
In Hasselt verzamelden donder-
dag 54 studenten automechani-
ca voor een bloedstollende strijd 
om ‘De Gouden Sleutelhanger’. De 
wedstrijd is een initiatief van de 
werkgevers uit de autosector, die 
jonge studenten warm wil maken 
voor hun branche.

Twee deelnemers gaven alvast 
een goudgedrukt visitekaartje af: 
Tim De Preter en Jari Bussens. De 
twee leerlingen uit Sint-Niklaas 
schopten het tot in de finale, en ver-
deelden onder elkaar de medailles. 
Dankzij hun uitmuntende presta-
tie werd ook hun school, VTS-Sint-
Niklaas, bekroond met de titel van 
beste school.

“Tijdens de wedstrijd moes-
ten we verscheidene testen tot 
een goed einde brengen”, vertelt 
goudhaantje Tim De Preter. “We 
moesten zowel proeven doen op 
airco’s als theorievragen oplossen 
of de juiste banden voor een velg 
kiezen. De concurrentie was kei-
hard want sommige scholen be-
reidden zich maandenlang voor op 
de wedstrijd. Aan het einde van de 
rit was ik een halve minuut snel-
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ler dan mijn klasgenoot Jari.” En die 
is zeker niet ontgoocheld. “Het was 
echt teamwerk”, verduidelijkt de 
jongen. “We bereidden samen met 
onze leraars de proeven voor en wer-
den door alle leerlingen gesteund. 
Onze klasgenoten wilden allemaal 
komen supporteren, maar hadden 
jammer genoeg al een bezoek aan 
het federale parlement op hun agen-
da staan.” 

Door de overwinning lijkt een car-
rière in de automobielsector de jonge 
techniekers nog moeilijk te kunnen 
ontglippen. 

“We kregen al meteen een aanbie-

ding om na onze studies bij Volvo te 
gaan werken”, glunderen ze. “We 
mogen ook een weekendje mee-
draaien als technicus in de pitstop 
van Zolder.”

Dirk Van Vlaanderen, een van de 
twee leraars van de jongens, is te-
recht trots op zijn pupillen. “Als au-
totechnieker moet je niet alleen han-
dig zijn, maar ook over veel logisch 
inzicht beschikken. We leggen ook 
bewust de nadruk op elektronica, 
die een steeds grotere rol speelt in 
de autosector. Onze leerlingen zijn 
allrounders die bijzonder gegeerd 
zijn op de arbeidsmarkt. De buiten-

gewone prestaties van Tim en Jani 
bewijzen dat we met onze opleiding 
in de goede richting zitten.”
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Alle verkeer van Moerbeke en 
Eksaarde naar Lokeren en omge-
keerd moet over het kruispunt Eks-
aardedorp – Bautschoot en dan is er 
ook nog de schoolingang naar het 
Sint-Teresiacollege. 
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De school heeft een eigen school-
bus en ook de bushaltes van 
De Lijn zijn in de directe 
omgeving. De werkzaam-
heden zullen dus een grote 
impact hebben en veel ruimte 
om het kruispunt te herschikken is er 
niet. Tenzij het stadsbestuur de voor-
malige bakkerij Dirinck zou aanko-
pen en slopen.

“Er is een schatter aangesteld om 
de prijs te bepalen”, bevestigt sche-
pen van Openbare Werken Gust Mels 
(Open Vld). 

Het slopen van die hoekwoning 
opent meer mogelijkheden om het 
kruispunt grondig aan te pakken 
maar daar is het te laat voor. De plan-
nen zijn getekend en op 19 april be-
ginnen de werkzaamheden. De erg-
ste ingrepen zouden voor 1 septem-
ber 2010, start van het schooljaar, 
klaar moeten zijn.

“De eerste fase is het uitbreken en 
de heraanleg van de Dam, de rijbaan 
zal er wat versmallen omdat er bei-

de kanten een fietssuggestiestrook 
komt. Tijdens die periode wordt 
het verkeer omgeleid via de Muy-
laerstraat en Liniewegel, maar om-
dat die te smal is zullen er tijdelijke 
verkeerslichten komen. De tweede 
fase is dan Eksaardedorp en daarna 
wordt het kruispunt zelf aangepakt 
en dan moet alle verkeer via Sinaai 
en Daknam omrijden”, overloopt de 
schepen de planning.

Tot slot volgt de schoolomgeving 

Dol-Fijn waar de proefopstelling een 
vast vorm krijgt. Dinsdag 30 maart 
komt Eksaarde aan de beurt in het 
kader van Besturen met je Buren en 
dan kunnen de inwoners vragen 
stellen over onder meer de geplande 
werkzaamheden. Uilennestje, Muy-
laertstraat om 19.30u.
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“Wij hebben hier alle comfort”, 
toont Christianne. “Zelfs onze drie 
kleinkinderen zijn hier al komen lo-
geren.” 

Al op de dag van de brand bood 
burgemeester Antoine Denert hen 
deze woonplaats, die eigendom van 
de gemeente is, aan. “Wij zijn hem 
daar heel erkentelijk voor”, zegt 
Frans. Het echtpaar verloor het 
grootste deel van hun inboedel bij 
de brand. “Het ergste om te dragen, 
is het verlies van onze persoonlijke 
spullen”, weet Christianne. 

“Vaak zie ik iets in een winkel 
liggen, waarvan ik denk: dat hàd 
ik ook. Maar dat zijn louter mate-
riële zaken. Die kan je vervangen. 
Het meeste spijt heb ik van de grote 
bruidsfoto van mijn moeder”, vindt 
zij. “Gelukkig heb ik een paar juwe-
len, die nog van mijn moeder wa-
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ren, kunnen redden. Verder moet 
ik zowat alles nieuw kopen. Het be-
langrijkste is dat wij en de kleinkin-
deren ongedeerd bleven.”

Die kinderen waren in het huis op 
het moment van de brand. Zij spre-
ken er soms nog over. “Vooral Joke, 
de jongste van drie, zegt me regelma-
tig: Bobonne, je ging een rok aantrek-
ken en dan was er plots rook”, vertelt 
Christianne. Zij wilde boven op die 
koude februaridag een elektrisch 
deken uittesten, dat ze van zolder 
had gehaald, omdat de kleinkinde-
ren bleven slapen. Een kortsluiting 
veroorzaakte de brand. 

Het echtpaar kreeg veel hulp van 
vrienden, familie en buren. “Pas als 
je een dergelijke ramp meemaakt, 
ontdek je hoe groot de solidariteit 
is”, aldus Frans. “De volgende dag 
stonden de mensen al klaar met kle-
ding, want wij hadden alleen nog 
wat we die dag droegen.” De kleu-
terschool waar kleinkind Joke gaat, 
organiseerde zaterdag een benefiet 
voor Frans en Christianne. “Wij vin-
den dat een ontzettend lief gebaar, 
maar voelen ons er ook wat onge-
makkelijk bij.”

Hoe lang ze nog in hun tijdelijke 
verblijfplaats zullen blijven, we-
ten ze niet. “Het zou nog meer dan 
zes maanden kunnen duren”, weet 
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De vereniging Vrouw & Kultuur 
Eindhoven (Nederland) opgericht 
in 1987 stimuleert de vrouwencul-
tuur en vooral de vrouwenlitera-
tuur om deze onder de aandacht 
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te brengen van een breder publiek. 
Daarom reikt Vrouw & Kultuur sinds 
2000 om de twee jaar de Vrouw & 
Kultuur Debuutprijs uit, uniek in Ne-
derland en Vlaanderen. 

Uit 57 debuten die in 2008 en 
2009 verschenen, nomineerde de 
jury twintig titels.

“Ik ben verrast en verwonderd”, 
reageert Anne Baaths. “Niet ik maar 
de uitgeverij schreef Dochters van Eu-
ropa in voor deze prijs. Het is een eer 
die meer voor andere schrijvers dan 
dan voor mij is weggelegd. Ander-
zijds vind ik het een erkenning van 
datgene waarmee ik voltijds bezig 

ben. Dat is schrijven.” 
Baaths kan het dubbel gevoel bij 

deze nominatie niet verbergen. “Col-
lega’s uit de regio als Dirk Bracke en 
Do Van Ranst met vele jaren ervaring 
als schrijver, zeggen mij regelmatig 
Anne, jij weet waarmee je bezig bent.
Zij hebben een grenzeloos vertrou-
wen in mij. Dat gevoel overheerst niet 
bij mij. Ik relativeer dat alles. Ook de 
nominatie want de buit is zeker niet 
binnen. Er zijn genomineerden die 
meer waardering verdienen dan ik-
zelf. Maar bij de twintig geselecteer-
de debutanten behoren is tof.”   

In Dochters van Europa verlaat de 

Russische gravin Amalia Tschke-
vitsch haar familie voor de liefde van 
haar leven. Die vlucht is het begin 
van een familiegeschiedenis verteld 
door haar vier achterkleindochters 
tegen het decor van het 20ste eeuwse 
Europa. 

In september wordt de shortlist be-
kendgemaakt. Op 12 december ont-
hult de jury de winnaar van de Vrouw 
& Kultuur Debuutprijs 2010. 

Twee jaar geleden was Anne Pro-
voost uit Antwerpen de gelukkige 
met In de zon kijken.
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Frans. Hij gaat nog elke dag naar hun 
woning. “De katten moeten eten krij-
gen”, legt hij uit. “Ik mijd nog steeds 
de volledig verwoeste bovenverdie-
ping”, zegt Christianne. 

Het echtpaar blijft natuurlijk be-
ducht voor vuur. “De rookdetector in 
onze loft in de molen werkt een beet-
je te goed”, lacht Frans. “Op een dag 
was Christianne vlees aan het bak-
ken en toen ik thuiskwam, hoorde 
ik het brandalarm. Het was met een 
bang hartje dat ik binnenging.”

Bij een rondleiding door de mo-

len, valt het op hoe gedreven Frans 
erover spreekt. 

“Deze molen zal altijd een speci-
ale plaats in ons hart hebben”, weet 
hij. “Ik ben geboren in Rupelmonde 
en ben blij hier terug te zijn”, voegt 
Christianne toe. “Mijn moeder 
woonde hier op de kaai en heeft als 
kind nog in de molen gespeeld. Dit 
is onze tweede thuis.”

André Verstraeten van de vzw 
Durme merkte zondagavond een 
dertig meter lange strook bruinach-
tig schuim op de Durme op. 

Toen de milieudienst van de stad 
Lokeren maandag kwam kijken was 
de vervuiling al verdwenen. Naar de 
oorzaak blijft het gissen. 

De vervuiling situeerde zich in de 
buurt van het Molsbroek en omdat 
dit deel van de Durme momenteel 
afgedamd is met zandzakken aan 
de Oude Bruglaan wijst Verstraeten 
naar het slachthuis De Lokery. 

“In dat gedeelte van de Durme is 
er maar één lozingspunt, namelijk 
dit van het slachthuis”, stelt Ver-
straeten. 

De directie van het slachthuis ont-
kent met klem. “Wij lozen enkel zui-
ver water in de Durme, het afvalwa-
ter gaat naar het eigen waterzuive-
ringsstation. Een vervuiling afkom-
stig van ons bedrijf is uitgesloten.” 
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Geert Van Goet-
hem heeft zich 
als historicus de 
voorbije jaren 
gespecialiseerd 
in de internationa-
le sociale geschiedenis. 

Zijn publicaties kennen een we-
reldwijde verspreiding en hij wordt 
regelmatig uitgenodigd op interna-
tionale wetenschappelijk congres-
sen.

“In april ben ik te gast op het con-
gres van de Organization of Ameri-
can Historians in Washington DC.” 
Hij organiseert dan tevens het Eu-
ropees congres van de sociale ge-
schiedenis in Gent. “Ik blijf vooral 
geïnteresseerd in de geschiedenis 
van het socialisme in België. Mijn 
nieuw boek over 125 jaar socialis-
tische partij rolt volgende week van 
de persen.”

Van Goethem blijft directeur van 
Amsab-Instituut voor Sociale Ge-
schiedenis en voorzitter van Ar-
chiefbank Vlaanderen. Hij kondigt 
zijn afscheid van de Hamse politiek 
aan. “Ik ben gemeenteraadslid en 
was sinds januari 2007 fractieleider 
voor de sp.a. Als fractieleider liet ik 
mij enkele maanden vervangen door 
Tom Vermeire.”

In 2012 zal hij geen kandidaat 
meer zijn om de sp.a-lijst te trek-
ken.   
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