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COÖRDINATIE
Bieke Cobbaert, 0479 32 42 58,
bieke.cobbaert@kw.be

MEDEWERKER ICHTEGEM
Hannes Hosten, Hugo Verriest-

Derde locatie, derde generatie
APOTHEEK BEKAERT SINDS DEZE WEEK IN VROEGERE DRUKKERIJ HOLLEVOET
ICHTEGEM Begin deze week opende apotheek Bekaert op een nieuwe locatie in de Engelstraat 62. Het is de

straat 25, lchtegem, 0478 33 85

derde locatie van de apotheek, waar ook al drie generaties van de familie Bekaert in werkten of werken: na

09, hannes.hosten@kw.be.

Marie-Antoinette Stmye (90) en wijlen Frans Bekaert heeft zoon Jan Bekaert (63) nu al 27 jaar de leiding van

KMVbe/ichtegem

de zaak, maar diens nicht Sofle (32) werkt er nu ook al zeven jaar en maakt dat de toekomst verzekerd is.

MEDEWERKER EERNEGEM
• Rudi llegems, 0497 50 44 19.

DOOR HANNES HOSTEN

rudi.ilegems@belgacom.net.

• Mia Vanacker, 0498 64 35 63,

"Mijn vader Frans kwam uit Ka-

mia.vanacker@kw.be

negem en was pas afgestideerd

toen hij in 1951 als apotheker

FOTOGRAAF EERNEGEM

startte in de Engelstraat 12", ver-

Gino Coghe, 1nfo@fotocoghe.be,
0495 50 64 02.

telt Jan Bekaert, ook eerste sche-

WUbe /eernegem

pen. "Hij nam de zaak over van
Eugeen Cremers, wiens apotheek
gevestigd' was in de latere drukkerij Carbonez op de Markt, maar

ook nog in het huidige huis Huyghe, schuin tegenover onze nieu-

FONTEINPAD
De winterwandeling langs voetweg
21 of het Fonteinpad van Natuurpunt Torhout vindt plaats op dinsdag 26 december. Afspraak om 10
uur aan het kapelletje van de Zuster Clarastraat. Einde omstreeks

11.30 uur. Na afloop wordt glaasje
glühwein aangeboden. Info: Bart

Van Thuyne (0479 81 29 63). (HH)

we vestiging. Onze eerste zaak bevond zich naast café Sint-Cecilia,
toen ook een barbierszaak. Vroeger was er 's nachts geen telefoon.
Toen mijn moeder moest bevallen
van mijn oudste zus, klopte ze op
de muur omdat de cafébaas de
dokter zou verwittigen."
"Ik ben geboren in onze eerste
apotheek, maar in 1955 verhuisden we naar de overkant van de
straat, de Engelstraat 21. Mijn ou-

André Mattheus
9/9/1923 - 15/12/2017

ders kochten dat huis van de familie Desseyn. Het toeval wil dat die
famüie dan is verhuisd naar een

Drie generaties van de apothekersfamitie Bekaert in de nieuwe vestiging: v.l.n.r. Sofie, haar oom Jan en hun moe-

der en oma Ma rie-Antoi nette Struye. (Foto GC)

boerden) op de plaats van onze
nieuwe vestiging. Wij volgen hen
dus naar hier", zegt Jan. "In 1966
overleed mijn vader plots, enkele
dagen voor ik mijn plechtige communie deed. Hi] was net geen 40
jaar. Maar mijn moeder is ook
apotheker en kon de apotheek
voortzetten.

ICHTKOEM André Mattheus is
overleden in het AZ Sint-Rembert

MOEDER OOK APOTHEKER

in Torhout op 94-jarige leeftijd.

J ans moeder M arie-Antomette

Hij was de weduwnaar van Ma-

Struye is uit Turnhout afkomstig.

nette Deketelaere en woonde in

Ze was één van de weinige meis-

het wzc Hof Demeersseman in

jes die toen voor apotheker stu-

'Toen mijn moeder
moest bevallen van

mijn zus, klopte ze
op de muur omdat

de cafébaas de dokter zou verwittigen"
JAN BEKAERT

altijd geïnteresseerd. Mijn papa
heeft altijd gezegd dat het nog iets
voor mij zou zijn. Als ik als kind
bi} oma of bij Jan kwam, trok ik
altijd de lades van de apotheek
open. Maar ik was niet meteen
van plan om naar Ichtegem te komen als apotheker. Ik werkte
eerst anderhalf jaar in Antwerpen.

Maar in 2010 had Jan dringend

"Ik leerde dat ik
niet moet zeggen

dat iets 'om half
vier' zal klaar zijn,

iemand nodig en zo ben ik toch

maar wel 'ten

hier beland. Bij wie nu afstudeert

drieënhalf "

als apotheker, is 70 tot 80%
vrouw. Het is dus een veel vrou-

welijker beroep dan in de tijd van

SOFIE BEKAERT

fchtegem. André Mattheus werd

deerde aan de universiteit van

in lchtegem geboren. Na zijn

Gent. Daar leerde ze haar latere

huwelijk met Mariette ging het

echtgenoot kennen. "Geen van

je vader stappen. Als ik thuis het

"OMA TROTS"

klaarmaken doe ik graag, maar

koppel langs de Zuidstraat wo-

beide kwam uit een apothekersfa-

voorbeeld niet had gezien, had ik

"In het begin was het wel wat aan-

ook het contact met de mensen

nen. Ze kregen vier kinderen:

müie", aldus Jan, die zelf drie kin-

wellicht rechten of geneeskunde

passen", vertelt Sofie. "Ik leerde

vind ik leuk. Meer dan vroeger

Johan en Maria De Gruyter, Dirk

deren en vier kleinkinderen heeft.

gestudeerd. Maar ik heb nooit ge-

dat ik niet moet zeggen dat iets

en Hilde Avonture, Marc en Lieve

"Mijn vader is eerst aUeen naar

twijfeld om voor apotheker te

'om half vier' zal klaar zijn, maar

vragen de mensen uiüeg bij hun
medicijnen. Nieuw zijn natuurlijk

mijn oma."

Debou, Luc en Karin Proot. Er

Ichtegem gekomen, met zijn

gaan. Het is een sociaal beroep en

wel 'ten drieënhalf. En veel klan-

de verzorgmgs- en schoonheids-

volgden negen kleinkinderen:

moeder, omdat zijn aanstaande

je kan de mensen helpen. Ik heb

ten spreken over 'je papa' als ze

producten, in de nieuwe vestiging

Annelies, Lieselot, Pieter, Sofie,

vrouw eerst nog een jaar in Ant-

dat altijd graag gedaan."

naar Jan vragen, terwijl hi] mijn

nog meer dan vroeger", weet So-

Jeroen, Eva. Simon, Thomas en

werpen werkte."

nonkel is. Ze zien wel dat ik fami-

fie.

^Elise en de achterkleinkindereri

"Mijn ouders startten nog een sei-

Bavo, Broes, Ada, Cas, Alex, Lise,

Eona, Ellie, Arya en Abbie. André
was een uiterst actieve man. Hij

DERDE GENERATIE

lie ben, maar het is niet helemaal

zoensapotheek in De Haan, maar

De derde generatie van de apotheek Bekaert wordt verzekerd

duidelijk hoe. Maar het is wel de
bedoeling hier te blijven. Ik woon

ROBOT

na het overlijden van mijn vader

heeft mijn moeder die in 1967

door nicht Sofie, de dochter van

nu in Ichtegem met mijn man en

dus gevestigd in de vroegere druk-

En sinds deze week is de apotheek

begon als wegenwerker, volgde

overgelaten. Ze behield wel het

Jans broer Frank. Zij werd in Tor-

drie kinderen. Oma kan niet trot-

kerij Hollevoet in de Engelstraat

daarna bijscholing en werkte

pand. Ik zat in mijn voorlaatste

hout geboren en bracht haar eer-

ser zijn dan met één van haar

62. "De ruimte werd wat krap op

vervolgens als lasser. Eens op

Jaar toen ik die apotheek heel toe-

ste negen levensmaanden door in

kleinkinderen in de apotheek. Het

de vorige vestiging, die we op ter-

rust werd hij lid en bestuurslid

vaüig kon terugkopen. Ik ben er

de Engelstraat 12, het huis waar

voelt nog altijd aan als haar apo-

mijn zullen verkopen", aldus Jan

van Okra. Hij spaarde zichzelf

in 1980 gestart. Toen mijn moe-

de eerste apotheek gevestigd was.

theek. Ze volgt het nog heel geïn-

Bekaert. "Hier vonden we een ge-

niet en werd de plaatselijke Lour-

der met pensioen ging, keerde ik

Maar daarna verhuisde ze naar

teresseerd. En ze kijkt nauwgezet

schikte nieuwe vestiging met veel

desvergntwoordelijke van Okra.

in 1990 terug naar Ichtegem. We

Sint-Niklaas omdat haar vader in

toe als we iets bereiden."

meer plaats. We hebben nu een

In 1992 overleed zijn echtgenote

lieten de apotheek in De Haan

de buurt een supermarkt opstart-

"Magistrale bereidingen kwamen

robot die de medicatie automa-

Mariette. André bleef, zolang zijn

weer over, maar behielden wel de

te. "Ik kwam natuurlijk nog naar

vroeger veel meer voor dan nu.

tisch op zijn plaats zet en er weer

gezondheid het toeliet, alleen

eigendom. Mijn moeder woont

de familie en mijn ouders spra-

Toen maakten apothekers bifna

uit laat komen. "We moeten dus

wonen en nam dan zijn intrek in

ondertussen in Torhout."

ken thuis West-Vlaams, want

aUes zelf. Nu is dat veel vermin-

niet meer zoeken. De vroegere

Hof Demeersseman in lchtegem.

"Mijn ouders hebben nooit ge-

mijn mama is ook van Torhout",

derd, al maken wij nog relatief

drukkerij wordt een overdekte

- De uitvaartdienst vond plaats op

zegd dat ik apotheker moest wor-

vertelt ze.

veel zelf. Veel dokters in deze

parking en aan de gevel hangt een

donderdag 21 december in de

den. Maar je rolt daarin", 2,egt Jan.

"Ik deed graag chemie op school

streek schrijven nog eigen berei-

AED-toestel om mensen bi] acuut

Sint-Michielskerk in lchtegem.

"Je ziet dat thuis en misschien on-

en kende het beroep van apothe-

dingen voor. Als apotheker ben je

hartfalen te helpen. We zi]'n dus

(Rouw Logghe/RW)

bewust wil )e in de voetsporen van

ker uit de familie. Het heeft me

daarvan afhankelijk. Zelf iets

klaar voor de volgende generatie."

