
Een warme multiculturele straat,  
vroeger en nu 

Vanaf augustus prikkelen de Queesten  
de Lokerse geesten! 

www.lokersequeesten.be 

HeirbrugQueeste

De Heirbrug is een uiterst boeiende straat 
en buurt, rijk aan verhalen en erfgoed. 
De HeirbrugQueeste is een wandeling 
met 10 getuigenissen. Ze biedt een kijkje 
achter de gevels van enkele interessante 
locaties. Een onderneemster, een nieuw
komer, een socio culturele organisatie, 
een gebedshuis, een burgerinitiatief…  
Elk heeft een eigen, uniek verhaal.

Je kan de HeirbrugQueeste doen op 
eender welk moment. Alleen, met 
vrienden of met de familie. Via deze fol
der, de website van de Lokerse Queesten 
en QRcodes op het parcours wandel je 
langs de stopplaatsen in de Heirbrug
straat.

Ontdek de 10 getuigenissen en deel je 
ervaringen via www.lokersequeesten.be . 
Deel jouw foto’s met #LokerseQueesten 
en volg ons op facebook.com/ 
lokersequeesten .

Wil jij nog meer Lokerse dromen en ver-
halen leren kennen? Neem dan een kijkje 
op onze website en ontdek onze beweg-
wijzerde VeloQueeste fietstocht (20 km). 

De Lokerse Queesten: 
dat zijn enthousiaste Lokeraars,  
in een eigenzinnige samenwer king 
met Avansa Waas-en-Dender,  
Mase reelfonds Lokeren, Vagevuur  
en Erfgoedcel Waasland.  
Met de steun van Cultuurraad  
Lokeren en de Vlaamse overheid.

Coverbeeld: 
Haarsnijderij Epouse Jacobs, Lokeren 
Stadsarchief Lokeren – Erfgoedbank Waasland

Vormgeving: 
Jelle Meys – jellemeys.com

VU: Koen Van de Merckt, Avansa WaasenDender vzw, Rode Kruis
straat 23, 9100 SintNiklaas, ON: 0860 160 861, RPR Dendermonde,  
info@avansawd.be ©Lokerse Queesten
Niet op de openbare weg gooien. 

HeirbrugQueeste

www.lokersequeesten.be
facebook.com/lokersequeesten
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Tweebruggenstraat

Hoogstraat Ploegstraat

Zeeldraaiersstraat
Vijgenstraat

Durmelaan

Al Ihsan vzw 
Deze vrijwilligersorganisa

tie zet in op onderwijs, begelei
ding en coaching van jong en 
oud. Ze organiseert talrijke edu
catieve en recreatieve activitei ten. 
Binnenkort komt er een nieuw 
polyvalent gebouw. Bestuurder 
Abdennour Ouchan vertelt.

Haarsnijderij 
Lokeren stond bekend om 

de haarsnijderijen, waar men 
konijnen en hazenvellen ver
werkte. Vanaf de jaren 1960 
sloten de fabrieken één voor één 
de deuren. Christiane De Naer, 
Alex Clays, Norbertine De Cock, 
Jerome Van Doorslaer en Willy 
Van Damme vertellen.

Van Spanje naar 
Lokeren 

Na de Tweede Wereldoorlog 
bloeide de Belgische indus
trie op. Voor werkkrachten keek 
men over de landsgrenzen. Chari  
Morillo groeide op in Lokeren als 
kind van een nieuwe generatie 
Spaanse arbeidsmigranten.

Studio Flash 
Deze kleine maar fijne 

drukkerij en grafische ontwerp
studio werd opgericht door Jolien 
Vandenbroele en haar man. Zij 
ontwerpen, drukken en verko
pen handgemaakte Letterpress 
wenskaarten en meer. 

Sint-Annakerk 
Deze kerk werd in 194950 

gebouwd naar ontwerp van de be
faamde architect Adrien Bressers. 
We zien een moderne bakstenen 
kruiskerk. Johan Terryn staat stil 
bij haar geschiedenis en beteke
nis voor de SintAnnaparochie.
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Samenleven 
De Heirbrug is geëvolueerd 

naar een multiculturele buurt.  
Lisette Van Lijsebettens is een 
oudere dame die er al vele jaren 
woont. Hoe kijkt zij naar de veran
deringen in haar straat?

Sint-Annakapel 
Dit mooi gerestaureerde 

bak stenen gebouwtje bevindt 
zich aan de rand van een leven
dig plein. Ze gaat terug tot de 
17de eeuw en is vandaag nog 
steeds in gebruik. Stadsgids Johan  
Terryn legt uit.

Samentuin ’t Bonenveld 
Hier wordt gebouwd aan een 

ecologische buurtmoestuin, met 
behulp van een crowdfundingcam
pagne. Vanaf begin 2022 zullen 
een 30tal tuiniers samen groen
ten kweken. Luister mee naar hun 
dromen… 

De Heirbrugmolen 
Deze is de enige overblijver 

van de 35 molens die ruim een eeuw 
geleden op Lokers grondgebied 
te vinden waren. Ze is een echte 
landmark. Hoe het in deze molen  
draait, daar vertelt molenarin Maria 
De Rooze je alles over.

De verdwenen cafés 
van Lokeren 

Doorheen de tijd telde de Heirbrug 
meer dan 100 cafés. Plaatsen waar 
men samenkwam en vertelde, en 
waar dus caféverhalen ontstonden. 
Paul De Schepper en Gerry De 
Mol schreven er het boek “Blijven 
hangen” over.

1

2

3

4

5


