
 

 

Onze familie in de pers 



 

 

Catherina Ghequiere  

Burgerlijke staat • Geboren in 1794 • 
Vermoord op 1 januari 1846 - Rollegem , 
leeftijd bij overlijden: 52 jaar oud.  

Ouders  

• Ludovicus Franciscus Ghequiere (27 jaar 
oud), geboren in 1767 in Rollegem, gedoopt 
op 8 april 1767 in  Rollegem, overleden op 23 
juli 1840 in Rollegem leeftijd bij overlijden: 
73 jaar oud; 

Gehuwd met  

• Regina Herbau (26 jaar oud), geboren op 6 
september 1768, overleden op 16 september 
1841 leeftijd bij overlijden: 73 jaar oud. 

 

Volledig verslag van Cathrientje 
Ghequiere vulgo Cathrientje Louage  in 
familiemagazine nr. 70 van juni 2010. 



 

 



 

 



Gemeente stelt via burgercoöperatie Stroomvloed daken 
ter beschikking voor pv-installaties 

 

 
Anneleen De Smet en Lieven Gekiere van Stormvloed en schepenen Frederic Hesters (Open Zulte) en       
Sophie Delaere bij de nieuwe zonnepanelen op de sporthal.  

  

Het is hopen op een stralende lentezon in Zulte. De gemeente heeft in samenwerking met 
burgercoöperatie Stroomvloed drie van haar daken ter beschikking gesteld voor gloednieuwe pv-
installaties. Dat zijn zonnepanelen die voor 100% eigendom zijn van de inwoners van de gemeente. 

Het dak van het OC in Olsene, het nieuwe afdak aan de loods van de technische dienst aan het containerpark 
en het dak van de nieuwe sporthal in Zulte zijn voortaan bekleed met zonnepanelen. 

 

 

Niki laat café Den Beer over aan 
Izegemnaar Hein Dekiere, maar blijft 
er zelf werken: “Ik wil wat meer tijd 
met mijn dochter doorbrengen” 
MEULEBEKE/IZEGEMCafé Den Beer op de markt van Meulebeke heeft een nieuwe 

patron. Hein ‘Hoppie’ Dekiere (54), die ook café ‘t Plectrum in Izegem onder 

de vleugels heeft, neemt het roer over van Niki Werbrouck (45). Al zullen de 

vaste klanten Niki niet hoeven te missen. Overdag blijft hij aan de slag in het 

café en ‘s avonds neemt Hein dan de tapkraan over. “Den Beer is mijn kindje, 

maar ik laat het met liefde over aan Hoppie.” 

 



 

 

 



Digitale deuren staan soms wagenwijd 
open, 'situatie is alarmerend' 
 

(bron: https://nos.nl/artikel/2375676-digitale-deuren-staan-soms-wagenwijd-open-situatie-is-alarmerend.html) 

Een ontelbare hoeveelheid paspoorten en andere gevoelige documenten had de 
Belgische ICT-consultant Lieven Gekiere inmiddels met het grootste gemak bij elkaar 
kunnen sprokkelen. Maar Gekiere is geen extreem kundige hacker die werkelijk óveral 
binnen weet te dringen. "Ik ben een hobbyist, eigenlijk bouw ik webwinkels", zegt hij. 

Door handig te zoeken via gespecialiseerde zoekmachines vindt hij regelmatig 
bedrijven die hun digitale beveiliging niet op orde hebben. Daarbij gaat het soms om 
mappen met bestanden die voor iedereen vrij toegankelijk waren. En onder die data 
kunnen gevoelige bestanden zitten, zoals paspoortscans. 

"Het is echt heel makkelijk om dat te voorkomen", zegt Gekiere. Vaak gaat het om een 
vinkje dat bedrijven zijn vergeten te zetten." 

Als hackers binnenkomen, komt dat bijna altijd doordat er fouten 
zijn gemaakt. Beveiligingsonderzoeker Rickey Gevers 

Er is veel van zulk laaghangend fruit, bleek eerder vandaag. Bedrijven en organisaties 
slagen er vaak niet eens in om basismaatregelen te nemen om niet gehackt te worden, 
concludeerde de Cyber Security Raad. Dat is een adviesorgaan van het kabinet. 

"Als hackers ergens binnenkomen, lukt dat bijna altijd doordat er fouten zijn gemaakt", 
zegt beveiligingsonderzoeker Rickey Gevers, die gehackte bedrijven bijstaat. "Eén 
grote fout, of een opeenstapeling van fouten." 

Basale fouten 

Bij de datalekken die Gekiere vindt, gaat het soms om heel basale fouten. Zo vond hij 
bij Nederlandse bedrijven complete mappen met paspoorten en opdrachtbevestigingen. 
De bedrijven in kwestie hadden de map niet dichtgezet. Die fout komt regelmatig voor, 
zegt Gekiere. "Alleen al de afgelopen maand heb ik er zo'n tien gevonden." 

 

Paspoorten die recent openbaar toegankelijk waren, als gevolg van een vergeten vinkje. NOS 



Vorige week nog vond Gekiere 170 paspoorten die voor iedereen openbaar waren. Het 
ging om klanten van Zonnepanelen Delen, dat mensen laat investeren in zonne-
energie. Investeerders moeten zich legitimeren om witwassen te voorkomen. 

"Dit was inderdaad een vergeten vinkje", zegt Sven Pluut van het bedrijf. "Dat hadden 
we kunnen voorkomen door bijvoorbeeld een beveiligingsscan te laten doen." Het 
bedrijf was wel van plan om nog zo'n check te laten doen, maar was daar naar eigen 
zeggen nog niet aan toegekomen. "Als bedrijf met achttien man in dienst is ons budget 
daarvoor ook niet oneindig." 

Hackers hebben de afgelopen tijd tientallen organisaties gedupeerd door in te breken, 
bestanden te versleutelen en losgeld te eisen. 
Middelbare scholen en universiteiten werden slachtoffer, maar ook bedrijven en 
gemeenten, zoals Hof van Twente. 

Afgelopen maand werd ook het Utrechts Archief getroffen. Verder bleek recent een 
grote hoeveelheid klantgegevens van autodealers op straat te liggen, net als van 
mensen die een kaartje kochten bij de dierentuin of zich lieten testen op corona. 
Waar het volgens de Cyber Security Raad vaak fout gaat, is dat bedrijven denken dat 
niemand het bewust op hen heeft gemunt. Ze gaan er ten onrechte van uit dat er maar 
een kleine kans is dat ze slachtoffer worden; een fundamentele denkfout. "Je bent 
misschien niet bewust een doelwit, maar op internet spelen afstand en tijd geen rol", 
zegt Pim Takkenberg van beveiligingsbedrijf Northwave. 

Criminelen struinen het hele internet af op zoek naar slachtoffers. "Als je je beveiliging 
dus niet op orde hebt, kun je het slachtoffer worden, ondanks dat niemand het bewust 
op jou heeft gemunt." 

En dus werken ze hun software niet bij, waardoor ze vatbaar zijn voor hackers, of 
vergeten ze een map met gevoelige bestanden dicht te zetten. Dat kan leiden tot 
datalekken. Vorig jaar nam het aantal 'megadatalekken', waarbij de gegevens van meer 
dan 100.000 personen op straat kwamen te liggen, toe: In 2019 waren dat er nog 68, 
vorig jaar al 76. 

'Zaak om niet achter te blijven' 

Als het gaat over digitale beveiliging loopt Nederland flink achter op omringende 
landen, vindt Bart Jacobs. Hij is hoogleraar en lid van de Cyber Security Raad. "De 
situatie in Nederland is alarmerend en de coronapandemie heeft het onderwerp alleen 
maar acuter gemaakt. In andere landen wordt meer geïnvesteerd." 

Het is zaak om niet achter te blijven, benadrukt hij. "Criminelen zoeken altijd de 
zwakste schakel. Je hoeft niet harder te kunnen rennen dan een beer, maar je moet 
wel harder kunnen rennen dan je vrienden." 

 

 



 

https://www.sportuitslagen.org/justine-ghekiere-wielrennen-spf673509.html 
 



Ook brouwerijen tellen af naar 8 mei: “Er is meer dan genoeg bier 
op voorraad” 
 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210507_95903000 
 

 

Rudi Ghekiere van Brouwerij Rodenbach toont het goede voorbeeld. “Ik denk dat heel veel mensen 
snakken naar een frisse Rodenbach op een terras.” FOTO: SBR 

Niet enkel de horecazaken, maar ook de brouwerijen kijken reikhalzend uit naar zaterdag 8 mei. Britse 
toestanden verwachten de brouwers hier niet. “Er is meer dan genoeg bier.” 

 


