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Van Kerkhove
naar Driespoort
Na ruim 35 jaar
verhuist Bouwmarkt
en Interieur Van Kerk
hove van het station in
Deinze naar de nieuwe
locatie op Driespoort
Shopping. De tien
medewerkers verhui
zen mee naar het
nieuwe shoppingcen
trum aan de Gaverse
steenweg.
JOHN DE VLIEGER
DEINZE De nieuwe toonzaal
en winkel openen eind augustus.
Het huidige gebouwencomplex
aan het station wordt door een
Gentse projectontwikkelaar om
gevormd tot een duurzame
woonsite met lofts en apparte
menten.
‘Vijf jaar geleden splitsten we
onze activiteiten op’, zegt zaak
voerder Koen Van Kerkhove.
‘Voor onze interieuractiviteiten
kiezen we voor een nieuwbouw
in Driespoort, op 150 meter van
de bestaande vestiging. Dat het
woord bouwmarkt verdwijnt uit
de omschrijving is niet toevallig.
Door de sterke koopkracht in de
regio konden we in de winkel
aan het station decennialang re
kenen op duizenden doehetzel
vers. Dat was ook heel lang het
hoofdaandeel van onze activitei
ten. Maar het gebouw in de Sta
tionstraat voldoet niet meer aan
de normen om beide activiteiten
– schrijnwerkerij en interieur
winkel – samen in onder te bren
gen. Zeker omdat in dit laatste
segment een zeer grote evolutie
is ontstaan. De meeste mensen

Na 35 jaar kiest interieurwinkel
voor nieuwbouw in stijlvol kleedje

NEVELE

Lichtgewond na klap tegen vrachtwagen
Toen een bestuurder zaterdagmorgen op de E40 reed richting
Brussel, reed hij om onbekende redenen in op de achterkant van
een vrachtwagen. De bestuurder raakte met zijn wagen van de
weg en belandde in de gracht, om uiteindelijk naast de E40 tot
stilstand te komen. Het slachtoffer werd met verwondingen aan
de benen overgebracht naar het ziekenhuis. (nvp) Foto: nvp

Projectontwikkelaar Hendrik De Keukeleire (rechts) en Koen
Van Kerkhove voor de nieuwe gebouwen van Driespoort. Foto: jdv
vragen een persoonlijke toets
voor hun interieur. Daarom
brengen we deze activiteiten nu
onder in de Driespoort rechts
van de toegangsweg.’
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KOEN VAN KERKHOVE
Zaakvoerder

Het oude gebouw
voldoet niet meer
aan onze normen
De site van ruim 1.000 vierkan
te meter heeft niet alleen een
ruime parking, maar biedt Van
Kerkhove ook veel mogelijkhe
den. Het huidige aanbod van
verfwaren, behangpapier, ver
lichting, keuken en badkamer
accessoires, vloerbekleding, pla
fonds en raamdecoratie blijft be
houden. Voor de inrichting van
de winkel sloot het bedrijf een

sterk partnership met bouwheer
Hendrik De Keukeleire. ‘Zo be
dachten we samen het winkel
concept met een mezzanine van
450 m2, centraal in de winkel.
Daar zullen kasten en keuken
en badkamermeubels worden
getoond. De schrijnwerkerij voor
winkels en kantoren brachten
we vijf jaar geleden al over naar
de industriezone in Machelen.’
In het oude gebouw aan het sta
tion dat op het grondgebied Pe
tegem lag, was ooit een bretel
lenfabriek gehuisvest, in 1887
gesticht door Marcel Liebaert en
Octaaf Goeminne. ‘Het gebouw
werd zwaar beschadigd in 1918
en verkocht in 1975. Wij vorm
den het om tot Doehetzelfzaak
Van Kerkhove. In een nog auto
luw te maken stationsomgeving
wil een Gentse projectontwikke
laar daar circa 70 wooneenheden
inplanten.’
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Bestuurster zwaargewond na aanrijding
Bij een ongeval is een bestuurster gisteravond zwaargewond ge
raakt. Op het kruispunt van Zwepe en de Vlamingstraat in Adegem
botsten twee wagens met elkaar. Door de hevige klap belandde één
van de voertuigen meters verder in een tuin. De bestuurster werd
met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe
het ongeval kon gebeuren, is nog niet duidelijk. (nvp) Foto: nvp

Buurtbewoners willen Kaeystraatje open
Onder de naam vzw 't Nieuw
Oostveld voerden buurtbe
woners met een spandoek ac
tie om het Kaeystraatje over
zijn volledige lengte open te
stellen. Maar Evergems sche
pen Martine Willems
(CD&V) vindt dat zinloos.
SLEIDINGE Vanaf de Kerk
straat loopt achter de woningen
van Oostveld het Kaeystraatje.
Die trage weg eindigt echter na
500 meter op een perceel land
bouwgrond. ‘Het eerste deel van
het Kaeystraatje grenst aan onze
tuinen. Voor een nieuwe verka
veling moet de weg worden ver
plaatst, maar dan hebben we
geen uitweg meer via de tuin en
wordt het moeilijk om de gracht
te onderhouden’, zegt bewoon
ster Colette De Kezel.
‘We willen niet dat het eerste
deel van die trage weg wordt ver
plaatst en het tweede deel moet
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BESTRIJDT BLINDHEID

De actie van de buurtbewoners.
opnieuw open’, vervolgt Bjorn
Lataire. ‘Volgens onze raadsman
mag een buurtweg niet worden
verplaatst voor individueel nut.
We vragen het gemeentebestuur
met een petitie om het Kaey
straatje volledig te heropenen op
het originele tracé. Liefst in het
weekend van 17 en 18 oktober,
op de Dag van de Trage Weg. Het
Kaeystraatje kan dan aansluiten

Foto: ivh

op het Schouwwerkensstraatje
en een circuit van trage wegen
vormen.’
‘Vermits de aansluiting op het
Schouwwerkensstraatje niet mo
gelijk is, heeft het geen zin om
het Kaeystraatje door te trek
ken’, zegt schepen Willems.
‘Fietsers kunnen trouwens pa
rallel met het Kaeystraatje door
het rustige Oostveld rijden.’ (ivh)
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