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GENT
Nieuw jeugdhuis in
Brugse Poort heeft 
al 60 leden
Tijdens de paaspauze begin april is
jeugdhuis De Bijenkorf in de Brugse
Poort noodgedwongen met stille
trom opengegaan. Toch hadden we
nog een officieel feestje te goed.
Bevoegde schepenen Elke Decruy-
naere, Astrid De Bruycker en Anne-
lies Storms knipten zaterdag het
lintje door. 
Jeugdhuis De Bijenkorf in het Pier-
kespark telt intussen al zestig le-
den. Elke dag, ook in het weekend,
zijn de kinderen uit de buurt er wel-
kom. «Met onze organisatie Aver-
roes hebben we een lang traject af-
gelegd om hier te geraken. Het ge-
bouw is eigendom van de Stad. We
hebben hen moeten overtuigen van
ons project», zegt coördinatrice Si-
hame Habichi (24).
Het gebouwtje, naast het lokaal
van de Vieze Gasten, oogt intussen
mooi aangekleed. Er staat
een PlayStation op een groot
scherm, een tafelvoetbal en er is
een bar. «Veel jongeren hebben hier
geen tuin en die moeten ergens
naartoe», zegt Sihame. «We hel-
pen hen bijvoorbeeld bij hun huis-
werk, maar niks is verplicht. Ieder-
een mag hier vrij binnen en buiten
lopen.»
Averroes krijgt middelen van de
stad en mag het gebouw gratis ge-
bruiken. Vooraf werd er iets meer
dan 10.000 euro geïnvesteerd om
het pand brandveilig te maken. De
inkleding nam de vzw zelf voor
haar rekening. (CEMG)

WETTEREN/LAARNE

WICHELEN
160 bestuurders
gecontroleerd 
Bij verkeersacties in de politiezone
Wetteren, Laarne en Wichelen wer-
den afgelopen weekend 160 be-
stuurders gecontroleerd. Zeven
personen waren onder invloed van
alcohol en vijf legden een positieve
speekseltest voor drugs af. Deze en
de komende controles kaderen in
de Zomer BOB campagne.
Bij vier van de overtredingen werd
het rijbewijs voor 15 dagen inge-
trokken. De overige voor een perio-
de van 3, 6 of 12 uur. Vier wagens
zijn in beslag genomen omdat de
bestuurders geen geldige verzeke-
ring konden voorleggen, 2 bleken
niet ingeschreven en 1 niet gekeurd.
Drie bestuurder bleken niet in orde
met het rijbewijs en 18 chauffeurs
kregen een proces-verbaal voor
een snelheidsovertreding. Daar-
naast waren er nog 11 andere over-
tredingen op het gebruik van de
gsm, het dragen van de gordel, fou-
te motorkledij of foutparkeren. Er
werd ook een geseind persoon aan-
getroffen. (DVL)

WETTEREN
Wie helpt mee
zwaluwen tellen
langs de Schelde?
Natuurpunt Scheldeland organi-
seert samen met Regionaal Land-
schap Schelde-Durme en de ge-
meente Wetteren een ‘zwaluwen-
namiddag’ op zondag 4 juli. Je kan
mee wandelen met een natuurgids
langs de zwaluwenkolonie langs de
Scheldeboorden en door De Ham.
Maar je kan ook mee helpen tellen.
De wandelingen starten op Rode
Heuvel, naast het gemeentehuis,
om 14 uur en 15.30 uur, zijn onge-
veer 4,5 kilometer lang en kunnen
met normaal schoeisel gedaan
worden. Vooraf inschrijven is niet
nodig.
Dezelfde dag worden de huiszwa-
luwen geteld. «In 3 teams van tel-
lers zullen we alle nestjes observe-
ren», zegt Antoon Blondeel, voor-
zitter Natuurpunt Scheldeland. Wil
je tellen? Geef voor 2 juli een seintje
via woonenleef@wetteren.be of
09/369.00.50. Alle tellers verza-
melen om 14 uur op Rode Heuvel. 

(DVL)

De leegstaande garage op hoek
van de Vlaamsekaai en de
Zalmstraat ziet er binnenkort
anders uit. Vanaf september
zal je hier terecht kunnen voor
interieurspullen. Het populai-
re Umber and Smoke verhuist
namelijk van de Dampoort-
straat naar hier.

Garage Delabarre heeft 83 jaar
bestaan, waarvan een kleine
zestig jaar op de Vlaamsekaai.
Eind vorig jaar rolden de laat-
ste wagens de deur uit. Nu
komt Umber and Smoke er,

een jonge, populaire interieur-
winkel aan de Dampoort van
Lola Dewaele, Pepijn Maes en
Oscar Thewissen.
«We zitten heel graag waar we
nu zitten maar we hebben ge-
woon nood aan een groter
pand», zegt Lola. «We zijn sterk
gegroeid op korte tijd. Er staat
heel veel op onze webshop dat
we nu niet kunnen tonen in
onze winkel. Door te verhuizen
naar de Vlaamsekaai kunnen
we ons magazijn aan de winkel
voegen. Daar hebben we ook
een veel grotere showroom.
Momenteel vind je in de winkel
vooral spullen voor de woon-
en eetkamer, maar daar gaan

we ook slaapkamerspullen
kunnen tonen.»
«We wilden absoluut binnen
de stadsring blijven», zegt Lola.
«We zijn zelf echte stadsmen-
sen en we vinden het ook be-
langrijk dat niet alle interieur-
winkels op steenwegen buiten
de stad komen te liggen. Met de
auto geraak je daar vlot, maar
op onze nieuwe locatie hebben
we bijvoorbeeld ook vijf par-
keerplaatsen. En het ligt net
buiten de LEZ.»
Deze zomer krijgt het pand een
make-over: de showroom
wordt opgedeeld in kamers.
«Het wordt in de nieuwe win-
kel even gezellig.» (JDHG)
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De leegstaande garage Delabarre op de Vlaamsekaai.
Foto Wannes Nimmegeers

Na zestig jaar garage wordt pand op Vlaamsekaai interieurwinkel

GENT
Ober vrijgesproken voor slagen
aan Nederlands koppel
Een Nederlands koppel was eind 2019 afgezakt naar
Gent voor een citytrip. Op de Kraanlei wilden ze een
hapje eten, maar de bediening liet naar eigen zeggen
te wensen over, met als dieptepunt een vergeten
maaltijd. Hierop beslisten ze niet te betalen. Het kop-
pel stond op en wandelde weg, maar de ober liep hen
naar eigen zeggen achterna. In eerste instantie ont-
stond een woordenwisseling. «Een andere ober kwam
met ons spreken, maar de eerste was agressief.»
Volgens het koppel haalde die ober plotseling uit met
zijn vuist. «Ik werd op mijn oog en neus geraakt en viel
neer. Toen ik neerlag werd ik nog steeds belaagd.» Zijn
vrouw vertelde dat ze de ober van haar man probeer-
de te duwen en ze eveneens in de klappen deelde. In
een poging haar te verdedigen scheurde ze het T-shirt
van de ober stuk.
De ober hield er een andere versie op na. «Er ontstond
een discussie met zo’n 20 personen. Het kan zijn dat
er een vuistslag is gegeven, maar ik was het niet en
heb het ook niet gezien. Ze zullen mij er uit gepikt heb-
ben omdat de discussie met mij begonnen is. Ik heb
het niet gedaan. Als ik mensen zo zou lastigvallen,
denk ik niet dat ik er zou mogen blijven werken.» De
rechter oordeelde dat niet kon worden bewezen dat
de ober diegene was die de slag had uitgedeeld en
sprak hem, op grond van twijfel, vrij. (DVEG)

Onderzoeker Barbara Raes ontwikkelde
het ritueel. Vroeger werd de voorstel-
ling al meerdere keren opgevoerd in
Oostende en Nederland, maar nu is
Gent aan de beurt. Raes: «Concreet ha-

len we het kind ‘s avonds op met de boot
aan de Krook. Daarna varen we richting
de Bijloke en daar blijven we een nacht
slapen in een tent. ‘s Morgensvroeg
maakt Karlijn de kinderen wakker en
vertelt ze dat ze eigenlijk als Zonneko-
ningin werkt.»
«Ik vertel dat ik een belangrijke taak
heb», vult Sileghem aan. «Ik moet elke
morgen de zon wakker maken. Maar die
is soms wat koppig en telkens wordt een
kindje uitgekozen om mij te helpen. Sa-
men zingen we een lied. Niet alle kin-
deren geloven het verhaal, maar alle-
maal doen ze wel mee. Ze begrijpen de

symboliek.»

Zwaaien
Het kunstenaarsduo heeft ook een
vraag voor de Gentenaars. De zon wordt
gewekt vanop het Belvedère van de
Boekentoren, een van de hoogste pun-
ten van de stad. «Van hieruit kijk je uit
op het Sint-Pieterplein», zegt Raes. «Het
zou fijn mochten mensen beneden voor
zonsopgang verzamelen op het plein
om naar het zingende kindje te zwaai-
en.» Geïnteresseerd? Deze week komt
de zon op rond half zes. De opvoering
vindt plaats van 1 tot en met 12 juli. 

VROEGE VOGELS GEZOCHT OM ZANGERTJES AAN TE MOEDIGEN

Kindjes zingen verdriet weg op Boekentoren

Als je donderdag voor het ochtendglo-
ren Karlijn Sileghem verkleed als prin-
ses door de straten van Gent ziet lopen,
heb je niet aan het foute spul gezeten.
De Vlaamse actrice, bekend van series
als Katarakt of Het Peulengaleis, werkt
momenteel aan de opvoering Zon Dag
Kind. Hoewel Sileghem normaal gezien
voor een groot publiek speelt, krijgt nu
niemand de voorstelling te zien. Op één
à twee kindjes per dag na. 
«We spelen het stuk voor kinderen die
met een groot verlies te kampen kre-
gen», legt Sileghem uit. «Dat kan gaan
om een ouder of een zus, maar even-
goed een thuisland. De eerste opvoering
nu donderdag spelen we bijvoorbeeld
voor twee Palestijnse kindjes. We willen
hun verdriet een plaats geven.»

De Gentse actrice Kar-
lijn Sileghem roept de
hulp in van haar stads-
genoten. Samen met een
kind dat te maken kreeg
met een groot verlies
zingt ze binnenkort elke
ochtend een lied op de
top van de Boekentoren
bij zonsopgang. «Het
zou fijn mochten enkele
mensen op het Sint-Pie-
tersplein komen zwaai-
en», zegt ze. 
SABINE VAN DAMME, CEDRIC MATTHYS
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Niet alle kinderen geloven
het verhaal, maar ze doen
wel allemaal mee

KARLIJN SILEGHEM

Zonnekoningin/actrice Karlijn Sileghem, in het Belvedère van de Boekentoren, staat de kinderen bij. Foto Cedric Matthys

De auto sloeg te pletter tegen de vrachtwagen op de pechstrook. Foto Kristof Pieters

BEERVELDE
Chauffeur op slag dood na klap tegen vrachtwagen op pechstrook E17

Op de E17 in Beervelde is gisterenmiddag een bestuur-
der om het leven gekomen bij een zwaar verkeerson-
geval. Hij reed te pletter op een vrachtwagen die stil-
stond op de pechstrook. Het ongeval gebeurde zo’n
500 meter voor de afrit Beervelde in de rijrichting van
Gent. Twee vrachtwagens stonden met pech op de
pechstrook. «De bestuurder van een auto met een

Franse nummerplaat had dit te laat opgemerkt»,
klinkt het bij de federale politie. Hij reed in op de eerste
truck en schoof vervolgens te pletter tegen de tweede.
Voor de bestuurder kon geen hulp meer baten. Hij was
op slag dood.
De rechterrijstrook was versperd ter hoogte van Beer-
velde. Er ontstond een lange file. (PKM/DVEG)


