
 

 

 

Mijn grootvader Andre Vandenbulcke  was in zijn jonge jaren wielrenner. Hij reed bij de toenmalige reeks 
“onafhankelijken” , in die tijd waren er nog niet zoveel “echte profs” die konden leven van de koers . Mijn 
grootvader werkte in Frankrijk als grensarbeider en kon daardoor met een Franse licentie aan de start komen.                                                                            

Foto van de jaren 1920 – 1935. 

 

Omdat mijn nieuwgierigheid me niet loslaat, als het gaat om het opzoeken van het verleden, zoals je kan zien reeds 
mijn grootvader voor de ploeg NOVY, die ontstond nadat een Kortrijkse renner stopte met wielrennen en een 
fietshandel opzette, die later uitgroeide tot het gekende Novy . 

Ondertussen zijn we enkele generaties verder . 

En komt een rechtstreekse nakomelinge van Andre Vandenbulcke en Emely Ghesquiere in the picture als wielrenner 
. Jesse Vandenbulcke, afkomstig uit Geluwe, kleindochter van de kleinzoon van Andre Vandenbulcke, Belgisch 
kampioene op de weg seizoen 2019 bij de Elite vrouwen . 

  

Ondertussen kreeg Jesse een contract bij 
Lotto Soudal ladies . 

 

https://www.lottosoudal.be/en/ladies/jesse-vandenbulcke 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jesse_Vandenbulcke 

Johan Vandecasteele : een paar anekdotes 



Ikzelf ben met pensioen en in mijn vrije tijd ben ik voorzitter van de Gezinsbond Afdeling Dadizele . 
Naar aanleiding van het 90 jarig bestaan van onze Gezinsbond afdeling, bracht ik een boek op de 
markt “Daiselse kost” . Het boek werd door mezelf samengesteld, aan de hand van de resultaten van 
bezoeken bij oudere inwoners van de gemeente Dadizele. Mensen die schriftjes overerfden van 
ouders of grootouders, met daarin een aantal schatten van recepten uit de goede oude tijd.  

De opbrengst van het boek gaat volledig naar de werking van onze afdeling. 

Het boek is te koop in een aantal handelszaken te Dadizele, maar is ook beschikbaar bij mij , en kost 
25 Euro. Het is opgesteld in eenvoudige recepten, in een handige ringmap A4. Alle recepten zijn 
mogelijk te bereiden met ingredienten uit de lokale supermarkt . 

 

                     

Het kookboek was te zien op WTV – Focus in 
de maand November en kwam ook in het 
streeknieuws in “ De Weekbode “ . 

https://www.focus-wtv.be/dames-en-heren 

https://kw.be/nieuws/cultuur-en-
media/voorzitter-gezinsbond-johan-
vandecasteele-maakt-receptenboek-daiselse-
kost/article-normal-382631.html 

 

Ik ben sinds een aantal jaar “passioneel” bezig met mijn eigen database, via “My Heritage”.  

Momenteel omvat mijn database 487.714 personen . Waar haal ik die ? Wel zoals in de reportage op Wtv te zien 
was, verzamel ik iedere morgen de overlijdensberichten van zo’n 25 funeraria in de streek, en boek alle overlijdens 
in, en zoek de link met reeds in de database zittende gegevens. En uiteraard ben ik bezig met de stamboom van mijn 
eigen familie, zowel langs vaders als langs moeders kant, maar ook van de schoonfamilie.  Je zou het gerust een 
levenswerk kunnen noemen.  

Eigenlijk begon het allemaal met de interesse naar de “wielercarrière “ van mijn grootvader , met de foto in zijn 
koerskledij, die ik u toestuurde . We spreken wel over de jaren 1920 – 1935 . Dus is het heel moeilijk om gegevens te 
verzamelen . Mijn correspondentie daaromtrent leverde ofwel niets nieuws op, maar ook soms geen antwoord. 

Alle overlijdensberichten die ik in handen krijg, van kennissen bekijk ik ook , net zoals ik de boeken doorloop van de 
heemkunde, waar soms nogal wat info te vinden is. 

Het zal u dan ook niet verwonderen dat op de duur mijn database een onmetelijke schat van info omvat , soms 
gespekt met een aantal verhalen en anekdotes errond .  

Ik kan je nog een anekdote vertellen over een reportage op Wtv, naar aanleiding van het verschijnen van het boek 
‘Daiselse kost’. Ik werd opgebeld door een freelance regisseur, Barbara Dejonckheere, uit Diksmuide, die vroeg om 
ze mocht interviewen voor Wtv . Ik kende die vrouw uiteraard niet van voordien . Zij kwam bij ons thuis, we gingen 
naar de begraafplaats van Ledegem (waar heel was Ghesquieres begraven liggen) , en ik kookte een oud recept in 
“Brasserie Café de la Poste (waar mijn boek trouwens ook te koop ligt.  



Toen we op het kerkhof van Ledegem voorbij de gesneuvelde oud-strijders wandelden zei ze plots ‘tjiens , er liggen 
hier Cinjaeres’. Ik vroeg of die naam haar interesseerde. Haar antwoord was ‘ja, want mijn voorouders waren 
Cinjaere en afkomstig van Ledegem’. Daarop kon ik haar melden dat wij familie waren, waarop ze nogal verbaasd 
reageerde. Achteraf heb ik dat bewezen, aan de hand van mijn database. De grootvader van mijn overgrootmoeder, 
en haar overgrootvader waren broers. Clou van het verhaal: nog nooit ervaren dat je iemand ontmoet, waarmee het 
direct klikt? Dat is zo iets.  

Daarvan heb ik nog een tweede voorbeeld, nog frappanter, en ongelooflijker ook. Mijn vrouw had een collega op het 
werk, die haar man was tuinier. Mijn hobby, tuinieren, deed me op een bepaald moment vragen aan die man of we 
eventueel samen wat konden werken in de tuin. Met die mensen is er ook een “klik” vanaf de eerste minuut. Welnu, 
wanneer ik mijn eigen stamboom grondig bekeken heb, dan ga is in 16 stappen van mezelf naar hem. (dus 8 
generaties op en neer ) . 

Dat zijn verhalen die ik koppel aan mijn opzoekingswerk, en die de moeite lonen om ermee verder te gaan. Veel van 
die verhalen situeren zich rond de periode van de 1e WO , omdat daar nogal wat drama’s gebeurden in veel families, 
ook in de onze.  

Verhalen die zich soms vormen door ervaringen, door nieuwgierigheid vooral naar het verleden maken deze hobby 
zo boeiend.   

 

 

 


