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GRATIS EN 
DIRECT GELEVERD

EENVOUDIG 
ONLINE BESTELLEN

RECHTSTREEKS VAN 
FABRIKANT NAAR KLANT

BEZOEK WWW.MATRABIKE.BE OF ÉÉN VAN ONZE 9 WINKELS! 
ONZEPRIJS 189,-

ONZEPRIJS 229,-

ONZEPRIJS 479,-

FIETSENVANAF €169,-
 229 229 229 479, 479, 479-

SPRINT APOLON 27.5
• HYDRAULISCHE SCHIJFREMMEN
• SHIMANO ALIVIO 24 SPEED
• VERENDE VOORVORK

ULTRA RAZOR 26”
• SHIMANO SCHAKELSYTEEEM
• HI-TENSILE FRAME
• 21 VERSNELLINGEN

PRIJS 189 189 189, 189, 189-
 229,, 229, 229-

STOKVIS ACTIVE 18V
• SHIMANO SCHAKELSYTEEEM
• HI-TENSILE FRAME
• 18 VERSNELLINGEN
• V-BRAKE

ADVIES€ 899549ONZEPRIJS KORTING 39%

EENVOUDIG 
ONLINE BESTELLEN

RECHTSTREEKS VAN 
FABRIKANT NAAR KLANT

ADVIES€ 899549ONZEPRIJS KORTING 39%

• SHIMANO DEORE 
• VOORVORKVERING
• 29 INCH WIELEN
• HYDRAULISCHE SCHIJFREMMEN

PRO RIDER

HYDRAULISCHE SCHIJFREMMEN

SINT MARTENS LATEM MATRABIKE IS GEVESTIGD AAN DE: KORTRIJKSESTEENWEG 70
 GEOPEND: DI T/M VRIJ 14-19 UUR | ZA 10-16 UUR

AZMDC00A

persoonlijke service.
onze sterkte14-daagse van de sportbeha “ Anita “

actie 1+1= 10% korting
Geldig van 09/09/17 tot 23/09/17

Niet cumuleerbaar met andere kortingen

Een echt thema is er niet maar
omdat zondag ook de Dag van
de Architectuur is, zitten in het
aanbod interessante combina-
ties van oude gebouwen met
een nieuwe functie, zoals de
kerk van Malem, die onder-
dak biedt aan Circusplaneet, en
een zwavelzuurfabriek in
Ledeberg die herbestemd
wordt als Oost-Vlaamse zetel
van het Wit-Gele Kruis. 

Andere toppers? Een toelich-
ting over de gedurfde omvor-
ming van een 19de-eeuwse
katoenloods tot een kantoren-
en wooncomplex in de Voorha-
ven, een bezoek aan een van de
best bewaarde schuilkelders
van de oorlog onder ... De Cen-
trale, en een kijkje in het the-
rapiegebouw van Sint-Ca-
millus, in een fraai koetshuis 
in Sint-Denijs-Westrem.

Actievelingen kunnen met
klimtouwen afdalen van de ge-
vel op de binnenkoer van de
Leopoldskazerne. Kunstlief-
hebbers moeten absoluut de
gerestaureerde fresco’s ont-
dekken van de Heilig Kerst-
kerk in de Sleepstraat, na Sint-
Baafs de kerk met de rijkste
kunstschatten van Gent. (gn)

42 Gentse 
buitenkansjes
Voor de 29ste Open Monu-
mentendag zetten 42 merk-
waardige gebouwen in Gent
zondag hun deuren open 
voor het publiek.

INFO
www.openmonumentendag.be

GENT  

Erwin Ketels van Erfgoed
Flora verwacht liefst twee-
duizend bezoekers voor het
reusachtige bloementapijt dat
ligt te pronken in de Flora-
kerk. “Ooit waren er liefst
zesenzestig bloemisten in de-
ze wijk”, vertelt hij. “Maar
omdat de geallieerden wilden
beletten dat de Duitsers
voorttrokken naar Frankrijk,
bombardeerden ze het sta-
tion. Driekwart van onze wijk
was weg. Er vielen zeker zes-
honderd doden en bijna alle
bloemisten waren daarbij.”

Nu, 74 jaar later, verzinne-
beeldt een kleurrijk bloemen-
tapijt de zwartste bladzijde in
de geschiedenis van de Flora.

Begonia’s tonen de serres,
maar ook een vliegtuig dat
bommen laat vallen. Ook te
zien: de watertoren. “Sommi-
ge Merelbekenaars kwamen
niet om door de bommen zelf,
maar verdronken in de schuil-
kelders omdat de watertoren
was kapotgeschoten.” 

“Met dit tapijt herdenken we
de slachtoffers, maar ook de
ons bloemistenverleden.
Langs de Hundelgemsesteen-
weg en de Fraterstraat stond
de ene serre na de andere. De
gele strepen op het bloemen-
tapijt symboliseren de hoop.”

Merelbeekse kunstenaars
maakten ontwerpen, de we-
reldvermaarde bloemen-

architect Mark Schautteet
legde hun inspiratie samen,
en bloemisten uit Lochristi
legden uiteindelijk het tapijt
aan. 

Tabaksbladeren

In de kapel ernaast zette
volkskundige Mark Adriaen
een mini-expo over de bloe-
mistencultuur op, met trofee-
en van de Gentse Floraliën en
allerlei werktuigen en objec-
ten die de sfeer van toen op-
roepen. Zoals zenders: restan-
ten van verbrande kolen die
dienden om de paden tussen
de bloemenvelden te verhar-
den. En, vreemd genoeg, ta-

baksbladeren. “Het sap daar-
van werd gebruikt tegen blad-
luizen”, weet Adriaen. “Het
middel raakte in onbruik toen
de insecticiden opkwamen.”

Voorts zijn er verwijzingen
naar de bloempottenbakkerij-
en, die goede zaken deden, en
naar Tuco, de intussen ver-
dwenen vereniging van bloe-
misten.

Bloementapijt brengt hulde aan bloemistenverleden van Florawijk

Zwarte bladzijde herdacht met kleur
Een groot bloementapijt 
in de kerk van Merelbeke-
Flora wordt een ode aan 
het bloemisterijverleden 
van de wijk. Meteen wor-
den ook de honderden do-
den herdacht die vielen 
tijdens bombardementen 
van de geallieerden in de 
Tweede Wereldoorlog.

MERELBEKE 

Erwin Ketels (midden) verwacht dit 
weekend 2.000 bezoekers voor het tapijt.
Mark Adriaen (l.) maakte een kleine 
tentoonstelling over de plaatselijke 
bloemistencultuur. 

INFO
Bloementapijt in de kerk, Floraplein 1. 
Gratis. Zaterdag 10-17 uur (gevolgd door 
herdenkingsmis), zondag 10-18 uur. Ook 
tentoonstelling keramiek en schilderwerk 
(Atelier 71). Zondag zijn er geleide 
erfgoedwandelingen door de Flora (10 en 
14 uur, start in Liedermeerspark).

LIEVEN VAN IMSCHOOT
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ERWIN KETELS 
ERFGOED FLORA 

“Bijna alle bloemisten 
kwamen om door de 
bombardementen van 
de geallieerden”


