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In deze reeks laten we alle Izegemse straten de revue passeren,
met weetjes over de straat en de
straatnaam. Telkens laten we ook
een bewoner aan het woord.

Mispelstraat
187
Gelegen in Izegem-Oost
G Begint
in de Hulstsestraat,
doodlopend
G Lengte: 400 meter
G Aantal adressen: 7
G

De Mispelstraat is een van de
weinige nog echt landelijke straten van Izegem. Ze ligt dan ook
helemaal in een vergeten uithoek. De straat wordt al vernoemd in 1653 en dankt haar
naam allicht aan het feit dat de
mispel, een zeldzame fruitachtige plant, hier voorkwam of werd
gekweekt. De straat, die we in de
Atlas van Buurtwegen uit het
midden van de 19de eeuw terugvinden als Chemin n°44, loopt
dood op de Lokbeek, die de
grens vormt met Ingelmunster.
Hier was tot in de jaren 1960 de
hoeve Jules Tandt-Surmont gelegen, op de plaats waar nu het
schildersbedrijf van Jurgen Werniers is gevestigd.
Meer vooraan in de straat is de
hoeve De Schaepdam gelegen,
die behoort tot het kleine krans-

je van landbouwbedrijven in onze stad die groter zijn dan 10
hectare. Ze wordt al vermeld in
het Landboek van Lust uit 1653.
Jean Baptiste Vander Brugghen
was toen de eigenaar, later waren dat de families Dewulf en
Herman, maar vooral, sinds
ruim 150 jaar, de familie Bostoen. Door de hofstede stroomt
de Katteboombeek, die wat verderop uitmondt in de Lokbeek.
De Mispelstraat heeft ook twee
zijarmen, die vroeger gewoon
wegeltjes waren: links, net voor
de hoeve Bostoen, een weggetje
dat de verbinding maakt naar de
Lendeleedsestraat en waarvan
het tweede deel het tracé volgt
van de vroegere Stroomkensvoetweg, rechts een weggetje dat in
zigzagpatroon naar de Rozestraat in Ingelmunster liep en
nu op Izegems grondgebied is
rechtgetrokken tot een doodlopende straat. Aan Ingelmunsterse zijde ligt nog altijd het
voetweggetje van vroeger. (JRE)
Volgende week: Moerbeziestraat

“Het is hier zalig wonen
omwille van de rust”
IZEGEM Christine Declercq woont sinds 1985 in de
Mispelstraat 10. “Ik woonde in die straat al in 1977
in een tweewoonst, verhuisde dan naar de Boomforeeststraat en keerde uiteindelijk terug naar de Mispelstraat”, zegt ze.
Christine is de partner van Luc
Vanhauwere, die een bank- en
verzekeringskantoor runt in de
Gentsestraat. “Ikzelf ben verplegende en werkte 15 jaar als palliatief deskundige in de thuiszorg
De Mantel.”
“In 1984 kocht ik de hoeve van
Valère Tandt in de Mispelstraat
10, verbouwde die en kwam er in
1985 wonen“, zegt Christine, die
de zus is van cabaretier Karel Declercq. “Ik woon hier het langst
van alle bewoners. In totaal staan
er zeven woningen.”
Christine
Vanhaverbeke,
de
vrouw van Jos Christiaans, die in
huis nummer 8 woont, kwam tijdens ons interview even haar
buurvrouw en naamgenote Christine steunen. “Het is hier zalig
wonen omwille van de rust”, zeggen beide dames eensgezind. “De
straat heeft de vorm van een kruis
en is doodlopend. Alleen fietsers
kunnen er doorrijden, auto’s niet.
Het is hier meestal muisstil. We
zien alleen wandelaars, mountainbikers, fietsers en jongeren
die via de Mispelstraat naar school
fietsen.”
Het contact tussen de buren is

We zien het voltallige bestuur met van links naar rechts Danny Geldhof, Griet Maertens, Manuël Vanwijnsberghe,
Eveline Vermeersch, Carmen Wallays, Davina Vanwijnsberghe, Rita Vermeersch en Veerle Cortvriendt. (foto CLY)

Jeugdkoor Bosmolens
zingt al 25 jaar lang
IZEGEM Op zaterdag 26 januari concerteert het Jeugdkoor Bosmolens in CH De
Leest in de Sint-Jorisstraat. Ze vieren hun zilveren jubileum.
Het begon in september 1994 met
twintig leerlingen van de samenzangklas in de muziekschool in
de basisschool Heilige Familie
aan de Leenstraat onder leiding
van leraar samenzang Karel Boucherie. Toen waren dat enkel leerlingen van het derde tot het zesde
leerjaar die maandelijkse gezinsvieringen gingen opluisteren.
“Drie jaar later werden de banden
met de muziekschool doorgeknipt
en ging de leeftijd van 9 tot 23
jaar. Eerst was het met leerlingen
van de Bosmolens, later ook met
zingende leden uit de omringende gemeenten”, weet voorzitter
Griet Maertens. “Je kunt ons repertoire omschrijven als hedendaags en meerstemmig. Vandaag
is Veerle Cortvriendt onze dirigente, Davina Vanwijnsberghe is
vaste pianiste/dirigente.”

Het bestuur bestaat verder uit
penningmeester Manuël Vanwijnsberghe en leden Eveline en
Rita Vermeersch, Carmen Wallays en Danny Geldhof. Tijdens
het jaar vergaderen ze maandelijk. Wanneer er concerten gepland zijn, is dat al eens meer.

OOSTENRIJK
“In de voorbije 25 jaar waren er
heel wat hoogtepunten maar het
op de planken brengen van de
musicals Oliver! in 2000, Cats in
2010 en Pinokkio in 2016 steken
er toch bovenuit, voor Griet.
“Naast de wekelijkse viering in
onze kerk gaan we op aanvraag
ook op verplaatsing om te zingen
naast andere koren. We maken
ook een jaarlijkse reis om te concerteren in het buitenland. Zo waren we onder meer in Oostenrijk,

Tsjechië en Duitsland. Dan zijn
we nagenoeg compleet want elk
van onze leden wil zo’n ervaring
voor geen geld missen.”
Om de vereniging financieel
draaiende te houden, verkoop het
koor tweejaarlijks ijs en wafels op
het Wereldfestival Izegem. Ook
de kaarsenverkoop brengt geld in
het laatje. “In de zomervakantie is
er telkens een daguitstap gepland
en in december 2019 staat een
concert gepland waar enkel de ouders en familie van onze leden op
uitgenodigd worden”, kondigt
Griet aan.
Iedereen is welkom op zaterdag
26 januari om 19.30 uur voor een
muzikaal optreden van anderhalf
uur. Tickets kosten tien euro, te
bestellen via jeugkoorbosmolens
@gmail.com, bij de leden en op
0487 20 71 94. (LDB)

Christine Vanhaverbeke en Christine Declercq. (Foto CLY)

volgens de dames heel goed. “We
hebben regelmatig contact met de
buren en we zorgen ook goed voor
elkaar. Om de twee jaar – ondertussen deden we dat al tien keer –
organiseren we hier een barbecue
in het eerste weekend van juli.
Ook de buren wiens grond paalt
aan de Mispelstraat, en dat zijn
die uit de Hulstestraat, zijn uitgenodigd. De vorige keer waren we
met 26 personen.”
Op het eind van ons gesprek
kwam ook buurman Johan Mistiaen nog even binnen. Ja, de buren
doen het daar goed met elkaar!
(IB)

Mia Rommel van de bibliotheek gaat met pensioen
IZEGEM Vorige vrijdagmiddag werd er in zaal Meilief afscheid genomen van Mia Rommel (61) uit de Jacob
van Arteveldestraat. Meer dan 23 jaar werkte ze in onze stedelijke openbare bibliotheek aan de Grote
Markt. Burgemeester Bert Maertens zei dat zij een voorbeeld was van ‘dienaar aan de bevolking’ in opdracht van de stad. “Na mijn hoger middelbare studies ben ik in september 1976 beginnen werken bij de nv
Tack aan de Bosmolens in Izegem. In 1991 werd deze firma overgenomen door Imes. In november 1995 kon
ik aan de slag in de bibliotheek waar een groot deel van mijn opdracht bestond uit baliewerk”, vertelt Mia.
“Toen later de dienst ‘Boeken aan huis’ werd opgestart was ik samen met mijn collega Herlinda verantwoordelijk voor de uitbouw ervan. Ik word vanaf nu één van de vrijwilligers ervan. Graag zal ik mensen blijven
voorzien van hun favoriete boeken aan huis. Op deze manier blijf ik dicht betrokken bij het reilen en zeilen
van de bib.” We zien Mia en haar echtgenoot Freddy Callewaert met enkele schepenen en de collega’s van
de Izegemse bib. (foto Frank)

