
BEKEGEM VANDAAG 

BEKEGEM WIL ALS WEST-VLAAMS DORP IN DE KIJKER MEER 

BEZOEKERS LOKKEN 

"Wie hier niet moet zijn, komt hier 
niet" 

De voorzitter van de 

Landelijke Gilde John Decoster bij de kerk. - Foto's Benny Proot 

Bekegem is het West-Vlaamse Dorp in de kijker. Het kleine broertje van Ichtegem en 

Eernegem is nauwelijks bekend in de regio. "Wie hier niet moet zijn, komt hier ook 



niet", weten ze in Bekegem. Er is één winkel, één café en één restaurant voor de 

1.080 inwoners. Iedereen kent iedereen en dat zorgt voor verbondenheid. 

LEEN BELPAEME 

De Bekegemse Foie Gras is alom gekend in de streek, maar het dorp zelf blijft 

onbekend en dus ook onbemind. De Landelijke Gilde wil daar graag iets aan doen en 

stelde zich daarom kandidaat als 'dorp in de kijker'. Het hele jaar zijn er nog 

activiteiten om het dorp ook buiten de gemeentegrenzen aan te prijzen, want het 

heeft wel wat troeven, zo zeggen ze zelf. Het dorp, een deelgemeente Ichtegem, ligt 

tussen Zerkegem, Roksem en Westkerke. Er leiden geen drukke verkeerswegen 

door het dorp en wie er niet moet zijn, komt er dan ook niet toevallig terecht. Dat zijn 

ze in Bekegem al gewoon. De verbondenheid is dan ook groot in het kleine dorpje. 

"Als hier iemand sterft, weet iedereen in enkele uren tijd wat er gebeurd is." 

Ongerepte natuur 

"Veel mensen die hier zelfs maar vijf kilometer vandaan wonen, weten ons niet 

liggen", zegt Etienne Sierens. Dat heeft natuurlijk ook zijn voordelen. "Alles is nog 

ongerept en de sfeer is gemoedelijk. We hebben hier evenveel bossen als rond 

Brugge, maar hier zijn ze nog niet platgetreden. De natuur ligt er nog bij als 1.000 

jaar geleden", vertelt Sierens, die de geschiedenis indook op zoek naar de verhalen 

van het dorp. 

 

"Er zijn weinig tastbare herinneringen, maar we willen de geschiedenis weer 

oproepen met verhalen." 

Eenvoudige kerk 

De kerk is onder meer zo'n aanrader. "Het gehele interieur straalt eenvoud uit met 

toch verschillende items die de eigenheid van Bekegem benadrukken. Verschillende 

ingemetste grafstenen verwijzen naar een glorierijk verleden." 

Verhalen uit WOI 

Ook in de boskapel komen nog dagelijks mensen langs. "Er zijn ook heel wat 

verhalen uit de Eerste Wereldoorlog. In 1917 werd een vliegplein aangelegd. Heel 

wat jonge gasten uit de streek hielpen om het terrein te effenen, bomen te vellen en 

de grachten te dempen. Een vliegtuig is er nooit geland. In de bossen van Bekegem 

was ook een krijgsgevangenkamp." 

Rijke geschiedenis 

Met Dorp in de Kijker stelt de Landelijke Gilde de rijke geschiedenis van het dorp in 

de kijker. "We bundelen dit jaar zes activiteiten waar we ook mee onze schouders 

onder steken. Het zou leuk zijn moesten er meer mensen Bekegem ontdekken. We 



willen die typische verbondenheid van een dorp in de kijker plaatsen, maar 

tegelijkertijd ook versterken. Op de activiteiten van het dorp zijn telkens veel mensen 

vertegenwoordigd. Zelfs als er niet veel te doen is, komen de mensen graag eens 

samen", zegt ook John Decoster. 

 

In april is er al een erfgoedwandeling met ontbijt. "Op diverse plaatsen langs het 

parcours wachten gidsen om meer te vertellen over de geschiedenis", vult Johan De 

Smedt aan. Alle info op www.bekegem.be. 

Katapultclub traint kampioenen 

Daniël Vandewalle, Tilly Decomble, Gino Declerck, Adelin Maene en Ilse 

Declerck. - Benny Proot 

Bekegem heeft ook een originele sportclub. De katapult wordt in films vooral gebruikt 

door kwajongens, maar minder bekend is dat er ook een sport is in Vlaanderen rond 

katapultschieten. Er zijn zes clubs in Vlaanderen, Bekegem heeft de enige West-

Vlaamse club. 

 

Met 23 leden van 18 tot 65 jaar zijn het zeker niet enkel de kwajongens die een 

schietlap in handen nemen. Het oude spel heeft ook een volwaardige competitie en 

Bekegem heeft zelfs een Belgisch kampioen in huis. "We zijn in 2007 gestart. Het is 



geen bekende sport, maar het is wel leuk", vertelt voorzitter Daniël Vandewalle. Op 

woensdag en zaterdag trainen we, want het is niet zo simpel als het lijkt. "Je moet 

vier keer op zeven doelen schieten. Je krijgt 28 knikkers en kan maximum 120 

punten verzamelen. Het doel is natuurlijk om zo veel mogelijk punten te hebben. De 

bordjes staan op 10 meter afstand en hebben een scharniermechanisme waardoor 

ze omver vallen. Per beurt krijgt elke schutter zeven knikkers waarmee hij de bordjes 

moet raken. Voor de veiligheid wordt in gesloten kooien geschoten." Het is een sport 

voor jong en oud. "Er staat geen leeftijdsgrens op. Het is een leuke sport, je geraakt 

er aan verslaafd." (LBB) 

Filip en Veerle produceren foie gras 

Filip Callemeyn. - Benny Proot 

Bekegem klinkt dan wel niet altijd bekend in de oren, de Bekegemse foie gras wel. Je 

moet even zoeken om de boerderij te vinden, maar blijkbaar weten heel wat mensen 

de weg. Filip Callemeyn en Veerle Van Dousselaere produceren al 26 jaar foie gras 

in hun boerderij in Bekegem. "We zijn hier eerder toevallig neergestreken omdat ik 

hier een klein boerderijtje vond", zegt Filip. Ondertussen is hij de enige producent in 

Vlaanderen. "Het is een product dat tot de verbeelding spreekt en dat gelinkt is aan 

feest." Filip streeft ernaar om een correct product aan de man te brengen. "We 

hebben respect voor het product en het hele productieproces. Op die manier 



proberen we een fantastisch eindproduct te maken. Het is moeilijk om te produceren, 

wij zijn de enige in Vlaanderen." Er zitten ondertussen al 10.000 eenden op de 

boerderij. De foie gras wordt zowel geleverd aan horeca, groothandel, slagerijen en 

aan particulieren. "We verkopen veel in onze winkel in Bekegem. We moeten het 

zeker niet hebben van de passage. We liggen hier in een verloren hoek, waar je niet 

zomaar voorbijrijdt als het niet nodig is. We zien dat klanten uit Limburg, Antwerpen 

en ook de streek komen voor ons product. Heel wat tweede verblijvers stoppen op 

weg naar de kust eens voor inkopen. Ze vinden het niet erg om enkele kilometers om 

te rijden." (LBB) 

Enige winkel met verse producten 

Bart Versyck en Sylvia Van Coillie. - Benny Proot 

Bart Versyck en Sylvia Van Coillie baten al 18 jaar een kwaliteitslager uit in 

Bekegem. Het is ook de enige winkel met verse producten in het dorp. De inwoners 

moeten voor alle andere levensmiddelen naar de buurgemeenten trekken. 

 

Bart en Sylvia kennen dan ook iedereen. "Toen we hier begonnen waren we nog met 

vier winkels. De ene ging met pensioen en iemand vond ander werk", vertelt het 

koppel. Sindsdien verkopen ze een beetje van alles in de winkel. "We hebben naast 

de slagerij ook brood, groenten en fruit, een kleine selectie algemene voeding en 



sigaretten." 

 

Klanten worden er steevast bij hun voornaam aangesproken. "De klanten zijn hier 

geen nummer. De mensen delen hun grote en kleine verhalen, hun vreugde en 

verdriet. We zijn voor veel mensen een vertrouwenspersoon geworden." Sylvia en 

Bart zijn ook een grote hulp voor oudere inwoners. "We leveren vaak aan huis bij 

oudere mensen die niet meer mobiel zijn. We proberen de beste service te bieden en 

zijn van 7 uur 's morgens tot 20 uur open." Het dorpsleven heeft zo zijn voordelen. 

"Als we op reis zijn, zeggen de klanten dat ze een oogje in het zeil zullen houden, dat 

heb je in de grote stad niet. Er wordt hier nog veel meer meegeleefd met elkaar. Ik 

wil hier niet meer weg", zegt Sylvia nog. 

 

(LBB) 

Dorpscafé is eindelijk terug 

Kathleen Deblaere. - Benny Proot 

Een dorp zonder café is als een zee zonder water. Bekegem zag in 2009 zijn laatste 

dorpscafé sluiten. Sinds juli kunnen de dorpsbewoners terecht in Café Madrid in de 

schaduw van de kerk. Kathleen Deblaere, die uit Sint-Andries komt, nam de zaak 

over. "Ik zocht al even naar een zaak om over te nemen tot ik op dit stootte", vertelt 



de cafébazin. Verrassend genoeg komen de meeste klanten niet uit Bekegem. "Ik 

moet niet leven van de mensen uit het dorp die iets komen drinken, de meeste 

mensen zijn uit de omstreken. De voetbal komt naar hier en er is een vogelpiekclub 

en een poolclub." Ze heeft haar keuze nog niet beklaagd. "Het dorp is niet groot, 

maar er is wel veel te doen. Er komen hier veel wandelaars en fietsers langs. Er is 

zelfs een zoektocht die hier georganiseerd wordt." (LBB) 

De Roste Muis houdt al 10 jaar stand 

Heide Vermeulen en Bert Fichefet. - Benny Proot 

Lekker eten in Bekegem doe je in Eethuis de Roste Muis, het enige restaurant in het 

dorp. Bert Fichefet en Heidi Vermeulen openden de zaak al tien jaar geleden. 

Voordien werkte Bert in Brugge, maar het koppel verhuisde naar Bekegem en 

opende er later ook een zaak. "Het was altijd een droom van Bert om een zaak te 

openen en omdat we toen hier al woonden kwam het idee om hier iets te openen. 

Het pand waar we nu zitten stond al geruime tijd te huur, dus hebben we het erop 

gewaagd." Een gedurfde keuze in een dorp met zo'n 1.000 inwoners. "Je moet 

blijkbaar goed zot zijn", lacht Heidi. "We houden al tien jaar stand. We krijgen klanten 

van overal rond. Het is hier wel leuk. We liggen tegenaan de kerk, die centraal in het 

dorp ligt. Het is ook rustig gelegen. Er zijn hier geen voorbijrazende auto's en je zit 

niet in de drukte", vertelt Heidi. (LBB) 



 


