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ROESELARE DEELGEMEENTEN

BEVEREN Het bierfestival Beve-

ren Hopt van de Beverse Schuim-

kraag Proevers valt door het coro-

navirus in het water. “Tot onze

grote spijt moeten we jullie mee-

delen dat de zesde editie van Be-

veren Hopt in september niet zal

kunnen plaatsvinden”, zegt voor-

zitter Marco Lombaert. “Het zal

jullie niet verbazen dat het coro-

navirus de boosdoener is. De

voortdurende onzekerheid en

veranderende coronamaatregelen

zijn een eerste reden. Een tweede

is dat ons festival gekend en ge-

liefd is voor zijn sfeer en gezellig-

heid. Door het opleggen van de

huidige maatregelen zou die sfeer

en gezelligheid een flinke duik

nemen. Een derde is onze spon-

soring. Zonder de nodige sponso-

ring kan ons festival niet overle-

ven. We zijn onze trouwe spon-

sors dankbaar voor de steun de

afgelopen vijf jaar. De coronacri-

sis heeft er echter bij velen zwaar

ingehakt. Ten vierde willen we

met onze organisatie zeker niet

verantwoordelijk zijn voor een

heropflakkering van het virus.

Hopelijk kunnen we er in 2021

weer volledig voor gaan. Noteer

alvast 11 en 12 september 2021 in

jullie agenda.”

WEDSTRIJD

“We willen ons bierfestival Beve-

ren Hopt echter niet onopge-

merkt voorbij laten gaan. Bij deze

willen we een oproep doen om

vanaf heden tot 13 september een

foto van uw geliefde bier te pos-

ten met #beverenhopt. De origi-

neelste foto krijgt een WUK-ver-

rassingspakket. WUK was de win-

naar van het beste bier op onze

editie in 2019”, besluit Marco

Lombaert. (SM)

Geen Beveren Hopt, wel wedstrijd

BEVEREN Al negen jaar lang komen Yves Soenen en Ronny Lefevere op zondag naar café Agora om te tapbiljarten. “In
het begin was het alleen met ons twee, maar sinds een jaar of drie is onze biljartgroep uitgebreid met Frankie Lepoutre,
Yoshi Soenen en Stijn Mulier. We kennen elkaar al lang en op den duur waren ze ook altijd van de partij”, aldus Yves.
“Iedere zondag – daarom noemen we onszelf de Zondagstoters – zijn we om vijf voor tien van de partij om puur voor het
plezier wat te biljarten. Competitief spelen doen we wel op een andere dag. We zijn hier in café Agora altijd warm ontvan-
gen door Mario Buddaert en Sophie Dejonckheere en krijgen bijna altijd hapjes van hen. We hangen allemaal goed aan
elkaar en amuseren ons enorm samen. Het is maar zelden dat er iemand afwezig is op zondag.” (SM-foto SM)

Zondagstoters iedere zondag van de partij in café Agora

“Residentiële ouderenzorg wordt

soms neergezet als een gevange-

nis voor onze ouderen”, vertelt

schepen en Motenavoorzitter

Bart Wenes. “Hier wil ik toch

graag even tegenin gaan. On-

danks de strenge coronamaatre-

gelen is er nog veel mogelijk om

het welbevinden van de bewoner

en familie maximaal te behou-

den. Evident is dit nu niet maar

beperktheden bieden ook andere

opportuniteiten. Woon-zorgcen-

tra hebben zeker nog een mooie

toekomst. Het mooiste voorbeeld

is hier in Sint-Henricus Rumbeke

te vinden: wij bouwen zelfs een

vleugel bij en verruimen onze ca-

paciteit. In het najaar van 2019

zijn de werkzaamheden gestart en

nu leggen we officieel de eerste

steen van het nieuwe gebouw.”

GROEIENDE VRAAG

“De laatste jaren blijven de activi-

teiten op onze site steeds

groeien” aldus Paul Callebert, di-

recteur van Sint-Henricus. “Door

de centrale ligging van Sint-Hen-

ricus in de dorpskern van Rumbe-

ke, blijft de vraag naar een plaats

in ons woon-zorgcentrum door

inwoners van Rumbeke hoog.

Daarnaast krijgen bewoners van

de aanleunende assistentiewo-

ningen Trochus voorrang bij een

vraag naar opname in het woon-

zorgcentrum en spreken heel wat

bezoekers van ons dagverzor-

gingscentrum hun voorkeur uit

voor Sint-Henricus als een defini-

tieve opname nodig wordt. Om

deze vraag te kunnen opvangen

krijgt het woon-zorgcentrum een

nieuwe vleugel en een extra ver-

dieping op de bestaande zuidelij-

ke vleugel met in totaal plaats

voor 37 extra bewoners.” 

NIEUW DAGCENTRUM

“Ook de keuken van Sint-Henri-

cus wordt onder handen geno-

men. De keuken werd in 1992 ge-

renoveerd en is na meer dan 25

jaar toe aan een tweede grondige

renovatie en uitbreiding voor een

bereidingscapaciteit van 250

middagmaaltijden.”

“Het Pluk-de-dagcentrum Sint-

Henricus werd 30 jaar geleden

opgestart met een capaciteit van

15 bezoekers”, gaat schepen Bart

Wenes verder. “Vandaag is het

echter uitgegroeid tot een plaats

waar 50 bezoekers per dag samen

de dag doorbrengen. De grote be-

zetting in het dagcentrum ver-

hoogt de druk op het lokalenge-

bruik voor de residentiële bewo-

ners. Het dagcentrum heeft door-

heen de jaren namelijk wat

ruimtes moeten inpikken van het

woon-zorgcentrum. Centraal ge-

legen aan de achterzijde komt

daarom nu een gloednieuw dag-

verzorgingscentrum voor 50 be-

zoekers.” 

“Ondanks het feit dat we als site

inderdaad begrensd zijn in het

stadscentrum, zijn de architecten

er wel in geslaagd om de extra

ruimte op een comfortabele ma-

nier op de site in te planten”, laat

Paul Callebert weten. “Tussen de

verschillende vleugels wordt zelfs

altijd voldoende groenruimte

voorzien, waardoor alle kamers

kunnen genieten van een mooi

uitzicht. Alle ruimtes worden ook

van zoveel mogelijk ramen voor-

zien. Naast de realisatie van extra

ruimte voor onze diensten, wordt

ook veel aandacht besteed aan

een goeie verbinding en link met

het kerkplein van Rumbeke.”

VERKEERSDRUK MONITOREN 

Het gebouw wordt uitgevoerd

met een energie-efficiënte bui-

tenschil. Er is passieve zonnewe-

ring en op het dak worden zonne-

panelen geplaatst. Een bodem-

energie-opslagveld zorgt voor een

daling van het energieverbruik.

Tot slot wordt er ook een warmte-

krachtkoppeling ingezet om de

energie zo efficiënt mogelijk aan

te wenden. 

Motena heeft eveneens vier wo-

ningen gekocht in de Sint-Petrus-

en Paulusstraat om een veilige in-

en uitrit te voorzien voor het

werfverkeer tijdens de werken.

Het werfverkeer wordt geschei-

den van het schoolverkeer. Bijko-

mende verkeersdruk in de omge-

ving zal onvermijdelijk zijn gedu-

rende de werken maar men wil

die goed monitoren en bijsturen

indien nodig. Bij het einde van de

werken in juni 2024 komen op de-

ze plaats extra parkeerplaatsen.

GEBOUWEN VAN AZ DELTA

“Om af te sluiten kunnen we ook

nog meedelen dat Motena de ge-

bouwen van AZ Delta in de Dik-

smuidsesteenweg bij de Schier-

veldesite heeft gehuurd”, besluit

schepen en Motenavoorzitter

Bart Wenes. “Dat is goed nieuws

voor de activiteiten van onze

dienstencentra. Het dagverzor-

gingscentrum van Sint-Henricus

vindt nu onderdak in diensten-

centrum Schiervelde maar daar-

door konden bepaalde activitei-

ten niet meer plaatsvinden in

Schiervelde. Met de huur van de

lege gebouwen van AZ Delta is

dat probleem nu opgelost en kun-

nen de normale activiteiten sti-

laan weer opstarten. Uiteraard re-

kening houdend met de corona-

maatregelen die opgelegd zijn

door de overheid.”
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Nieuwe vleugel en extra verdieping

_________

“Vraag naar
een plaats in
ons woon-
zorgcentrum
door inwoners
van Rumbeke
blijft hoog”
PAUL CALLEBERT

_________

Een beeld van hoe het nieuwe woon-zorgcentrum Sint-Henricus er zal uitzien. De architecten zijn er wel in geslaagd om de
extra ruimte op een comfortabele manier op de site in te planten. (gf)

RUMBEKE Zaterdagmor-

gen vond in Rumbeke de

officiële eerstesteenleg-

ging van het nieuwe

woon-zorgcentrum en

pluk-de-dagcentrum Sint-

Henricus plaats. Zorgor-

ganisatie Motena voorziet

in het woon-zorgcentrum

extra kamers, het dagver-

zorgingscentrum krijgt

een volledig nieuw on-

derdak en ook de keuken

van het woon-zorgcen-

trum wordt gerenoveerd.

DOOR PETER SOETE


