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schuiven in een wachtrij of bij het
naderen van een drukke omge-
ving.”

“Het gemeentebestuur en de
plaatselijke huisartsen blijven de
lokale evolutie van het coronavi-
rus nauw opvolgen. Ze roepen op
om de basisregels goed te blijven
naleven: dichte contacten beper-
ken, afstand houden, handen was-
sen, mondmasker dragen en bij
symptomen snel de huisarts con-
tacteren”, besluit burgemeester
Lagrange.   (svg)

de schoolstart. En dat verliep goed.
Bovendien is het belangrijk dat we
de maatregelen ook op lange ter-
mijn kunnen volhouden. Daarom
hebben we beslist om vanaf
woensdag 9 september de mond-
maskerplicht in de bebouwde kom
op te heffen. Het is wel verplicht
om steeds een mondmasker bij te
hebben en aan te doen wanneer de
situatie het vereist en er onvol-
doende afstand kan worden gehou-
den. Bijvoorbeeld bij het brengen
en afhalen van kinderen, het aan-

halt toe te roepen. “Een snelle, effi-
ciënte en duidelijke maatregel met
onmiddellijk resultaat,” zegt bur-
gemeester Simon Lagrange (Open
Zulte). 

Steeds mondmasker bij zich hebben

Omdat de maatregel goed werd
opgevolgd en omdat men wil ver-
mijden dat er coronamoeheid op-
treedt, wordt nu bijgestuurd. “We
hadden op voorhand beslist om de
mondmaskerplicht te evalueren na

Eind juli voerde het gemeentebe-
stuur een verplichting in om een
mondmasker te dragen binnen de
bebouwde kom. Bedoeling was de
stijgende besmettingscijfers een

Vanaf woensdag 9 september 
is het niet meer verplicht om 
een mondmasker te dragen in 
de bebouwde kom. Iedereen 
moet wel een mondmasker op 
zaak hebben en aandoen als 
de situatie dat verreist.

ZULTE 

Mondmaskerplicht in bebouwde kom wordt opgeheven

Zeventien jaar lang had Den
Dries, de Evergemse voorzie-
ning voor mensen met een
verstandelijke beperking, aan
Hoeksken een Wereldwinkel in
het oude pand van bakkerij
Dossche. 

Toen dat werd gesloopt, ver-
huisde de WW voor drie jaar
naar de Kapellestraat. Intussen
werd aan Hoeksken een nieuw-
bouw opgetrokken. Op de ge-
lijkvloerse verdieping van die
eigentijdse meergezinswoning
beschikt Den Dries over een
oppervlakte van 220 vierkante
meter.

Hip en rolstoelvriendelijk

“Onze WW is al 20 jaar een
progressieve en inclusieve ver-
binding tussen vrijwilligers-
werk en sociale tewerkstelling
van volwassenen met een be-
perking”, zegt ex-directeur en
huidig afgevaardigd bestuurder
Luc Verbeke. 

“Nu beschikken we daarvoor
over een hip en rolstoeltoegan-
kelijk nieuw pand waarin win-
kel, koffiehoek en atelier in el-
kaar overlopen.” 

In Den Dries zijn Marlies
Geerts, Ruth Van de Velde en
Ingeborg Van Gansbeke de win-
kelvrouwen. “Ze worden gehol-
pen door veel vrijwilligers om

zowel onze cliënten met een
licht verstandelijke beperking
als die met grotere zorgnood
een rol te geven in het runnen
van een winkel. Naast ons mu-
ziekfestival Rock voor Specials,
spraaktechniek Praatplaat en
bouwplannen voor een inclu-
sieve woonwijk blijven we zeer
ambitieus inzake inclusie”, be-
klemtoont Luc.

Lokale producten

In zijn WW verbreedt Den
Dries ook zijn aanbod met
producten van lokale produ-
centen. 

“Onder meer keramiek en
juwelen van plaatselijke kun-
stenaressen. We gaan dus voor
lokaal, ecologisch en fair en
zetten tevens in op recycleren
bij het maken van geschenken-
manden en etalages. 

Met onze cliënten aan het

stuur worden met een
ecologische duo-bakfiets de
verkochte goederen ook aan
huis geleverd. 

Zowel voor bedrijven en hore-
cazaken als particulieren. Ons
concept is dus zeer vernieu-
wend.”

Nieuw fairtrade, lokaal en ecologisch concept op locatie van gewezen bakkerij Dossche

Vzw Den Dries beschikt over gloednieuwe 
Wereldwinkel en werkplaats voor cliënten
Na een onderbreking van drie 
jaar heropent vzw Den Dries 
op zaterdag 12 september aan 
Hoeksken 68 in een nieuw-
bouw zijn Oxfam Wereldwin-
kel (WW). Die is veel ruimer 
dan de vorige en heeft ook 
groter gamma producten. Om 
de integratie van de cliënten 
te bevorderen, is een koffie-
hoekje ingericht en achter de 
winkelruimte ook een werk-
plaats. Vandaar de nieuwe 
naam Wereld-Atelier.

EVERGEM 

W Medewerksters en cliënten van Den Dries aan de toonbank van de Wereldwinkel. 
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Dankzij de erfenis van 
bakker Etienne Dossche 
en zijn vrouw is vzw Den 
Dries eigenaar van het 
pand. Toen bakker 
Etienne Dossche en zijn 
vrouw Jeanine Vander-
verren nog leefden, 
mocht Den Dries al ge-
bruikmaken van hun ge-
wezen bakkerij annex 
winkel. Eerst overleed 
Jeanine en Etienne ver-
huisde naar het nabijge-
legen woon-zorgcen-
trum Ter Caele. Het kin-
derloos echtpaar had al 

beslist dat hun eigen-
dom in het centrum van 
Evergem volledig naar 
vzw Den Dries ging.
“We erfden het gebouw 
en de grond. Dat is een 
godsgeschenk”, zegt 
Verbeke. “Dankzij Etien-
ne en Jeanine hebben 
we nu een prachtige 
nieuwe accommodatie 
met ook nog twee par-
keerplaatsen voor men-
sen met een beperking. 
Om dat te realiseren, 
gingen we scheep met 
een projectontwikke-

laar. Die trok boven on-
ze winkel vijf apparte-
menten op en verkocht 
ze aan particulieren. De 
deal was een win-win si-
tuatie. Den Dries is gra-
tis eigenaar van een 
gloednieuwe winkel en 
atelier en met de ver-
koop van de apparte-
menten deed ongetwij-
feld ook de projectont-
wikkelaar een goede 
zaak. We hingen dan 
ook graag een foto van 
Etienne en Jeanine in 
ons nieuw atelier.”  (ivh)

BAKKERSKOPPEL ETIENNE EN JEANINE 
LATEN DEN DRIES GEBOUW EN GROND NA


