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Voorwoord.

Beste Molenhoekenaren,

Het is met een zekere trots dat ik een inleiding schrijf over de Molenhoek naar 
aanleiding van het geïllustreerd boek over de voorbije vijftig jaar op deze wijk.

Ik ben hier opgegroeid. Mijn eerste stapjes als peuter/kleuter zette ik in ‘De
Engelbewaarder’, de kleuterschool van de wijk. Ik deed in onze kerk mijn eerste
communie, ontving mijn vormsel en blijf er tot op vandaag parochiaal actief.

De Molenhoek heeft troeven: een kleuterschool, een buurthuis, heel wat handelszaken,
een sterke industriezone, veel woongelegenheid en ook ruimte voor landbouw.

Ik ben blij dat de Molenhoek momenteel enorm groeit. Er komen veel nieuwe woningen
bij, wat ongetwijfeld gepaard gaat met jonge mensen en jonge gezinnen. Dit is goed
voor onze kleuterschool. Ook sociale woningen en woningen voor senioren krijgen
aandacht. Met andere woorden… er is op de Molenhoek een gezond evenwicht qua
leeftijdsgroepen.

Ik wil de wijkburgemeester, schepenen en het feestbestuur van harte danken voor
hun dagdagelijkse inzet. Het is mede dankzij hen dat de Molenhoek leeft! Het is
dankzij hen dat de barbecue, de nieuwjaarsontmoeting en het kermisweekend veel
succes kennen. Ik hoop dat deze wijk nog lang mag blijven bloeien als een dynamische
gemeenschap.

Ik ben een trotse inwoner van de Molenhoek.

Claude Croes,

Burgemeester Deerlijk.
Lid feestbestuur Molenhoek.
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Als voorzitter van het feestbestuur van de Molenhoek heb ik de eer te helpen bij het realiseren van
dit jubileumboek.

De bedoeling van deze eenmalige uitgave is eens terug te keren in de historiek van het huidig feest-
bestuur en de Molenhoek. Wij startten op onze wijk in 1962, thans een halve eeuw geleden. Wij wil-
len niet alleen de pioniers in de bloemen zetten, maar ook teruggaan tot 1920, want rond dit jaar
begon het allemaal.

Noël Matthys (92), sinds enkele maanden in het woon-zorgcentrum te Deerlijk, maakte deel uit van
het eerste bestuur dat er was voor 1960. Hij trad omstreeks 1930 toe tot het feestbestuur en bleef
lid tot 1962. Hij nam o.m. de taak van voorzitter op zich. Het was de tijd van kermis, stoet en cross
in de Waregemstraat, toen nog met een verharding in kasseien. Van de Breestraat was nog geen
sprake. De Belgiek was enkel bereikbaar via de Geeststraat.

Onder meer volgende personen maakten deel uit van het eerste bestuur: Medard Vandenbulcke,
Prudent Courtens, Gustaaf Terrijn (de eerste burgemeester van de Molenhoek), Kamiel Tant,
Georges Beyls, Maurice Verkaemer, Jules Canniere (ook schepen in het tweede bestuur), Gilbert
Damman, Jan Gardijn, Gerard Bossuyt en Leopold Derycke. 
Omstreeks 1960 werd besloten het bestuur op te doeken. Veel leden konden geen tijd meer vrijmaken.
Het was de tijd van het vlas. Op de wijk woonden veel vlassers en overal op de velden kon men het
vlas in torentjes zien staan om te drogen. Ik herinner mij nog de warme geur van het vlas. De tex-
tiel floreerde in de weverijen en bij de talrijke thuiswevers. Overal hoorde men de inslag van de
weefgetouwen als in de zomer de deuren van de weverijen openstonden.

Het duurde niet lang vooraleer er een nieuw feestbestuur was op onze wijk. Het jaar 1962 betekende
de start van een nieuw bestuur. Het begon met de inzet van o.m. Romain Courtens, 
Albert Dejaeger en Marc Devlaminck. Samen met enkele personen van het vroegere feestbestuur
(onder hen Leopold Derycke, Eugène Thys en Gerard Bossuyt) werd er een nieuw ploeg opgericht.

In 1964 werd er op de Molenhoek gestart met
paardenkoersen. Walter Coucke nam de lei-
ding op zich. Hij is nog steeds een drijvende
kracht achter dit succesvol kermisinitiatief.
Hij kent de namen van de stallen en de 
jockeys. Hij leidt op de dag zelf alles in goede
banen.

De kermisstoeten waren destijds om de vier
jaar want toen werd om de vier jaar de wijkbur-
gemeester verkozen. De eerste verkiezingen
waren voor Denise Vermoere een uitdaging.
Gerard Scherpereel stond ook klaar om ver-

kozen te worden. Hij moest het helaas tegen Denise opnemen en hij haalde het niet.

Sinds de verkiezingen van 1985 waren er op de Molenhoek drie burgemeesters, allemaal vrouwen.
Denise is 14 jaar burgemeester geweest. Kathleen Neirynck droeg de sjerp van 1999 tot 2005 en
tenslotte onze huidige burgemeester Angelique vanaf 2005 tot op heden. 

ALLES BEGON IN 1920

Een terugblik naar vroeger en veel vroeger. 
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Verdere uitbouw.

In het jaar 2000 werd gestart met een nieuwjaarsreceptie. Het was een initiatief van wijkburge-
meester Angelique en onder impuls van voorzitter Danny Vandenbulcke werd het een succes.
Wij zijn blij om voor de inwoners iets te kunnen doen door deze nieuwjaarsreceptie jaarlijks aan te
bieden. Met de jaarwisseling worden de nieuwjaarswensen uitgesproken. Er kan gezellig nage-
praat worden en plannen gesmeed voor de toekomst.

De barbecue van de zaterdagavond die destijds ‘Ter Meulen Nacht’ was en 26 jaar is  doorgegaan,
was aan vernieuwing toe. Vele jaren was het een succes met aansluitend een dansfeest. De 
vrouwen van de bestuursleden waren van vroeg in de morgen bezig met de groenten te reinigen. Zij
bakten zelf het vlees en kookten de aardappelen.

Een grote verandering was o.m. de vervanging van de
kartonnen bordjes en plastieken bestekken. De groen-
tebar werd aangepast en de barbecue is uitgegroeid tot
‘Ter Meulen Noene’: een eetfestijn met traiteur op 
zondag. De bewoners van de Molenhoek en van ver
daarbuiten komen graag met het gezin en familie. De
sangria wordt aan de deelnemers van ‘Ter Meulen
Noene’ gratis aangeboden.

De laatste jaren is de kermis uitgegroeid tot een groot
feest. Ter ere van ons 50-jarig bestaan hebben we iets
extra in petto. Vooreerst onze stoet ter ere van de 
aanstelling van Angelique die haar tweede ambtster-
mijn als burgemeester ingaat. Daarnaast bieden wij dit
jubileumboek aan, om een periode van 50 jaar bestuur
extra in het daglicht te plaatsen. Het programma van

deze bijzondere kermis staat uitgebreid vermeld in dit boek.

De toekomst van ons feestbestuur en van de wijk ziet er rooskleurig uit. Veel vrijwilligers staan
paraat om er samen iets moois van te maken. Wat opgebouwd werd door onze voorgangers wil ik
samen met velen bestendigen. Deze mooie traditie mag niet verloren gaan, integendeel!
Nu de Molenhoek een explosie kent van nieuwe straten en woningen, komt er over enkele jaren
meer jeugd op de wijk. 

Negentien jaar geleden trad ik toe tot het feestbestuur. Het is prettig werken en organiseren. Ik werd
in 2009 voorzitter en kon zo nog meer mijn verantwoordelijkheid opnemen.

Jullie kunnen allen op mij, mijn echtgenote Hilde en het voltallige feestbestuur rekenen.

Rudy Verhulst,

Voorzitter feestbestuur Molenhoek.



Fietsen - Bromfietsen

Deerlijkseweg 106  - 8790 Waregem
Tel.056 60 68 84 - Fax 056 61 24 46
email: 2wielersjoris@euphonynet.be

www.2wielersjoris.be

TUINEN DIRK
AANLEG - ONDERHOUD - BEPLANTING

DIRK DEPLANCKE
DESSELGEMSESTEENWEG 43
8540 DEERLIJK Tel. 056 71 76 88
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Woord van de burgemeester van de Molenhoek.

Beste Molenhoekenaren,

Met plezier wil ik mijn ervaringen als wijkburgemeester van de geliefde Molenhoek neerschrijven.

Hoe het allemaal begon?

In 1999, tijdens een verjaardagsreceptie van een buur op ‘De Kruisweg’ zaten wij met z’n allen te
lachen over een eventuele deelname aan de verkiezing tot burgemeester van de Molenhoek. “Het
is Angelique op het lijf geschreven en winnen zou ze zeker!”, werd er tijdens de ambiance geroepen.

Ikzelf was niet zo zeker, maar de sfeer en de buren hebben mij toch overtuigd mijn kans te wagen.
Heel de campagne was leute en plezier. Als een hechte bende trokken wij naar de stembus. Met
een nipt verschil werd ik tweede, maar ik had de smaak te pakken. De volgende keer overwoog ik
om terug deel te nemen. Het verlies weegt veel minder dan het plezier, onze strijdlust en de
samenhang van de buren.. Een volgende keer wilden wij winnen.
Met succes! In 2005 werd ik de eerste keer verkozen tot burgemeester van de Molenhoek.

Wat als plezier begon, is tot een serieuze hobby uitgegroeid.

Na de feestvreugde bij mijn verkiezing, begon ik met bergen moed en energie voorstellen op
tafel te leggen bij het feestbestuur. Veel dank aan de mensen van het bestuur voor de luisterbe-
reidheid en voor het uitvoeren van de ideeën. De nieuwjaarsreceptie en barbecue zijn twee
geslaagde initiatieven waar ik heel fier over ben.

Als burgemeester heb ik altijd mijn verantwoordelijkheid genomen en met plezier ga ik op de 
talrijke uitnodigingen in. Ik vind het heel belangrijk om als burgemeester te weten wat er onder de
mensen leeft. Natuurlijk het liefst met pint en plezier.

Het burgemeesterschap heeft mij ook mooie kansen gegeven. Ik werd gevraagd voorzitter te 
worden van de seniorenclub en de kaartersclub Sint-Anna.

Ik hoop mij nog vele jaren te mogen inzetten voor alle Molenhoekenaren, zowel jong, minder jong
als oud, of ze hier geboren en getogen zijn of als ze onze wijk uitkozen om een nieuw leven te
beginnen.

Ik stuur jullie allen veel vriendelijke groeten en wens het allerbeste voor de Molenhoek.

Angelique De Witte,

Wijkburgemeester Molenhoek.



Desselgemsesteenweg 28 | DEERLIJK
Tel. 056 72 70 11 | Fax 056 72 70 22
www.prefadim.be | info@prefadim.be
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Het feestbestuur anno 2012.

Van links naar rechts 
Rechtstaand : Vandenberghe Jeroen, Dheedene Johan , Decuyper Luc , Devlaminck Marc,

Eggermont Nicolas, Dendooven Ivan, Delbeke Stefaan, Coucke Walter, 
Dejaeger Albert, Vandeputte Christian, Vandenbroucke Paul, Croes Claude,
Declerq Frans, Vandenberghe Romain.

Zittend : Putman Steven, Mannekens Nick, Van Luchene Philip,  Putman Guido,
Verhulst Rudy, Lannoo John.

Niet aanwezig voor de groepsfoto : Delbeke Pieter, Lams Albert.
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Op een mooie lenteavond vertelden erevoorzitter Romain Courtens en zijn echtgenote Christiane
over hun inzet en wedervaren op de Molenhoek. Bij een glaasje en versnaperingen kwamen de 
verhalen los, af en toe in het sappig dialect van onze gemeenschap.

Toch zo’n schone wijk!

Voor mij begon alles in 1962. Als jonge knaap was ik gefascineerd door de gebeurtenissen uit  
voorgaande jaren op de Meulnhoek, de kermis en het plezier in de straten van onze wijk. 

Gerard Bossuyt (oud bestuur) en vriend Leopold Derycke kwamen mij vragen om samen een nieuw
feestbestuur op te richten. Ik was nogal gauw akkoord en met nog enkele mensen spanden we
samen om de kermis nieuw leven in te blazen.

Gerard werd voorzitter en was de drijvende kracht. Wij waren twee handen op een buik. Ik ga het
nooit vergeten wat ie voor onze Meulnhoek gedaan heeft.

Uitbouw van de feestelijkheden.

Onze eerste kermis bestond o.m. uit een voetbalwedstrijd tussen oud en nieuw bestuur. Tijdens
deze match liep Noël Matthys een gebroken neus op. 

In 1963 organiseerden wij een tractorenkoers op het terrein van Jaegerkes. ‘t Was nogal de moei-
te om ze daar bezig te zien. De eerste jaren waren niet gemakkelijk: velen traden toe tot het
bestuur maar leerden een meisje kennen, trouwden en verlieten de Meulnhoek. Wijzelf deden ver-
der met ‘oes wijvekes’ want de vrouw moest meehelpen tijdens het kermisweekend. 

Vanaf het begin zijn Albert Dejaeger en Marc Devlaminck in het huidig bestuur. Onze leuze was
getrouwde mannen met een ‘dulle vrouwe’ en die op de Molenhoek blijven wonen. 

In 1964 hebben we onze eerste paardenkoers ingericht. Dat viel zeer goed mee en is nu uitgegroeid
tot een echt familiegebeuren.

Romain mijmert over zijn bestuur en activiteiten…

Gewezen voorzitter Gerard Bossuyt is veel te vroeg gestorven. Leopold Derycke en Eugène Thys
volgden hem op als voorzitter. Daarna werd ik voorzitter en met een goede ploeg bestuursleden
boerden wij verder.

Uit de vele vergaderingen die ik meemaakte, ik heb er
geen enkele gemist, blijft voor mij de goede ambiance
als een bijzondere herinnering. De eerste twee jaren
vergaderden we bij Valère Verrotte recht over de kerk.
Na de vergadering gingen wij door in de staminees van
de Meulnhoek: De Stuiver, De Prinse, De Kruisweg en De
Evangelieboom(foto).

Wij hadden het niet altijd gemakkelijk, kwamen soms
geld tekort, zodat we met het bestuur een weekend café
‘De Evangelieboom’ openhielden om een cent in onze
kas te krijgen. Later was er vergadering ten huize van de bestuursleden met het nodige vocht en
een bak sigaren op tafel enne ‘t moesten nog goeie zijn.

Mijmeringen van erevoorzitter Romain Courtens. 
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Romain over de stoeten…

De stoeten samenstellen was een zware taak maar we hadden toch veel medewerking van de
bewoners. Voor onze stoet van 1986 konden we 33 groepen verzamelen. Toen was er om de vier jaar
een stoet op zaterdag met vriendschap, leute en plezier.

Met ons feestbestuur deden we met onze beken-
de wagen ‘De Meuln’ ook uitstappen naar ande-
re wijken. Wij maakten deeg, de rook kwam uit
de kave en de molenaarsknechten waren van de
partij. Die moesten werken zulle, zakken dragen
met graan, jongens jongens, wat nen tijd was het
toen. Oese meuln was ‘t uitgangsbord van oes
bestuur.

Mijn spreekwoord was en is nog steeds: maak
kermis voor jezelf en de bevolking kan er maar
van genieten. Dat lukte en het is nog altijd zo met

het bestuur van tegenwoordig onder leiding van voorzitter Rudy Verhulst. Dat maakt me gelukkig.

Romain dankt!

Zeker bedank ik iedereen die op de één of andere manier heeft meegewerkt aan onze kermis op de
wijk. Onder andere de familie Verstraete-Verbauwhede. Op zondagvoormiddag van elke kermis,
kregen wij daar een receptie voor bestuur en fanfare. De familie Thys die al de jaren, voor De Wieke
er was, een hangaar ter beschikking stelde voor het bal. Zelfs voor de opvang van onze kinderen
die op de maandag in de living hun huiswerk konden maken, terwijl wij de koffietafel voor de 
senioren verzorgden. Veel andere mensen van de wijk stelden lokalen en materiaal ter beschik-
king. Dank, grote dank!

Op de leeftijd van 65 jaar was het tijd om het vaandel door te geven en nam Danny Vandenbulcke
de taak van voorzitter op zich, terwijl ik bestuurslid bleef. Na de stoet van 2006 was het tijd om defi-
nitief het bestuur te verlaten. Met veel spijt in het hart. Nu wonen wij in Vichte op een appartement
maar hadden ze die op de Molenhoek moeten bouwen, dan woonden we daar nog, zo een mooie,
schone wijk. Dien tijd goak nooit vergeten. 

Doe ze daar allemaal de groeten en doe zeker ulder beste, 
gelik da ge bezig zijt.

Romain Courtens,

Erevoorzitter.
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Mijn jaren als bestuurslid en voorzitter.

In 1978 kwamen Luc De Cuyper en Albert Dejaeger op een zondag langs om mij te vragen toe te 
treden tot het Molenhoekbestuur. Na overleg met Viviane beslisten wij deze stap te wagen. Dit was
een beslissing die gevolgen had voor meer dan dertig jaar, maar wij hebben er geen spijt van.

In korte tijd waren wij opgenomen in ‘de familie’ van het Molenhoekbestuur, waarvan Leopold
Derycke toen  voorzitter was. In de volgende jaren werd hij opgevolgd door Eugène Thys, daarna een
heel lange periode Romain Courtens, waarna ikzelf gedurende een negental jaar voorzitter werd.
Rudy Verhulst volgde mij op en doet dit succesvol, met veel overtuiging en enthousiasme.

De rode draad van Molenhoekkermis is tot op heden de paardenkoersen op zondag. Doch de 
organisatie en de activiteiten voor en na kermiszondag zijn enorm geëvolueerd. Het bal dat
indertijd georganiseerd werd bij de familie Thys, in De Kruisweg, in de bedrijfsgebouwen van Walter
Coucke en later terug in de nieuwe gebouwen van de familie Thys, evolueerde van een dansavond met
orkest op zaterdagavond, over een ‘Ter Meulen Nacht’ tot op heden het familiefeest op zondagmiddag.

Telkenjare was dit een hele organisatie, maar door de hechte band tussen de bestuursleden 
onderling verliep dit zeer vlot. Mensen samenbrengen was steeds onze doelstelling.

Ik herinner mij ook heel goed hoe indertijd de paardenrennen doorgingen naast het bedrijf van
Walter Coucke. De biertent werd opgetrokken tegen de gevel van zijn bedrijfsgebouwen met 
sparrenhout en een zwart zeil. De regen en koude waren dikwijls van de partij. Ik weet dat wij ooit
door de aanhoudende regen van de laatste weken moesten helpen om manueel een deel van de
aardappeloogst te rooien om alsnog de piste voor de paarden te kunnen aanleggen.

Na het bouwen van De Wieke en de nieuwe piste die we mochten gebruiken van de families
Steelandt en Delbeke, werd alles moderner. Mooiere tenten, een meer comfortabele locatie en
zeker de laatste jaren beter weer… Hier was er plaats om alles te laten groeien tot wat
Molenhoekkermis heden ten dage is geworden. Met plezier zie ik hoeveel mensen naar de kermis
toeleven en hoe er nog nieuwe vriendschapsbanden gesmeed worden. 

De verkiezing van een wijkburgemeester of moet ik burgemeesteres zeggen, bracht heel wat volk
op de been en het is wonderlijk hoe de Molenhoekenaren massaal het jaar erna, hetzij actief of pas-
sief, aan de stoet deelnemen. Al deze activiteiten vinden weerklank tot ver buiten de wijk.

Om te eindigen wil ik ook nog de puike organisatie op zaterdagnamiddag vernoemen die telkens vol
variatie zit en veel volk lokt. Meerwaarden zijn ook de nieuwjaarsreceptie en het sinterklaasfeest.

Eigenlijk kan er een dik boek geschreven worden over al deze gebeurtenissen. 

Beste bestuursleden, doe zo verder, zorg voor verjonging, variatie en laat dit nog vele jaren 
doorgaan. Veel succes.

Danny Vandenbulcke,

Voormalig voorzitter Molenhoek.



Dakwerken ANGELINO VANEECKHOUTTE

Dragonderdreef 2 | 8570 Vichte | Tel. 056 72 56 11
info@vaneeckhoutte.be | Fax 056 70 67 82

www.vaneeckhoutte.be

FORD GARAGE

CARL DE DONDER
Stationsstraat 292 - 8540 DEERLIJK 

Tel. 056 77 80 72

Harelbekestraat 5 - Deerlijk - tel. 056 72 09 54
info@bistro-poirot.be - www.bistro-poirot.be
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De historiek van de Sint-Annakerk.

De geschiedenis van de Sint-Annakerk omvat 
minder dan vijftig jaar. De moderne Sint-Annakerk,
in de verre 'schaduw' van de molen, is één van de
jongste kerken uit de regio. 

Het ontstaan van een nieuwe parochie met een
eigen parochiekerk, was een voortvloeisel uit de
bekommernis van pastoor Jozef Fruytier van de 
Sint-Columbaparochie. Hij wilde voor elke wijkge-
meenschap een eigen bidplaats en op de
Molenhoek was er mogelijkheid voor een nieuwe
parochie. Een comité van vooral parochianen
duwde intens mee aan de kar en beredderde alles.

De eerste pastoor was E.H. Gerard Vanhoenacker, in 1983 werd hij opgevolgd door E.H. Paul
Hillaert. Sinds 2010 is E.H. Frans Dewulf onze pastoor.

De architectuur van de nieuwe kerk is eenvoudig: een rechthoekig grondvlak met een relatief hoog
gelegen altaar. De Sint-Stefanuskerk van Vichte dateert uit dezelfde periode en er zijn sprekende
gelijkenissen. De toren staat los van de kerk. Tijdens de bouwwerken begaf een stelling en drie
arbeiders liepen verwondingen op. Dit ongeval veroorzaakte een vertraging van de bouwwerken. De
kerk staat thans aan het kruispunt van de Waregemstraat en de Breestraat.

Een bezoek aan de kerk

De toren, waaruit het klokkengeluid weergalmt, staat als het ware los van het kerkgebouw. Het was
de bedoeling er één klok in op te hangen, maar dit is er nooit van gekomen.
De kleine toegangsdeur leidt de gelovige of de bezoeker door de smalle gang naar de gebedsruimte.
In die donkere gang komen de glasramen in lood goed tot hun recht. Het grootste raam bevat een
beeltenis van de Heilige Moeder Anna, Onze-Lieve-Vrouw en Jezus.

De rechthoekige binnenruimte straalt rust en ingetogenheid uit, die baadt in het licht. Een hele 
zijwand van de kerk is in glas. De lichtinval van op het dak naar het altaar toe, stelt de hele 
voorzijde meteen in de kijker. Tegen die wand van de kerk trekt een metershoog doek, met daarop
een Heilig Hart en een prachtig kruisbeeld, de aandacht. Het altaar staat dicht bij de muur. Het
zware arduinen blok werd uitgevoerd met als bedoeling dat de priester met de rug naar de gelovi-
gen de mis zou celebreren. Tegen het moment van de inwijding mocht de priester met zijn gezicht
naar de mensen staan. De eerste pastoor zocht en vond een oplossing door dicht bij de mensen een 
houten altaartafel te plaatsen.

Het tabernakel werd gerealiseerd door Molenhoekenaar Michel Vandekerckhove. Hij versierde het
in vier delen met een hostie en een kelk, graan, druiven, een vis en een brandende kaars. Vooraan
ook een Mariabeeld, een Heilig Hartbeeld en de doopvont. Achteraan hangt een fraai doek met
daarop de symbolen van de Heilige Geest, de Eucharistie en het Kruis. Boven de biechtstoelen
hangt een beeld van Sint-Jozef en van Sint-Anna te Drieën. De lange muur tegenover de glazen 
zijwand is versierd met een moderne kruisweg. De 14 staties zijn in de muur ingewerkt. Elke statie
bestaat uit 12 keramiektegeltjes. Achteraan prijkt een houten beeld van de Heilige Moeder Anna.
Het sobere orgel staat vooraan in de kerk. De stoelen dateren van bij de inwijding van de kerk en
zij zijn deels vervangen door bredere stoelen met een lage leuning. De sacristie ligt achter het
altaar.

Een modern en goed onderhouden kerkgebouw dat binnenin iets kunstigs herbergt.
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E.H. Gerard Vanhoenacker E.H. Paul Hillaert E.H. Frans Dewulf

De drie pastoors van de Sint-Annaparochie.

Een greep uit het parochiaal leven.

Authentieke documenten werden bewaard…

De officiële uitnodiging van de gemeente 
betreffende de aanstelling van E.H. Vanhoenacker 
als eerste pastoor.

De uitnodiging van het Feestcomité uit het jaar 1967.
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Bij het afscheid in 1983
van E. H. Vanhoenacker
werd als aandenken een
schilderij overhandigd.

Ter ere van pastoor Vanhoenacker werd er door
Marguerite Ostyn een feestlied geschreven en gezongen
op de melodie van ‘Die mooie molen,…’.

E.H. Vanhoenacker was naast pastoor ook een begenadigd tekenaar.  
Zo ziet u hierboven de kaft met zelfgemaakte schetsen van de molen en onze Sint-Annakerk. 
Ernaast vindt u nog enkele binnenbladzijden van het toenmalige missietijdschrift ‘Elikya’.

Ook na het afscheid aan de Sint-
Annaparochie bleef de Molenhoek
pastoor Vanhoenacker nauw aan
het hart liggen.
Links vindt u een krantenartikel
van 21 september 1990 waarin zijn
50 jaar priesterschap werd bewie-
rookt. De graaggeziene pastoor
kwam zijn gouden jubileum in de
textielgemeente op de Molenhoek
vieren.
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Het Sint-Annakoor.

25 jaar parochie Sint-Anna 1992.
Zuster Veronica en Claude Croes.

De aanstelling in 1983 van E.H. Paul Hillaert, 
de opvolger van E.H. Gerard Vanhoenacker.

Op 18 juni 2006 werd E.H. Hillaert
gehuldigd ter gelegenheid van zijn
50 jaar priesterschap. Hij mocht het
guldenboek tekenen na bijna 25 jaar
inzet op onze parochie.

In 2010 namen we afscheid van de
pastoor Hillaert. Vanaf dan wordt de
parochie geleid door E.H. Frans
Dewulf.



BIERHALLE
DECONINCK
VLAANDERENS GROOTSTE KEUS AAN DRANKEN

Bieren en frisdranken • Wijnen en likeuren

Bosstraat  37a
8 5 7 0  V I C H T E
Tel. 056 77 98 95
www.bierhalledeconinck.be

VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN!

VEEVOEDER (GROTE EN KLEINE HUISDIEREN)
MESTSTOFFEN
AARDAPPELEN

HOOI, STRO, HOUTVEZEL…

LUC  TAELMAN-VANNESTE
Desselgemstraat 141 - Deerlijk
Tel. 056 71 18 56
GSM 0478 29 97 09
Fax 056 71 20 86
luc.taelman@telenet.be
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Sfeer op de Molenhoek.



DERUDDER DMC CLEANING
Roterijstraat 24 - Deerlijk
Tel.056 71 39 31 • Fax 056 71 68 72

Desselgemse steenweg 78 |  8540 Deerlijk 
Tel. 056 71 35 54  |  Fax 056 72 87 80 
FSMA 016113 A-cB 
E-mail : patricia.gheysen.14830@axa-bank.be 

Z A K E N K A N T O O R
GHEYSEN | DENYS

BVBA

Volledige bankservice
Beleggingen 
Kredieten
Verzekeringen      

OPEN: MA. T.E.M. VR. : 9.00 - 12.00
MA.-DI.-DO.-VR. : 16.00 - 18.00

ZA. : 9.00 - 11.00 
OOK OP AFSPRAAK BUITEN DE OPENINGSUREN
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FARMACCOUNTFARMACCOUNT

BOEKHOUDING - FISCALITEIT

Waregemstraat 212 | DEERLIJK
Tel. 056 72 62 99 | FAX 56 72 93 44

Slagerij D&C
Lavaert Dieter en Delsoir Caroline

Waregemstraat 436 - 8540 Deerlijk
Tel : 056 71 15 32

Pres. J.F. Kennedylaan 55 | Zwevegem | T 056 75 57 30 | GSM 0486 36 13 11 | bossuytjohan@hotmail.com
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TRANSPORT THYS

DAGELIJKS TRANSPORT BELGIË-NEDERLAND

VERVOER EUGÈNE THYS EN ZONEN
WAREGEMSTRAAT 455 • 8540 DEERLIJK
TEL. 056 72 36 84 • FAX 056 71 43 77

ERIK: 0478 31 01 00  •  FILIP: 0478 31 01 24
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Kermisprogramma Molenhoekkermis 2012.

• VRIJDAG 19 OKTOBER 2012
19.00 uur : Kaarting: In De Wieke, ten voordele van de kleuterschool ‘Molenhoek’, 

ingericht door het oudercomité in samenwerking met het feestbestuur.

• ZATERDAG 20 OKTOBER 2012
14.00 uur : Feeststoet doorheen de Molenhoek

inhuldiging burgemeester en 50 jaar Molenhoek.

17.30 uur: Ontbinding feeststoet aan de eretribune Sint-Annakerk. 

Samenkomst in de tent op het plein van Marc Steelandt in de Breestraat.

18.00 uur : Gratis warme beenhesp  voor alle deelnemers met aansluitend optreden van  

19.00 uur : Trisha

20.00 uur : Kenzo en Djuna

22.00 uur :  Green Onions met de plaatselijke Marino Dendooven.

• ZONDAG 21 OKTOBER 2012
08.30 uur: Plechtige H. Mis voor de levende en overleden parochianen, opgeluisterd door de 

Koninklijke Fanfare ‘Sint-Cecilia’ uit Deerlijk, met uitreiking van gedachtenissen.

09.30 uur: Wandelconcert door de wijk samen met vendeliers en wimpeliersters van de KLJ 
en de vendelgroep  ‘De Koorepeeties’.

14.00 uur: Grote paarden- en ponykoersen op de omloop van Marc Steelandt en Johan Delbeke. 
De wedstrijd voor amazones evenals de koppelkoers (minstens 18 jaar) gaan opnieuw door.

16.00 uur: Demonstratie valschermspringen door de VZW Paraclub uit Moorsele.

18.30 uur: Optreden Frank Maldini.

18.30 uur: Prijsuitreiking paardenkoersen in De Wieke.

20.30 uur: Groot jubileumvuurwerk aan de feesttent op het terrein van Marc Steelandt.

• MAANDAG  22 OKTOBER 2012
15.00 uur: Kermisbijeenkomst voor de senioren in De Wieke 

met het optreden van ‘De zingende schoenmaker’.  

Tussendoor koffietafel en tombola.

Buiten de verantwoordelijkheid van het feestbestuur vermelden wij nog graag: 
de plaatselijke activiteiten, die doorgaan in de verschillende cafés van de wijk.

Er is microreportage tijdens de hele duur van de kermis.
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1. VLUCHTKOERS VOOR ALLE PAARDEN

Grote prijs BOUWONDERNEMING DAMMAN
Grote prijs PREFADIM

2. DRAFKOERS VOOR ALLE PAARDEN

Grote prijs ‘T GAVERGOED
Grote prijs TEXTIEL VANDENBOGAERDE
Grote prijs BRANDSTOFFEN DEJAEGHERE
Grote prijs VEEHANDEL DEPREZ BVBA
Grote prijs BETON FRANS VANDENBROUCKE

3. PONYKOERS KLEINE MAAT

Grote prijs ZAKENKANTOOR 
GHEYSEN-DENYS  - AXA BANK

Grote prijs DE LOODS - GUY DAMMAN
Grote prijs FIETSEN JORIS
Grote prijs BVBA EUGENE THYS EN ZONEN
Grote prijs SPORTCENTRUM DEERLIJK
Grote prijs MEGA CYCLE BAUWENS-DEVOS
Grote prijs EETCAFEE DE LINDE
Grote prijs YANI CARS
Grote prijs JAN GHYSELINCK
Grote prijs ‘COMFORT GROEP’ HET STRIJKHUIS
Grote prijs JURGEN VANDENBERGHE

4. PONYKOERS GROTE MAAT

Grote prijs LEFEBRE TECHNICS
Grote prijs LEIEVOEDERS - LUC TAELMAN
Grote prijs PUBLI DESIGNS
Grote prijs HENKIE COURTENS
Grote prijs CAFE RESTAURANT LINDENHOF
Grote prijs VERZEKERINGEN LIPPENS
Grote prijs BANDENBEDRIJF

VANDEKERKHOVE MAURITS & ZN
Grote prijs JETAIR CENTER DERLIKE
Grote prijs IMMO TAELMAN
Grote prijs ’T NEERHOF, LOUIS HAERINCK
Grote prijs KEES DESTADSBADER

5. DRAFKOERS VOOR ALLE PAARDEN

Grote prijs BVBA JO DEJAEGER
Grote prijs CAFE DE NIEUWE STUIVER 
Grote prijs STIJN WALLIJN
Grote prijs NAESSENS HVAC

Grote prijs ABW BETONBEWERKINGEN
Grote prijs TUINEN DIRK
Grote prijs DAVY HOSTIJN
Grote prijs LOBSTER FISH
Grote prijs JOSE DE BRAUWER
Grote prijs SANITAIR DE BAERE
Grote prijs TUINEN EDDY CAVEYE
Grote prijs PRINS ALBERT
Grote prijs SCHEPEN JO TIJTGAT

6. VLUCHTKOERS VOOR ALLE PAARDEN

Grote prijs TUINEN PIET VANDENBORRE
Grote prijs VERZEKERINGEN

HOLLEBECQ-LIPPENS
Grote prijs VERZEKERINGEN CALLENS
Grote prijs KURT DEGAND
Grote prijs SLAGERIJ SOETAERT
Grote prijs KANTOOR KRIS EN SANDRA 

DE LEEUW
Grote prijs TOTAL STATION CARL DE DONDER
Grote prijs KAPSALON MARIJKE EN VIRGINIE
Grote prijs BENZINESTATION POWER 

LUC DESEYN  
Grote prijs RESTAURANT ‘T SCHUURKE
Grote prijs IDDRUK, ‘T GROEN BLAADJE
Grote prijs MOTORSPORT YAMAHA
Grote prijs MAURITS BEKAERT - GAVERDAL
Grote prijs JOHAN BOSSUYT
Grote prijs BNP PARIBAS DEERLIJK

7. KOPPELKOERS

Grote prijs SILVERE VANDEPUTTE
Grote prijs DIETER EN CAROLINE
Grote prijs VERZEKERINGSKANTOOR 

M. VANDENBERGHE
Grote prijs BOUWONDERNEMING 

DELEERSNIJDER BVBA
Grote prijs NELSON DEVOS
Grote prijs A en D CLEANING
Grote prijs MARNIX COOPMAN
Grote prijs FRITUUR MOLENHOEK
Grote prijs DERUDDER CLEANING
Grote prijs BOUWBEDRIJF DEWAELE
Grote prijs CASTEELE KRISTOF
Grote prijs BLOEMEN MARYLIS
Grote prijs BURGEMEESTER CLAUDE CROES 

Molenhoek paardenkoers 21 oktober 2012.
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8. FINALE DRAFKOERS

Grote prijs JOHAN VANWIJNSBERGHE VERVOER
Grote prijs VANDENBUSSCHE EN ZOON
Grote prijs BRANDSTOFFEN FEYS
Grote prijs BVBA PATRICK EGGERMONT
Grote prijs BERKENHOF
Grote prijs RESTAURANT DE LINDEBLOMME
Grote prijs BAKKERIJ ADENS
Grote prijs CAFE DE LEEMPUT
Grote prijs VICO EGGERMONT
Grote prijs STEAM CAROUSEL
Grote prijs NY DOORS
Grote prijs DCP MOTORS

9. VLUCHTKOERS VOOR AMAZONES

Grote prijs OPTIEK TALLIEU
Grote prijs LINGERIE AMEYE
Grote prijs URBAIN TERRYN
Grote prijs VAN EECKHOUTTE ANGELINO BVBA
Grote prijs LUMEN PLUS
Grote prijs DVH VERVOER EN EXPRESS
Grote prijs CITROEN GARAGE VANDENBERGHE
Grote prijs ASAP INTERIM
Grote prijs BAKKERIJ VANWYNSBERGHE-ROORYCK
Grote prijs ANDROMIDE

Met speciale medewerking van: PREFADIM, DUTRY EN CO,

BOUWONDERNEMING DAMMAN, VERSTRAETE-VERBAUWHEDE

PREFAB DEWAELE, ZAKENKANTOOR GHEYSEN-DENYS AXA-BANK,

BRANDSTOFFEN GEERT FEYS, VERZEKERINGEN CALLENS,

DERUDDER CLEANING, BETON FRANS VANDENBROUCKE

Grote prijs BLOEMEN GERARD
SCHERPEREEL-VANDENDRIESSCHE

Grote prijs DUTRY & CO

10. PONYKOERS KLEIN EN GROOT

Grote prijs KURT MESPREUVE
Grote prijs COIFFURE FRANCIS
Grote prijs TEXTIELMACHINES DEWAELE
Grote prijs BRANDSTOFFEN 

DIRK VERCAEMST-DEPREZ
Grote prijs JAN VANDENBULCKE
Grote prijs TRUCKWASH LOBBO
Grote prijs EERSTE SCHEPEN ANN ACCOU
Grote prijs TRAITEUR LAGAISSE
Grote prijs WD ELECTRONICS
Grote prijs OCTAAF FURNIERE
Grote prijs KBC DEERLIJK

11. VLUCHTKOERS VOOR ALLE PAARDEN

Grote prijs GABY VERSTRAETE, 
EREVOORZITTER

Grote prijs FARMACCOUNT

Prijsuitdeling in De Wieke 
naast de kerk om 20.30 uur.
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Ontvangst in het gemeentehuis 

voor 25 jaar ‘Ter Meulen Nacht’.

Op zaterdag 17 februari 2007 werd het feestbestuur van onze Molenhoek in het gemeentehuis ont-
vangen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van ‘Ter Meulen Nacht’.

Uit de toespraak van burgemeester Claude Croes

Beste Molenhoekenaren, de reden van uw aanwezigheid in het gemeentehuis is uiteraard het 
vijfentwintigjarig bestaan van ‘Ter Meulen Nacht’. 

De taak van een gemeentebestuur bestaat erin de gemeente in eer en geweten goed te besturen.
Als wij hierin slagen, zijn de inwoners meestal tevreden. Maar om de mensen tevreden te houden,
moet er af en toe een gelegenheid zijn om zich te ontspannen. Ik denk dat er in Deerlijk een ruim
aanbod is om zich te ontspannen op velerlei vlakken: sport, cultuur, jeugd, senioren,… 
Ook de verschillende feestcomités dragen hier hun steentje toe bij. 
Het is toch ongelooflijk mooi om te kunnen vaststellen dat de mensen zich jeunen. 
Dat zij zich op een gezonde manier kunnen ontspannen.

Het feit dat er al 25 jaar een Ter Meulen Nacht is op de Molenhoek, is een teken dat het feestbestuur
het belangrijk vindt om mensen samen te brengen in een gezellige sfeer… en zoals het een Vlaming
past: met eten, een drankje en achteraf een danspasje.

Maar wie spreekt over de Molenhoek, denkt natuurlijk onmiddellijk aan het kermisweekend in
oktober. Wie kent er niet de paardenkoersen op de derde zondag van oktober op de terreinen van
Johan Delbeke en Marc Steelandt in de Breestraat? 
Keer voor keer lokt dit duizenden toeschouwers.

Hiervoor is er coördinatie nodig. Het feestbestuur beschouw ik als een ketting waarin iedere 
schakel belangrijk is. 
Walter Coucke, de man die nooit woorden tekort schiet om alles vlot aan elkaar te praten, kennen
wij als verslaggever van de paardenkoersen. Romain Courtens en Romain Vandenberghe behoren
tot de bekendste gezichten van de Molenhoek. Ik was dan ook heel enthousiast toen ik hen zag
staan op de voorpagina van het jaarboek 2006. 

Onze voorzitter Danny Vandenbulcke, die met het nodige gezag de vergaderingen leidt. Secretaris
Stefaan Delbeke, die heel veel werk doet achter de schermen. Geld tellen is één zaak, een juist
kasverslag maken is een andere. Ik wil ook mijn waardering uitdrukken tegenover Frans Declercq
en Paul Vandenbroucke, die al meermaals als ‘agent’ fungeerden op onze activiteiten. Natuurlijk
hebben wij ook Luc Decuyper en Albert Dejaeger waarop het bestuur van de Molenhoek al jaren
een beroep kan doen. 
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Enkele originele uitnodigingen werden

teruggevonden en ter beschikking

gesteld voor dit jubileumboek.
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Ivan Dendooven en Marc Devlaminck behoren ook tot de anciens en kennen ieder detail van de 
kermis. Zij zijn niet te missen schakels in onze Molenhoekketting. Albert Lams is een stille kracht
die zijn woord geeft en waarop je kan rekenen. 

Werkpaarden, zoals Guido Putman en Christiaan Vandeputte, zijn niet weg te denken in onze 
organisatie. De bakken bier die zij al versleurd hebben op kermiszondag zijn niet meer te tellen. 

Rudy Verhulst zorgt dan weer, samen met onze secretaris, voor de uitstraling. Hij vertegenwoordigt
onze wijk in het centraal feestcomité. Met andere woorden: hij werkt dubbel zo hard, want ook het
centraal feestcomité organiseert heel wat activiteiten doorheen het jaar.

Dan hebben wij de jongere krachten die er wat recenter bijgekomen zijn, zoals John Lannoo. 
De man met visie, de man die zijn gedacht zegt in de bestuursvergaderingen. 
Johan Dheedene, die er meteen voor zorgde dat wij een nieuwe outfit kregen. 
Nick Mannekens, die veel administratieve taken op zich neemt en die ervoor zorgt dat wij ook op
het wereldwijde web te zien zijn.

Beste vrienden, wie goed kan tellen, stelt vast dat wij met 19 bestuursleden zijn, mezelf meegeteld.
Ik wil benadrukken dat er eigenlijk 38 zijn, want iedere echtgenote draagt ook meer dan haar
steentje bij tijdens de activiteiten van de Molenhoek.
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De livingtafel was in 1996 nog net groot genoeg voor de bestuursvergadering.
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Een goede werking

begint bij de

bestuursploeg.

De Molenhoekfeesten hebben reeds
een lange traditie. Enkele foto’s uit de
oude doosL Links een momentopname
uit de zeventiger jaren ten huize van
erevoorzitter Gaby Verstraete.

Foto’s van het jaar 2000 en 2001.
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Onze kleuterschool van de Molenhoek.

In 1950 bouwde men op de Molenhoek het
schooltje ‘De Engelbewaarder’. Voor vele
inwoners van de wijk de plaats waar ze
voor het eerst naar school gingen. Veel
traantjes werden er weggepinkt.

Zuster Veronica en Zuster Christiana
waren de eersten die er les gaven. Na de
lestijden bleven ze op de wijk om te over-
nachten. Ze beschikten over een kleine
woning die vooraan aan de straat was
gelegen. De zusters waren verbonden
aan het klooster van Deerlijk, een klooster
dat afhankelijk was van de kloosterge-

meenschap te Gits. In het personeelsbestand van de school is er ondermeer ook de lange loopbaan
van Brigitte Vandenbulcke (36 jaar) en van Georgette Huysentruyt (29 jaar) te vinden. Verschillende
kleuterleidsters gaven enkele of meerdere jaren les. 

De speelplaats werd overdekt om er een noodkapel van te maken waar de mensen op zondag de mis
konden bijwonen. Tijdens de schooldagen was het een overdekte speelruimte. Het zaaltje werd ook
gebruikt door senioren om er op woensdagnamiddag een kaartje te leggen.

‘De Engelbewaarder’ kende ook zijn tegenslagen, want in 2001 sloeg het noodlot toe. Het zaaltje
dat gebruikt werd om te kaarten en voor andere activiteiten, brandde uit. De schade was aanzienlijk.
Het feestbestuur had daar ook klein materiaal opgeslagen en dit ging eveneens in de vlammen op.

Tijdens de kermis van dat jaar besliste het feestbestuur om te helpen met financiële steun. De
kaarting van de vrijdagavond, die door het feestbestuur werd verzorgd, kwam ten goede van deb-
school. Wij zorgden voor de drank en de opbrengst ging integraal naar de heropbouw. 

De plaats waar de brand woedde is volledig
heropgebouwd tot een moderne turnzaal
en refter voor de kleuters. Tot op de dag van
vandaag is de kermiskaarting nog steeds in
handen van de school.

De kleuterschool kende de laatste jaren een
wisselend personeelsbestand. De kleuters
stellen het er goed, komen graag naar
school en de samenwerking met de ouders
en het feestbestuur verloopt prima.



Esserstraat 24 - Zwevegem - Tel. 056 71 16 55
GSM 0475 40 20 10 - Fax 056 71 12 46

info@kmservices.be

Uit sympathie!

Kerkplein 23 - Deerlijk - 056 73 19 00
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Retrofoto’s met zuster Veronica, de klas 3de kleuter van 1972…

jongens en meisjes mochten niet op dezelfde foto…

Van links naar rechts: Veerle Deprez, Suzy Casteur, Kathleen Devlaminck, Iselinde Verstraete,
Connie Destoop, Veerle Coucke, Isabel Bulckaen, Ria Vermoere vergezeld door Zuster Veronica.

Van links naar rechts: Fabian Deleersnyder, Carly Carrette, Guido De Paepe, Nick Mannekens, 
Geert Delbeke, Yvan Deweer, Jo Denoulet, Yves Vandenbuerie, Koen Vanderbeken, Jo Vanhoutte, 

Claude Chantrie, Geert Synhaeve, Steven Van Praet onder toeziend oog van Zuster Veronica.



Algemene voeding
groenten en fruit  | charcuterie

LIEVEN MAHIEU
Waregemstraat 433 - Deerlijk

Tel. 056 71 42 94

OPENINGSUREN
Alle dagen open van  11u30 - 13u45  | 17u30-22u

Vrijdag : 11u30 - 13u45  | 17u30-22u30

Dinsdagavond en woensdag gesloten

Breestraat  4 - 8540 Deerlijk
GSM 0498 21 26 91

FRITUUR MOLENHOEK
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Walter Coucke over zo ’n vijftig jaar geleden.

Vijftig jaar geleden waren er op de Molenhoek belangrijke evenementen die geboekstaafd blijven in
de geschiedenis van onze wijk. Op twee belangrijke zaken wil ik in deze kermisuitgave graag
ingaan.

Ten eerste het bouwen van de kerk op de Molenhoek, wat later resulteerde in de zelfstandige paro-
chie Sint-Anna. Onder impuls van E. H. Jozef Fruytier, toenmalig pastoor van de Deerlijkse cen-
trumparochie, en vooral met financiële inbreng van verschillende mensen van de Molenhoek werd
in 1961 gestart met de bouw van de kerk. 

Een zware tegenslag vertraagde de bouw, want na een zware windhoos en onweer stortte het plat-
form en een zijgevel in. Dat was een zware domper, maar met vereende krachten, geldinzameling
en financiële inbreng van de Molenhoekenaren, kwam alles toch in orde. In de loods van Eugène
Thys werd een fancy-fair georganiseerd ten voordele van de kerk. In 1963 was de bouw af.

In 1967 werd de Molenhoek een zelfstandige parochie en E. H. Gerard Vanhoenacker, toen 
onderpastoor in de centrumkerk, was de eerste pastoor van de nieuwe parochie. Tot 1983 bleef hij
pastoor en werd opgevolgd door E. H. Paul Hillaert, die pastoor bleef tot in 2010. Thans is E. H.
Frans Dewulf, ook pastoor in Sint-Lodewijk, de parochieherder van de Molenhoek. Wat de toekomst
van onze kerk betreft, zal de tijd dit moeten uitwijzen. Iedereen weet dat het aantal 
kerkgangers sterk is verminderd en het aantal priesters zeer beperkt is. 

Iets helemaal anders

In 1961 kwam de Ronde van Frankrijk in de Waregemstraat voorbij. Dat was lang voor de E17 er lag.
Het was de derde rit die liep van Roubaix al over de Muur van Geraardsbergen en andere hellingen
naar de aankomst in Charleroi. De Tour was dan nog niet zo groot, maar bracht veel volk op de
been, vooral omdat onze streek toen ook goede renners telde.

Jef Planckaert uit Otegem was een grote belofte. Het jaar voordien was Jef als jong renner vijfde
geëindigd in de Ronde. Planckaert was de hoop van heel Vlaanderen voor de Tour in 1961. Maar wat
een drama; ik herinner het mij nog zo goed alsof het van gisteren was. Zoals velen stond ik aan de
molen te kijken, maar niemand die Jef had gezien. Het waren toen nog geen merkenploegen. De
Belgen reden met de nationale trui. Enkele minuten nadat de groep en de wagens voorbij waren,
kwamen nog drie Belgen af aan de Prinse: Louis Proost, Jos Vloeberghs en ja, Jef Planckaert. Wat
was er gebeurd? Dit hebben wij maar ‘s anderendaags in de krant kunnen lezen. Jef reed vroeg plat
en werd opgewacht door die twee ploegmaats. Bijna terug in het peloton brak Jef zijn fietskader.
Planckaert kwam in Charleroi op 20 minuten van de eersten aan. Weg mooi klassement. Hij kon
nog wel een rit winnen in de Vogezen (over de Ballon d’Alsace).
Het jaar nadien, in 1962, werd Planckaert tweede in de Tour na Jacques Anquetil.

Walter Coucke
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Huldiging Romain Courtens.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 6 januari 2008 kreeg Romain Courtens de titel van erevoorzitter
van de Molenhoek. Bestuurslid Claude Croes sprak de huldewoorden uit.

Hieruit volgende passages:

In de loop van het voorbije jaar namen wij afscheid van onze vroegere voorzitter van het feestbe-
stuur van de Molenhoek, Romain Courtens. 
De voorzittershamer heeft hij al enkele jaren doorgegeven aan Danny Vandenbulcke. Na vele jaren
in het bestuur heeft hij er nu definitief een punt achter gezet. 
Romain was niet alleen gedurende meer dan 10 jaar de dynamische voorzitter van het feestbestuur,
maar ook letterlijk een bekend gezicht op de Molenhoek. Hij woonde er trouwens bijna zeventig
jaar. 

Begin de jaren zestig deed hij zijn intrede in het bestuur. Ook Marc Devlaminck en Albert Dejaeger
waren er toen al bij. Courtje maakte naam door o.a. kandidaten te ronselen voor de verkiezingen
van de wijkburgemeesters. Hij was ook de architect, samen met zijn onafscheidelijke naamgenoot,
Romain Vandenberghe, van de stoeten. 

Als zelfstandige heeft hij zijn loopbaan gecombineerd met zijn grote inzet op de Molenhoek.
Voorzitter en bestuurslid zijn van het feestcomité lagen hem nauw aan het hart. 

Ik liet enkele anciens vertellen over Romain. Ik hoorde o.m. dat hij leefde voor zijn Molenhoek. Hij
was steeds ijverig en dynamisch binnen het bestuur. 

Eén van zijn stokpaardjes was en is dat er
voor iedereen wat wils moet zijn: voor de
kinderen van ’t schooltje, voor de jonge-
ren, voor de volwassenen, voor de senio-
ren en niet in het minst voor mensen met
beperkingen.

Romain behoort tot een generatie van
mensen die met de glimlach hard wer-
ken: een zelfstandig bedrijf, de liefde
voor de KSV-rennersclub en voor de
Molenhoek. Maar zijn gezin nam ook een
belangrijke plaats in. 

Beste Romain, je bent klein van gestalte, maar op onze Molenhoek ben je een groot, een sterk en
een gewaardeerd figuur.  Ik heb dan ook de eer om in naam van ons feestbestuur bekend te maken
dat u vanaf nu officieel de titel krijgt van erevoorzitter van de Molenhoek. 
Proficiat.
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Kandidaten en leuke sfeerbeelden
uit vervlogen tijden, respectievelijk
uit het jaar 1989,1993 (beiden zwart-
wit)  en reeds een kleurenbeeld van
de laatste burgemeestersverkiezing
van de vorige eeuw.
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Verkiezingen van de wijkburgemeester.

Sedert 1985 wordt er een wijkburgemeester verkozen. De verkiezing brengt steeds de nodige 
commotie teweeg in de wijk. De spanning loopt soms hoog op. Maar er kan er maar één de sjerp
omgorden. Het jaar na de verkiezingen is er steeds een stoet. Hieronder een chronologisch overzicht
van de verkiezingen met de verkozen burgemeesters.

1985 : Denise Vermoere
1989 : Denise Vermoere
1993 : Denise Vermoere
1999 : Kathleen Neirynck
2005 : Angelique De Witte
2011 : Angelique De Witte

Het jaar na de verkiezing is er steeds de stoet waar alle Molenhoekenaren naar uitkijken.

Kandidaten voor de 
verkiezingen van de
jaren 2005 en 2011.



Salons  “Rembrandt”
.

HOTEL - RESTAURANT REMBRANDT
Oudenaardestraat 22, 8570 VICHTE
Tel. 056 77 73 55 • Fax 056 77 57 04
www.salonsrembrandt .be

Dakwerken ANGELINO VANEECKHOUTTE

Dragonderdreef 2 | 8570 Vichte | Tel. 056 72 56 11
info@vaneeckhoutte.be | Fax 056 70 67 82

www.vaneeckhoutte.be

Aannemingen A.B.W. BVBA  

Knokstraat 5 | 8792 Waregem | Tel. 056 38 04 28 | Fax 056 53 08 20 | www.betonsnijwerk.be
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Bejaardenclub Sint-Anna van de Molenhoek.

De kaartersclub werd opgericht in 1967. De senioren legden toen hun kaarten in de kleuterschool
‘De Engelbewaarder’ in de Desselgemstraat. De eerste voorzitter was Jeanne Naert uit de
Waregemstraat 478 (molen). Als secretaris fungeerde toen Odiel Matthys, Waregemstraat 444. 

Tot op heden worden er nog steeds kaartingen georganiseerd. 
Dezelfde namiddag wordt ‘hoger-lager’ gespeeld voor de mensen die niet kaarten. Er is ook een
kletshoek waar alle nieuwtjes doorverteld worden. De bejaardenclub Sint-Anna is een zeer actieve
beweging met vele  gezellige namiddagen. Alle activiteiten gaan door in De Wieke.
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Het koor ‘De Zonnestraaltjes’.

Alles begon met de kroostrijke en muzikale familie Declercq, zes meisjes en een jongen. De liefde
voor het zingen kregen ze mee van moeder Maria die de kinderen van jongsaf haar glasheldere aria's
liet horen en hen zo meer dan warm maakte voor het zingen. Zo kwam het dat ze regelmatig in fami-
lieverband eucharistievieringen en huwelijksplechtigheden opluisterden zowel op de Molenhoek
als elders. Daar kwam dan nog bij dat we in 1983 wel een bijzonder muzikale zieleherder kregen en
na het horen van die zuivere stemmetjes bleef een meisjeskoor niet lang uit. Voor 
jongens was er vooralsnog geen plaats. 

Pastoor Hillaert wilde een eigen koor voor het opluisteren van de vieringen en vroeg aan de zusjes
Declercq of ze deel wilden uitmaken van een kinderkoor. Ann en Leen zagen dit wel zitten en hadden
onmiddellijk concrete plannen. Zonder aarzelen zijn ze op de fiets gesprongen en hebben ze alle
meisjes van de Molenhoek, die in aanmerking konden komen en die tevens een goede stem hadden,
thuis bezocht en hen gevraagd of ze interesse hadden. Gelukkig waren de reacties gunstig. Deze
ledenrekrutering leidde tot de geboorte van het meisjeskoor ‘De Zonnestraaltjes’. Later, in1988,
ontstond er toch een knapenkoor ‘De Edelweisjes’, maar door een te laag ledenaantal is het koortje
in 1991 versmolten met ‘De Zonnestraaltjes’.

De familie Declercq vormde steeds de kern van het koor. In het begin leerde pastoor Hillaert de liedjes
aan, maar gauw liet hij die taak over aan Ann en Leen. Met hun 14 en 16 jaar waren zij zowat de
jongste koorleidsters van het land. Iedere zaterdag was er repetitie van 10.45 uur tot 12 uur.
Ik werd gevraagd om meter te zijn van het koor en heb dit altijd met veel plezier gedaan. Het was
voor mij heel verblijdend te zien dat jonge mensen een dergelijk enthousiasme toonden voor iets
dat toch wel enige discipline vergde. Ik was er fier op.

Het mag ook wel eens vermeld worden dat Ann en Leen dit altijd gratis deden. Ze volgden een
zware cursus koorleiding om het koor op een nog hoger niveau te brengen en dat is hen gelukt. Op
24 november 1985 waren wij ingeschreven in het vijfde provinciaal festival voor jeugd- en 
kinderkoren dat doorging in Wevelgem. Ons koort telde toen ongeveer 20 leden en dit met de jonge
dirigente Ann. We kwamen er niet slecht uit, maar het was wel een van de kleinste koren. Het ging
ons niet om de 1ste, 2de of 3de prijs maar meer om de lovende beoordeling van de jury. Dat we fier
op hen waren, kan niemand ontkennen.

De eucharistievieringen, de plechtige en eerste communies en ook huwelijken werden opgeluisterd.
Wij organiseerden een adventswake, een kerstzang met blijspel en we hebben in De Wieke op 14
maart 1992 een succesvol lenteconcert gegeven. Ieder jaar deden we met de kinderen in de vakantie
een leuke uitstap. Voor ons was het leuk eens met de kinderen op stap te gaan en hen op een andere
manier te leren kennen. De uitstap werd op de Molenhoek afgesloten met frietjes bij Marc en
Nadine.

Ann heeft meer dan 10 jaar ‘De Zonnestraaltjes’ geleid. Daarna nam Isabelle Taelman haar taak
over en na haar huwelijk waren we terug op zoek naar een nieuwe dirigente. Sabine Claeys nam die
taak op zich. Als Sabine stopte, vonden we niemand meer die het koortje gratis wilde leiden en er
waren steeds minder kinderen geïnteresseerd.

Het was een bijzonder mooie tijd voor al de betrokkenen.

Mieke D’haene,
Meter van ‘De Zonnestraaltjes’.
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De Molenhoek eertijds…

De Molenhoek kreeg met de bouw van een kerk een veranderd uitzicht.  De kerk stond toen nog niet
op het kruispunt. Immers, in die jaren was de verbinding met de Belgiek via de Bontestierstraat of
de Geeststraat. Door de  uitbouw van de industriezone kwam er later de Breestraat als vlotte 
verbinding tussen Molenhoek en Belgiek.
De beeldvorming met de luchtfoto’s uit begin de jaren zestig tonen pas welke metamorfose onze
Molenhoek ondergaan heeft.



Algemene bouwwerken
DEGAND KURT

Metsel en vloerwerken
Verbouwingen - nieuwbouw
Totale renovatiewerken

Desselgemsesteenweg 6
8540 Deerlijk
Tel. 0496 86 27 01
kurt.degand@telenet.be

Restaurant - Feestzaal 

Lindenhof
Vichtesteenweg 280 - DEERLIJK

Tel. 056 77 78 03
www.lindenhofdeerlijk.be

Eetkaffee 
De Linde
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Leenakkerstraat 4 | 8791 Beveren-Leie | Tel. 056 71 65 91 | Fax 056 70 46 71
info@callensverzekeringen.be | www.callensverzekeringsgroep.be

ALLE PETROLEUMPRODUCTEN | KOLEN
PELLETS | BRANDHOUT  (beuk en eik)

BRANDSTOFFEN FEYS bvba

Waregemstraat 393 | 8540 Deerlijk
Tel.056 71 22 63 | Fax 056 71 22 64
GSM 0475 73 88 40

VERWARMING EN SANITAIR
ZONNE-ENERGIE
WATERBEHANDELING

B.V.B.A.VANDENBULCKE

Stationsstraat 120 - 8540 Deerlijk
Tel. 056 70 34 50 | info@vandenbulckebvba.be

UW VERWARMINGSVAKMAN



59

Restaurant 

De Lindeblomme
Kris en Daisy Goddeeris-Bekaert
Kortrijksesteenweg 178 | Harelbeke
Tel. 056 70 38 08 | www.delindeblomme.be

Specialiteit van steaks en côte à l’os
Verzorgde dagschotels

Bilkenstraat 3 - 8540 Deerlijk
0494 50 88 85 
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Uit de oude doos…

Uit lang vervlogen tijden werden foto’s en documenten
teruggevonden die we jullie niet willen onthouden.
De opening van ‘De Engelbewaarder’ in 1951, het
bezoek van Koning Boudewijn aan Jumatt in 1979, 
een momentopname op café, een affiche, …



61



62

Nostalgie met deze affiches uit vervlogen tijden…



Een speciaal woord van dank :

De twee grote bezielers van deze uitgave,
Rudy Verhulst, voorzitter feestbestuur Molenhoek,
Nick Mannekens, ondervoorzitter feestbestuur Molenhoek,

Marc Vergote,
ter beschikking stellen van uitgebreid fotoarchief,
medecoördinatie en advies bij de samenstelling van dit jubileumboek,

Archief Leon Defraeye,

Heemkring ‘Dorp en Toren’,

Vele mensen achter de schermen die meehielpen aan dit project,

De sponsors die dit jubileumboek gratis aan alle Molenhoekenaren aanbieden.

Meer foto’s en data over onze wijkkermis: www.molenhoekdeerlijk.be

Uw vragen of info via e-mail: molenhoekdeerlijk@telenet.be
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