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Hair Service Dimitri
Aan huis en in salon

Sint-Baafskouterstraat 109
9040 Sint-Amandsberg
09 228 228 2 / 0487 467 826
dimi.shaw@gmail.com hairservicedimitri.be

Dames & Heren & Kinderen

Tarief in het salon :
Wassen + snit : 19 euro
Wassen, snit en brushing : 30 euro
Aan huis: +6 euro

Enkel op afspraak !
Zondag en maandag gesloten

AXEL
LENAERTS
makelaars

HUIS VERKOPEN? OF VERHUREN ?
Axel Lenaerts Makelaars
Dendermondesteenweg 501 - Destelbergen - 09-219 08 77
destelbergen@axellenaerts.be - www.axellenaerts.be

Aanbod dranken Goossens - zie blz.Wegwijs
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Werken mee aan ‘Wegwijs Noord’ :
Jan Callebert
Verantw. uitgever
Algemene coördinatie
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Jeroen Callebert
Medewerker lay-out
info@dewegwijs.be
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de uitgever. Jan Callebert en alle medewerkers aan dit maandblad aanvaarden
op generlei wijze enige aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of goederen, die in verband gebracht kan worden met de in Wegwijs gepubliceerde
informatie en/of advertenties.

Eric Van Laecke
Free-lance Journalist
eric.van.laecke@skynet.be

Manu Debruyne
Free-lance Journalist

Ulrika Buyle
vrijwillig medewerker

Dirk De Bourderé
Free-lance fotograaf
Eveneens gewaardeerde medewerking van
het DSMG, Sint-Amandsberg, met inbreng van
culturele en/of historische bijdragen.

Beste lezers,
In de brievenbussen waarop een sticker gekleefd is met vermelding ‘geen reclamedrukwerk’
en/of ‘geen reclamefolders’, mogen wij wettelijk geen boekje bussen. Indien je iemand kent
die Wegwijs Noord wèl wil ontvangen, kan je steeds een ‘Wegwijs’ sticker aanvragen via mail:
info@dewegwijs.be, of via gsm 0478-97 87 11. Wij komen dan een sticker ‘Wegwijs-OK’ op die
bus kleven, zodat onze uitdragers weten dat ze daar wél een boekje mogen steken. Redactie.
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Bekijk
onze webshop:
www.ds-elektro.be
Liever op afspraak in de winkel
of bij jou thuis?
Boek dan een afspraak via de
website of bel ons op 0470/388.300
Dendermondesteenweg 513a
Destelbergen

De Korf

- uw belevingswinkel -

Frans Gevaertstraat 2 | 9040 St.- Amandsberg | Tel. 09 251 51 14
info@dekorf.be | www.dekorf.be

Genieten van een lekker ontbijt?

Op zoek naar échte Gentse streekproducten?

BEWAAREXEMPLAAR

DE ENIGE, ECHTE, FLORALE,
SINT-AMANDSBERGSE GIN

F L O R A L E S I N T- A M A N D S B E R G S E G I N

ZEG HET MET BLOEMEN
in een kaartje

BESTEL TIJDIG HET
MOEDERDAG ONTBIJT
Een echt verwenontbijt met tal van
verwennerijen om alle mama’s te
verwennen op een bijzondere manier
en met leuke verrassingen om er een
onvergetelijke dag van te maken.
Alle info zie www.dekorf.be

Een eerste reeks is klaar!
Wenskaarten met bloemenzaadjes
in diverse thema’s én kalligrafisch
geschreven!

ONTBIJT

VOOR ELKE GELEGENHEID
Een feestelijke gebeurtenis start met een
heerlijk ontbijt ! Versgebakken broodjes
en koeken, vers fruitsap, artisanale en
lokale extraatjes en uiteraard de lekkerste
chocolades.
Info: www.dekorf.be

Belevingswinkel De Korf
Frans Gevaertstraat 2
9040 Sint Amandsberg
T. 09-251 51 14
info@dekorf.be - www.dekorf.be
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GRATIS ZOEKERTJES
Enkel gratis voor particulieren. Maximum 30 woorden en 1 foto. Stuur tekst (ev. foto) naar zet-werk@telenet.
be, foto’s moeten van goede kwaliteit zijn. Indien u geen e-mailadres hebt, steek uw tekst in een gesloten
enveloppe en stuur hem naar het redactie-adres: WegwijsNoord, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker.
TE KOOP
Lederen vesten, 2dehands, 3 stuks
(Dermabelle) -2 heren (bruin –
donkerrood – taille: 52 en 58 -1 dames
(zwart) – taille: 46 – Prijs: 50 euro/stuk
Info: 09-229.22.24
TE KOOP
Twee fietsrekken, 25 euro en 30 euro. Bmw-motor 1976,
model: 100/7, ombouw caferacer, prijs o.t.k.
GSM: 0497-89.83.74.
TE KOOP
Onkruidverdelger WOLFGANG, elektrisch,
2x gebruikt. 15 euro - info: 0495-679801
TEKOOP
Collectie Beatles-LP’s (14 stuks).
Prijs otk - info: 0495-679801
GEZOCHT
Ik koop al uw muntstukken en biljetten van ganse wereld,
ook ganse verzamelingen. Ik kom vrijblijvend aan huis
zonder verplichtingen. Gsm: 0486-33.89.20
TE KOOP
Gazelle elektrische damesfiets.
Kleur platina/beige. Maat 49.
Nieuw aangekocht in 2012. 2500
km gereden. Golden accu met
grote actieradius. V.P. 590 euro
Tel. 0494/21.96.83
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TE KOOP
Suske en Wiske. Collectors item voor
de liefhebber: 5 video’s voor 5 euro. In
goede staat. Info: 0477-253634
TE KOOP
Gazonmaaier KUBOTA tweedehands, Japans topmerk
4-takt, 5.0 HP, 2 versnellingen, zelftrekkend, aluminium
chassis, 50 cm maaibreedte, maaihoogte 6 standen, prijs te
bespreken. Tel. 09-230 12 76
TE KOOP
Moulinex Airfryer, nieuw 99 euro,
vraagprijs 50 euro. Wegens dubbel
gebruik. Info 09-228 11 04

TE KOOP
BBQ + toebehoren 20 euro;
fietsenrek-trekhaak 40 euro; opzet
WC bril 70 euro.
Tel 09-355.16.77 na 18 uur.

NOG OP ZOEK NAAR DE
PERFECTE VERLOV NGSR NG OF
TROUWR NGEN?

CUSTOM MADE
UW DROOMR NGEN VOLGENS UW
BUDGET
AFSPRAAK AAN HU S OF N ONS
ATEL ER N HET ANTWERPSE
D AMANTD STR CT
D AMANT EXPERT U T UW BUURT
STEEDS BERE KBAAR

CONTACTEER ONS!
MA L: NFO@ODED AMONDS.COM
TEL: +32465 07 60 61
@odediamonds

Ode Diamonds
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Win een waardebon van
100 euro geschonken door
Restaurant Hof Van Heusden

Snel en zonder enige technische kennis een professionele
website voor je zaak of vereniging!
Actief op Facebook maar geen tijd om je website - nog steeds hét digitale vistitiekaartje - up
to date te houden? Dat is vanaf nu verleden tijd dankzij InstantOnline!

of maak kans op waardebons (30, 25, 15, 10 euro) van Pizza
Mondo Destelbergen, Etna Pizzeria, Bistro Céline, Friethoeveke,
Restaurants Verseau, Hof van Heusden, ‘t Braemhof, De Lage
Vuurse, Bistro-B, en ook van Boetiek Mady, Dranken Goossens,
Lingerie Het Vijgeblad, Lingerie Aphrodite, Bloemisterij PoelmanVandevelde, De Korf Beleefwinkel
De wedstrijd
loopt SAMEN
met het boekje
Wegwijs9070, dat
in Destelbergen/
Heusden wordt
uitgedragen.
We vroegen aan
enkele tientallen
lezers om een vraag
te beantwoorden.
En het is dan

aan jullie om het
PERCENTAGE van
de antwoorden te
raden.
Ingeval er een exaequo is bij twee of
meer deelnemers,
bepaalt de
schiftingsvraag wie
de winnaar is.

Bij voorkeur
online
meedoen:
www.dewegwijs.be
Neem vandaag
nog contact
op, en u bent binnen
de 24 uur online!
w w . nog
i n s t aaltijd
n t o n ldeelnemen
ine.be
Je kanwook
via mail, stuur uw
antwoorden naar info@dewegwijs.be. Vermeld de 3
antwoorden EN schiftingsvraag, en vergeet niet uw naam,
adres én telefoonnummer te vermelden anders is uw
deelname ongeldig.
Of vul het formulier hierbij VOLLEDIG in en stuur het op.
Opgelet: zowel online, via mail als met de post moet uw
deelname UITERLIJK OP 10 APRIL bij ons binnen zijn.
Wedstrijd Wegwijs
Ivonna Nevejanstraat 30 - 9041 Oostakker

We vroegen aan onze lezers:
Welke buitenlandse politieker vind je
het sympathiekste ?
A. Merkel (Duitsland)
B. Macron (Frankrijk)
C. Rutte (Nederland)
HOEVEEL PROCENT KOOS VOOR:
A. .................. %
B. .................. %

Tip: som van
A, B en C moet
steeds 100 % zijn !

C. .................. %
Schiftingsvraag: hoeveel personen namen deel aan

Vul de drie vragen hiernaast in
(percentages) + de schiftingsvraag.
En ook uw gegevens hieronder. Knip
uit en stuur uw formulier tijdig naar
ons adres (zie hiernaast). Niet volledig
ingevulde formulieren worden als
ongeldig beschouwd.

GEGEVENS DEELNEMER:
Uw naam:............................................................
Adres:..................................................................
......................................................................
Tel. of gsm:..........................................................

onze wedstrijd: ....................

Oplossing vorige keer
A. Niet op restaurant/cafe
43%
B. Niet naar kapper
41%
C. Geen grotere familiefeestjes 16%
Er waren 186 deelnemers.
Winnaar werd Patrick Lievens uit
Heusden (43, 40, 17). Hij mocht zijn
waardebon van 100 euro afhalen bij
Lingeriezaak Aphrodite. Proficiat.
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Wonnen ook
waardebonnen:
Ph. Schevernels,
Lieve Bundervoet,
Marc De Meyer,
Peter Vermeiren,
An-Sophie Blancke,
Hilda Pauwels,
M.C. Devriese,
Marc Decroock,
Cédric Dutoit

Knips kunnen een zware denkfout worden

Ongevallencijfers uit tien straten die gevaarlijk zijn (en blijven?)
De politie heeft op vraag van Anneleen Van Bossuyt (N-VA) via burgemeester
De Clercq een lijst samengesteld van de top tien straten met de meeste
ongevallen (2018-2020) in de wijken Dampoort en Oud-Gentbrugge.
Dat in veel gevallen
auto’s betrokken zijn is
tamelijk duidelijk. Maar
heel opvallend is dat er
ook wel wat ongevallen
zijn met zachte weggebruikers (fietsers, voetgangers), en vooral dat
er ook een reeks ongevallen zijn tussen fietsers
onderling en fietsers met
voetgangers. Het is dus
duidelijk dat het niet
alleen een individuele
verantwoordelijkheid is,
maar de verantwoordelijkheid van elke weggebruiker of hij nu met de
auto, de fiets of te voet
op weg gaat om voorzichtig te zijn.
Zo werden door de Politie in de wijk Dampoort in 2018, 245 verkeersongevallen
geregistreerd. Het gros is tussen 2 auto’s
(53% van alle ongevallen). In 79 van de
geregistreerde ongevallen in 2018, of 32%
waren zachte weggebruikers betrokken.
Vooral de drukke verkeersassen zijn daarbij ongevalsgevoelig. De top drie draait
rond de Dendermondsesteenweg, Land
van Waaslaan en Oktrooiplein. Het gaat
daarbij om verschillende conflicten tussen
verschillende types weggebruikers, en het
zijn ook de belangrijkste invalswegen.
Wanneer we de botsingen tussen 2 voertuigen buiten beschouwing laten en focussen op de ongevallen waarbij zwakke
weggebruikers betrokken zijn, gaat het
vooral om ongevallen tussen 1 voertuig en
1 fiets (14% van de ongevallen). Daarbij
noteerden we 1 zwaargewonde (fietser,
Dendermondsesteenweg). In 2018 gebeurden nog veel ongevallen tussen Bromfietsers en auto’s, aantal dat drastisch zakte in
2019 en 2020. Het gros van die ongevallen
deed zich voor in de Heilig Hartstraat. Het
is onduidelijk wat de oorzaak van de daling is in 2019-2020.

Op Gentbrugge-brug hebben we geen
enkel ongeval geteld in de laatste drie
jaar. (D.D.)

In 2019 noteerde men 241 verkeersongevallen. In 53 gevallen (22%) was een zwakke weggebruiker betrokken. Opnieuw
Dendermondsesteenweg, Land van Waaslaan en Oktrooiplein zijn de ongevalsgevoelige locaties.
In 2020 was er een daling van het aantal
ongevallen, en dat wijst op de lockdownperiode door de coronapandemie. Toen
gebeurden de meeste ongevallen in de
Dendermondsesteenweg, Land van Waaslaan en Gentbruggestraat. 25% van de
ongevallen waren gelinkt aan fietsers (er
was een toename van fietsers ook door
de coronacrisis). In de Pilorijnstraat en
Gentbruggestraat werd 1 fietser zwaar
gewond.
In de wijk Oud Gentbrugge noteerde men
in 2018, 110 ongevallen, de helft daarvan
betroffen ongevallen tussen 2 voertuigen,
30 met zachte weggebruikers en 20 tussen
een voertuig en een fiets. De spreiding is
enorm versnipperd als je weet dat de Kerkstraat met 3 ongevallen de hoogste concentratie heeft. In de Scheldekaai raakte
één fietser zwaargewond na een botsing
met een voetganger. Er werd geen enkel
Wegwijs Noord - April 2021
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Op de Dendermondsesteenweg
waren er wel ongevallen. (D.D.)

ongeval genoteerd op Gentbrugge brug.
In 2019 waren er 111 ongevallen, waarvan
25 met zachte weggebruikers, 9 aanrijdingen tussen een voertuig en een fietser
(8%). De meeste ongevallen gebeurden op
de Brusselsesteenweg, waarbij het ergste
ongeval er een was tussen een fietser en
een voetganger, waarbij die laatste zwaargewond raakte. In de Brusselsepoortstraat
raakte nog een voetganger zwaargewond
na een aanrijding met een voertuig.
In 2020 daalde het aantal ongevallen naar
65, waarvan de helft tussen twee auto’s. Er
waren wel 20 ongevallen met zachte weggebruikers (31%). De Land van Rodelaan
slikte de meeste ongevallen (4). Er was ook
een zwaargewonde met een fietser die op
de Scheldekaai tegen een obstakel botste.
Uit al de cijfers blijkt dat er niet alleen ongevallen zijn met auto’s, maar ook tussen
fietsers onderling, fietsers met bromfietsers en voetgangers met fietsers. Dat is
bovendien een fenomeen dat met de jaren gestegen is omdat er ook steeds meer
fietsers zijn. Er is daarbij geen onderscheid
gemaakt tussen Speedelecs of elektrische
fietsen, want sommige ongevallen kunnen
misschien ook te wijten zijn aan niet aangepaste snelheid. Bij auto’s kan dat al vlug
vastgesteld worden, maar bij fietsers is dat
een andere zaak.

8
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Verkeersveiligheid, en dat mag de slotnoot zijn, is een verantwoordelijkheid van
alle weggebruikers. Aangepaste snelheid
en respecteren van de voorrangregels is
voor iedereen belangrijk. En dat op de
drukke wegen meer ongevallen plaatshebben is een uitgemaakte zaak. Het is
wel spijtig om vast te stellen dat precies
op die drukke wegen het verkeer verder
zal toenemen als het wijkcirculatieplan
van de wijk Dampoort (inbegrepen SintAmandsberg) en Oud Gentbrugge zullen
worden ingevoerd. Anneleen Van Bossuyt
die ons de cijfers bezorgde ziet daarin dus
een bedreiging die voorlopig nog wordt
weggewuifd. Tja de toekomst zal het uitwijzen, wij houden ons hart vast als het
straks misloopt. Een knip hier en daar gaat
niet dé oplossing zijn, wel dé oorzaak.
Want dan zullen de gevaarlijke wegen
nog drukker bereden worden. Het zijn de
drukste wegen die het gevaarlijkst zijn zo
blijkt uit alle info. Dat negeren gaat een
zware denkfout zijn.
En wij hebben een telling gedaan van de
auto’s en fietsers op en rond Gentbruggebrug. De cijfers zijn voor een volgende
keer maar het is er echt druk ook buiten
de spitsuren. En we hebben manueel geteld. Als zelfs de helft van dat verkeer daar
weg moet ontstaan elders zeker enorme
problemen. – (D.D.)

D
Maandag

Dranken

GOOSSENS
Goedlevenstraat 124 9041 Oostakker
tel. 09/251 06 27 fax. 09/259 02 57
www.drankengoossens.be
info@drankengoossens.be

Dinsdag

! ! ! 09:00 - 12:30

Woensdag Donderdag
en

www.karo-wijnen.be

Vrijdag

Zaterdag
09:00 - 13:00

13:30 - 18:00 ! ! !

>> Ruime private parking <<
Kwaliteit - Service
Groot assortiment
Klantvriendelijke aanpak
Geen gedoe met leeggoedautomaat
>> Op verzoek, hulp bij lossen en laden <<
Wegwijs Noord - April 2021
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Ongevallen per straat opgesomd
In de laatste drie jaar werden door de politie van Gent alle ongevallen genoteerd in
de wijken Dampoort (Sint-Amandsberg) en Oud-Gentbrugge. Er waren alles bij elkaar
geteld 274 ongevallen in totaal. Voor de straten met de meeste ongevallen was dat
als volgt: Adolf Baeyensstraat 5, Antwerpenplein 16, Antwerpsesteenweg 12, Brusselsesteenweg 7, Dendermondsesteenweg 43, Engelstraat 5, Gentbruggestraat 18, Koopvaardijlaan 5, Land van Waaslaan 28, Oktrooiplein 16, Pilorijnstraat 6. In de andere
straten waren er duidelijk minder of eerder occasionele ongevallen. Er zijn straten waar
op drie jaar tijd geen ongevallen gebeurden: Bouwmeesterstraat, Scheldestraat, Nekkersvijverstraat, Krekelberg e.a. Maar dat is wellicht ook niet abnormaal omdat daar
weinig verkeer is. – (D.D.)

DEN ARGOS

Antwerpsesteenweg 550
9040 Sint-Amandsberg
Tel. 09/228 19 38

BILJARTZAAL met verschillende clubs
9 CARAMBOLES - 1 ARTISTIEK BILJART
Snacks en belegde broodjes: ook om mee te nemen
DINSDAG
OPEN: ma, woe, do, vr: 10u00-01u00
GESLOTEN
zaterdag: 09u30-01u00 - Zondag: 09u30-18u00

Nieuws (speciale verjaardag,
jubileum, viergeslacht, feestactiviteit...)
in uw vereniging of familie,
stuur het gerust naar de redactie
van Wegwijs: info@dewegwijs.be of
bel ons: 0478-97 87 11. - Redactie.

Hier worden je voeten verwend
en loop je nadien
vol energie op wolkjes

Sarah De Reu
gespecialiseerde Pedicure
Voetreflexologie
Scheldelaan 13
9070 Destelbergen
0493 13 81 88
www.sarahdereu.be
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Drie weken
verkeershinder aan
Dampoort
Door nutswerken in de buurt van de
Dampoort zal er vanaf 29 maart tot
en met vrijdag 16 april verkeershinder zijn in de buurt van de Dampoort.
In die periode vernieuwt Proximus de
leidingen voor telecommunicatie ter
hoogte van de parking voor het station Gent-Dampoort, op het Oktrooiplein en de Kleindokkaai. Gedurende
3 weken zal er een verminderd aantal rijstroken beschikbaar zijn voor
het gemotoriseerd verkeer. Fietsers
worden omgeleid.
Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, worden
de werken deels in de paasvakantie
uitgevoerd. De werken komen er in
aanloop naar twee jaar intensieve
wegen- en rioleringswerken aan de
Gentse Dampoort.
Om deze werken te kunnen uitvoeren moet op verschillende locaties
een deel van de rijweg, het voetpad
en het fietspad ingenomen worden.
– (D.D.)
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Een 1 aprilgrap of … ?
Toen pastoor Arthur Druez van de Heilig Hartparochie te Sint-Amandsberg
op donderdag 1 april 1954 op een bepaald moment in zijn kerk kwam,
merkte hij plots twee schilderijen op die voordien niet in het gebouw
hingen. Hij had geen idee waar die vandaan kwamen. Hij polste zijn
onderpastoors en de leden van de kerkfabriek, maar niemand wist van
iets. Men wilde uiteindelijk het zaakje stilhouden omdat men vreesde het
slachtoffer te zijn geworden van een 1 aprilgrap.
Uiteindelijk deed het 1950 woonden ze tijdelijk in bij zijn dochverhaal toch de ron- ter uit zijn eerste huwelijk, Simonne, aan de
de in de Werkmans- Zwijnaardsesteenweg 67 te Gent. In 1952
kring en werd het al vestigde hij zich met zijn echtgenote aan
snel duidelijk dat het de Wolterslaan 112 te Gent. Oscar overleed
hier niet om een grap, op 24 september 1963 in het Gentse Bijloke
maar om een gift ging ziekenhuis. Zijn echtgenote Palmyre overvan mede-parochiaan leed op 23 januari 1964 te Zwijnaarde. Osen kunstschilder Oscar car Colman had drie dochters: Germaine,
Colman. Iedereen wist Simonne en Fernande. Hij was goed bedat Colman niet om vriend geweest met pastoor Camiel Van
Oscar Colman
grap verlegen zat en der Wee van Destelbergen en onderpastoor
circa 1930.
dat hij door zijn stie- Louis Schuerman van de Heilig Hartparokeme schenking nu net op 1 april te laten chie te Sint-Amandsberg.
doorgaan, toch wel een bijbedoeling moet Oscar Colman begon pas op latere leeftijd te
hebben gehad. De pastoor en de kerkfa- schilderen. Hij schilderde vooral landschapbriek lieten hem op 9 juli 1954 weten dat pen, boerderijen, composities en genreze hem bedankten en na rijp beraad de stukken. Hij ontwikkelde een eigen stijl die
schenking aanvaardden en ze op de door aanleunde bij de tweede Latemse School. In
hem gekozen plaats in de kerk zouden la- gans zijn carrière stelde hij slechts één keer
ten hangen.
tentoon. Deze tentoonstelling kwam er op
Oscar Colman werd geboren te Sint- aandringen van Albert Servaes en ging in
Amandsberg op 14 november 1893 en 1952 door in zaal Pan aan de Kortemeer te
huwde te Nazareth met de aldaar op 10 de- Gent. In 2005 organiseerde de kerkfabriek
cember 1892 geboren Anna Den Dooven. van het Heilig Hart samen met de HeemZe gingen in Destelbergen wonen in villa kundige Kring De Oost-Oudburg en met
Onze Rust aan de Dendermondesteenweg pater Raymond Van Wassenhove als curator
339 rechtover de Zenderstraat. Hij was lijs- een overzichtstentoonstelling met het werk
tenmaker van beroep en had
zijn atelier aan de Dendermondesteenweg 28 te Destelbergen
Schilderij Aanbidding
schuin rechtover de Lossystraat.
in de kerststal
In zijn bedrijf stelde hij circa 40
mensen te werk.
Nadat zijn echtgenote op 18
januari 1935 te Destelbergen
was overleden liet hij zijn bedrijf over en verhuisde hij naar
Sint-Martens-Latem. Daar werd
hij vriend aan huis bij Albert
Servaes en Evarist De Buck.
Hij hertrouwde met de op 23
mei 1896 te Gent geboren Palmyre Lassaire. Begin de jaren
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bvba

aalinterieur 2020

Winnaar Schrijnwerk Awards tot

kimvlerick@skynet.be -

www.kimvlerick.be - 0498 33 92 09

VOLG ONS OP

van Oscar Colman in de Heilig
Hartkerk
Het eerste schilderij (140 x
Schilderij De Kruisafneming
120 cm) stelt de Aanbidding
in de kerststal voor. Centraal
op het schilderij is het pas geboren kind op de schoot van
Maria afgebeeld. Die centrale compositie is extra belicht.
In totaal zijn er 14 personen
voorgesteld. Zij bevinden zich
in de stal waar Jezus geboren
is.
Het tweede schilderij (140 x
120 cm) stelt de Kruisafneming voor. Het dode lichaam
van Jezus is van het kruis genomen en in de schoot van
zijn moeder Maria gelegd.
Herkenbare Bijbelse figuren
zijn: Jozef van Arimatea, Maria Magdalena en de evangelist Johannes. Daaromheen
staan en knielen nog enkele figuren. Het ge- Beide schilderijen worden sedert 2018 bebeuren speelt zich af op het kruispunt van waard in het DSMG (Documentatiecentrum
twee wegen. Daar staat het kruis. Golgotha voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseis hier geen berg maar een open vlakte er- ling) gevestigd in het Groot-Begijnhof.
gens in Vlaanderen. Hoewel het geheel vrij
donker is worden de warme kleuren van de Frederik Vanderstraeten
kledij van alle figuren en van de roodbruin Documentatiecentrum voor
verlichte hemel geaccentueerd door het ver- Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling
blindende paaslicht dat van achter de hori- Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
zon omhoog schiet.
Wegwijs Noord - April 2021
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Corona houdt Café Westveld bezig!
Nadine, uitbaatster van “Café Westveld” blijft niet bij de pakken zitten
tijdens deze tweede verplichte lockdown voor de horeca. Ze heeft heel
wat ideetjes waar ze zich mee bezighoudt.
Zo gaat ze 5 dagen per week wandelen
met 2 vrienden, Rozemie en Dirk met zijn
hond Tommy. Ze starten telkens om 13.30u
aan het café voor een wandeling van 4 tot
7 km, afhankelijk van hun agenda, het
weer en “de goesting”. Ze gebruiken de
app “Walk tracker” om hun wandelingen
bij te houden. Zo hebben ze al een 10-tal
verschillende routes in de omgeving. Vaak
ontdekten ze mooie plekjes in eigen buurt
die ze niet kenden of gingen ze eens een
villa/kasteeltje van iets dichter bij bekijken.
Maar naast deze activiteit is Nadine ook
volop aan het knutselen geslagen. Zo
maakt ze leuke mondmaskers, sfeerverlichting uit pvc-buizen of lege wijnflessen,
kaartjes, enz.…. Ze maakt dit alles vooral
om haar tijd te vullen en wat ze verkoopt
aan vrienden en kennissen, doet ze aan de
prijs van het materiaal. Haar tijd die ze erin steekt wil ze niet rekenen.
Hoewel ze een extraatje wel zou kunnen
gebruiken in deze moeilijke tijden. Net als
vele zelfstandigen gaan de spaarcenten
er momenteel vlotjes vandoor om de vaste kosten te kunnen blijven betalen. Maar
ze blijft het positief bekijken en duimt allicht ook opnieuw om open te kunnen op
1 mei. Ondertussen heeft ze ook af en toe
contact met enkele collega
café uitbaatsters zoals Ingrid (café Colombo) en Kelly (Nenuphar) om eens hun
hart bij elkaar luchten.
Tekst: Ulrike Buyle
Foto’s: Dirk De Bourderé

M

Specialist

MD - CHAUFFAGE - MIKE DOBBELS
Tel. 09 229 29 47 - Burgstraat 68 • 9070 Destelbergen - mdchauffage@telenet.be

Gratis
prijsofferte

CV EN SANITAIR - ZONNEBOILERS - VLOERVERWARMING - SANITAIRE TOESTELLEN EN LEIDINGEN - NIEUWBOUW EN RENOVATIE - ONDERHOUD MAZOUT- EN GASKETELS

14

Wegwijs Noord - April 2021

Mooi zijn doet geen zeer
Hebt u last van insnijdende bh bandjes of doen uw bh beugels pijn?
Spring dan vrijblijvend binnen bij Vijgeblad en laat ons helpen. Dan
zoeken we samen een beter passende bh die comfortabel zit en waar
u zich op-en-top vrouw in voelt. Kom nu langs in onze winkel en ontdek
de nieuwe lentecollectie.
Specialiteit: lingerie en badmode in grote cupmaten

DESTELBERGEN • Dendermondesteenweg 488 • Tel. 09/228 30 98
OPEN: DI-ZA 9U30-12U / 13U30-18U. GESLOTEN: ZO-MA.

Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be
Wegwijs Noord - April 2021

15

BBC Falco Gent

Alle ogen gericht op volgende competitie
Basketbalclub Falco Gent, met thuishaven in de sporthal van het SintJanscollege aan de Heivelstraat en sporthal Rozebroeken in SintAmandsberg is ondanks de coronapandemie niet blijven stilzitten.
“We hopen hier allemaal dat er perspectief komt, en daar
bereiden we ons ook
op voor” zegt erevoorzitter en bestuurslid Luk Lefever
die bereid was voor
een heuse babbel.
“Onze club, gesticht
in 1965 op het SintJan
Berchmanscollege blijft ondanks
een bijzonder zwaar
jaar ook na 56 jaar
steeds maar groeien. Zo werd recent
nog een Falco-jeugdwerking opgestart in
Lochristi. Sedert vele
BBC Falco heeft er nu een
jaren is een kwalita- mooi clubhuis bij in de
tieve jeugdopleiding Heiveldstraat. (D.D.)
onze core business
die fel gewaardeerd
wordt in heel Vlaanderen. We zijn dus
vooral een opleidingsclub geworden,
waarin we jongeren
(jongens en meisjes)
helpen om op elk
niveau sterke vooruitgang te boeken
in hun geliefkoosde sport. We streven
naar het hoogste niveau bij de jeugd
(niveau 1). Elk jaar
onze betere jongeren kunnen afleveren
bij ons fanionteam of bij een hoger spelende club blijft een van onze voornaamste doelstellingen. Falco is bovendien een
totaalplaatje want in onze club is er naast
een uitgebreide jeugdwerking ook plaats
voor recreatief basketbal, een G ploeg én
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Een jeugdtraining met coach
Martijn Dewulf. (D.D.)

een Rolstoelbasketbalploeg”, vertelt Luk.
Jammer genoeg doet Corona ook de club
zowel op sportief als financiëel vlak veel
pijn. Maar ze hebben de voorbije twaalf
maanden alles in het werk gesteld om de
werking zo goed als mogelijk te waarborgen. Op die manier konden diverse spe-

lersgroepen toch maximaal trainen en
spelen, en daar zijn ze best fier op.
Zijn er vooruitzichten? “Wij mikken nu
al een hele tijd op het komende nieuw
seizoen wat normaliter start in augustus 2021. Onze trainers zorgen alvast
dat de voorbereidingen vrij vlot kunnen
verlopen, zowel wat betreft onze senioresploegen A, B, C en D als onze talrijke
jeugdploegen. Wat ons A-team betreft
(3e nationale ofte de Top Division Two) en
ons B-team (2e Landelijke) daarvan zijn de
samenstellingen intussen zo goed als afgerond”.
Via sportief manager Pat Gevaert kregen
we ook de samenstelling van de fanionploeg voor volgend seizoen. De Falco-Aploeg zal er als volgt uit zien: Dries Lioen,

Thibaut Platteeuw en Thomas Meireman
vormen de guards; Harm Loontiens (Kortrijk), Arne Van Laer en Thomas Foucart
(de captain blijft nog een jaartje) zijn de
forwards; Matthew Depondt, Bart Samaey (Asse Ternat) en Robbe Van den
Bossche zijn de centers. De ploeg zal zeker worden aangevuld met liefst drie
jeugdspelers. Coaches voor deze relatief
jonge ploeg zijn Dimitri Ongenaet en Jeffrey Brown.
Falco-B wordt vooral een jong maar beloftevol team, waarbij skipper Stef Feyers
ondanks interesse van andere ploegen alsnog besloten heeft Falco trouw te blijven.
Het team zal dus vooral uit jonge maar eigen spelers bestaan: Stef Feyers, J.J. Lincoln, Jonas Cornelis, Jens Coppens, Quint
Wegwijs Noord - April 2021
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Het clubhuis-kantine van
BBC Falco moet nog officieel
geopend worden, maar ziet er
fraai uit. (D.D.)

Desmet, Arne De Winne, Quinten Praet,
Lucas Cleymaet, Jari Ghyssens, en de ‘rookies’ Jorre De Wilde, Matija Nedovic, Ashley Marsh en nog enkele jongeren die hun
kans zeker moeten kunnen afdwingen.
Deze ploeg moest in staat zijn om ook op
landelijk niveau (2e Landelijke) een behoorlijk resultaat neer te zetten, coach is
ook nu de ervaren Alain De Clippel.
Beide ploegen staan te popelen van ongeduld om het voorbije dode seizoen vlug
te vergeten. Met de gemotiveerde headcoach Dimitri Ongenaet en de assistentcoach Jeffrey Brown moet de fanionploeg
volgende competitie opnieuw kunnen
uitgroeien tot een van de smaakmakers in
3e Nationale.
De C-ploeg (in 2e provinciale) is uitsluitend
samengesteld uit jeugdspelers en kan opnieuw onder leiding van coach Lander
Hellebosch in een seniorenreeks heel wat
bijleren in het vooropgestelde jeugdtraject. Voorts is er ook nog de D-ploeg (3e
Provinciale). Die promoveerde vorig seizoen van 4e naar 3e provinciale en vertegenwoordigt de club in de recreatieve
reeksen. Onder leiding van coach Martijn
Dewulf mikken ze op een meer dan aangenaam seizoen in de middenmoot. Al
kunnen ze vermoedelijk ook wel voor een
verrassing zorgen.
In de maanden mei en juni pakt Falco uit
met de werving van nieuwe spelertjes, geboren in 2012-2017 om te komen testen
in het Sint Janscollege en in de afdeling
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in Lochristi.
De club heeft intussen ook extrasportief
niet stilgezeten want er werd een nieuw
clubhuis gebouwd, dat zeker opengaat
van zodra dat mogelijk wordt en ook de
horeca mag opengaan. Dat clubhuis was
mogelijk dank zij de steun van de stad
Gent en ligt vlak naast de sporthal van
het Sint Janscollege. BBC Falco steekt niet
weg dat het mikt op een seizoen waarin alles weer als voorheen kan verlopen,
want met een kas zonder inkomsten is het
altijd moeilijk werken. Het clubhuis-kantine is dus van levensbelang voor BBC Falco
Gent. – (D.D.)

TOREN |

98% VERKOCHT

PALAZZO I

UITVERKOCHT

BEZOEKDAG VRIJDAG 26 MAART - VAN 10-17 UUR
Ontvangst ter plaatse: Stapelplein 80, Gent. Maak nu uw afspraak.

APPARTEMENTEN MET 3 SLAAPKAMERS OP TOPLOCATIE
Lichtrijke appartementen met ruime terrassen en uniek uitzicht
Het Stapelplein maakt deel uit van het grootste stadsvernieuwingsproject van Gent,
met maximale meerwaarde en optimale huurgarantie tot gevolg.
Laat deze opportuniteit niet liggen!
Verwachte oplevering in het voorjaar van 2021. Bezoek ons modelappartement op afspraak.

TE KOOP: LAATSTE APPARTEMENTEN MET UNIEK UITZICHT
OVER DE SCHEEPSDOKKEN EN GENTSE SKYLINE
VERLAAGD
BTW-TARIEF

6%

MOGELIJK

Wonen in Gent, tussen water en groen.

09 321 03 00 - WWW. STAPELPLEIN.BE

RESIDENTIE EONO
GENT – NOENDRIES

LAATSTE 2
WONINGEN!

LICHTRIJKE GEZINSWONINGEN IN CENTRUM GENT
> Centrumligging in het bruisende Gent, gegeerde wijk nabij UZ Gent en uitvalswegen
> Halfopen gezinswoning met drie slaapkamers
> Gezinswoning met drie slaapkamers en praktijkruimte met wachtzaal
> Moderne, open architectuur en grote raampartijen
> Energiezuinig: maximum E-peil E40 en zonnepanelen op elke woning
> Groen zicht over de stadstuinen
> VERWACHTE OPLEVERING: VOORJAAR 2021

09 321 03 00

www.acasa.be
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Provinciale politieschool als opstap
naar maatschappelijke zorg…
De Oost-Vlaamse PAULO-politieschool aan de Sprendonkstraat in
Mendonk blijft het goed doen. Aan de recente infodag namen zo’n 1.300
gegadigden deel. Door de coronabeperkingen gebeurde dat virtueel.
Provinciaal gedeputeerde Kurt Moens (N-VA) beklemtoonde het belang
en de noodzaak van een gedegen en grensverleggende politieopleiding.
PAULO-Politieopleiding - het vroegere
OPAC - is sinds 1989 omgevormd tot het
centrum voor de politieopleidingen in de
provincie Oost-Vlaanderen. De polyvalente
school is erkend door Binnenlandse Zaken
en is één van de tien opleidingscentra in
België. De onderwijsinstelling organiseert
de basisopleiding voor agent, inspecteur
of hoofdinspecteur. En biedt ook voortgezette en functionele opleiding aan voor
het operationeel kader. Net als gecertificeerde opleidingen voor het operationeel
en administratief-logistiek korps. PAULOPolitieopleiding wil voorts de politieoverheden mee ondersteunen in domeinen
als personeelsbeleid (human resources),
competentiemanagement, selectie, evaluatie en vorming. De Oost-Vlaamse politieacademie werd in 1987 opgericht als
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vzw. Het vroegere opleidingscentrum van
de stad Gent en de provinciale leergangen
voor het brevet van politieofficier werden
daartoe gefusioneerd. Op 1 juli 2015 werd
de politieschool geïntegreerd binnen het
provinciebestuur. Een belangrijk gedeelte van de werkingsmiddelen bestaat uit
een jaarlijkse bijdrage van de politiezones.

Voor het overige wordt de werking gefinancierd met subsidies van de provincie
en de overheid. Ook politiezones die geen
lid zijn of andere overheidsdiensten kunnen cursisten laten deelnemen of specifieke opleidingsprogramma’s aanvragen. Die
betalen dan zelf een opleidingstarief. De
beleidslijnen voor de politieopleiding worden voorbereid door de directie onderwijs
en vorming van de provincie en de bevoegde gedeputeerde. De provincieraad
dient aansluitend de gemaakte afspraken

te bekrachtigen. Het Pedagogisch comité
en de Opleidingsraad zijn overlegorganen
die een sturende invloed hebben op het
pedagogisch beleid van de school, in het
bijzonder voor de basisopleidingen.
De vergaderingen zijn heterogeen samengesteld, zodat alle betrokken partners inspraak krijgen en transparant zicht
hebben op het gevoerde beleid. Ook vertegenwoordigers van de aspiranten zijn
in dat comité vertegenwoordigd. De werking van het departement onderwijs en de
Wegwijs Noord - April 2021
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invulling van het leerprogramma steunt
op de afspraken die worden gemaakt tijdens de clustervergaderingen. Daarin komen de opleidings- respectievelijk de
clustercoördinator en de gastdocenten geregeld samen. Opleidingsdirecteur is vandaag Pascal Vandenhole.
Digitale infodag
Zo’n 1.300 geïnteresseerden namen recent deel aan de jaarlijkse infodag. Dat
gebeurt traditioneel middels een fysieke
ontmoeting, persoonlijke informatie en
duiding én demonstratietoestanden. Dit
keer niet dus wegens coronabeperkingen.
Vorig jaar lokte het initiatief nog 1.500
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gegadigden. Toch was gedeputeerde Kurt
Moens best gelukkig met de onverwacht
goed beklante virtuele kennismaking. Ook
al is het origineel nog altijd beter dan de
kopie. “Dankzij de creatieve aanpak konden we alweer een pak mensen warm maken voor een job bij de politie. De nood
aan voldoende en goedopgeleide politionele medewerkers is groot. Gezien de
alsmaar toenemende maatschappelijke
wensen en verzuchtingen, ligt de lat bovendien erg hoog. Maar een job bij de
politie, blijft boeiend, is erg gevarieerd
en veelal grensverleggend. Met de mogelijkheid tot doorgroeien, ook in technologisch en innovatief nieuwerwetse
domeinen”. Paulo-Politieopleiding wil dit
jaar - volgens een afgesproken federaal
kader - 160 agenten opleiden. Dat lijkt
veel maar zal nauwelijks of niet volstaan
om de verwachte uitstroom op te vangen.
Kandidaten moeten vooraf solliciteren bij
de politie en selectieproeven afleggen.
Eens die goed doorstaan - slechts zo’n 15
procent slaagt daarin -, wacht de aspiranten een basisopleiding van één jaar. Die
moet de professionele basiscompetenties
bijbrengen die hen moeten toelaten alle
politietaken uit te voeren in het afgebakende domein. Voor een goed begrip, de

aspiranten zijn op dat moment al in dienst
van de politie en worden dus vergoed tijdens hun opleiding. Zo’n 80 à 90 procent
behaalt uiteindelijk ook het diploma. Als
definitieve opstap naar omkaderende
maatschappelijke zorg in een lokale of de
federale politiedienst. De agentenoplei-

ding (hulpkader) en de opleiding beveiligingsagent worden door de Oost-Vlaamse
politieschool niet aangeboden…
Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s Dirk DE BOURDERE

PAULO biedt nog (veel) meer…
De Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden
(PAULO) bundelt vier opleidingen: de bestuurs-, politie-, brandweer- en
de opleiding dringende geneeskundige hulpverlening. De accommodaties
in Mendonk bieden daartoe vele mogelijkheden. Extra renovatie en
uitbreiding is op komst, vooral voor de politieschool.
De site is er tijdens de week en op zaterdagen druk beklant. Heel wat gemeenten
sturen hun medewerkers op cursus en/
of praktische opleiding. Ook bedrijven
kunnen er terecht voor opleidingssessies
brand- en gezondheidspreventie. Vooral
op zaterdag is het er erg levendig. Inzonder als vrijwillige brandweerkorpsen en
ambulancediensten er energiek aan de
slag zijn. De eersten kunnen gebruikmaken van (vuur)containers en gebouwen.
De geneeskundige hulpverlening is wat
minder spectaculair aanwezig maar daar-

om niet minder actief. De politieschool beschikt er o.m. over een pak leslokalen, een
binnen- en buitenschietstand, een drietal
dojo’s voor het aanleren van uiteenlopende technieken, oefenruimtes en een cafetaria. Tegen 2024 komt er een nieuwbouw
- afbraak inbegrepen - met nieuwe leslokalen en in de kelder twee schietstanden
met vier respectievelijk acht banen. De
provincie plant daartoe een investering
van 10,5 miljoen euro. Met finale afwerking begin 2024…
Eric VAN LAECKE
Wegwijs Noord - April 2021
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Boerenmarkt
“De Toekomst”

ADVERTENTIE
IN WEGWIJS ?

Elke zaterdag
van 9u tot 12u

Jan Callebert

Pleintje: hoek van
Halvemaanstraat/Spijkstraat

info@dewegwijs.be
of 0478 97 87 11

Rechtstreekse verkoop
van producent naar
consument
aan eerlijke prijzen !

saties
info & reali

Evergem
Merelbeke

DAKGOOT LEKT ?
FRANK KOMT DIRECT !
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09 357 43 49
09 223 64 00

Balletschool zoekt
dansleerkrachten
Voor het schooljaar 2021-2022 is Balletschool An Van den Broeck (Destelbergen)
op zoek naar nieuwe dansleerkrachten
voor donderdag en zondag. In toegankelijke dansstijlen.
Specifiek zoekt men mensen met een hippe dansstijl. De persoonlijkheid van de docent staat boven de dansstijl. Die kunnen
variëren van modern, jazz, funky jazz, disco, rock ’n roll, ballroom, tango, Spaanse
dans… We denken op lange termijn.
Een dansleerkracht die in zichzelf wil investeren met pedagogisch inzicht moet ervoor zorgen dat leerlingen kunnen groeien en veel dansplezier hebben.
Doelgroepen: kinderen vanaf 8 jaar, adolescenten, volwassenen. Lesdagen: donderdag 17-22 uur, zondag 9-12 uur
Bij interesse, contacteer An Van den
Broeck, 0477-39 71 74 of stuur uw CV naar
an@balletschool-anvandenbroeck.be

Word ik je
administratieve partner op maat?
Je doet je administratie zelf…
Maar dat ligt je niet.
Het eist te veel van je kostbare tijd op.
Geen nood!
Jouw administratie is bij mij in goede handen.
Waar en wanneer je mijn hulp nodig hebt.
Ook tijdelijk.
• Vriendelijke en eerlijke freelancer
• Open en snelle communicatie
• Nauwkeurig, tactvol, stipt en discreet
Jij krijgt meer tijd om te doen wat je graag doet.
Ik ben blij om je te kunnen helpen.
Neem nu contact op met
Myriam De Reu
Jarenlange boekhoudkundige ervaring
0475 54 89 90 (Destelbergen)
myriamdereu@gmail.com

De laatste schakel voor het 7e viergeslacht!
In de vorige Wegwijs maakten we melding van de komst
van een meisje, om het zevende viergeslacht van overgrootmoeder ‘Beppe’ Suzanna Braekeleirs (87) uit Destelbergen
vol te maken. Je begrijpt de coronatijden waardoor we ze
niet allemaal samen op de foto kunnen krijgen, dat is dus
voor later. Maar de jongste spruit, baby Juna Verhelst (foto)
het kersverse dochtertje van Erika De Coninck en dus de
kleindochter van Bea Schepens is er nu. Schattig toch deze
baby, het twaalfde achterkleinkind van ‘Beppe’ of Suzanna
zoals je wilt. Meteen is het zevende vrouwelijke viergeslacht
rond. Een unicum in Destelbergen. – (D.D.)
HUMOR

Boer Kamiel
en zijn spruiten
1960. Op een herfstdag wil Boer Kamiel met
paard en kar de grens over van België naar
Nederland. Zijn kar is geladen met 1000 kilo
spruiten. De Nederlandse douanier wil Kamiel een loer draaien.

“Dag Kamiel, als je vandaag over de grens
wil, moet je een extraatje doen. Je zou één
spruit in uw achterwerk moeten steken, pas
dan mag je de grens over”.
Kamiel, braaf als hij is, laat zijn broek zakken
en duwt een spruit in zijn achterste. Daarna
schiet hij in een ferme lachbui.
De douanier: “Awel, nog plezant ook”?
Kamiel: “Neen, dat niet, maar ik denk op
mijn buurman, die komt straks met een kar
suikerbieten”…
Wegwijs Noord - April 2021
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De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS
0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be
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OOSTAKKERDORP 17, 9041 OOSTAKKER I T 09 251 28 38
OOSTAKKERDORP 17, 9041 WWW.OPTIEKALBRECHT.BE
OOSTAKKER I T 09 251 28 38
WWW.OPTIEKALBRECHT.BE
OPEN: DI-VR 9-12:30U & 14-18U
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ZA 10-12:30U & 14-17U I ZO & MA GESLOTEN
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Documentatiecentrum blikt terug
op halve eeuw heemkundig vrijwilligerswerk…
Over het 57ste jaarboek van Heemkundige Kring ‘De Oost-Oudburg’ kon je al
in vorig nummer lezen. Zoals aangekondigd, blikken we hieronder mee terug
op 50 jaar Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling
(DSMG). Auteur Frederik Vanderstraeten - medewerker aan Wegwijs Noord beschrijft over zo’n tweehonderd bladzijden het wel en wee van deze
eerbiedwaardige en gerespecteerde vereniging. Die tot op vandaag, onze
nieuwshonger over het eigen verleden, mee inzichtelijk gestalte blijft geven…
De online voorstelling n.a.v. het 57ste
jaarboek vatte de essentie van 50 jaar
DSMG gebald samen. We voegen er zelf
nog wat extra inleidend bindmiddel aan
toe. Het initiatief ontstond een halve

eeuw geleden - op 27 september 1970binnen de schoot van de Heemkundige Kring ‘De Oost-Oudburg’ en blijft er
onlosmakelijk aan verbonden. In 1971
kreeg het een eigen bestuur. Eén jaar
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later werd de vereniging omgevormd
tot een aparte vzw. Na het overlijden
van (plaatselijk) taal- en naamkundige Maurits Gysseling werd diens naam
aan het uithangbord toegevoegd. De
man werd destijds bekroond voor zijn
‘Corpus van middelnederlandse teksten tot en met het jaar 1300’ (zie foto’s). De eminente vorser kreeg - op de
grens van Sint-Amandsberg en Oostakker - verdiend een eigen straatnaam.
Aan de leiding ervan kwam o.m. bekend
historisch voortrekker Bert Vervaet. Het
centrum was oorspronkelijk gevestigd in
een vast lokaal van Convent Pius IX aan
het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg. Later verhuisde het naar o.m. de
huidige thuishaven Convent Engelbertus. Nog later stond ook de vertrouwde
Heemkundige en Historische Kring Gent
zijn boeken en documentatiemateriaal
af aan het centrum en werd mee deel
van de vzw. Doorheen de jaren groeide
het DSMG uit tot één van de opmerkelijkste documentatiecentra in Vlaanderen. Zowel qua omvang van de collectie
als op het vlak van het aantal medewerkers. Het is vandaag een ‘volwassen’ in28
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stelling met naam
en faam, gerund
door tientallen vrijwilligers. Zijn geschiedenis is er één
van gestage groei
en een aanhoudend gevecht om
te overleven. Het
huidige toevluchtsoord Convent Engelbertus is niet
alleen een gebouw
vol paperassen, documenten en herinneringen. Het is nog altijd evenzeer een
katalysator van mensen met een dankbare blik op een decennialang verleden. En uiteraard ook op het heden.
Waarbij men voor alles, op vrijwillige
basis nog altijd heel wat tijd en energie blijft steken in het bewaren - en het
wereldkundig maken - van ons (lokaal)
erfgoed. Anders gezegd, de geschiedschrijving over 50 jaar DSMG is ook de
neerslag van hun eigen belangrijke en
specifieke bijdrage die alle waardering
verdient. Al was het maar uit dankbaarheid omdat ze gezamenlijk en onbaat-

Vanaf 2021

30 euro/m2
isolatiepremie

Sierpleister/crepi - steenstrips - isolatie - gevelreiniging - kaleien

Bezoek onze toonzaal of vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55

zuchtig de noodzakelijke en duurzame
zuurstof blijven aanleveren om het vorsers- en inventariswerk verder te zetten.
Om - vanuit een breed perspectief - onze eigen (gekoesterde) heemkunde verder uit te spitten en - niet in het minst
- te laten overleven. Met ‘De Oost-Oudburg’ als herkenbaar decor, zeg maar
Destelbergen-Heusden, Lochristi en
vroegere gemeenten, de Gentse deelgemeenten Sint-Amandsberg, Oostakker,
Desteldonk, Mendonk én de oorspronkelijke Gentse wijken Meulestede en het
Sint-Baafsdorp. In zijn bekende verhalende stijl laat auteur Frederik Vanderstraeten boeiend en leeshongerig een

heemkundige schat aan feiten, herinneringen, bestuurlijke voorvallen en dito figuren de revue passeren. Met een
overzicht van het wel en wee dat elke (culturele) vereniging wel eens kenmerkt en doormaakt. Net zoals op de
(politieke) ontwikkelingen van het moment. Het is ongemeend boeiende literatuur waarin onze eigen leefomgeving
centraal staat. Vanuit de onderscheiden tijdsgewrichten, hangt het ’DSMG
50 jaar jong. Een jubilaris in eigen huis’
bovendien een intrigerend beeld op
over hoe de wereld en de maatschappij in al die tijd zijn veranderd. Ook voor
toekomstige heemkundigen wacht dus
zeer zeker een beklijvende ontdekkingstocht.
Voor de auteur begon
alles in 1970 toen hij
als jong student aan de
Normaalschool,
documentatie zocht over de
gemeente Sint-Amandsberg… Meer info op
www.deoostoudburg.be
en www.dsmg.be.
Eric VAN LAECKE
Wegwijs Noord - April 2021

29

Boerenmarkt H. Hart heeft bestaansrecht verworven
De boerenmarkt in de wijk Dampoort (net naast de H. Hartkerk) werd in 2017 gestart
en heeft nu na vier jaar echt bestaansrecht verworven. Op woendag tussen 11 en 13 uur
zijn er telkens enkele kramen met ruime variatie: vleeswaren, brood, fruit en groenten, soms ook bloemen. De belangstelling is navenant zoals uit de foto blijkt. In SintAmandsberg en de wijk Dampoort dus zijn er twee boerenmarkten. Naast de woensdag
is er ook één in het Woonerf Spijkstraat/Halvemaanstraat op zaterdag. – (©D.D.)

GARAGE VERMEERSCH J. BV
✔ Sinds 1992 zijn wij een familiebedrijf. Bij ons kan u terecht voor herstellingen
aan alle merken, tweedehandswagens & aanhangwagens.
🔘🔘 Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
📞📞 +32 (0)475/73.68.13
💻💻 www.garagejv.be – info@garagejv.be

GARAGE
§ Onderhoud & herstellingen
aan alle merken
§ Aircoservice
§ Technische controle
§ Herstelling glasbreuk
§ Banden & velgen
§ Depannage

TWEEDEHANDSWAGENS

AANHANGWAGENS

Op zoek naar een kwalitatieve
tweedehandswagen?
Dan bent u bij ons aan het juiste
adres.

100% Belgisch #kooplokaal
§
§
§
§
§

Enkel as aanhangwagen
Dubbel as aanhangwagen
Kipper handmatig / elektrisch
Gesloten aanhangwagen
Verkoop & verhuur

BEZOEK ONZE TOONZAAL MET AANHANGWAGENS & TWEEDEHANDSWAGENS.
Garage Vermeersch J. BVBA
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@garagevermeerschj

Aphrodite
Lingerie

www.lingerieaphrodite.be

Dendermondsesteenweg 353
9040 Sint-Amandsberg
09 228 16 64
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UW VERZEKERINGS- en
0890 898 676 PRP GENT
BELEGGINGSPARTNER     

zakenkantoor@vrhverzekert.be

www.vrhverzekert.be

10de Memorial Hanne De Smet
Nadat vorig jaar deze editie werd uitgesteld door corona hopen de organisatoren om in
2021 deze memorial Hanne De Smet toch te kunnen laten doorgaan.
Noteer alvast volgende data in uw agenda:
- Zaterdag 21 augustus 2021 – starten we om 9u00 in EDUGO met 8 TEAMS uit 1ste en
2de NATIONALE dames, met deelname van ons VDK-B team ! (finales voorzien rond 17u00);
- Zondag 22 augustus 2021 – starten we eveneens om 9u00 in EDUGO met 8 TEAMS uit
1ste en 2de PROMO dames, hier nemen onze VDK-C & D dames aan deel; ook de jaarlijkse
deelname van het HDS-team of HANNE DE SMET TEAM is verzekerd – en dit voor de
laatste maal ….   (ook hier voorzien we de finales rond 17u00)
Meer details volgen nog in de komende maanden.
Laat ons vooral duimen dat het dit jaar zeker kan doorgaan.
G.V.D.S.
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GARAGE MARTENS
www.garagemartens.be

Antwerpsesteenweg 59
Lochristi
Tel. (09) 355 01 39
BTW BE 0463 521 923

Een greep uit ons tweedehandsaanbod
Fiat 500 - 1.2i Pop - Met airco

Honda HR-V 1.5i - VTEC Elegance - Als nieuw !

6.490 euro

15.900 euro

69.718 km
05/2013
Benzine
51 kW (69 PK)

34.950 km
03/2017
Benzine
96 kW (131 PK)
Manueel

Fiat 500X - 1.6 Multijet Lounge DCT - Navigatie

Mitsubishi Space Star 1.2i ClearTec Invite (EU6d-TZMP)

15.950 euro

10.490 euro

37.755 km
08/2018
Diesel
85 kW (116 PK)
Automatisch

5.950 km
09/2019
Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

Fiat Ducato met opbouwkast en Navi en Camera

Isuzu D-Max - V Cross - Full option demowagen

21.659 euro

42.990 euro

78.311 km
10/2017
Diesel
96 kW (131 PK)
Manueel

2.850 km
02/2021
Diesel
120 kW (163 PK)
Automatisch

Opel Movano L2-H2 - Met dakdrager en ladder

Fiat 124 Spider 1.4 - Multi Air Lusso

20.449 euro

19.890 euro

49.016 km
05/2018
Benzine
96 kW (131 PK)
Manueel

22.280 km
09/2016
Benzine
103 kW (140 PK)
Manueel

Mitsubishi Outlander 2.4i 4WD PHEV business SDA

Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D Instyle - Full Option - Euro 6

32.800 euro

29.250 euro

11.480 km
02/2020
Elektrisch/Benzine
99 kW (135 PK)
Automatisch

94.602 km
06/2016
Diesel
147 kW (200 PK)
Automatisch
Wegwijs Noord - April 2021

33

Foto: Dirk De Bourderé

Ulrike en Kimberley

Haarstudio Muis,
dé familiekapper
Antwerpsesteenweg 278
9040 Sint-Amandsberg
09/229.24.25

DAMES- HEREN – KINDEREN met coronakapsel…
We mogen je eindelijk
Coronaproef verwelkomen in het kapsalon!
U kan een afspraak vastleggen via de online agenda op
onze website www.haarstudiomuis.be

Brake-out breekt uit in Sint-Amandsberg
Beeld je in: je bent twaalf jaar en je wil kleuterjuf worden of professioneel
danser. Maar dat kan niet… want je hebt een verstandelijke beperking. En
toch is het mogelijk. In Sint-Amandsberg wordt het bewijs geleverd.
KONEKT
Personen met een beperking worden onbewust uitgesloten. Ze krijgen vaak niet
de kans om een actieve rol op te nemen
in de maatschappij. Voluit leven in een inclusieve wereld, dat is waar Konekt voor
gaat. Via vorming, trajecten, dans en sensibilisering versterken we personen met
een beperking en hun netwerk. En zetten
we de samenleving in beweging.
Sinds enige tijd is het hoofdkantoor van
de konekt-group gelokaliseerd in de Lijnmolenstraat 153. De konekt-group bestaat
uit 3 vzw’s: konekt-academy, platform-K
en Brake-out.
Konekt geeft personen met een beperking
het duwtje in de rug om vanuit hun talent
een rol op te nemen in de maatschappij.
Daarnaast versterken ze de vaardigheden
van begeleiders en ondersteuners, gaan
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ze aan de slag met scholen en bedrijven
en zitten rond de tafel met verenigingen
in heel Vlaanderen. Er is bijvoorbeeld een
opleiding als co-begeleider in de kleuterklas of een project “cvo inclusief”, naar inclusief volwassenonderwijs voor mensen
met een beperking.

Platform-K heeft zijn stek gevonden in de Vooruit en begeleidt
jongeren met een beperking die
graag dansen en op het podium
staan.
En dan is er Brake-out voor jongeren tussen 18 en 30 jaar oud met
een cognitieve ondersteuningsnood? Brake-Out is een groepsprogramma van 3 jaar waarin ze
de kans krijgen om hun vleugels
te spreiden en de wereld te ontdekken. Brake-Out verruimt hun
netwerk en gaat samen met de
jongere op zoek naar hun talenten
die kunnen helpen om hun dromen te realiseren. Naarmate het leerprogramma vordert, wordt de begeleiding
individueler.
Brake-Out doe je 2 dagen per week. Er zijn
eerst groepen als pilootproject gestart in
Gent en Leuven, maar ondertussen zijn
er ook groepen in Hasselt, Antwerpen en
Brugge.
De kantoren van Brake-out Gent voor de
laatstejaars zijn sinds enkele maanden op
de Antwerpsesteenweg gevestigd, vlak
achter en boven de “Hopper”winkel van

scouts en gidsen. In Gent is er dus een eerste
lichting die in het 3de jaar van de opleiding
zit. Ik sprak oa. met Juki die me enthousiast
vertelde over het project, de opleiding en
haar vrijwilligerswerk bij natuurpunt, maar
ook in de buurt waar ze regelmatig een uitje met een buurtbewoonster maakt (i.s.m.
“burenvoorbuurt-project) of andere nieuwe buurtprojecten.
Brake-out valt onder het VAPH en de jongere betaalt zelf de opleiding vanuit z’n
rugzakje (maandelijkse vergoeding). Ze
Wegwijs Noord - April 2021
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hebben allemaal ook een “netwerkboekje”, iets als een vriendenboekje, waarin ze
al hun contacten bijhouden.
ACTIVITEITEN
Sinds februari gaan de brake-outers de
eerste maandagnamiddag ploggen in de
buurt. Afspraak om 14u aan het Buurthuis in de Spijkstraat, ze maken een fikse
wandeling langs de straten en verzamelen
ondertussen alle afval die ze vinden. Iedereen die wil kan bij de groep aansluiten om
te helpen.
Sinds maart kan je elke 4° dinsdag van de
maand in het Boer’nBuurthuis (Spijkstraat
149) tussen 10.30 en 13u lekkere verse soep
en koffie halen. Geen vaste prijs, maar iedereen stopt een vrije bijdrage in de pot.
Er is nog zo’n Brake-out bar op dinsdagen
27 april en 25 mei.
Verder wordt er ook samengewerkt met
de mediatheek van de Artveldehogeschool en wordt er gewerkt aan hun eigen Hopper-tuin. Elke dinsdagnamiddag
gaat fotograaf Hilde Braet met 1 jongere
op stap om hen te leren omgaan met het
medium ‘fotografie’. Andere bedrijven of
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verenigingen zijn zeker welkom voor een
gesprek om een jongere als vrijwilliger te
laten meewerken.
Er wordt momenteel ook volop bekeken
hoe ze de jongeren na deze 3-jarige opleiding kunnen opvolgen. Kortom, laten we
in Sint-Amandsberg dit initiatief zeker verder helpen openbloeien.
Tekst : Ulrike Buyle
Foto’s: Dirk De Bourderé en Ulrike

GOBEYN ELECTRO COMFORT
Alle electro,
groot en klein !
Groenstraat 76 – 9041 Oostakker
Tel. 09 251 06 84
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Optiek Madon volledig vernieuwd
Recent werd de optiekzaak ‘Vandorpe’, aan de Antwerpsesteenweg,
volledig vernieuwd. We hadden een gesprek met Mélanie Madon, die er
al meer dan 25 jaar werk en die nu de zaak overneemt…
“Ik herinner het me nog, mijn eerste bril
als 13-jarige! Met m’n mama gingen we
natuurlijk naar optiek Van Coppenolle
op de Antwerpsesteenweg. Ik zie hem
nog staan: meneer Van Coppenolle in zijn
witte kiel, vriendelijk en heel behulpzaam
in de keuze van mijn eerste, voor die tijd
flashy bril.
Een beetje later kwam er een stagiair werken in het kader van zijn 5-jarige opleiding
tot volwaardig optieker. Wim Vandorpe
leerde de stiel, bleef in
dienst en nam de zaak over
van meneer Van Coppenolle, en nee hij was niet diens
zoon. Vanaf 1995 mocht
Mélanie Madon mij af en
toe helpen aan een nieuwe
bril. Ik kende de familie
Vandorpe ook persoonlijk
en Wim was in alles heel
secure en dus een top leermeester voor Melanie die
door klanten op haar beurt

38

Wegwijs Noord - April 2021

beschouwd werd als zijn, dochter, vrouw
of zus. Toen verhuisde de winkel naar het
oude BBL-kantoor, even verder op de Antwerpsesteenweg. Het werd een sobere,
strakke inrichting ‘à la Wim’.
Ik bleef trouw langsgaan voor een nieuwe
bril, evenals de rest van mijn familie. Ook
mijn zonen vonden Mélanie een “toffe
madam” om hen bij hun keuze te helpen.
Toen Wim besloot te stoppen was ik maar
wat blij dat Mélanie de winkel verder zou
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zetten en daar verscheen plots haar jongere zus Maud ten tonele. Maud had ook
al enkele jaren dienst op haar palmares bij
een optieker in Knokke en bleek al gauw
een even “zotte doos” te zijn als haar zus.
Hoewel het in het begin even wennen was
eer ze elkaar perfect aanvulden en elk hun
eigen aanpak naar de klanten toe vonden.
Nee, echt “twee wijze madammen met
’n hoek af” die altijd even vriendelijk zijn
en klaar voor ‘n toffe babbel, waar we elkaar ook ontmoeten: met de hond op de
losloopweide, in de fitness, op een evenement of vergadering in Sint-Amandsberg,… En kijk, vanavond had ik weer zo’n
super babbel via de videochat. Ik feliciteerde de Madontjes met hun vernieuwde
interieur dat er kwam dankzij binnenhuisarchitect Danny De Bruyne van ‘Huiswerk’
(Schoolstraat). Het nieuwe logo werd dan
weer bedacht door Wim De Dobbeleer,
een vriend en graficus. De nieuwe look

straalt huiselijkheid uit met
ronde tafel, tapijt, zeteltjes,
planten en de altijd aanwezige honden. Ook mijn hond
mocht al eens in het park spelen met Vito
(uit Spanje) en Brio (uit Italië), beiden geadopteerde schatten die de klanten kwispelend welkom heten in de zaak.
Wat ik schitterend vind is dat ze nu ook
Laïs als stagiaire en binnenkort vast in
dienst hebben. Zij is van De Pinte, hetgeen
een beetje Oost-Vlaamse cultuur in hun
West-Vlaamse wereld brengt. Daarnaast is
zij als jongste de ‘social media manager’
onder deze ladies.
Af en toe helpt ook Broos (flexi job) mee
voor de verkoop op drukke dagen. Zijn
hoofdberoep is nachtverpleger in AZ SintLucas, wat natuurlijk grappig is als je hem
plots op de spoedafdeling tegenkomt.
Hoe tof kan het zijn als je wegens Corona geen heropening kan vieren, maar de
klanten spontaan een bloemetje of een
flesje meebrengen… Ik stelde voor om op
een zonnige middag te komen ‘voorproeven’.”
Ik kan jullie alleen maar aanraden een kijkje te gaan nemen bij
Madon en doe ze vele groetjes
van mij!
Tekst: Ulrike Buyle
Foto’s: Dirk De Bourderé

OPTIEK MADON
Antwerpsesteenweg 382
9040 Sint Amandsberg
Van maandag tot zaterdag
09.00-12.00 en 13.30-18.00
T. 09 228 42 50
info@optiekvandorpe.be
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Herinrichting Schuurstraat lokt heftige reacties uit

Opnieuw gaan 12 parkeerplaatsen verloren…
Onlangs werd door het Gentse schepencollege beslist dat in het najaar
nog een kruispunt op Sint-Amandsberg wordt aangepakt. De rotonde
in de Schuurstraat is een onoverzichtelijk kruispunt en wordt volledig
heraangelegd. Maar wel op typisch ‘Gentse’ manier…
Dit rondpunt is niet ontworpen naar de
normen van vandaag en wordt door velen
als een verkeersonveilig punt ervaren. Op
het moment dat onze huisfotograaf Dirk
de foto’s van het kruispunt vastlegde, zag
hij al enkele zware overtredingen op 10
min tijd. Het is inderdaad een gevaarlijk
kruispunt waarbij het rondgaande verkeer
niet altijd toegepast wordt, zelfs bussen
durven heel af en toe eens verkeerd afdraaien. Gelukkig gebeurde er nog nooit
een dodelijk ongeval, vooral blikschade of
een lichte aanrijding.
Deze toestand wordt nu aangepakt en er
wordt grondig ingegrepen om het kruispunt ‘veiliger’ te maken. Zoals we gewoon
zijn in Gent was er echter GEEN voorafgaande consultatie van de bewoners van
het huidige rondpunt, ze kregen via een infobrief (een simpel A4-tje) toelichting van

de geplande aanpassingen. Voor dit project
is geen omgevingsvergunning nodig.
De Stad Gent wenst de rotonde dus veiliger in te richten. Fluvius wil de elektriciteitscabine, die zich nu in het midden
van de rotonde bevindt, vernieuwen. Dit
is een uitgelezen moment om de nieuwe
Wegwijs Noord - April 2021
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elektriciteitscabine op een andere plaats te
bouwen. De elektriciteitscabine wordt zo
ingepland dat ze naast een oprit komt te
liggen en zo kan de oude cabine in dienst
blijven tot de nieuwe in gebruik komt, wat
de werken veel minder complex maakt.
BUSLIJNEN
De Lijn voorziet andere routes van hun
busnet en ook hiermee zal rekening gehouden worden bij de herinrichting. De
bus, komende uit de Schuurstraat vanaf
het Westveld, zal bijvoorbeeld enkel nog
de Kleine Schuurstraat inrijden. Hierdoor
kan de hoek met de Schuurstraat (richting
school) veel haakser en scherper uitgevoerd
worden. Het kruispunt zelf wordt veel compacter gemaakt en er wordt geen rotonde
meer voorzien.
De voetpaden worden in de Vriendschapstraat en de Schuurstraat uitgestulpt aan
de zebrapaden zodat de oversteekbewegingen voor de voetgangers veel korter en
veiliger worden. Er wordt ook blindengeleiding voorzien aan deze oversteken.  
Het statuut zone 30 en de dubbele rijrichting blijft overal behouden. Door het smaller
maken van het kruispunt kan een heel stuk
openbaar domein groener gemaakt worden.

Wat wel opvalt, is dat de veiligheid voor
voetgangers primeert, maar wat met fietsers? Er zijn geen parkeerplaatsen voor fietsers voorzien want die zijn er nu ook niet.
Heel gek is wel dat er op de plannen geen
fietspaden of fietssuggestiestroken te vinden zijn, terwijl dit toch een scholenbuurt is
met veel fietsverkeer. Het verharde straatoppervlak wordt zowat gehalveerd, zonder
aandacht voor de fietsers. Dit terwijl het
‘groen’ gedeelte wordt uitgebreid van ongeveer 50 m2 tot meer dan 1.000 m2.
De werken voor de nutsvoorzieningen zijn
gepland in oktober en november 2021. De
aanleg van het nieuwe kruispunt zelf zal
pas einde 2022 starten.
12 PARKEERPLAATSEN
VERDWIJNEN
In de buurt sneuvelen dan wel
weer minstens 12 parkeerplaatsen, en volgens sommige bewoners zullen het er zelfs meer
zijn! De getroffen inwoners
zullen hun wagen dus ‘elders’
kwijt moeten in de omgeving.
Slagerij Brouckaert in de buurt
bekijkt dit wel met een bang
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hart. Zullen zijn klanten in de toekomst
nog voor de deur kunnen parkeren of zal
hij klanten verliezen? Hij nam de zaak pas
sinds 2012 over van de familie Wulteputte
en zou het erg vinden dat deze werken of
misschien in een volgende fase heraanleg
van de omliggende straten zijn zaak zouden benadelen door een te kort aan parkeerruimte. En dan spreken we niet over
de maandenlange hinder (en minder klanten) tijdens de periode van de werken…
De bewoners met een strikt noodzakelijke
oprit hoeven niets te vrezen, maar de rijwoningen kunnen hun parkeerplaats verliezen na de werken.
Nu komen bewoners van de Vriendschapstraat en Kleine Schuurstraat hun auto’s
al parkeren in de Schuurstraat, bij gebrek
aan plaatsen. Het wordt er dus zeker niet
beter op! Na gesprekken met enkele bewoners van het rondpunt valt het nijpende gebrek aan parkeerplaatsen op. Deze
plaatsen kunnen volgens hen ook in een
groenzone geïntegreerd worden. Er werd
niet gedacht aan mensen met kleine kinderen of mensen met een beperking die op
het kruispunt kunnen wonen. Moeten die
ook door weer en wind ergens een plaatsje
vinden om hun wagen kwijt te raken? Ook
na de boodschappen even de wagen lossen

zal niet echt meer lukken. Daarvoor worden de vernieuwde straten veel te smal.
Momenteel is er al een tekort aan parkeerruimte in de buurt, ook klanten van de eetgelegenheden op de Antwerpsesteenweg
komen daar vaak parkeren, die zullen in de
toekomst verder moeten uitwijken.
Waar de meeste omwonenden ook voor
vrezen is dat het smaller maken van de
toegang tot het kruispunt gewoon alles
onveiliger zal maken en dit zeker ook voor
fietsers.
(ALWEER) GEEN COMMUNICATIE
De bewoners vinden het vooral heel frustrerend dat er vooraf niet gecommuniceerd
werd over de plannen. Geen enkele omwonende werd om inspraak, tips of opmerkingen gevraagd. Ze lazen het vaak eerst op
social media en kregen pas een week na
de beslissing in de gemeenteraad een ongeadresseerde brief met een beetje informatie en een onduidelijk plannetje in de
bus. Sommigen hebben al geïnformeerd,
maar er is geen mogelijkheid om bezwaar
aan te tekenen of aanpassingen aan te vragen omdat het plan al werd goedgekeurd
door het stadsbestuur.
Is dit weerom typisch voor de nieuwe mentaliteit van de politiek? Beslissingen worden genomen zonder de bevolking te consulteren.
Het zal allicht mooi zijn en het moest veiliger (?) worden, maar het is vooral bang
afwachten voor alle omwonenden wat het
écht zal worden.
Tekst: Ulrike Buyle
Foto’s: Dirk De Bourderé
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Annick Claeys bedacht en realiseerde
de eerste ‘Kattentrimbus’ in België
Annick Claeys vond een gat in de markt. Toen ze voor haar 15 jaar
oude kat een ‘kattentrimster-aan-huis’ zocht, en er geen vond
besloot ze dan maar, na diverse opleidingen, om zelf een mobiele
kattentrimbus in te richten…
Een mailtje van Annick naar onze redactie
was voldoende om eens bij haar langs te
gaan voor een gesprek. Het levensverhaal
van Annick is best boeiend. Na een carrière als projectmanager, en twee burn-outs,
gaf ze haar leven een nieuwe wending. Ze
volgde een opleiding in Veurne, en specialiseerde zich in het buitenland om ‘vachtbesparend’ katten te trimmen op niet-invasieve
wijze. De katten worden niet vastgebonden,
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krijgen speciaal daarvoor
afgestemde
kattentrimmuziek op de achtergrond, en
Annick verdiepte zich ook in ‘aromatherapie’ voor katten.
Tot enkele maanden geleden werkte ze
vooral aan huis en voor enkele dierenartspraktijken in het Gentse.
Door corona-maatregelen en het verbod op
trimmen aan huis besloot ze om haar plan
van een heuse ‘kattentrimbus’ versneld door
te voeren. “De dieren
hebben echt pijn als
ze klitten hebben en
ik kan ze héél goed
helpen, in ideale omstandigheden. In 99%
van de gevallen kan
ik de katten tot rust
brengen, en zonder al
te veel problemen of
stress trimmen”.
De bus is een echt suc-

ces. Tijdig reserveren is de boodschap.
“Ik kan maximum 4 à 5 katten per dag
behandelen, het vraagt ook van mij
veel energetische inspanning, meer
behandelingen doe ik niet op een dag.
Katten voelen immers ook als ikzelf
gespannen ben, en dat wil ik vermijden”.
Je kan Annick bereiken op:
0478-129 209
of via mail: info@kattendons.be
Meer info op www.kattendons.
be of volg Annick op facebook of
instagram:
www.facebook.com/
kattentrimsteraanhuis/
www.instagram.com/kattendons/
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MARELUC

KLUSDIENST
Luc: 0495-28 48 94
Marina: 0486-36 68 29
marina.goethals2@telenet.be

SNELLE SERVICE:
U BELT, WIJ KOMEN LANGS !
GYPROCWANDEN
SANITAIRE WERKEN
SCHRIJNWERK, VERLAGEN PLAFOND
PLAATSEN ELEKTRISCHE BOILERS
LEGGEN LAMINAAT
OPKUIS TUINEN EN TERRASSEN
LEGGEN TUINPADEN EN KLINKERS
ONTSTOPPEN RIOOLPUTTEN
enz.
VRAAG VRIJBLIJVEND PRIJSOFFERTE

marina.goethals2@telenet.be
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Kom als eerste de ID.4 ontdekken in onze showroom!
De volledig elektrische SUV en nog zoveel meer!
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Plukboerderij ‘Grondig’ zoekt kleurloze petflessen van 1,5 L.
Met de lente volop in zicht draait het bij Plukboerderij Grondig (Veerdreef
en Wellingstraat) uit Heusden op volle toeren. De gronden waarop later
de plantjes zullen neergezet zijn inmiddels goed droog en plantklaar. De
voorbije vorstperiode zorgde voor moddervrije omstandigheden waardoor
men nog heel wat voorbereidend werk klaarkreeg op het veld.
“We zetten er de puntjes op de
‘i’ van de kleinfruit aanplant. En
wanneer het winterlandschap
dooide, doken we de serre in”,
vertelt Elise van de Plukboerderij ons. “We zaaiden in serre 50
kisten (dat zijn binnenkort 7500
plantjes), we zaaiden alle paprika’s en tomaten (17 verschillende soorten) en we plantten
warmoes, peterselie, selder, sla
en andijvie. Vanaf nu is er geen
stoppen meer aan”, weet ze. Ondertussen zijn er achter de (computer)schermen nog heel wat
administratieve zaken lopende. Een beeld van de lokale, eerlijke en ecologische
Eén daarvan is de deelnemersre- Plukboerderij waar men straks op het veld
groenten zal kunnen komen halen. (©D.D.)
gistratie want de Plukboerderij
Grondig heeft een enorme groei door- Inmiddels nam men afscheid van twee
gemaakt vorig jaar door onze oproep geliefde Landwijzerstagiairs, Basil en
in Wegwijs, en de bekendheid van de Wout, beide sluiten hun stage af. De
gronden naast de Veerdreef. Die ge- stage van een andere stagiair Majo,
ïnteresseerde inwoners betaalden al loopt ondertussen rustig verder en in
een voorschot, maar daar komt men de loop van maart verwelkomt men
het seizoen natuurlijk niet mee rond. nog een stagiair, Ronny. Vanaf april zulIn de loop van maart zullen de leden len Majo en Ronny samen met Koen,
hierover een afzonderlijke informatie Benny en Elise van de Plukboerderij aan
e-mail krijgen.
het werk zijn op het veld.
De leden van de Plukboerderij zullen
nu ook een nieuwsbrief krijgen voor Plukboerderij Grondig is nu dringend
het kleinfruit. Bedoeling is dat er dit op zoek naar petflessen. Het is belangjaar naast de CSA met groenten ook rijk dat deze flessen kleurloos zijn, een
een zelfpluk fruittuin komt. Dit fruit minimum inhoud van 1,5l hebben en
wordt verkocht, tijdens vaste openings- niet plat geduwd worden. Gekleurde
uren, via losse zelfoogst: leden pluk- en kleine flessen kan men niet gebruiken, er wordt gewogen en je betaalt ken. Vanaf 1 april zal men de verzamelper kg. De Plukboerderij start in 2021 de petflessen kunnen afzetten op het
met aardbeien en frambozen. Als je veld. Daarna gaat men er, samen met
graag op de hoogte wil blijven van de het Instituut Bert Carlier, dankbaar mee
start van het fruitseizoen, het aanbod aan de slag. Maar dat is dan nieuws
en de openingsuren kan je via deze link voor later. – (D.D.)
inschrijven op de nieuwsbrief:
www.eepurl.com/hqEI9D .
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Wandelweg weg?
Jaren terug naar aanleiding van de Beelbroekverkaveling beloofde
het stadsbestuur de aanleg van een wandelpad van de wijk naar de
Schuurstraat en bushalte, langs de spoorweg. Maar die kwam er nooit.
Sommige mensen baanden zich in de zomer
al eens door de bramen om zo aan de bushalte te komen. Met corona veranderde dit, buren maakten het pad open en begaanbaar, ze
snoeiden en maaiden hier en daar als dit nodig was. Het werd sindsdien een druk bezocht
& gewaardeerd wandel- en fietspad. Langs de
zuidzijde van het talud is er al jaren een weg
de “Ketswegel“ die verderop nu aangelegd is
met de ontwikkeling van een nieuwe wijk.
Ook deze wordt al jaren gemaaid en opgeruimd door een buur. Maar begin maart
begon infrabel werken uit te voeren. Er kwamen afsluitingen en hekkens tevoorschijn,
dus paniek bij de buren en de groep “Oude
Bareel Natuurlijk!”
Na wat research kwamen we echter meer
te weten. We vernamen van de Franstalige
werknemers ter plaatse dat het pad van de
Schuurstraat naar Ketshage niet wordt afgesloten, enkel worden langs de kant van het
spoortalud hekkens geplaatst om te vermijden dat mensen op de sporen komen.
WANDELWEG VERDWIJNT NIET
We hadden Steven Clays aan de telefoon,
woordvoerder voor VZW trage wegen. Er is
dus inderdaad geen sprake dat dit pad zal
verdwijnen. Er zullen wel beveiligingswerken
starten met hekkens aan de kant, zodat nie-
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mand de sporen kan betreden. Waarschijnlijk
zal er door het ongeval enkele weken geleden, na de inbraak in Coolblue, druk gezet
zijn op deze werken. De vroegere perrontrappen langs de overkant zijn volledig afgesloten, want langs deze oude weg kon je dus wel
makkelijk op de spoorweg komen.
Langs deze kant van de Schuurstraat, aan het
pad rechts van de spoorweg komt wel een
poort, maar die blijft voorlopig wel open. Steven Clays verklaarde ook dat het pad volledig
eigendom is van Infrabel. Mochten zij ooit beslissen dat dit volledig afgesloten moet worden, kan er dus niet veel aan gedaan worden.
Maar momenteel kan iedereen veilig blijven
wandelen!
Tekst: Ulrike Buyle
Foto’s: Dirk De Bourderé

Alweer parkeerplaatsen weg…

BETERE DOORSTROMING VOOR DE DOORNAKKERSTRAAT
Men ontving herhaaldelijk meldingen van
bewoners, politie, brandweer en Ivago dat
de Doornakkerstraat tussen de Jean Béthunestraat en het Heilig-Hartplein te smal is als
aan beide kanten geparkeerd wordt. Dit probleem stelt zich vooral sinds de invoering van
het éénrichtingsverkeer vanaf Heirnisplein
naar het kerkplein. Sindsdien rijden tot 4 maal
zoveel wagens door de Doornakkerstraat.
Om de bereikbaarheid in noodgevallen, de veiligheid van bewoners en de huisvuilophaling
van dit stukje te kunnen garanderen, voert de
Stad binnenkort langs de zuidelijke kant een
parkeerverbod in. Zo verdwijnen dus meteen

alweer meer dan tien parkeerplaatsen voor de
bewoners.
Er kan niet gewacht worden op de realisatie
van het wijkmobiliteitsplan. De situatie zou
dus nog kunnen wijzigen door de verdere uitwerking ervan. Als de plannen uitgevoerd worden zoals voorzien verdwijnen dus ook op het
kerkplein vele parkeerplaatsen en wordt het
voor de bewoners quasi onmogelijk om nog
hun wagen vlakbij hun woning te parkeren.
Wij kennen enkele (oudere) inwoners van die
straat die nu al klagen dat er bijna nooit nog
familie op bezoek komt, wegens de onmogelijkheid tot parkeren. Wordt vervolgd…

Boerenmarkt “De Toekomst”
Elke zaterdag van 9u tot 12u
Pleintje: Halvemaanstraat/Spijkstraat
Rechtstreekse verkoop van producent naar consument
aan eerlijke prijzen !
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Heilig Hartkerk moet kloppend hart worden van Dampoortwijk
Het openbaar onderzoek over de aanvraag van de omgevingsvergunning
van de H. Hartkerk is op 20 maart net afgelopen. We hebben voorlopig
dus geen info rond mogelijke bezwaren. De kerk werd twee jaar
geleden gekocht nadat die al even leeg stond. Ze gaat nu een grondige
gedaanteverwisseling ondergaan.
We gaan er van uit dat de plannen nu
versneld in uitvoering zullen komen
aan de hand van de ontwerpen van
het architectenbureau De Smet - Vermeulen. In de plannen is onder meer
voorzien voor een buurtrestaurant en
buurtliving op het gelijkvloers en een
nieuwe verdieping voor allerlei activiteiten. Aan de zijgevels van de kerk
komen er glazen wanden met ervoor
een buitenpasserelle. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om
ook de naastliggende pastorij te renoveren. Het hele plan voorziet ook
in verwarming met wellicht meerdere
warmtepompen.
Aan de plannen gingen al enkele inspraakrondes met de buurt vooraf.
Het stadsontwikkelingsbedrijf SOGent
en de stad Gent zelf hebben het definitieve ontwerp al doorgenomen. Als
alles normaal verloopt zouden de werken in september 2021 van start kunnen gaan. Tegen eind 2022 zou alles
klaar en afgewerkt moeten zijn. Het is
De kerk moet het kloppend hart van de
ook wel geen klein werk. Aan het toDampoortwijk worden. (©sstad Gent/
tale project hangt een prijskaartje van
repro D.D.)
3,5 miljoen euro, waarvan mogelijks
800.000 euro Europese steun. Alles zou de inmiddels al ontwijde kerk komt dus
met respect voor de architectuur en de een buurtrestaurant, een buurtkeuken en
geschiedenis van de kerk gebeuren. Er zal een buurtliving. De voormalige sacristie
gebruik gemaakt worden van de bestaan- en het koor worden omgetoverd tot een
de materialen bij de werken, waarbij mo- ruimte voor kleinschalige activiteiten.
gelijk een en ander kan gerecupereerd. Volgens burgemeester De Clercq wordt
Gedacht wordt aan bijvoorbeeld de te- met de renovatie en herbestemming van
gelvloeren en oud meubilair.
de Heilig Hartkerk en de pastorij, ingeIn het ontwerp worden de zijgevels van zet op het creëren van een extra ontde kerk opengemaakt en komen er gla- moetingsruimte in de wijk. “Dit is een
zen wanden achter de gevel. Daardoor van de doelstellingen van het stadsverzal een overdekte gaanderij of buiten- nieuwingsproject ‘En Route’*. Dit moet
passerelle ontstaan die een visuele ver- op termijn het kloppend hart van de
binding moet creëren tussen het plein, Dampoortwijk worden”, aldus de burgede kerk en tuin. Op het gelijkvloers van meester.
Wegwijs Noord - April 2021
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Zo zal volgens de plannen van het
architectenbureau de zijgevel er
gaan uitzien. (©D.S.-V.)

Met betrekking tot de pastorij kan wel
gezegd dat een groep buurtbewoners, de
vzw Pastory, de oude pastorij enkele jaren geleden al even op de kaart zette. De
pastorij zal ook in de toekomst een plek
blijven voor kleinschalige activiteiten zoals co-werken, vergaderen in een kleine
ruimte of foto’s ontwikkelen. De pastorij wordt zowel binnen als buiten gerenoveerd. Aan de inkomruimte worden de
gevelopeningen verder opengemaakt tot
op de grond. Het buurtnestje, een laagdrempelige ontmoetingsplek, verhuist
ook naar de pastorij.
De bewoners van de hele Dampoortwijk
(grotendeels gelegen in deelgemeente
Sint-Amandsberg) kregen inmiddels een
infobrochure in de bus met alle informatie.
De vraag die mag gesteld worden, is hoe
het in de toekomst zit met de parkeerplaatsen op het Heilig Hartplein. In de
buurt is er al niet veel plaats om te parkeren en als de plannen doorgedrukt zouden worden om de parkeerplaatsen flink
te reduceren (er was ooit sprake van amper 10 parkeerplaatsen die overblijven
van de 49) na de heraanleg van het Heilig Hartplein. Dan zal dat de aantrekkingskracht flink reduceren om er een

Binnenzicht via een simulatie
waarbij ook de gekleurde vloeren
worden herbruikt. (©D.S.-V.)

kloppend hart van te maken. Ook al is
voorzien in overloopparkeerplaatsen, en
moet nog wat werk gemaakt van het participatietraject met de buurt. In heel deze buurt, de Dendermondsesteenweg en
alle zijstraten inbegrepen is het vaak zoeken naar een parkeerplaatsje. Niet iedereen rijdt er met de fiets. Maar het kan dat
die plannen nog bijgestuurd worden.
– (D.D.)

*En Route is het stadsvernieuwingsplan in Dampoort en Sint-Amandsberg. De wijk Dampoort is een verzameling van buurten met elk eigen karaktertrekken. Met En Route wil de stad de buurten verbinden.
Dat gaat dus meer dan alleen over de H.Hartkerk, maar ook over andere projecten waarover later meer.
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Dimitri Claeys nam goede start
Een nieuwe ploeg, nieuwe collega’s en
ook een nieuwe uitdaging. Profrenner Dimitri Claeys uit Sint-Amandsberg is het
nieuwe wielerseizoen vrij goed gestart.
Na de voorbereiding in het zuiden, haalde
hij al enkele dichte ereplaatsen. De 33-jarige Claeys heeft zijn overstap van Cofidis naar Qhubeka-Assos niet gemist. Hij
is voor de voorjaarskoersen wellicht ook
de kopman van het team, dat voorts ook
nog Sander Armee en Victor Campenaerts
als Belgen heeft, en Europees kampioen
Giacomo Nizzolo, Fabio Aru, Carlos Barbero en Simon Clarke als gekende namen
heeft. Het team omvat vooral renners
voor het zwaardere werk, voor de Vlaamse klassiekers moet men vooral op Claeys
rekenen. In de Omloop werd hij in de kopgroep 30e, in Kuurne eindigde hij 13e. In
de midweekwedstrijd Le Samyn werd hij
al 8e nadat hij ook een tijdje in de aanval
had gereden. Hij werd ook geselecteerd
voor Tirreno-Adriatico, maar paste voor
Milaan-Sanremo. Zijn focus ligt nu op de
Vlaamse klassiekers die allemaal op zijn
menu staan, met als uitschieter de Ronde van Vlaanderen waar hij vorig seizoen
nog 6e werd. – (D.D.)

Dimitri Claeys
rijdt voor een
nieuwe ploeg.

Wegwijs Noord - April 2021

53

Krantenbedeler Marcel De Mey
maakte zelf ook nieuws…
Met het overlijden van de trouwe en plichtsbewuste krantenbedeler
Marcel De Mey (94) uit de Eikstraat verliest Oostakker alweer een
‘monument’. Gedurende ruim zestig jaar trotseerde hij weer en wind om
zijn klanten dienstbaar te zijn. Zelf zijn we gelukkig dat we hem destijds
o.m. in het VTM-journaal kregen én dat zijn telgen nog dagelijks twee
kranten aan (mijn) huis brengen…
De morgenstond heeft goud in de mond.
Bij Marcel was dat in zijn glorietijd wel
heel vroeg. Om 3 uur in de nacht trok
hij met de precisie van een klok, op pad
doorheen Oostakker, Sint-Amandsberg
tot zelfs in Destelbergen toe. Met dagelijks een gebedje voor Maria aan de grot
in Lourdes. Hij baatte toen ook al de - nog
altijd bestaande - winkel aan de Eikstraat
uit. Kranten bedelen en ‘bij de mensen
komen’ was zijn lang leven. Met na de
dagtaak ook ruimte voor een babbel en
een pintje op café. Zeker als hij op zater-

beste
thuisverpleging

dag aan huis het krantengeld ging ophalen, werd hij alom verwelkomd op ‘nen
dreupel’. Tot op hoge leeftijd oefende
hij altijd even veerkrachtig en plichtsbewust zijn beroep uit. In december 2011
kwamen we samen in beeld op het VTMnieuwsscherm. Hij omwille van zijn kranige prestatie als krantenbezorger. Ik
omdat ik hem daarvoor bij zijn afscheid,
midden in de nacht aan de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg (Oude Bareel), bedankte met een passende fles.
Marcel maakte destijds ook deel uit van

• Heb je het moeilijk om je rug of je
voeten te wassen?
• Kun je wel een handje hulp gebruiken
om je ’s morgens aan te kleden of ’s
avonds uit te kleden?
• Ben je bang om te vallen in bad of
onder de douche?
• Heb je hulp nodig om je medicatie
klaar te zetten ?

WONDVERZORGING – INSPUITINGEN - ALGEMENE
VERZORGING - PALLIATIEVE VERZORGING - ENZ…..

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46
Destelbergenstraat 83-9040 Sint-Amandsberg
Email:Info@fleursbeste-thuisverpleging.be
Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

www.fleursbeste-thuisverpleging.be
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het vroegere Feestcomité Meerhoutstraat. Hij
sponsorde jarenlang de
plaatselijke wielerkoers
onder zijn eigen vlag
‘Grote Prijs Marcel De
Mey’. Hij was de broer
van o.m. Willy - samen
met echtgenote Albertine De Neve - de vroegere uitbater van het
Hotel de Lourdes. Die
waren destijds peter en meter van ‘Attentie’ en zijn intussen allebei overleden.
Samengevat, Marcel was voor alles een
volksmens uit het goede hout gesneden
en die je nog maar zelden tegenkomt.
Over zijn levenslange passie en over het
familiebedrijfje schreven we al uitvoerig
in het nummer van februari 2019. Marcel
was toen al 92 en vulde zijn dagen vooral
met kranten en tijdschriften lezen. En de
laatste jaren met nog meer naar de koers
en het voetbal kijken op televisie. Dat hij
door coronatijden extra contacten moest
afhouden, woog op zijn gemoed. De natuur deed intussen zijn slopend werk. De
krantenboer - die onbewust zelf soms
nieuws maakte - ging stelselmatig achteruit en sloeg alsmaar meer de goedbedoelde doktersadviezen en medicatie in

de wind. Tot zijn laatste levensmomenten
toe. Het was voor hem duidelijk genoeg
geweest en hij zag de dood als een welgekomen ‘verlossing’. In al zijn eenvoud
was hij een groot man. Het siert hem dat
hij tot aan zijn laatste adem de regie van
zijn leven zo veel mogelijk zelf in handen
hield. De zorgen van zijn nazaten waren
er niet minder om. Zijn echtgenote Anna
Van Hoecke overleed al zo’n twaalftal
jaar geleden. Zijn kinderen Robert, Olivia en Walter zetten nog altijd de krantenzaak verder. De broers Eric en Wilfried
gingen destijds andere wegen op. Omwille van COVID-19 had de uitvaart in strikt
beperkte kring…
Tekst: Eric VAN LAECKE
Archieffoto Dirk DE BOURDERE

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104
9041 Gent
Tel. 09/238 30 05
schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen
Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)
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Vanaf 1 mei gaan we open als restaurantfeestzaal.
Op donderdag-vrijdag-zaterdag-zondag gaan
we als restaurant open zijn.
Mensen kunnen vanaf nu reserveren voor een
tafeltje.
Ook blijven we actief als feestzaal en gaan
we ons ‘feest’ cliënteel niet in de kou laten.
Boek gerust uw feest voor het najaar of voor
2022-2023 al want de mooie dagen beginnen
op te geraken!
Ook gaan we onze take away blijven doen
zoals de ontbijtmanden met Moeder- en
Vaderdag.
Hou onze site in de gaten voor alle details!
www.delagevuurse.be
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IS DANSEN IETS VOOR JOU ?
Als we weer lessen mogen
aanbieden, hebben we voor
jullie verschillende dansstijlen
in de aanbieding, verschillende
vormen van yoga en andere
levenskwaliteits-verbeterende
bewegingstechnieken.
Tot we weer van start mogen
gaan, wensen we iedereen toch
voldoende levenskwaliteit toe om
deze impasse door te komen.

info@polariteit.be

Wegwijs Noord - April 2021

57

Erevoorzitter Gentsche retrowielen werd 70!
Op zondag 21 februari ’21 werd Jean-Paul Wille 70 jaar. Zijn kleinzoon
Wout vond dat dit toch niet zomaar ongemerkt voorbij kon gaan. Hij riep
de hulp in van secretaris van de Gentsche Retrowielen, Piet De Koning.
Waarom zijn opa niet verrassen tijdens
een wandeling met de hond door de
Beerveldse velden.
Afspraak was om vanaf 15u telkens
een oldtimer auto of moto te laten
aanrijden in Ravenschoot.
Op een kruispuntje met een kleine zijweg voor fietsers en wandelaars werd JP overvallen door zijn
dochter, huisfotograaf Dirk en mezelf. Toen hij de koffer van de auto zag met drank en versnaperingen,
wist hij al dat er iets op komst was.
De eerste oldtimer kwam aangereden,
huidige voorzitter van de GRW Christ
en zijn vrouwtje Kathy mochten JP proficiat wensen. Nadien volgden nog een 15-tal
auto’s en een 10-tal motards. Allemaal leden van de club die hun erevoorzitter wilden feliciteren.
Alles gebeurde coronaproof, met mondmasker, op veilige afstand . Iedere deelne-

mer kon een paar minuten met Jean-Paul
praten, kreeg volgens de geldende coronaregels bij “take away” een hapje en een
drankje mee naar huis en kon daarna terug
rijden om zo de volgende oldtimer richting
JP te sturen.
Jean-Paul, 17 jaar lang voorzitter geweest
van deze vereniging en nu erevoorzitter, was aangenaam verrast en een beetje aangedaan
zelfs omdat de club bewees dat
ze hem allemaal nog heel graag
zien en deze bijzondere verjaardag niet zomaar wilden laten passeren. De GRW ligt hem
dan ook heel nauw aan het hart
Het zonnetje was van de partij en zorgde ervoor dat het het
een prachtig uurtje werd.
Tekst: Ulrike Buyle
Foto’s: Dirk De Bourderé

58

Wegwijs Noord - April 2021

Wegwijs Noord - April 2021

59

Van textiel tot muziek

deel 2

Sint-Amandsberg was in het begin van de 20ste eeuw niet onbelangrijk
op gebied van de textielindustrie. Een plaatselijk monument was
het confectie-atelier van Henri Platteau. Dit is een vervolg op deel 1,
verschenen in vorige editie.
MUSIC MAESTRO PLEASE
In de loop van de jaren moest Gilbert Steurbaut mee evolueren met de nieuwste trends
in de apparatuur voor opnames en afspelen. Hij vergaarde een enorme verzameling
toestellen: bandopnemers, digitale recorders, U-Matic machines, CD-ram machines,
verschillende generaties DAT’s, anologe en
digitale mengtafels. Gezien hij nooit iets
wegdeed, kon hij gemakkelijk een museum
openen. Hij beschikte uiteindelijk ook over
een archief met duizenden opnames, die in
een speciaal daarvoor ingerichte kelder werden bewaard. Opnames die na jaren nog
steeds perfect afspeelbaar waren. Zo kreeg
hij in 1997 de oude pianist André Dumortier
over de vloer. Het Doornikse stadsbestuur
wilde zijn 75ste verjaardag vieren met de uitgave van een CD. Dumortier trok zijn ogen
open toen Steurbaut hem vertelde dat hij in
zijn archief de banden had die de pianist in
1956 had ingespeeld voor platenmaatschappij EMI. De opnames bleken in uitstekende
staat en nog steeds perfect bruikbaar.
Naast de opnameruimte, waarin de orkesten
hun ding deden, bevond zich het heiligdom
van Steurbaut en zijn assistent. De regiekamer was met een geluidsdichte glazen wand
gescheiden van de opnameruimte. Van
daaruit regelden zij samen de opnames. Een
filharmonisch orkest moest steeds in zijn ge-

François Glorieux ontmoet
Michael Jackson.
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Gilbert Steurbaut
bij zijn mengtafel.

heel spelen. Het was niet mogelijk om elk
instrument op een ander spoor op te nemen
en slechte stukken plaatselijk te vervangen.
Het was livewerk dat in één keer moest worden opgenomen. Er werden fouten gespeeld
en dat was menselijk, maar dan moest er
herbegonnen worden. Steurbaut kende zijn
klanten en werkte enkel met de beste orkesten. Klungelaars kwamen er bij hem niet in,
vandaar dat zijn reputatie, zijn kwaliteit zo
hoog lag en internationaal geprezen werd.
Steurbaut bepaalde zelf de sound van een
orkest. Als er rockgroepen kwamen voor
een opname moesten die hun producer
meebrengen, zodat die de sound kon bepalen. De opnamekwaliteit en de graad van
perfectie die Steurbaut in zijn studio wist
te bereiken ging zeker aan de modale luisteraar voorbij. Je moest echt melomaan én
technomaan zijn om ten volle van die kwaliteit te kunnen genieten. In zijn studio waar
banden al meer dan tien jaar tot de industriële archeologie behoorden werkte hij
naar een hoogwaardig eindproduct op een
20-bits drager, een magneto-optische disc.
Een gewone CD kon maar 16 bits aan. Dus
werd er gecompresseerd met een technologisch pareltje, een SBM (Super Bit Mapping)
van Sony.
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De opnamestudio anno 2020.

Als je in de lege studio van Gilbert Steurbaut
dertig microfoons inplugde en in de regiekamer luisterde, dan hoorde je de stilte. Dat is
wat belangrijk is, zei hij… die seconde studiostilte voor het orkest losbarstte. Die stilte
was iets waar hij fier op was, die stilte in dat
grote gebouw, midden in de stad langs een
drukke steenweg. Stilte!
Gilbert Steurbaut realiseerde honderden
plaat- en cd-opnames voor bekende labels
als EMI, Erato, Decca, Philips en René Gailly. Hij werkte met orkesten en artiesten als
Sylvain Cambreling, José Van Dam, Jan De
Wilde, Prima La Musica, Florian Heyerick, ’t
Kliekske, de Muziekkapel van de Gidsen en
het Orkest van de Munt. Buitengewoon belangrijk is zijn collectie Belgische meesters,
maar ook opnames van fanfaremuziek uit
Londerzeel tot Japanse opnames en Vlaamse
volksliederen. De Gentse jazzgroep Cotton
City vond ook de weg naar zijn studio.
Hij maakte ook fel gesmaakte plaatopnames
op verplaatsing in historische gebouwen her
en der in Europa. Jarenlang verzorgde hij
de opnames van de Koningin Elisabethwedstrijd.
Voor de Avonden in het Begijnhof (september 1972) nam hij de langspeelplaat Het lied
De replica van
een Franse bistro.
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van de Regel op. Dit was een verzameling
liederen die de begijnen van het Groot Begijnhof van Sint-Amandsberg zongen zowel bij het dagelijks werk als bij feestelijke
gelegenheden Een aantal van deze liederen werden van generatie naar generatie
doorgegeven. Van dit Lied van de Regel, een
zogenaamd rollied, bestond een oude plastische voorstelling. Het was geschilderd op
doek, gemonteerd op twee stokken (95 x 73)
en hoorde thuis in het convent Sint-Jozef. In
veertien tafereeltjes, die tijdens het zingen
met een houten aanwijsstok werden aangetoond, lag het verhaal van het eenvoudige leven van iedere dag van de begijnen.
Om de opname te realiseren haalde Gilbert
Steurbaut de begijnen meermalen naar zijn
studio.
EEN FAN AAN HET WOORD
Eén van de grote fans van Gilbert Steurbaut
was pianist, componist en dirigent François,
voor wie hij reeds een aantal CD’s had opgenomen. In 1989 vertrok Glorieux naar Los
Angeles voor een ontmoeting met Michael Jackson waar hij o.a. zijn klassieke opnames van MJ-hits ten gehore bracht. Jackson
signeerde een foto die later de platenhoes

werd. Hoewel men Glorieux twee minuten
gesprekstijd met Jackson gunde, werd het
een meer dan twee uur durend gesprek over
muziek. Beiden hadden het over de opnames van de nieuwe CD van de Belgische muzikant. Wanneer Jackson hoorde dat de CD
van Glorieux met een orkest van vijfentwintig man was opgenomen op slechts twee
tracks en in twee dagen barstte hij in lachen
uit. Onmogelijk! Hijzelf had met een bezetting van vier à vijf man 48 tracks nodig gehad
en de opnames namen zes tot zeven maanden in beslag. Waarop François Glorieux repliceerde: “Als ik in Studio Gilbert Steurbaut
ga, wordt alles live op een zeer professionele manier opgenomen, zodanig dat er later
nog weinig bijwerking nodig is. De concertopname in studio is een finaal product in
een minimum van tijd. Dat is nodig, want ik
moet de muzikanten uit eigen zak betalen.
Langer kan niet of het wordt financieel niet
haalbaar”. Daarmee was Jacksons mond gesnoerd. Jackson vroeg Glorieux om hem te
introduceren bij Gilbert Steurbaut. Door de
drukke agenda van de popzanger en het uiteindelijk sluiten van de studio raakte Jakson
nooit in Sint-Amandsberg.

OOK AAN DIT LIEDJE KWAM EEN EIND
Toen Gilbert Steurbaut de pensioenleeftijd
bereikte was de opnamewereld alweer zodanig geëvolueerd dat er heel wat investeringen nodig waren om in de running te
kunnen blijven. Hij vond dat het welletjes
was geweest en sloot de boeken op zijn
hoogtepunt.
Hij overleed te Laarne op 11 januari 2016. De
uitvaartdienst greep plaats in de Sint-Amanduskerk van Sint-Amandsberg op 16 januari
2016 om 11 uur, waarna hij werd bijgezet op
het Campo Santo.
Het gebouw werd halfweg de jaren 20002010 verkocht en omgevormd tot woonhuis
en appartementen. In het onderdeel studio
huist momenteel Academy One Studios, die
nog steeds de ruimtes gebruikt voor klanken beeldopnames. Een stuk van de ruimte
werd omgevormd tot een replica van een
Franse bistro.
Frederik Vanderstraeten
DSMG, Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg

DAKWERKEN
Dringende herstellingen

Herstellen en bekleden van dakgoten
Renovatie van hellende en platte daken
Plaatsen van dakvensters
Renovatie van schoorstenen
Alle zink- en koperwerken
Plaatsen van isolatie
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DAKWERKEN

NGELO
EN ZOON

St.-Arnoutstraat 18 - 9041 Oostakker
gsm
fax
email:

0475-288 344
0478-668774
09-251 11 80
dakwerkenangeloenzoon@outlook.com
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VRIJBLIJVEND GRATI
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•
•
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•

Algemene dakwerken
Ontmossen van daken
Herstellen schouwen
Algemene renovatie
Reinigen zonnepanelen

MEEWERKEND PATROON

Jago blijft trainen conform de modaliteiten
Bij de enige voetbalclub van Sint-Amandsberg, overigens een van de grootste
in de hele regio, is het wachten op een deftig perspectief om de activiteiten
opnieuw als voorheen te kunnen opstarten. Nu de competitie definitief
is afgeblazen, ook voor de jeugd, wordt er alleen nog getraind conform
alle vooropgestelde modaliteiten. Dat wil zeggen in kleine groepjes en op
voldoende afstand. Maar zonder kantine en kleedkamers. Leuk is anders.
“Onze voetbaljeugd heeft honger naar
ontspanning, maar de vooruitzichten zijn
momenteel nogal onzeker bij gebrek aan
een deftig vooruitzicht”, vertelt voorzitter
Angel José Pazos-Casal. “ Zoals geweten is
de competitie volledig stopgezet en zijn er
dus enkel nog trainingen mogelijk en af
en toe een vriendschappelijke wedstrijd.
Daar moeten we ons nu aan optrekken
tegen beter weten in. We kunnen wel beginnen focussen op volgend seizoen, zeker wat senioren, beloften en onze dames
betreft. Dames die het zeer goed deden
en aan een sterk seizoen bezig waren en
dat toen abrupt afgebroken werd”.
De voorzitter vervolgt: “Voor onze jeugd
besloten we gewoon de trainingen te laten doorgaan onder de vooropgestelde
regels. Dit was zo tot en met onze u13 en
na de nieuwe versoepelingen tot en met
de 18-jarigen. Op geregelde momenten
werden vriendschappelijke wedstrijdjes
gespeeld, bij de kleintjes vooral op zater-
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dag. Laat het nu zo zijn dat dit veel van
de sportieve essentie mist. Geen ouders
of grootouders die mogen komen kijken,
geen kantine, geen kleedkamers, eigenlijk
gewoon even sjotten om die gastjes bezig
te houden, hetgeen ze nodig hebben uiteraard, het is wel nog een goede uitlaatklep. Maar voor de oudere groepen blijft
dit momenteel op niks uitdraaien”.
Dat is dus allemaal niet gemakkelijk, zeker financieel voor een club als Jago? José
Pazos-Casal: “De financiële gevolgen zijn
zeer groot, vele verliezen, zoals sponsors
die tijdelijk afhaken, tornooien die nog
niet kunnen doorgaan en dit voor het
tweede seizoen op rij en de kosten die blijven doorlopen. Dat is geen sinecure maar
met de nodige financiële zorg moeten we
trachten dit te overbruggen. Het is zeker geen eenvoudige oefening maar een
noodzakelijke. Dit is echt een ongeziene
situatie en voor velen misschien de doodsteek, wij kunnen rekenen op enkele nieuwe sponsorouders in deze moeilijke tijden,
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WEGENS SNELLE VERKOOP ZOEKEN WIJ
VOOR WACHTEND CLIËNTEEL DRINGEND

EIGENDOMMEN TE KOOP
IN UW REGIO !
BEKIJK ONS VOLLEDIG AANBOD OP: WWW.NOBELS.BE
BEKIJK ONS VOLLEDIG AANBOD OP: WWW.NOBELS.BE
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alsook dankzij de lidgelden kunnen wij
onze werking draaiende houden. Mocht
dit er niet zijn zou het een gans ander verhaal geworden zijn”.
De verwachtingen waren hoog met het
nieuwe kunstgras? “Wij kijken uit zoals
vele anderen naar wat de toekomst ons
zal brengen, en hoelang we op deze manier nog zullen moeten werken. We hopen
snel opnieuw volop te kunnen herstarten
en het sociale leven samen met de spelers
en hun families te kunnen hervatten. Dit
zijn te koesteren vriendschappen die ertoe

kunnen helpen in deze moeilijke tijden”,
aldus de voorzitter.
Wij gingen eens polshoogte nemen tijdens
de training (van dinsdag tot vrijdag) en
ervaarden toch veel enthousiasme bij de
jeugd. “We zijn de club dankbaar dat we
toch nog kunnen trainen, al zouden we
graag competitie spelen maar dat kan nu
niet”, hoorden we enkele dankbare jongeren van Jago zeggen. “Maar het is overal
zo”… – (D.D.)

De jeugdtrainers van Jago zijn altijd stipt
op post. De jonge spelertjes hebben we
niet op de foto gezet omdat we daarvoor
toestemming wilden. - (D.D.)

WE KIJKEN AL UIT NAAR 1 MEI
EN ZULLEN U MET OPEN ARMEN ONTVANGEN ALS HET KAN
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Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling
Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

Begijnhofkerk, glasramen en Van Eyck
Van 10 april tot 27 juni 2021 wordt in
de begijnhofkerk van het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg een mooie
tentoonstelling georganiseerd rond
“glasramen”.
Op vele schilderijen van Jan Van Eyck
zijn glasramen afgebeeld. Aletta Rambaut, glasspecialiste en curator van deze tentoonstelling, confronteert deze
met nog bestaande glasramen of fragmenten.

Het belooft een boeiende ontdekkingstocht langs ondergewaardeerd erfgoed
te worden. Op het moment van het in
druk gaan van deze uitgave zijn de organisatoren de bezoeken nog aan het
organiseren i.v.m. reservaties en dergelijke. Ook hier zitten de coronamaatregels
natuurlijk voor iets tussen. We zullen jullie zeker in onze volgende editie meer
kunnen informeren en misschien ook
een kleine reportage brengen.
Ulrika Buyle
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Gantoise voetbalde tegen de Polen
Bij de opzoekingen in de kranten i.v.m. de bevrijding van Gent, SintAmandsberg en Destelbergen kwam ik ook uit op een vriendschappelijke
voetbalmatch van Gantoise (nu KAA Gent) op zondag 24 september ’44 tegen
de Poolse militaire ploeg die toen in de regio en in Destelbergen verbleef.
Bij Gantoise van toen speelde wijlen erevoorzitter Roland De Leyn van FC Destelbergen, de vader van oud-speler Frank
De Leyn mee. De Buffalo’s wonnen toen
met 9-1 tegen de Poolse bevrijders. Bij de
Poolse bevrijders zaten namen die identiek waren aan onze latere inwoners,
maar we konden
niet
achterhalen
of ze dat effectief
ook waren. Goed
om weten is dat
Gantoise (nu KAA
Gent) toen in het
Ottenstadion speelde. De Belgische
Eerste Klasse ging
van start in de zomer van 1944 maar
werd
vroegtijdig
stopgezet door de
oorlog en de bevrijding. De competitie onder de naam
Ere Afdeling telde
amper 12 clubs. De
Antwerpse
clubs
deden niet mee.
Die competitie is
dus nooit afgewerkt en werd uit-

eindelijk stopgezet. Anderlecht stond
aan de leiding en Gantoise stond derde
lazen we. Gantoise speelde toen ook nog
oefenmatchen tegen Royal British Army
Engineers (met spelers van Manchester
City, Tottenham en Coventry). De inkomprijs was 5 fr. – (D.D.)

Positief gedacht!
‘Niets kalmeert zozeer als een genomen
besluit’ (Charles-Maurice de Talleyrand)

info@zinloosgeweld.net
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Griet en Anneleen
krijgen alsnog bekroning
Amper één knappe uitslag hadden ze in 2020
op hun palmares, maar
Griet Hoet (slechtziende)
en Anneleen Monsieur
(piloot) werden recent
toch niet vergeten bij
de uitreiking van de Paralympic Sport Awards.
Samen met Ewoud Vromant kregen de tandemdames de felicitaties
voor hun prestaties tijdens het jaar van de
Paralympics en de wereldkampioenschappen.
Hun resultaat dateert
wel van begin 2020 op
de
wereldkampioenschappen en toen haalde
het duo uit Destelbergen
en Melle nog zilver in het
sprinttornooi en brons in

De paralympiërs Griet Hoet en
Anneleen Monsieur. (repro D.D.)

Kring Westveld
Maandag:
Gesloten
Dinsdag:
Gesloten
Woensdag:
14u00 tot ...
Donderdag:
11u00 tot ...
Vrijdag:
14u00 tot ...
Zaterdag:
14u00 tot ...
Zondag:
08u30 tot ...
Deze urenzijn enkel van toepassing als er
geen privé-feesten zijn.
MOGELIJKHEID TOT HUUR ZAAL
VOOR VERENIGINGEN EN PRIVEFEESTEN
PETANQUEPLEINEN BESCHIKBAAR

Voor alle info:
Jessica Coddens, Kring Westveld
Heilig Kruisplein 10
Sint-Amandsberg
T. 09-330 88 31 0499/267385.
coddens.jessica@outlook.com
www.parochiekringwestveld.be
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de achtervolging in Milton (Canada). Sindsdien waren er geen wedstrijden meer, en
nu is het hopen op beterschap in 2021 als er
paralympische spelen zijn in Tokio. Met hun
nieuwe medaille zijn ze uiteraard heel blij,
maar ze hadden ook graag nog wat wedstrijden betwist. – (D.D.)

Kring Westveld

Eindelijk perspectief voor de horeca ?
Na zovele maanden wachten, kunnen we
hopelijk op 1 mei terug te openen.
Fantastisch toch…
Ondertussen hebben de parochie en ik niet stilgezeten, we hebben heel wat vernieuwd en gerestaureerd. We zijn met de keuken begonnen,
maar dat wisten jullie reeds. Daarnaast is de vergaderzaal ook in een volledig nieuw kleedje gestoken. En om te eindigen zijn de toiletten ook
opgefrist.
Ik zou er nog vergeten bij te zeggen dat ook de
kelder is ‘uitgemest’ zoals ze dat zeggen bij ons.
Ik kan jullie verzekeren dat het de moeite was.
Velen onder jullie zullen dit wellicht gezien hebben…. en sommigen dachten zelfs dat er nieuwe
uitbater ging overnemen, maar ik kan jullie garanderen dat dit niet de bedoeling is.
Wat betreft de vooruitzichten voor verenigingen
zullen we pas meer weten op het volgende overlegcomité dat doorgaat op 26 maart.
Met de hoop natuurlijk dat we zo snel mogelijk
kunnen beginnen.
Als laatste wil ik jullie ook nog meegeven, dat er
volgende keer in wegwijs een wedstrijd zal zitten om een waardebon te winnen voor de kring.
Meer daarover in de wegwijs van april.
Ik hoop jullie allemaal snel en gezond terug te
zien. - Jessica

7 op 7 het antwoord op al je vragen over
gezondheid, gedrag, voeding en vacht!

Ontdek ons Life Plan op
www.wellopet.be/lifeplan
en krijg een gratis welkomstbox

WelloPet Lochristi
Bosdreef 1D • 9080 Lochristi
hello@wellopet.be • ✆ 09 282 36 78
www.wellopet.be

Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag
Adv. WELLOPET 140x105mm..indd 1

8/01/2021 15:59

STEUN DE REGIONALE HANDELAARS
EN KOOP LOKAAL !

Op termijn
spoorlijn Gent-Terneuzen?
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft
de
intentieverklaring
ondertekend
met betrekking tot een spoorlijn GentTerneuzen in de toekomst. Nederland,
België en Vlaanderen gaan samen de
ontsluiting van North Sea Port per
spoor verder uitwerken. Daartoe tekenden diverse partijen, waaronder dus de
Provincie Oost-Vlaanderen een intentieverklaring. Ze beogen hierbij drie

infrastructuurprojecten: een nieuwe verbinding op de oostoever tussen het Nederlandse Axel en het Belgische Zelzate,
een nieuwe zuid-oostboog in het spoor
van de Sluiskilbrug (Nl.), en de uitbreiding en ontsluiting naar het noorden
van de spoorbundel ‘Zandeken’ aan het
Kluizendok. Het plan noemt ‘Rail GentTerneuzen’. In de kanaalzone ligt al een
spoorlijn. – (D.D.)
Wegwijs Noord - April 2021

71

matrassen - boxsprings - lattenbodems - hoofdkussens - dekbedden - beschermers - slaapmode

Classy,
earthly
& vivid
Profiteer
nu van
onze collectiewissel
Hou je van koopjes? Dan zijn de Sleeplife® Outlet Days hét moment om toe te slaan!
Wij vernieuwen onze collectie, jij profiteert nog t.e.m. 27/03 van kortingen tot 30% op toonzaalmodellen
en tot 50% op slaapartikelen in uitverkoop. Tot binnenkort?

Sleeplife® IMPRESSIONS Natural Class

Sleeplife® Gent-Oostakker
Sleeplife®
Gent-Oostakker
Antwerpsesteenweg
1124
Antwerpsestwg. 1124
T.09
09355
355
T.
98 98
01 01
Aan
3 van
R4,10u
richting
di-vr:afrit
09u30
- 18ude
/ za:
- 18u Zelzate
zondag en maandag gesloten / open op afspraak
Openingsuren: Di - Vr: 9u30 - 18u • Za: 10u - 18u
Open op zondag
06Ma:
oktober
van
14u op
- 18u
Zo en
gesloten
• Open
afspraak
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