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Nieuw
wooncomplex
in hartje
Scheldewindeke

Tot wie richt het project zich?
SOLVA stelt zich tot doel de middenklasse betaalbare wo-
ningen aan te bieden. Daaromdienen kandidaat-kopers van
de residenties De Patronage en Wenteka te voldoen aan
deze voorwaarden:
- Kandidaat-kopers mogen onroerende goederen in volle
eigendom hebben tot beloop van een niet-geïndexeerd ka-
dastraal inkomen van 2.000 euro.
- Kandidaat-kopers die over meer eigendom beschikken,
kunnen worden toegelaten indien zij een voldoende deel
ervan, onder ontbindende voorwaarden van de aankoop,
verkopen.
- Er wordt een absolute inkomensgrens van 76.762 euro
netto gezamenlijk belastbaar inkomen als bovengrens in-
gesteld. Wanneer twee of meerdere personen samen aan-
kopen en er in hun hoofde afzonderlijke aanslagbiljetten
zijn, zullen de inkomens worden samengevoegd.
- De woningmoet door de kopers worden bewoond ten laat-
ste een jaar na het verlijden van de akte en dat voor een
minimale periode van tien jaar.
Daarnaast worden de kandidaten gerangschikt op basis van
een puntensysteem, gebaseerd op het aantal bij hen in-
wonende kinderen, het netto belastbaar inkomen, de ei-
gendomssituatie, de woonplaats en de datum van hun kan-
didatuurstelling.

Wat is SOLVA?
SOLVA is het intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie
voor 22 steden en gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen.
De steden en gemeenten van het arrondissement Aalst ver-
enigden zich in 1962 in de intercommunale Land van Aalst
om samen een bijdrage te leveren aan de socio-economi-
sche ontwikkeling van de regio. De intercommunale kreeg
in de loop der jaren alsmaar nieuwe taken toebedeeld, met
als belangrijkste de afvalinzameling. Die activiteit werd
overgeheveld naar het nieuwe samenwerkingsverband ILvA
ende vroegere intercommunalewerd omgedoopt tot SOLVA.
In 2009 zijn, op vraag van RESOC Zuid-Oost-
Vlaanderen, de steden en gemeenten van het arrondisse-
mentOudenaarde toegetreden. Vandaag is SOLVAhet aan-
spreekpunt voor de gemeentebesturen inzake ruimtelijke
ordening en economische ontwikkeling. Zo worden be-
drijfsterreinen ontwikkeld enworden de bestaande beheerd.
Ookworden gronden ontwikkeld tot bouwgronden enwoon-
gelegenheden die te koop worden aangeboden. Verlaten
terreinen en panden worden gesaneerd en krijgen een her-
bestemming. De gemeenten kunnen bij SOLVA ook terecht
voor begeleiding van opdrachten binnen al die domeinen.
Meer info: www.so-lva.be

Kijkdag
Op zaterdag 1 juni 2013 vindt van 10 tot 16 uur een kijk-
dag plaats in de nieuwe residenties De Patronage en Wen-
teka.
Momenteel loopt de verkoop van veertien van de twintig
koopappartementen - zes zijn er al verkocht. Wie interes-
se heeft, kan contact opnemen met Karine Van Gijsegem
(via karine.van.gijsegem@so-lva.be of op het telefoon-
nummer 053/64.65.20).

De eerste bewoners
zijn tevreden

“Alles is zo dichtbij”

Liliane en Freddy in hun knus ingerichte woon-
kamer. "Makkelijker kan het niet!"

Liliane Van Steenberge en haar man Freddy Seeuws
uit Oosterzele wonen sinds midden januari in een
appartement in De Patronage. Daarmee zijn ze de
allereerste bewoners van de nieuwe residentie. En
ze zijn bijzonder tevreden.
"We zijn naar hier gekomen omdat we op onze oude
dag een beetje kleiner wilden wonen", vertelt Lili-
ane. "Ons huis achterlaten was niet zo evident,
maar vandaag zijn we ontzettend blij dat we hier
wonen. We vinden het hier zo gezellig en boven-
dien is alles heel dichtbij: de bakker, de slager, de
supermarkt, ... Ook kunnen we nu onze kleinkin-
deren te voet van school afhalen. Makkelijker en
leuker kan het niet!"

SOLVA bouwde twintig betaalbare koopappartementen

Op de terreinen van de vroe-
gere dekenij in de Oosterzeel-
se deelgemeente Scheldewin-
deke heeft het intergemeente-
lijk samenwerkingsverband
SOLVA een nieuw wooncom-
plex gerealiseerd.Tussen de
Pastoor de Vosstraat en het
Hoeksken bevinden zich twee
residenties met respectievelijk
dertien en zeven betaalbare
koopappartementen. Op zater-
dag 1 juni vindt er van 10 tot
16 uur een kijkdag plaats.

AAcht jaar geleden gaf het ge-
meentebestuur vanOosterze-
le SOLVA de opdracht om op
de terreinen van de pastorij en
de parochiezaal in het cen-
trum vanScheldewindeke een
wooncomplex te bouwen. Na

veel studiewerk en overleg is besloten er twin-
tig koopappartementen met evenveel auto-
staanplaatsen op te trekken. Centraal staat de
betaalbaarheid van de appartementen: de ver-
koopprijs wordt beperkt tot de gemaakte kos-
ten zodat dewoongelegenheden aanbetaalbare
prijzen kunnen worden aangeboden. SOLVA
wil zo bijdragen tot een verhoogde kwaliteit van
de woningen in Oosterzele. De realisatie staat
voor comfortabele appartementen met een
eigen karakter en veel variatie, allesbehalve
eentonige standaardappartementen dus.
Het wooncomplex bestaat uit twee delen: resi-
dentie "De Patronage" telt dertien koopappar-
tementen en ligt aan de Pastoor de Vosstraat.
Langs het Hoeksken ligt residentie "Wenteka"
met zeven appartementen. De bouwwerken zijn
gestart in juni 2010 en ondertussen zijn al zes
appartementen verkocht. De overige zijn be-
schikbaar vanaf 1 juli.

Op wandelafstand van het wooncomplex be-
vinden zich de slager, de bakker, de super-
markt, enkele banken, een school, de bushal-
te en het station. Voor kinderen en jongeren is
er een ruim aanbod aan speelpleinen en jeugd-
bewegingen. Oosterzele en zijn deelgemeen-
tes zijn danweer gekend omhet groen, dewan-
delwegen, fietsroutes, wind- en watermolens
en jenever.

Afwerking
Zes appartementen hebben één slaapkamer,
acht appartementen hebben twee slaapkamers
en zes appartementen hebben drie slaapka-
mers. Alle appartementen van De Patronage
hebben een ondergrondse autostaanplaats.
Tien appartementen hebben ook een extra ber-
ging in de kelder. De appartementen van Wen-
teka hebben elk een bovengrondse autostaan-
plaats. Verder zijn alle appartementen praktisch
ingedeeld met een inkom, eetruimte, zitruimte,
keuken, badkamer, toilet, terras en een of twee
bergingen. Alle appartementen zijn EPB-con-
form, bieden een hoog kwalitatief comfort en
zijn tot in de puntjes afgewerkt. Zo zijn alle bin-
nenmuren bepleisterd en schilderklaar. In de

badkamer is er ter hoogte van het bad en de
lavabo witte faience aangebracht met tegels
van 15 cm. x 15 cm. De terrasvloeren zijn af-
gewerkt met kunststofplanken.
De keuken is volledig ingericht met inbouw-
toestellen: er zijn een vaatwas, koelkast met
diepvriesvak,microgolfoven, keramische kook-
plaat, dampkap, oven en spoeltafel. De kasten
zijn aan de buitenzijde van laminaat en hebben
aan de binnenzijde een witte melaminebekle-
ding. Dewerkbladen bestaan uit laminaat, com-
posiet of eenmarmermozaïek van natuursteen.
Tussen het werkvlak en de hangkasten is een
spatwand identiek aan de frontpanelen van de
kasten.
De badkamer heeft een ligbad met douche en
een badkamermeubel met enkele of dubbele
lavabo. Dat is uitgevoerd in wit laminaat.
In alle appartementen zijn er aansluitingen voor
een televisie, telefoon en dataverkeer. Elk ap-
partement beschikt ook over een parlofoon. De
verwarming gebeurt via een individuele gasketel
en wandradiatoren.
De appartementen zelf zijn opgetrokken in een
lichtgrijze machinale handvormbaksteen. De
ramen bestaan uit aluminiumprofielenmet een
dubbele, thermische beglazing en ook de raam-

dorpels zijn in aluminium. De ramen zijn voor-
zien van een kleprooster.

Privacy
Residentie DePatronage heeft twee traphallen,
residentie Wenteka heeft er een. Die zijn recht-
streeks verbonden met een lift (toegankelijk
voor mensen met een beperking) die alle ver-
diepingen aandoet.
Er werd heel veel aandacht besteed aan de pri-
vacy van de bewoners door middel van de in-
komdeuren en de ontdubbeling van de wo-
ningscheidende muren. De akoestische isola-
tie in de vloeropbouw zorgt ervoor dat geluid
van bewoners boven en onder de eigen woon-
eenheid maximaal wordt verhinderd.
Omveiligheidsredenen zijn de traphallen en de
gang volledig afgewerktmet keramische tegels,
branddetectie met centrale en sirene op elke
verdieping en noodverlichting over de vertica-
le circulatieassen. Elk appartement is van de
gang afgesloten met een brandwerende deur.
Belangrijk om weten is dat de prijzen van de
appartementen (exclusief btw) naar beneden
werden bijgesteld omdat de meerwerken uit-
eindelijk niet nodig bleken.

Born In Africa vzw
weer op vlooienmarkt

De Beiaard: Hilde, ook dit
jaar zet je je weer in voor het
goede doel BIA vzw. Kan je
dit even toelichten?
Hilde DeBaets: In februari dit
jaar ging ik opnieuwnaar Zuid-
Afrika en bezocht het project
BIA vzw. Dit jaar bestaat BIA
tien jaar. Vol enthousiasme kij-
ken we terug op 10 jaar wer-
king en... het mag er wezen.
Het team in Zuid-Afrika / Plet-
tenbergbaai, onder leiding van
de Vlaamse Isabelle De Smul,
zorgt voor nu al 400 peetkin-
deren die van onderwijs ge-
nieten. Dank zij de steun van
peetouders uit België en Ne-
derland kunnen deze kinde-
ren uit de sloppenwijken naar
school. Zij beseffen dat zij zon-
der deBIA-steun nooit zouden
leren lezen en schrijven, als
aanloop naar een latere job.
D.B.: Hoe gaat BIA tewerk?
H.D.B.: Peetouders in België
en Nederland betalen jaarlijks
250 euro. Dit geld wordt aan-
gewend voor schoolgeld, uni-
form, schoenen, sportkledij...
BIA organiseert ook kampen
en uitstappen voor deze kin-
deren. Ook de ouders worden

erbij betrokken via allerlei ac-
tiviteiten. Tal van nevenactivi-
teiten worden door BIA ge-
realiseerd zoals zwemlessen,
leesmoeders, hulp bij huis-
werk...
D.B.: Zijn ernaast jouw ini-
tiatief nogandere initiatieven
in Vlaanderen?
H.D.B.: Er zijn ontzettend veel
enthousiaste vrijwilligers in
Vlaanderen die BIA een warm
hart toedragen. Tal van scho-
len organiseren activiteiten,
waarvan de opbrengst naar
BIA gaat. Ook serviceclubs,
Rotary-afdelingen, Marnix-
ring-afdelingen, privéperso-
nen... nemen initiatieven,
waarvan de centen voor BIA
bestemd zijn. Tal van jonge ou-
ders vragen geen geboorte-
geschenken maar een bijdra-
ge, die gestort wordt op deBIA-
rekening. Bij een overlijden
wordt het "bloemen noch kran-
sen" vervangen door "een bij-
drage voor BIA". Verjaardags-
geschenken worden omgeto-
verd in "een omslag voor BIA,
het goede doel". Zo krijgt BIA
ook andere inkomsten die
meer dan welkom zijn!

D.B.: Kan BIA rondkomen
met 250 euro per kind?
H.D.B.: Helaas niet meer,
omdat er een 20-tal kinderen
op kostschool gaan en die kos-
ten hoog oplopen. De oudste
studenten, na tien jaar wer-
king, gaan sinds een tweetal
jaar naar de universiteit of vat-
ten hogere studies aan. Ook
deze kosten zijn zeer hoog.
Voor deze peetkinderen zijn
zes peetouders nodig om de
kosten te dekken. BIA gaat stil-
aan over op co-peetouder-
schap, waarbij 1 petekind
wordt gesteund door meerde-
re peetouders.
D.B.: Wat is uw inbreng als
bestuurslid?
H.D.B.: Ik help meemet de or-
ganisatie en ondersteuning
van tal van initiatieven. Bij mijn
bezoek aan Zuid-Afrika bekijk
ik het project van dichtbij. Ik
bezoek diverse scholen. Voor
een 70-tal kleuters plooi ik bal-
lonnendiertjes. Die dankbare
lachende gezichtjes vergeet ik
nooit meer! Ik neem enkele
peetkinderen mee voor shop-
ping. Voor eenmaal mogen ze
zelf kleren kiezen; een unicum

in hun leven. Nadien gaan we
een pizza eten en gaanwewat
spelen op het strand. Een ac-
tiviteit die ze zelden beleven in
gezinsverband. Voor hen is het
dan "feest". Deze kinderen
stralen een en al geluk en
dankbaarheid uit. Dat maakt
dit project zo mooi en uniek.
De organisatie van de tapas-
bar, verkoop van ijscrème en
het rad van fortuin vergt veel
inspanning. Dank zij de hulp
van enthousiaste vrienden die
reeds het project bezochten,
lukt het om voor BIA ietsmoois
te realiseren.
Wist u dat Sofie (13) en Jan
(14) Baekelandt hun spullen,
speelgoed en snuisterijen op
de vlooienmarkt verkopen om
hun petekind Hanio (14) te
sponsoren? Ik denk dat zij de
jongste peetouders zijn van
BIA. Doet dit geen belletje rin-
kelen bij de ouders, om hun
kinderen te stimuleren om dit
initiatief na te volgen?
D.B.: Hilde, kan je nog even
de nieuwsgierigheid van
onze lezers opwekken?
H.D.B.: Zéker. Ik wil het graag
nog hebben over de eerste

Jan Leenknegt overhandigt zijn beeldje ter gelegenheid van het tienjarig bestaan, samen met het
BIA-bestuur.

Zondag in Velzeke
Hilde De Baets ( bestuurslid Born In Africa,

kortweg BIA, vzw België) en haar team zijn dit
jaar opnieuw paraat op de vlooienmarkt in Vel-
zeke op zondag 26 mei 2013 vanaf 7u, met een

tapas-bar, ijsstand en rad van fortuin.
De Beiaard trok op interview bij Hilde, om meer

te vernemen over het doel van dit initiatief.

"succesverhalen" die BIA op
zijn naam schrijft.
Daar BIA al tien jaar actief is,
zijn de eerste studenten nu af-
gestudeerd. Dankzij BIA be-
haalden ze een diploma. Nu
zijn ze aan het werk. Is dit niet
fantastisch én bijzonder? Ik wil
even tien jaar teruggaan in het
leven van de kinderen in de
sloppenwijken in Plettenberg-
baai, Zuid-Afrika, en alles op
een rijtje zetten. Je ouders, die
amper kunnen lezen en schrij-
ven want zij genoten nooit on-
derwijs, hebben geen geld om
je studies te betalen. BIA snelt
ter hulp; peetouders betalen je
studies. Zo kan je 10 jaar stu-
deren. Nadien mag je zelf kie-
zen welke studies je aanvangt,
na overleg met BIA. Ook hier
krijg je een unieke kans,maar...
je krijgt er maar 1.
Super gemotiveerd ga je aan
de slag. Je werkt hard én be-
haalt je diploma. BIA onder-
steunt je opnieuw op zoek naar
een job én... die komt er. Is dat
geen succesverhaal? Zo is er
een BIA-petekind aan het werk
bij de receptie in een hotel. Een
ander petekind werkt bij een
boer op de boerderij; leert er
koeien melken, het land be-
werken... Zie hoe gelukkig hij
is.
Alle initiatieven opnoemen, zou
mij te vér leiden.
D.B.: Heb je nog een positie-
ve boodschap voor onze le-
zers?
H.D.B.: Oh ja, die is er altijd. Ik
raad de lezers aan een kijkje te
nemen op de website www.bor-
ninafrica.org. Die staat bol van
de initiatieven en verwezenlij-
kingen.Hierbijwil ik nogde kun-
stenaar Jan Leenknegt bedan-
ken, voor het beeldje dat hij
schonk ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan van BIA. Het
kreeg een speciale plek in het
BIA-huis.
Wie als vrijwilliger aan de slag
wil in Zuid-Afrika, vindt alle info
op de website.
Ik kan de lezers verzekeren, het
loont de moeite om te lezen
over de initiatieven die BIA rea-
liseert. Je hartje zal sneller
slaan en misschien zet je dit
aan, om zelf ook de handen uit
demouwen te steken en iets op
touw te zetten. Het werkt in elk
geval positief.

Xander Goddaer uit Goeferdinge

Als jongste radioamateur
verbonden met de wereld
Op 3 mei vierde Xander God-
daer uit Goeferdinge zijn der-
tiendeverjaardag.Hij studeert
Latijn aan het Catharina-
college. Vader Xavier gelooft
dathij inde toekomstde tech-
nische richting uitgaat want
hij wil iets uitvinden dat het
leven van mensen verbetert.
Een voorbeeld: hoe kan je al
fietsend je gsm-batterij opla-
den?

We treffen Xander achter zijn
radioapparatuur en groot
scherm. Net legde hij een con-
tact (in het Engels) met een an-
dere amateur uit Slovenië. Rus-
tig geeft hij zijn roepnaam
ON3XGop.Dan volgt de naam,
de leeftijd, de kwaliteit van ont-
vangst, het weer, de gebruikte
apparatuur… Er is een inter-
nationale afspraak dat reclame,
muziek, politieke en religieuze
overtuigingen niet uitgewisseld
worden.

Leergierige jongen
Xander heeft de microbe blijk-
baar meegekregen van zijn
vader, al dertig jaar een getrain-
de radioamateur die de inte-
resse ook meekreeg van zijn
vader. Intussen maakte hij al
verschillende verbindingenmet
Spanje, Slovakije, Letland, Ba-
learen, Finland, Tunesië…
Eddy De Cooman, voormalig
voorzitter van de plaatselijke
vereniging, komt ook langs. “Ik
mocht de laatste cursus geven
en merkte meteen dat Xander
een leergierige jongen was die
vragen durfde stellen. Dit ging

over de opleiding voor de ba-
sisvergunning. Nadien volgt de
Harec-module met internatio-
nale erkenning, een opleiding
voor gevorderden. Ik raad Xan-
der ook aan om morse, de in-
ternationale uitwisselingstaal,
te leren en te oefenen.”
Momenteel kan men gemak-
kelijkeen registratievanallecon-
tacten bijhouden. Dat gebeurt
via het computerscherm en –
programma. Op het scherm
krijgtmen ook een beeld van de
radiogolvenenbijgevolg demo-
gelijkheden om gemakkelijk
contact op te nemen met an-
dere continenten. Zo zal onder
meer de activiteit (uitbarstin-
gen) op de zon meespelen om
radioverbindingen te maken.

‘Ham and jam’
bij landing in
Normandië
Radioamateurs kunnen ver-
bindingen maken op het ogen-
blik dat onze huidige middelen
(telefoon, internet…) uitvallen
of overbelast raken. Recent
was het Pukkelpopdrama daar
een voorbeeld van.
Vader Xavier: “ Zelf was ik van
dichtbij betrokken bij het Hei-
zeldrama (1985). Alle verbin-
dingenwaren verstoord of over-
belast. We konden snel een
zendapparatuur opstellen en
vanaf de kliniek van Etterbeek
verschillende telegrammenver-
sturen. Dat veronderstelt dat
men daarvoor regelmatig oe-
fent tijdens de zogenaamde
velddagen. “

De radioamateurs zijn ieder
jaar ook betrokken bij de her-
denking van de landing van de
geallieerden in Normandië
(1944). Eddy De Cooman: “De
dramatische feiten van toen
hielpen we te reconstrueren.
Veel soldaten verdronken al
met hun zware zendapparatuur
op de rug bij de ontscheping in
de te diepe zee. De dag voor

de Amerikanen was er al een
groep Engelsen ontscheept.
Een radioman trachtte tever-
geefs het codewoord ‘Ham en
Jam’ , codenaam voor de twee
te veroveren bruggen over de
Orne, door te seinen. Maar het
bericht kwam moeilijk terecht.
Samen met de zoon van vlie-
genierCpl. TedTappenden zen-
denwe dit historisch bericht elk

jaar weer door. Het zendtoestel
van toen kreeg nu een plaats
in het museum aan de Pegas-
usbrug in Ranville.We zijn trots
dat we op een bescheidenwijze
onze historische bijdrage kon-
den leveren.”
Meer informatie over de regio-
nale radioamateurs? freddy.de-
schuiteneer@skynet.beof 0475
66 79 49 AM

Xander is de jongste radioamateur en kan rekenen op de steun van vader Xavier en boegbeeld Eddy
De Cooman
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