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Brug over Watersportbaan krijgt naam 'Annie
Vande Wielebrug'

De toekomstige grote brug over de Watersportbaan krijgt de naam 'Annie Vande

Wielebrug'. Dat heeft de Gentse gemeenteraad op 17 december 2019 beslist.

Anna Lannoo werd geboren op 19 oktober 1922 in Gent en overleed op 18 april 2009 in

Miradoux in Frankrijk. Ze werd bekend als Annie Vande Wiele, met de familienaam van haar

echtgenoot. De moeder van Annie had in de Langemunt een winkel in 'bonnetterie' of kleine,

gebreide textielwaren. Annie volgde les aan het Gentse atheneum en studeerde daarna

kunstgeschiedenis aan de universiteit van Gent.

⏲



Annie was een zeilster die haar passie voor de zeilsport deelde met haar echtgenoot Louis. Met

het zelfontworpen zeilschip 'Omoo', naar het gelijknamige boek van Herman Melville, maakte

het koppel van 1951 tot 1953 een reis rond de wereld. Annie was de eerste vrouw die een

dergelijke reis met een zeilboot ondernam. Ze schreef ook verschillende reisdagboeken. Het

verslag van de wereldreis, Pénélope était du voyage (1954), wordt beschouwd als een klassieker

in het genre.

De zeilster was lid van de Gentse Royal Sailing Club. In de jaren 60 was ze secretaris van de

club in de uitvalsbasis aan de Korenlei. Bijdragen van haar hand verschenen regelmatig in het

tijdschrift van de club, De Wandelaer. In die periode woonde ze bij haar moeder in Sint-Denijs-

Westrem.

Met dank aan productiehuis De Chinezen, dat in het Canvas-programma 'Meer Vrouw Op

Straat' de naam 'Annie Vande Wielebrug' voorstelde.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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