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DOOR DAISY LAPEIRE

Miek (54) groeide op in de juwe-
lierszaak van haar ouders in Ize-
gem. Al van bij het begin van La-
badoux in 1988 werkte ze mee aan
het festival. Ook Jef (65) uit Oost-
ende was een grote muzieklief-
hebber en trok graag naar festival-
letjes. Labadoux beschouwde hij
als zijn verjaardagsfeestje en daar
leerde hij Miek kennen. Het was
al vrij snel duidelijk dat de twee
een oogje hadden op elkaar. “Ik
ging ieder jaar naar Labadoux om
haar te zien, maar er kwam maar
niks van”, vertelt Jef. Beiden gin-
gen ondertussen hun eigen weg. 
“Toen we elkaar leerden kennen,
werkte ik als concertzaalverant-
woordelijke in de Vooruit in
Gent”, zegt Jef. “Ik was receptio-
niste in een ziekenhuis in Brug-
ge”, vult Miek aan. “Ik trouwde
met een Noord-Nederlandse”, al-
dus Jef. “En ik met een Limbur-
ger”, zegt Miek. Daar startte ze
het Keltisch festival op in
Ham. Jef trok een
tijd naar Schot-
land en toen hij
terug kwam,
baatte hij een
café uit in
Oostende. 

CUBA
Hun gemeenschappelijke vrien-
den - die al lang door hadden wat
de twee voor elkaar voelden - pak-
ten Jef op een gegeven moment
zelfs eens in als geschenk en
brachten hem zo naar het festival
waar Miek hem mocht uitpakken.
En nog durfden ze nog niet toege-
ven aan hun liefde. 
Eind 1998 dreigde het huwelijk
van Miek op de klippen te lopen.
Jef was gescheiden en was net een
korte relatie aan het verwerken.
Miek besloot hem te bellen : ze

wou hem nog eens zien voor ze
voorgoed naar Cuba zou vertrek-
ken.
“Er was hier toch niemand die me
graag genoeg zag om me hier te
houden”, was haar stelling. Jef
vertrok met een brommertje van
Gent naar Lim-

burg. “We hebben dan heel veel
gepraat, maar geen van ons twee
kwam over de brug. Toen ik ‘s
avonds naar huis zou gaan met de
trein, gingen we binnen in een
cafeetje bij het station. Ieder uur,
net voor de trein zou vertrekken,
bestelden we iets om te drinken.
Toen de laatste trein weg was, be-
sloten we dat ik de dag erna zou
vertrekken. We hielden dat zo en-
kele dagen vol. De cafébaas bracht
op den duur spontaan iets om te
drinken vlak voor het uur dat de
trein zou komen. Hij had het
door.” 
Na enkele dagen raakte Jef toch
thuis, maar hij zou snel terug ke-
ren om Miek bij te staan. “Miek
moest voor een onderzoek naar
Leuven. Haar man trok zich daar
niks van aan en zij was bezorgd.
Ik ging mee om haar te steunen.
Toen Miek zei dat ze een af-
scheidsfeestje zou geven voor ze
naar Cuba zou vertrekken, had ik
geen keuze meer. Ik zei haar dat
ik haar graag zag. Haar gezicht
klaarde helemaal op. Miek scheid-
de en in 2000 zijn we getrouwd,
op mijn verjaardag, zo vergeet ik
de datum niet, en gingen we in
Gent wonen. Onze huwelijksuit-
stap was een bezoek aan de ten-
toonstelling ‘Gekroonde hoofden’
in psychiatrisch centrum Dr.
Ghislain. Het trouwfeest had
plaats op de verjaardag van Miek

in de foyer van theater Victoria
waar ik toen werkte.”

HOBBELIGE WEG
“Toen we pas getrouwd

waren, werd keelkanker
vastgesteld bij Miek.

Eerder had ze al
baarmoeder-

kanker
over-

won-

nen. We waren haar zo goed als
kwijt. Ik maakte elke dag groente-
bouillon voor haar en gaf haar to-
fu en miso...” “Ik ben terug ge-
keerd voor Jef”, vertelt Miek. “Ik
was weg, aan de andere kant en
hoe plezant het daar ook was, ie-
mand zei me dat ik terug moest
keren voor hem.” 
“Ik ben altijd blijven lachen voor
Miekske”, vertelt Jef. “Maar net
toen Miek genezen verklaard was,
verloor ze haar zoon.” Hoe zwaar
het ook was, het koppel ging door.
“We geraakten aan de drank en
om van ons drankprobleem af te
raken, hebben we ons een tijd la-
ten opnemen in Eeklo. Daar is
Miek beginnen dingen maken.”
Nu maakt Jef tekeningen, brandt
hij tekeningen in leer, maakt hij
houtsnijwerken en schildert hij.
Miek haakt, maakt juwelen en
‘zorgenkindjes’. Dat zijn kleine
poppetjes in klei die ze mooi aan-
kleedt. “Je kunt er je zorgen aan
vertellen”, legt ze uit. 

KUNSTMARKTJES 
De sfeer in de buurt waar ze
woonden in Gent, veranderde on-
dertussen. Het koppel voelde er
zich niet meer thuis en via een
kennis die ook heel geïnteres-
seerd is in de Keltische leefwijze,
kwamen Miek en Jef terecht in de
Reutelhoekstraat in Beselare. Van
daar uit trekken ze zoveel moge-
lijk naar kunstmarktjes en festi-
valletjes zoals Gooikoorts, Celtic
Night in Geluwe en middeleeuw-
se en Keltische evenementen in
Wallonië.
Bij Miek werd ondertussen een
nieuwe keelkanker vastgesteld
maar de twee gaan door. Ze blij-
ven creatief bezig, Miek houdt de
moed hoog en Jef en hun vrien-
den staan haar bij. Op Schone
Schaapjes, komend pinksterweek-
end, hernieuwen ze hun trouwge-
lofte. “Er zullen druïden zijn”, be-
sluit Jef. 

“Ik ben terug- 
gekeerd voor Jef”
MUZIEK EN HET KELTISCHE GEDACHTEGOED VERBINDEN MIEK EN JEF 
BESELARE qHet duurde iets meer dan zeventien jaar vooraleer Jef Germonprez en Miek Bourgeois durfden
toegeven dat ze elkaar graag zagen. Vijftien jaar geleden gaven ze elkaar het jawoord. Komend pinksterweek-
end leggen ze hun trouwgelofte opnieuw af, ditmaal op Keltische wijze.

Tijdens het komende
pinksterweekend
hernieuwen Miek

en Jef hun trouw-
gelofte. (Foto
DL)

“Net voor de trein
zou vertrekken be-
stelden we iets 
om te drinken”

In het woonzorgcentrum Sint-
Jozef in Zonnebeke is Remy
Vandenberghe (94) overleden op
zaterdag 31 januari. Hij was de
weduwnaar van Marie-Louise
Goemaere. Remy werd geboren
in Chaufour (Frankrijk) op 23
december 1920 en was de vader
van zeven kinderen. Hij was lid
van de weggegevoerden 1940-
1945. 
De uitvaartplechtigheid vond
plaats op vrijdag 6 februari om 10
uur in de Sint-Martinuskerk, ge-
volgd door de bijzetting in de
familiekelder op het kerkhof van
Geluwe. (Uitvaartverzorging Bil-
liet/EDB)

OVERLIJDENS

BESELARE

Remy
Vandenberghe
23/12/1920-31/01/2015

BESELARE

OKRA 
Uitslag kaarting van dinsdag 3
februari. Wonnen 55 p. : Agnes
Claus, Willy Vanallemeersch, Made-
leine Devriedt, Roza Termote, Eric
Seys en André Vantomme. Stand
na de 3de kaarting : 1. Albert Ver-
meersch 153, 2. Julien Vanrobaeys
en Roza Termote 151, 4. Geert
Meersseman 148, 5. Annie Dewulf
148.
Uitslag tombolatrekking. Winnende
nummers : 22 65 132 162 181 230
289 340 390 417 472 527 568 623
658 733 775 815 883 941 993 1035
1065 1119 1158 1238. Prijzen af te
halen bij : Gerda Dussessoye,
Vuilewaasstraat 28, Beselare.
Volgende kaarting op dinsdag 17
februari om 14 uur in De Leege
Platse.

BIRTH DAY 
Op uitnodiging van verschillende
afdelingen van Markant komt Lieve
Blancquaert op 25 februari om 20
uur naar De Leege Platse om te
spreken over haar boek ‘Birth Day’.
Deelnemen kost 10 euro. Info bij
Ria Vermeersch, 0474 91 10 88 of
via ria.vermeersch@hotmail.com.

VLUG EN STERK
Uitslag tombola verbonden aan de
kaarting : 23 69 110 176 226 269
308 394 401 477 529 553 632 666
725 780 834 877 915 965 1011 1051
1148 1199. Prijzen af te halen bij
Noël Dussessoye, Oud-Strijderslaan
21tot en met 15 maart. (EV)

ZANDVOORDE

FEMMA
Woensdag 18 februari om 19 uur is
er in Santforde een avond over
‘Pizza de luxe’ door Brigitte Bedde-
leem. (EV)

VARIA
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Op 8 februari werden Pieter
Vanhaverbeke en Melissa De-
beuf de ouders van een dochter-
tje. Geike (53cm; 4,135kg) werd
geboren in het AZ Delta in Roe-
selare. Zusje Ayco heeft een
kameraadje in de Passendaalse-
straat. (Foto JCR)

GEBOORTEN

MOORSLEDE

Geike

De 91-jarige in Beveren-Roesela-
re geboren Alice Declercq over-
leed in Moorslede. Zij was de
weduwe van Maurits Mares van
wie zij in 1981 afscheid moest
nemen. Er werd woensdag in de
aula van het uitvaartcentrum
Bekaert-Louage afscheid geno-
men van haar rond de asurne.
Daarna werd de urne bijgezet in
het colombarium op de gemeen-
telijke begraafplaats. (RBD –
uitvaartzorg Bekaert-Louage).

OVERLIJDENS

MOORSLEDE

Alice Declercq
19/12/1923 - 05/02/2015

In haar 95ste levensjaar is de in
Poelkapelle geboren Maria Blom-
me thuis overleden. Zij was de
weduwe van Gilbert Demuynck.
Het koppel kreeg zeven kinderen
die hun ouders de vreugde van
zeventien kleinkinderen en vijfen-
twintig achterkleinkinderen
schonken. Er werd maandag
afscheid genomen van Maria in
de St.-Martinuskerk waarna zij
naar het familiegraf op de Moors-
leedse begraafplaats werd bege-
leid. (RBD – uitvaartzorg Be-
kaertt-Louage)

MOORSLEDE

Maria Blomme
23/05/1920 - 02/02/2015

De 88-jarige Alice Leerg over-
leed in het wzc Maria's Rustoord

in Dadizele. Zij was de weduwe
van Norbert Wyffels van wie zij
twee jaar geleden afscheid
moest nemen. Hun gezin telde
vier dochters, maar zij moest het
verdriet van het te vroege overlij-
den van twee van hen verwer-
ken. Zij was ook de oma van acht
kleinkinderen en de meme van
tien achterkleinkinderen. Er wordt
vrijdag 13 februari afscheid geno-
men tijdens de uitvaart om 10 uur
in de St.-Martinuskerk. (RBD –
uitvaartzorg Bekaert-Louage)

OVERLIJDENS

MOORSLEDE

Alice Leerg
15/06/1926 - 6/02/2015

De geboren Moorsleedse Yolan-
de Verfaillie is in haar 88ste

levensjaar in eigen gemeente
overleden. Zij was de weduwe
van Herman Vandamme van wie
zij in 1968 al afscheid moest
nemen. Zij was ook de moeder
van twee kinderen die haar vier
kleinkinderen en drie achterklein-
kinderen schonk. Er werd dins-
dag afscheid genomen van
Yolande tjdens de uitvaartliturgie
in de St.-Martinuskerk. Daarna
volgde de bijzetting in het fami-
liegraf op het kerkhof. (RBD –
uitvaartzorg Bekaert-Louage)

MOORSLEDE

Yolande Verfaillie
16/07/1927 - 06/02/2015

Iemand met een groter dierenhart
dan Mélody Diéryckx (25) zal je in
Moorslede niet snel vinden. Een
vlieg die gemept werd, vond ze als
kind vreselijk. Een dode kat langs
straat en ze stopt om het beestje
aan de kant leggen. Maar het liefst
zet ze zich in voor honden en dat
doet ze niet zomaar. Ze trekt naar
Griekenland om er te zorgen voor
straathonden, die er in schrijnen-
de omstandigheden moeten over-
leven. 
“Een tijd geleden ging ik met een
vriendin op reis naar Turkije. Ik
gaf er de honden op straat of aan
het strand eten en drinken. Toen
ik een strandwandeling maakte,
bleven alle hondjes mij volgen”,
begint Mélody haar verhaal. “In
Turkije kon je niemand contacte-
ren om hen te verzorgen, die
beestjes hadden geen warme
thuis of plaats om te verblijven.
En toen gingen mijn ogen open.”

GENOEG VRIJWILLIGERS
Terug in Moorslede nam Mélody
contact op met verschillende asiel-
centra om aan de slag te gaan als
vrijwilliger. “Helaas beschikten ze
overal over genoeg vrijwilligers.
Wat ik wel mocht doen, was gaan
wandelen met de honden. Maar
dat zou me niet genoeg voldoe-
ning geven”, legt ze uit. “Na wat
surfen kwam ik bij Tanya Janse-
gers terecht, die samen met haar
vriend aan verschillende organisa-
ties hulp biedt. We zijn volop be-
zig om een vzw Felis et Canis op

te richten, waarmee we straathon-
den en asieldieren uit het buiten-
land willen helpen.”
Mélody bracht alvast geld in het
laatje door pannenkoeken te ver-
kopen en verspreidde via Face-
book berichten om mensen te in-
formeren over de toestanden in
het buitenland. “Heel wat dieren-
liefhebbers voegden mij hierdoor
toe als vriend. Op die manier
kwam ik in contact met de Griek-
se Giota, die mij vertelde over de
hondenproblematiek in haar land.
Donaties verzamelen kon wel hel-
pen, maar dat was niet wat ik voor
ogen had. Ik besloot het erop te
wagen en op 17 oktober 2014 reis-
de ik voor de eerste keer af naar
Xanthi, Griekenland”, vertelt de
dierenliefhebster. 
“Tien dagen lang hielp ik Giota
om alle honden te verzorgen. Ze
heeft een 30-tal honden in het
asiel, 35-tal op een boerderij en 26
bij haar thuis. Het zorgen voor die
honden is een fulltime job, maar
dan zonder inkomen.” De om-
standigheden in de buitenlandse
asielcentra zijn volgens Mélody
schrijnend. “Vrijwilligers die
moeten zorgen voor een paar hon-
derd dieren, is daar volledig nor-

maal”. 

EMOTIONELE IMPACT
“Daar komt nog bij dat ze moeten
werken met beperkte middelen
die wij ons niet kunnen voorstel-
len. Geen stromend water en/of
elektriciteit. Het is er hard wer-
ken, maar het gaf mij enorm veel
voldoening. Ik werd er bedolven
onder de likjes van dankbaar-
heid.”
De honden hadden in Grieken-
land geen propere hokken of ie-
mand die hen meenam om te
wandelen. “Ze leven er letterlijk
op een vuilnisbelt. De stank was
er ook ondraaglijk. De honden ge-
raken er niet weg, ze moeten er
zien te overleven. Daarnaast wer-
den ze dikwijls vroeger ook mis-
handeld en zijn ze getraumati-
seerd”, aldus Mélody. De reis naar
Griekenland had een grote emo-
tionele impact op Mélody. “Het
was geen rustvakantie, ik ging
naar huis met een rugzak vol
prachtige maar tegelijk ook pijn-
lijke herinneringen. De eerste we-
ken thuis waren moeilijk, maar
kort daarna kreeg ik van mijn zus
het blijde nieuws te horen dat ik
een van de straathonden Jenny

mocht halen en dat ze bij hen
mocht verblijven tot ik alleen ga
wonen. Ik was dolgelukkig en ben
letterlijk mijn schoonbroer rond
de nek gevlogen.”
Mélody trok in december terug
naar Xanthi om Jenny te laten
overbrengen. Maar dat is niet de
enige hond die ze kon redden. In
Griekenland vond ze een hond
die zeven puppy’s had. “Samen
met Giota reden we naar de plaat-
selijke dierenarts. Helaas had een
van de pups het niet overleefd. De
moeder nam haar overleden pup-
py in de mond en begon te huilen.
Dat ging bij mij door merg en
been. De dierenarts vertelde dat
de puppy’s geen kans meer had-
den omdat de moeder niet genoeg
melk had om ze te voeden. Giota
en ik namen ze mee en hebben ze
zelf met de fles gevoed. Wonder
boven wonder leven ze alle zes
nog. Voor vier van hen vonden we
een thuis in West-Vlaanderen en
ook de moeder is ondergebracht
bij een liefdevol gezin”, zegt Mé-
lody.

WARME THUIS
In februari trekt ze opnieuw naar
Griekenland om er te helpen en
enkele honden over te brengen
naar België. “Veel mensen vragen
mij waarom ik zo ver reis om hon-
den te helpen. Het antwoord is
dat honden hier een kans krijgen,
terwijl dat ginder helemaal het ge-
val niet is.” Een hondje adopteren
kan via Mélody of de website van
Felis et Canis. Geïnteresseerden
kunnen ook een hondje adopte-
ren op afstand door maandelijks
een bijdrage te storten van vijftien
euro.
“Aan de hand daarvan kunnen we
medicatie, voedsel … en ook de
kosten voor de dierenarts betalen.
Want Giota moet nu dikwijls keu-
zes maken en kan het financieel
alleen niet dragen”, verduidelijkt
Mélody. “We kunnen de situatie
daar niet redden, maar we kun-
nen wel de honden een warmere
thuis schenken.”

Info: Mélody Diéryckx of via
www.acr-felisetcanis.be.

Reddende engel voor 
de Griekse straathonden 
MOORSLEDE q Duizen-
den likjes van dankbaar-
heid, dat is wat Mélody
Diéryckx krijgt als ze
naar Griekenland trekt
om de straathonden te
helpen. Samen met een
Griekse vrijwilligster
geeft ze de honden eten
en vooral heel wat liefde.
“Het is een fulltime-job,
maar dan zonder inko-
men”, vertelt Mélody.

Mélody Diéryckx helpt de Griekse straathonden die ginder in erbarmelijke
omstandigheden leven. (Foto Jan Stragier)
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