BISSEGEM VROEGER EN NU

 Meensesteenweg
Postkaart uit de 60-er jaren.
De oude foto geeft een beeld van de toen net heraangelegde
Meensesteenweg, begin de jaren 60. Centraal de herberg "Den
IJzer", nu Kreatos, met links ervan een hoge essenboom die
stond in de tuin van herberg De Vinke in de Heulsestraat en
rechts de store van kruidenierswinkel 'Kokskes'. Eerste huis van
een hoge huizenrij, nu appartementen.
Als we links beginnen zien we nog net de ingangsdeur en een
venster van
de toenmalige herberg
"De Russische
Pony", nu Coiffure
Beauty
Design.
Ernaast
de
paardenbeenhouwerij van
André Bentein
(eerste store
links), 'De Wittens' in de volksmond. Verder de hoeden- en pettenwinkel van
Despriet, ondertussen na enkele pita-pogingen een leegstaand
pand. Ernaast Beenhouwerij Dermaux, Schoenwinkel Maes (nu
Cruise 4 two) en vervolgens Drukkerij Verschaete (pizzeria). De
volgende stores (die waren toen blijkbaar in de mode), zijn die
van de huishoudwinkel Gerard Blondeel (eerste deel nu fotografiek Carl Lapeirre) en op de hoek de onlang afgebroken herberg De Kroone of jeugdhuis De Kreun.
Op de oude foto staan de verkeerslichten er nog niet, wel de
betonnen vangrails in de bocht waartegen in die jaren zich
zoveel auto's te pletter hebben gereden.
Als we rechts het rijtje afgaan, vinden we ook allemaal handelszaken. Te beginnen met het Middenstandshuis, ernaast kleermaker Ghesquière, nu Bagatelle en Hotel-restaurant De Neerbeek
van toen. Vervolgens het kruidenierswinkeltje van Angèle, de
zaak van Roger Deleersnijder (ijzerwaren, materiaal, e.d.) en de
winkel van de
familie Dewilde, (handel
in
stoffen).
Deze huizen
zijn nu allemaal ingenomen door het
Rietputcenter.
Plaatsen we
hier dan nog
een beeld van
voor WOI, dan komen we tot de vaststelling dat het enige en
echte authentiek stukje uit die periode de paardenkop blijkt te
zijn op huisnummer 324. In ere houden die paardenkop! 
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Op zaterdag 31 oktober konden KSA en Chiro Bissegem
hun nieuwe lokalen voor de eerste keer betreden.
Al enkele jaren voldeden de lokalen van de Bissegemse
jeugdbewegingen niet meer. Na een zoektocht zou er een
nieuw gelijkvloers gebouw geplaatst worden op de
Vlienderkouter. Toen eind 2012 bleek dat dit niet mogelijk
zou zijn, was het bij het begin van de legislatuur in 2013
één van de eerste taken van schepen van jeugd Bert
Herrewyn (Sp.a) en schepen Koen Byttebier (Open Vld), die
verantwoordelijk werd voor de stadsgebouwen, om hun
schouders onder een nieuwe zoektocht te steken.
Twee jeugdbewegingen, één gebouw
“Samen met de jeugdbewegingen zochten we een nieuwe locatie”, vertelt Bert
Herrewyn. “Uit zeven voorstellen werd
gekozen voor de locatie van ‘De
Rietput’.
De Rietput was 33 jaar lang een creatieve plek. Het was oorspronkelijk een initiatief van vzw Krjeu die tot 1974 een
jeugdatelier had in de Kortrijksestraat.
Toen dit lokaal uit zijn voegen barstte
Martin
besloten
Krjeu-stichters
Deloddere, Jean-Pierre Tanghe en
Francis Deleu zelf een nieuwbouw te
financieren. Ze vonden een gepast stukje grond in de met riet begroeide put
van de Neerbeekvallei, dicht bij het centrum van Bissegem. Ze verkregen voor
‘De Rietput’ een ‘recht van opstal’ voor
20 jaar waardoor ze het gebouw mochten optrekken. Het pand werd ingehuldigd in 1983. De vzw Rietput en de
jeugd- en volwassenenwerking waren
de structuren van toen. In 1999 verkocht Krjeu het gebouw dat
zo eigendom werd van de stad. De Chiromeisjes hadden er hun
werking. Zij verhuisden twee jaar geleden naar een voorlopige
locatie in het Oud Gemeentehuis omdat verwarming en sanitair
het in ‘De Rietput’ vaak lieten afweten. De KSA-jongens bleven
in hun verouderde lokalen in het Parochiaal Centrum. ‘De
Rietput’ werd in december vorig jaar afgebroken en er werd
een nieuw gebouw opgetrokken langs de Rietputparking.
Feest in februari
Op zaterdag 31 oktober opende de nieuwe Rietput in Bissegem zijn deuren. De bovenverdieping aan de kant van de
Rietputparking heeft drie lokalen en wordt ingenomen door de
KSA-jongens, de benedenverdieping met vijf lokalen ziet uit
naar de Neerbeekvallei en zal gebruikt worden door de
Chiromeisjes. Zowel Chiro- als KSA-lokalen hebben wegneembare wanden om de lokalen ook als één grote ruimte te gebruiken. Beide jeugdbewegingen kregen een aparte sanitaire voorziening en bergruimte. Er is een speelgazon aangelegd van 30
op 10 meter. In december volgt een overleg met de jeugdbewegingen omtrent de inplanting van avontuurlijke speelelementen op de site.
“Doordat de beide jeugdbewegingen in één gebouw gevestigd zijn, konden we compact bouwen”, stelt Koen Byttebier.
“Het gebouw beslaat 510 vierkante meter en kostte 640.000
euro. De verlichting wordt aangestuurd door een bewegingssensor en er werd gezorgd voor een degelijk ventilatiesysteem.
Zowel KSA als Chiro droegen 25.000 euro bij.
De deuren in de Chirolokalen zijn rood en bij KSA zijn ze blauw
geschilderd. De jeugdbewegingen schilderden deze week zelf
de muren en verhuisden. Op 27 februari wordt nog een groot
(EDB – foto EDB)
openingsfeest voorzien. 

