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Het beeldhouwwerk Zorg, van
de hand van kunstenaar Hans
Claus, is in de voortuin van de
groepspraktijk Geneeskunde
voor het Volk in Zelzate ge-
plaatst. De kunstenaar, ook di-
recteur van de gevangenis in
Oudenaarde, deed zijn beeld
cadeau aan PVDA Oost-Vlaan-
deren, uit dankbaarheid voor
hun acties tijdens de Winter
van Solidariteit. Zo werden
postbodes, thuisverzorgers,
personeel van woon-zorgcen-
tra en winkelbediendes in de
schijnwerpers gezet en laptops
voor scholen ingezameld

“PVDA zocht een gepaste plek
voor het beeld en contacteerde
GVHV in Zelzate. Deze inwij-
ding in aanwezigheid van de
kunstenaar is ook de apotheose
van de Winter van de Solidari-
teit”, zegt dokter Karel Van Be-
ver.

 “Alle mensen achter Genees-
kunde voor het Volk verdie-
nen, zeker in deze tijden, een
eenvoudig betonnen stand-
beeld, met de simpele titel
Zorg. Zorg dragen voor een an-
der is de humus voor een leef-
bare wereld”, besluit Claus.
(zvd)

Kunstwerk Hans Claus 
aan praktijk Geneeskunde 
voor het Volk
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Aan Elslo, op het terrein
van de gewezen villa van
wijlen Emiel Baetslé, wordt
een meergezinswoning met
elf appartementen gebouwd.

Tussen Zandberg en de
Klaproosstraat wordt een
nieuwe straat getrokken. Al
lang deed het gerucht de
ronde dat die naar Gerard
Declercq zou genoemd wor-
den.

“Declercq was onderwijzer
en van 1973 tot 1983 direc-
teur van het toenmalig Me-
disch Pedagogisch Instituut
(MPI) ’t Vurstjen in Ever-
gem. Hij was de motor om
de infrastructuur fel uit te
bouwen”, zegt Hilde Ver-
vaele, huidig directrice van
de instelling die nu MPI Het
Vindingrijk heet en tot het
gemeenschapsonderwijs be-
hoort.

“Zijn impact kan 
niet overschat worden”

“Gerard was een vrijzinni-
ge pionier van de zorg voor
mensen met een beperking.

Hij kon niet verkroppen dat
zijn oud-leerlingen alleen
bij een katholieke voorzie-
ning konden aankloppen
voor verdere ondersteu-
ning”, zegt Luc Verbeke, ex-
directeur van Den Dries.

“Hij richtte daarom een in-
stantie voor mensen met
een verstandelijke beper-
king op en was ook stich-
tend voorzitter van onder
meer het dagcentrum Obra
in Evergem en een dagcen-
trum en bezigheidshome in
Sint-Niklaas. Dat deed hij

vaak zonder
overheids-
steun en
zelfs met in-
breng van
eigen mid-
delen.”

Volgens 
Verbeke 
kan de impact van Declercq
niet overschat worden. “Den
Dries was in Vlaanderen
een van de eerste en lange
tijd weinig pluralistische
voorzieningen voor mensen
met een beperking. Als libe-

raal en antiklerikaal vocht
Gerard Declercq voor het
voortbestaan van Den Dries
en andere pluralistische in-
stellingen. Die tijd is geluk-
kig voorbij”, besluit Verbe-
ke.

Vrijzinnige pionier van zorg voor mensen met beperking krijgt postuum eerbetoon

Wijlen Gerard Declercq wordt 
vereeuwigd in nieuwe straatnaam
De gemeenteraad volgde 
unaniem het advies van 
de cultuurraad om een 
nieuwe zijstraat van Elslo 
om te dopen tot de Gerard 
Declercqstraat. Als ook 
het provinciebestuur zijn 
fiat geeft, krijgt de in 2013 
op 79-jarige leeftijd over-
leden vrijzinnige man 
postuum een eerbetoon.

EVERGEM 

Wijlen Gerard Declercq en zijn vrouw 
Jacqueline Lauwers. De man krijgt een 
straatnaam in de buurt van de villa aan Elslo. 
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gelmatige basis nodigen ze
sprekers uit om hun deskundi-
ge inzichten te delen met het
publiek. Stadsgids Jan Mar-
tens is de derde genomineerde.
Tijdens zijn gegidste wandelin-
gen brengt hij op een bijzonder
attractieve manier Eeklose
volksfiguren weer tot leven.

De uitreiking van de Prijs voor
Cultuurverdienste 2020 wordt
op 21 februari vanaf 11 uur uit-
gezonden op het YouTube-ka-
naal van de stad Eeklo.  (mwm)

“We hakten de knoop door tij-
dens onze laatste digitale ver-
gadering”, zegt Eddy De Baets,
voorzitter van de adviesraad.
“Ik was toen aangenaam ver-
rast dat bijna alle aangesloten
verenigingen vertegenwoor-
digd waren. Een bewijs dat ook
de ‘iets oudere leden’ van die
verenigingen helemaal mee
zijn met hun tijd.” 

Ook al is een digitale uitrei-
king niet hetzelfde als een ech-
te feestelijke bijeenkomst, toch
zijn ze bij de raad vastbesloten
om er iets moois van te maken.
“Het wordt een prachtige live-
show, waarin de genomineer-
den uitgebreid voorgesteld
worden en die ook opgeluisterd
wordt met enkele optredens”,
zegt De Baets, die de presenta-

Prijs voor Cultuurverdienste gaat digitaal
Normaal gezien had de Eek-
lose Adviesraad voor Cul-
tuur in januari de Prijs 
voor Cultuurverdienste uit-
gereikt. Om 2020 toch niet 
onopgemerkt voorbij te la-
ten gaan, wordt de ceremo-
nie op zondag 21 februari 
alsnog digitaal gehouden.

tie voor zijn rekening neemt.
Er zijn drie genomineerden.

Peter De Zutter is als zanger en
gitarist al jaren het gezicht van
tal van bands. Met de groep Re-
no kreeg hij zelfs airplay op de
nationale radio en tv. Momen-
teel is hij vooral actief als zan-
ger en gitarist van de band
Charcoal City. De tweede no-
minatie gaat naar De Geuzen,
een vereniging die sinds 2008
culturele en maatschappelijke
projecten organiseert. Op re-
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Voorzitter Eddy De Baets zal de 
online uitreiking van de Prijs voor 
Cultuurverdienste presenteren. 
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Kijk, kijk Kaprijke. Onder dit
motto organiseerde de gemeente 
enkele maanden geleden een fo-
towedstrijd. “Het idee spoorde 
mensen aan om, hoewel er weinig
te doen was, toch op straat te ko-
men en mooie beelden te maken 
van stille plekjes in onze gemeen-

‘Stiltebeelden’ sieren invalswegen 
Op vier invalswegen van Ka-
prijke kan je sinds kort foto’s 
met beelden uit de gemeente 
bewonderen. “Het resultaat 
van een gesmaakte fotowed-
strijd”, zegt cultuurschepen 
Frederik Versluys (Het Kartel).

te”, zegt Versluys. “Er nam een 
twintigtal mensen deel. Een on-
afhankelijke jury koos de vier 
winnaars. Hun beelden werden 
op grote borden gezet en zijn te-
rug te vinden op enkele druk be-
reden wegen of belangrijke plaat-
sen in Kaprijke en Lembeke.” 

Het gemeentebestuur wil de
wedstrijd minstens tot 2025 jaar-
lijks herhalen. De winnende fo-
to’s vind je terug in de Wauter-
straat, Eeklostraat, Voorstraat en 
Vrombautstraat. Winnaars zijn 
Tim Matthijs, Bram Verbiest, Pa-
trick Roegiers en Henk Van de 
Fonteyne.  (emt)

KAPRIJKE 

Diensthoofd Koen Van de Wiele en schepen Frederik Versluys. 
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.Winnende beelden op Facebook ‘Al het 
Nieuws uit Kaprijke’


