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WACHTEBEKE  Gilbert Van 
Hoecke is al jaren de trotse eige
naar van heel wat spullen die 
ooit de feestzaal van Eddy Wally 
uitstraling gaven. Heel wat 
Vlaamse artiesten kwamen er in 
de loop der jaren al eens een kijk
je nemen. Afgelopen zondag nog 
dwarrelde Willy Sommers er 
binnen, vlak voor hij naar zijn 
optreden in Zaffelare trok. 

Het verhaal van Gilbert Van 
Hoecke en zijn museum begon 
eerder toevallig. ‘Toen mijn 
broer de feestzaal van Eddy Wal
ly in Ertvelde moest afbreken, 
vroeg hij me of ik nog eens wilde 
komen kijken’, vertelt Gilbert.

 ‘Ik besefte dat er heel wat erf
goed dreigde te verdwijnen. Ik 
besloot om alles mee naar huis te 
nemen. Mijn vrouw werd zowat 
gek toen ik vertelde dat heel de 
feestzaal van Eddy Wally naar 
Wachtebeke zou verhuizen.’ 

Vriend en huisfotograaf

Gaandeweg bouwde Gilbert al
les minutieus na. ‘Toen alles er 
weer stond, mankeerde er nog 
maar één ding’, zegt Gilbert. ‘Een 
bezoekje van The Voice of Europe 

zelf. Ik belde hem op een oude
jaarsavond. Even later vertelde 
Eddy me dat hij 's anderendaags 
naar Wachtebeke zou komen. Ik 
was bijzonder zenuwachtig. Ed
dy bleek bijzonder geëmotio
neerd. Vol bewondering keek hij 
naar wat ik in mijn garage had 
opgebouwd.’ 

Het klikte tussen Gilbert en de 
wereldster. Zo erg zelfs dat de 
Wachtebekenaar huisfotograaf 
van de artiest werd. ‘Er ging een 
wereld voor mij open’, glundert 
de man. ‘Plots stond ik midden 
tussen de artiesten: Soul Sister, 
Adamo, Gérard Lenorman. Ik 
leerde ze allemaal kennen tijdens 
optredens en repetities. Allemaal 
dankzij Eddy Wally.’ 

Geleidelijk maakte Van Hoecke

ook wat reclame voor zijn omge
bouwde garage. Het resultaat 
bleef niet uit: Sven De Leijer van 
De Ideale Wereld, tv en radio
presentator Jan Van Rompaey, 
tvpresentator en zanger Marcel 
Vanthilt, charmezanger Christoff 
en afgelopen zondag nog zanger 
Willy Sommers kwamen langs in 
de Groenstraat. ‘Willy stond vol 
bewondering voor alles wat hij 
hier zag’, zegt Gilbert. ‘De man 
heeft een heel drukke agenda, 
maar dat kon je er beslist niet 
aan merken. Hij schreef heel lo
vende woorden in het gasten
boek, ook over Eddy Wally zelf. 

Dat verdient hij ook. Jammer dat 
hij ziek geworden is. Ik ga nog 
vaak langs bij hem in Zelzate. We 
hebben het dan steevast over het 
artiestenleven. Eddy is een bij
zonder man.’

INFO Foto's van Sommers’ bezoek op 
www.nieuwsblad.be/wachtebeke

‘Om het met de woorden van Eddy Wally te 
zeggen: dit is geweldig!’ Die zin pende zanger 
Willy Sommers afgelopen zondag neer in het 
gastenboek van Gilbert Van Hoecke uit Wach
tebeke. De man ontving er Sommers in zijn 
Eddy Wallymuseum.

Vlaamse artiesten neuzen rond in 
feestzaal van Gilbert Van Hoecke

Bekend Vlaanderen onder de 
indruk van Eddy Wallymuseum 

,,GILBERT VAN HOECKE 
Wallyfan
 

Mijn vrouw werd gek 
toen ik vertelde dat 
heel de feestzaal van 
Eddy Wally naar hier 
zou verhuizen

EMIEL TACK

Willy Sommers (foto midden) kwam zondag op 
bezoek bij Gilbert, in zijn feestzaal van Eddy Wally. 
Hij schreef een mooie tekst in het gastenboek. Foto's: emt

De installatie werd geopend 
in het bijzijn van het stadsbe
stuur en projectontwikkelaar 
Hendrik De Keukeleire. ‘Het 
partnership met Driespoort 
Shopping is voor bpost een ef
ficiënte en logische stap’, zegt 
Alain Bastiaens, seniorpro
jectleider bpost. ‘De dichtstbij
zijnde pakjesautomaat staat in 
SintDenijsWestrem. Voor de 
ruime regio is de nieuwe site in
Deinze, dichtbij de afrit van de 
E17, ideaal gesitueerd. De 
plaats is zeer toegankelijk met 
zowel de auto als de fiets. Bo
vendien bevinden we ons hier 
slechts op een paar minuten 

wandelafstand van het station, 
dat omgevormd wordt tot een 
hoogwaardig openbaar ver
voersknooppunt. De regio 
Deinze is economisch sterk en 
de bevolkingsgroei van 13 pro
cent tegen 2030 is positief. Als 
we weten dat op slechts 10 mi
nuten autorijden meer dan 
40.000 mensen wonen, dan is 
deze negentiende pakjesauto
maat in OostVlaanderen zeker 
op zijn plaats.’

24/7

Meer dan 60 procent van de 
Belgische bevolking kocht al 
goederen via internet, volgens 
Bastiaens. ‘Deze aankopen 
staan voor bijna 7 procent van 
de totale handelsomzet en ze 
stijgen jaarlijks met 15 pro
cent. Het is een evolutie die 
niet meer te stoppen is. De stij
ging kan nog versnellen, zodra 

het gebruiksgemak stijgt. 
Bpost wil daarbij helpen door

op unieke locaties zoals in 
Driespoort een pakjesautomaat 
te installeren. De automaat is 
24 op 24 uur en 7 dagen op 7 
open. Het systeem is daarenbo
ven zeer gebruiksvriendelijk. 
Je hebt als consument alleen 
een QR of 6cijferige code no
dig. Zodra de postbode het pak
je in de automaat heeft gele
verd krijgt de klant een bericht 
en kan hij zijn pakje gaan afha
len. Gedaan dus met het node
loos aanbellen van de postbo
de. Pakjes opsturen gaat net zo 
eenvoudig.’

‘Consumentenstromen zijn 
niet tegen te houden’, zegt 
Hendrik De Keukeleire van 
Driespoort. ‘Met de automaat 
brengen we een duurzame dy
namiek in het shoppingcen
trum op gang. En eens de klan
ten een pakje komen afhalen is 

de stap om de site te bezoeken 
snel gezet. Momenteel is 80 
procent van de totale ruimte 
(7.500 vierkante meter) van 
het centrum toegewezen. Zo 
goed als al onze partners ver
kopen via internet. Gecombi

neerd met de fysieke aanwezig
heid van een winkel kan dat 
hun onlineverkoop met 50 pro
cent verhogen.’  (jdv)

INFO info@driespoort.be en 
www.driespoort.be 

Bpostpakjesautomaat in Driespoort Shopping
DEINZE  Bij de ingang van 
het Driespoort Shopping
centrum langs de Gaverse
steenweg installeerde 
bpost een nieuwe pakjesau
tomaat. Het is meteen de 
135ste in België.

De site in Deinze is centraal gelegen en zeer toe
gankelijk met zowel auto als fiets. Dat maakt het 
een ideale locatie voor een pakjesautomaat. Foto: jdv


