Naar aanleiding van 100 jaar “beweging.net”, bieden we u een fotozoektocht
aan in het centrum van Gistel.
Deze kan u op eigen tempo afleggen in juli of augustus. Hieronder vindt u een
aantal vragen.
De bedoeling is om bij elke vraag een getal te vinden.
Deze getallen telt u dan samen en de som ervan bezorgt u uiterlijk vrijdag 3
september:




ofwel steekt u een gesloten omslag met vermelding “zomerzoektocht 100 jaar beweging.net”
in de brievenbus van Luc Ghyselbrecht, Heyvaertlaan 7 te Gistel.
vergeet niet je contactgegevens (naam, adres, telefoon, …) te vermelden bij de oplossing!
ofwel stuurt u een mail met contactgegevens en oplossing naar bngistel@gmail.com

Onder de juiste antwoorden worden 3 winnaars geloot. Later op het jaar volgt een officiële
prijsuitreiking. Er kan maar 1 prijs per gezin gewonnen worden.
We wensen u veel succes bij de zoektocht! En hou rekening met de blauwe zone in het centrum.
Namens het bestuur van Beweging.net Gistel

We starten in de Kerkstraat.
vraag 1: In de gevel van de kerk is een
grafsteen ingemetseld voor de familie
d’Affaytadi. Zij gaven broodpenningen aan de
kansarmen. De prijs voor de vrijwilliger van
beweging.net Gistel wordt naar hen genoemd.
Welk jaartal staat er op de steen?
vraag 2: Rechtover de kerk stond vroeger het Kraeyenhof, het
centrum voor het dienstbetoon van de beweging. Wat is de som
van de huisnummers?

vraag 3: In de Kerkstraat staat er
een gebouw, waarvan hier een detail.
Hoeveel uur per dag is de kiosk open?

We gaan door naar de Markt
vraag 4: Hier stond vroeger “Ons Huis” met
een ruime café en burelen van ACV en CM. Er
kwamen appartementen, doch “Ons Huis” leeft
voort en heet thans “Centrum Ons Huis”. De
vzw baat er twee grote zalen uit: de Burcht en
de Tap. Hoeveel verenigingen of organisaties
hebben hun vaste stek in de Tap?
We wandelen door het park langs het oudstrijdersstandbeeld naar de
Bruidstraat. Daar komen we aan bij het Sociaal huis.
vraag 5: Hoeveel vensters zijn er op de
zolderverdieping aan de zuidgevel?

We wandelen door naar de Neerhofstraat en slaan linksaf naar de
Vaartstraat. Vervolgens steken we de Sportstraat over naar de Pol
Gernaeystraat. Hier bereiken we de jeugdsite.

We zien de buitenschoolse kinderopvang. Het
ACV-bestuur hield vele jaren terug een enquête
over kinderopvang in Gistel. Hieruit bleek een
grote nood. De buitenschoolse kinderopvang
werd opgestart in de oude rijkswachtkazerne in
de Stationsstraat. De werking boomde en er
werd met onze beweging.net-mandatarissen
gewerkt aan een ruime nieuwbouw.
vraag 6: Hoeveel blaadjes telt de zonnebloem
op de gevel?

We nemen het paadje naar ‘Torp, de jeugdsite. Beweging.net Gistel
bracht indertijd een studiebezoek aan het jeugddorp in Veurne,
teneinde ideeën op te doen voor een project in Gistel. Met
ondersteuning van onze beweging.net-mandatarissen en met inbreng
van de jeugd zelf, werd ‘Torp gerealiseerd.
vraag 7: Hoeveel
jeugdverenigingen zijn gehuisvest
in ‘Torp?

We vervolgen het paadje tot aan de Vaartstraat en slaan rechtsaf en
wandelen door naar het Gravenbos. Hier staat een monumentje.
vraag 8: hoeveel tegeltjes telt de
afbeelding van Maria en Jezus
(aureool inbegrepen)?

Aan het monumentje slaan we linksaf in de Pieter Bortierlaan. Dit was
de eerste sociale woonwijk van Gistel. Hier woonden enkele pioniers
van de Gistelse beweging (toenmalig ACW). Denken we maar aan
Frans Verschingel, Gerard Vandecandelaere, Michel Lootens en
André Ampe. Er woonden ook heel wat bestuursleden van de
deeltakken.
vraag 9: Hoe oud werd Pieter Bortier?

We wandelen verder door de mooie laan tot aan de Kleine Warande
en slaan rechtsaf, passeren de Hogenbilk, steken de Warandestraat
over naar de Lijnzaadstraat. Deze wandelen we door en op het einde
zien we links de Bezaan. De Bezaan is een inclusief woonproject Het
is een initiatief van vzw Ithaka en Rotaryclub Oostende Ter Streep.
Mensen van beweging.net Gistel hebben er toe bijgedragen dat het
project daar kwam. Er wonen volwassenen met een verstandelijke
beperking en/of autisme en residenten.
vraag 10: hoeveel woonentiteiten
zijn er in de Bezaan?

We gaan over de parking van de buurtwinkel Okay naar de
Brugsebaan, die we veilig oversteken op het zebrapad en gaan naar
rechts. We wandelen door tot aan de Stampaerthoekweg en slaan die
links in. In de Stampaerthoekweg is de Fietbieb van beweging.net
Gistel gevestigd op het adres van de armoedeorganisatie De
Stampaert.
vraag 11: Wat is het huisnummer van de
Stampaert?

We wandelen verder door de Stampaerthoekweg (je kan ook de mooie
dreef nemen) tot aan de Zevekoteheirweg die we rechts nemen. Even
verderop zien we een nieuwe woonwijk. Er staan ook huurwoningen van
de sociale huisvestingsmaatschappij Woonwel. Beweging.net streeft
naar betaalbaar wonen. Denk maar aan de actie “Te koop? Te huur?
Te duur!”
vraag 12: In de gevel van een
woning van Woonwel is een
jaarsteen aangebracht. Welk
jaartal staat er op?

We vervolgen de Zevekoteheirweg en passeren de Montjoyestraat,
Callaertswalledreef en Mosselstraat. We komen een gebouwtje
tegen.
De proost van KAV Gistel (thans Femma), had steeds geijverd voor
het oprichten van dat gebouwtje. De KWB had aanvaard deze
vrijwillig te willen bouwen
vraag 13: Wat is de som van de
cijfers van het jaartal?

We vervolgen de Zevekoteheirweg tot aan de Groene 62 en nemen
die rechts tot aan de Nieuwpoortsesteenweg, waar we rechts afslaan
naar de Stationsstraat. We komen een gebouw dat heel belangrijk is
voor de dienstverlening aan de werknemers.

vraag 14: Hoeveel fietsen kunnen
gestald worden in het rek voor dit
gebouw?

We wandelen verder door de Stationsstraat, voorbij de Markt naar
de Sint-Jansgasthuisstraat. Op de hoek van de Sint
Jansgasthuisstraat en de Neerhofstraat bevond zich vroeger “de
Welvaart”. De christelijke arbeidersbeweging beschikte over een
coöperatief netwerk. Daartoe behoorde ondermeer de spaarbank
BAC, de verzekeringsmaatschappij DVV, het reisbureau Ultra
Montes, Samkoburo, gespecialiseerd in kantoorbenodigdheden en tot
in 1985 de winkelketen Welvaart.
vraag 15: De uitbaatster van de
welvaart woont er nog steeds.
Uit hoeveel letters bestaat haar
voornaam en familienaam?

We bevinden ons niet ver van de kerk, startplaats van de zoektocht.
Hopelijk hebt u er van genoten en misschien zit er een prijs in….

