet meer meemaken. 
Het spreekt dan ook vanzelf dat we ook Eric 
straks laten schitteren op de Winkel Koerse 
Wall of Fame in ons nieuw lokaal. Nogmaals 
bedankt Eric voor je jarenlange inzet !
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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     KriLien brood & banket

VERNIEUWDE
WINKELKOERSETAART
verkrijgbaar als individueel gebak (€4,10 / st)

of als grote taart van 6 personen (€24,60 / st)

Open op dinsdag 4 oktober ( Winkel Koerse ) van 7u tot 12u.

KANTOOR

VERFAILLIE
Sint-Hubrechtsplein 6, Sint-Eloois-Winkel

Tel. 056 / 500 121
 

BELEGGINGEN
KREDIETEN

VERZEKERINGENWWW.MAARTENDUTRY.BE

Steven Thermote
Interieurarchitect

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

www thermote be
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Winkel Koerse ook traditioneel op zondag 2 oktober 

Misviering, Paardjesworp, ponyritjes en aperitiefconcert                      

Dit jaar starten we op zondag met een misviering om 9.30 uur. Deze wordt opgeluisterd 
door het Sint-Eligiuskoor.
Alle kinderen tot 12 jaar worden om 10.15 uur verwacht voor het portaal onder de Sint-
Eligius kerktoren. In samenwerking met het Oudercomité organiseert Winkel Koerse 
er een gratis “paardjesworp”. Elke aanwezige gaat uiteraard met een prijs naar huis. 
Aansluitend mag iedereen een gratis ponyritje maken op de parking naast de sporthal.

Het feestgebeuren in CC DE L!NK start om 10.30 uur. Traditioneel staat daar het Winkel 
Koerse Aperitiefconcert op stapel. We nodigen alle liefhebbers uit voor een grandioos 
optreden van de Winkelse Piccolino’s en de Winkelse Piccolo’s die voor de gelegenheid 
samen zullen optreden. Het concert staat gepland vanaf 11.15 uur. 

Wij van Winkel Koerse zorgen er ook voor de inwendige mens. Je kan er onder meer 
genieten van ons eigen hoogblond ongefi lterd “Steene Molen” bier of onze heel lekkere 
Winkel Koerse Champagne. Om de zaal te kunnen betreden, zal je onze collega’s van de 
CultuurWinkel passeren in de foyer. Zij zullen er je alles vertellen over hun gloednieuwe 
voordeelpas.

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

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
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Feestdorp “Den Ast” 

Charmezanger Jenss & Steve Tielens
in de Ontdek de Ster wedstrijd. Hij is ook de man die met Marc 
Coucke “Het is weer Couckenbak” op plaat zette. Het is niet voor 
niets dat Steve Tielens de polonaisekoning van Vlaanderen wordt 
genoemd.

Na de optredens zorgen de 
deejays van The Cotton Sound 
gewoontegetrouw voor een 
geweldige klank- en lichtshow 

met passende muziek tot in de 
vroege uurtjes.

De Winkelse jeugd-
vereniging KSA Sint-
Elooi zorgt voor 
de frisdranken en 
andere biertjes in 
het ganse feestdorp. 
In de Wijnbar 

Dupont kan je naast 
onze eigen voortreffelijke 

Winkel Koerse Champagne 
ook proeven van superbe witte 
en rode wijntjes. En ook de 
liefhebbers van een lekkere 
cocktail komen dan weer 
aan hun trekken in de stand 
van JCI Menen-Wevelgem. 
Hier kan je trouwens 
proeven van hun eigen 
ontworpen gin.

Sanitair-verwarming
Ventilatie

Airco
Warmtepompen

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

Het feest en VIP-dorp ”Den Ast” op de parking van de familie 
Seurynck is al vele jaren op rij de place to be voor de afterparty van 
Winkel Koerse…

We mochten in het verleden al Vlaamse schlagertoppers als Sergio, 
wijlen Paul Severs, Sam Gooris, Yves Seghers, Bart Kaëll, Danny 
Fabry, Lindsay of  andere Laura Lynns verwelkomen in de grote 
tent. 

Het feestdorp krijgt dit jaar voor 
de tweede keer op rij vanaf  19 
uur charmezanger Jenss over 
de vloer. De gediplomeerde 
hoefsmid, die ook in een 
loonwerkbedrijf  werkt, zal 
er zijn toppers als “Los 
door de nacht”, “Leef  je 
leven” en de “Coronaise” 
brengen…

Een uurtje later om 
20 uur krijgen we 
voor het eerst Steve 
Tielens bij ons op 
het podium. Een 
100% ambiance-
maker die in 
2000 de fi nale 
bereikte van de 
Soundmixshow en 
in 2001 tweede werd 

gewoontegetrouw voor een 
geweldige klank- en lichtshow 
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Bestuursleden anno 2022      

Met  speciale  dank  aan

➤ Riposante Schoonheidsinstituut
➤ Apotheek Caroline Vereenooghe 
➤ Loonwerken Filiep Decock bvba
➤ Tuinarchitect en aanleg Evert Lakiere
➤ Erik Vandaele Carrosserie -  Celette Richtbank
➤ Loonwerken Hendrick Dewulf-Vandoorne
➤ José Vancoillie
➤ Parket Lefevere

➤ Drukkerij Herman
➤ Transport Ghekiere
➤ Ramoplast
➤ ING Lendelede
➤ Gemeentebestuur Ledegem
➤ Politiezone Grensleie
➤ Het Rode Kruis Ledegem

Colofon 2022  

Advertenties, teksten en eindredactie :
 Gregory Gheysen
 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 19 leden. 

 
Krist Vandemoortele (voorzitter), Yves Seurynck (ondervoorzitter), Bart 
Maertens (secretaris)(niet op de foto), 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 (niet op de foto), Geert  
Van Gheluwe Ghillemyn, Lieven Vandemoortele (niet op de foto), Bavo Vanhalst 
(niet op de foto), Gino Vanooteghem en Kris Witdouck. 

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

SINT-ELOOIS-WINKEL
AAN DE STEENE MOLEN

KERMISDINSDAG
4 OKTOBER 2022

                         VANAF 14.30 UUR
GRATIS TOEGANG

                         VANAF 14.30 UUR

166 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

11.000 EURO
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 

FEESTDORP 'DEN AST'
           19 uur
           CHARMEZANGER  JENSS

                 20 uur

                 STEVE  TIELENS

JENSS

TIELENS

JENSS

TIELENS

           CHARMEZANGER

                 20 uur

                 

           CHARMEZANGER

                 20 uur

                 

www.winkelkoerse.be               

LENDELEDE

SINT-ELOOIS WINKEL

KANTOOR

VERFAILLIE

GRONDWERKEN

KRIS WITDOUCK

S.E.W.     -     IZEGEM
VORMEZEELE

BVBA  OOSTNIEUWKERKE

RUIMDIENST
ONTSTOPPINGSDIENST
REINIGINGSWERKEN

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE
EPB - EPC

KEURINGEN
PLAATSBESCHRIJVING

www.winkelkoerse.be               

SANITAIR - VERWARMING - AIRCO


