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Aanbod dranken Goossens - zie blz. 9

AXEL
LENAERTS
makelaars

Axel Lenaerts Makelaars
Destelbergen

Destelbergen@axellenaerts.be

T. 09-219 08 77 

Te koop in Destelbergen:

Woning met 4 slaapkamers
op wandelafstand van het dorp van Destelbergen   

 Rustig gelegen woning nabij het dorp van Destelbergen op 
een groot perceel met prachtige bomen en een zuidgerichte 

tuin met terras. De woning beschikt onder andere over 4 
slaapkamers, een grote zolder met mogelijkheid voor een extra 

slaapkamer en een inpandige garage.  

E-peil: 679 kWh/m²  - Vraagprijs: 520.000 euro 

zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT



2  Wegwijs Noord - Februari 2021

Jan Callebert
Verantwoordelijke uitgever
Algemene coördinatie
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

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

Eveneens gewaardeerde medewerking van 
het DSMG, Sint-Amandsberg, met inbreng van 
culturele en/of historische bijdragen.

Werken mee aan ‘Wegwijs Noord’ :

Manu Debruyne
Free-lance Journalist

Dirk De Bourderé
Free-lance fotograaf

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 goe-
deren, die in verband gebracht kan worden met de in Wegwijs gepubliceerde 
informatie en/of advertenties.

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.

Lees in deze editie o.a.:

5 Maritsa naar finale Miss België

8 Start turboverkeersplein aan Euro-Silo (R4)

14 De Kromme Boom kweekt bio-oesterzwammen

18 Boetiek Mady blijft in goede handen

20 Ook omrijden Hogeweg-Farmanstraat

22 Gevonden:  een grafsteen

28 TV Dampoort live op TV

30 Cannabisplantage met vertakkingen

32 Heernisplein: leuke ontmoetingsplaats?

40 André De Moor overleden

41 Bernadettewijk tussen hoop en ongeloof...

44 Eenrichtingstraten: blijvend  of tijdelijk?

48 Gentbruggebrug: 60 jaar oud 

50 Vervoersplan De Lijn, regio Gent

52 Zo rijden de bussen straks

54 Geschrapte bushaltes doen schrijven...

62 Colruyt sluit 3 maanden

 

 

Professioneel hondentrimsalon (en dierenfotografie). 
 

Enkel op afspraak. 
 

 

Maalderijstraat 36 – 9040 Sint-Amandsberg 

 0474/76.98.60 

 valerie@trimsaloncanino.be 

 Trimsalon Canino 

 trimsaloncanino 
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Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -

Op zoek naar échte Gentse streekproducten?

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

Belevingswinkel De Korf
Frans Gevaertstraat 2

9040 Sint Amandsberg
T. 09-251 51 14

info@dekorf.be - www.dekorf.be

NIEUW !

DE ENIGE,
ECHTE, KRUIDIGE,

SINT-AMANDSBERGSE
GIN

ZEG HET MET BLOEMEN
in een kaartje

Een eerste reeks is klaar! 

Wenskaarten met 
bloemenzaadjes

in diverse thema’s
én kalligrafisch geschreven!

VALENTIJNONTBIJT! 
Zoals gewoontegetrouw gevuld met

tal van lekkernijen, de lekkerste chocolades,
en heerlijke Belgische bubbels.

85 euro - één rode roos inbegrepen

VALENTIJNONTBIJT
à la Tournée Minérale

Een goedgevuld ontbijtpakket met een
Mocktail,bijhorende garnituren en 2 glazen

85 euro - één rode roos inbegrepen

TOURNEE MINERALE
Op zoek naar een origineel én 

alcoholvrij geschenk? 
Wij hebben een paar verwenboxen 

voor u samengesteld,
zie 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.

Wegwijs nu ook te volgen op facebook en instagram.
Ook wij proberen ‘mee te zijn’ met onze tijd. Je kan ons vanaf nu volgen op Facebook en 

Instagram. We proberen regelmatig kort nieuws te brengen, dat later uitgebreid aan  bod 

zal komen in onze ‘papieren’ uitgave. We vragen wel - indien je ons wil contacteren - ons te 

mailen:  info@dewegwijs.be of te bellen naar 0478-97 87 11.

TE KOOP
Kast, Kerselaar, VP 100 euro.
info: 0472-47 48 32

GEZOCHT
Witte pluimen van duif of kip voor het maken van een 
pop met vleugels. Ook graag restjes van stofjes voor het 
maken van kledij voor popjes. Johan.sobrie@telenet.be. 
0497-284349

TE KOOP
Damesfiets 5 maand oud, Minerva, 7 versnellingen, 
banden maat 52/62. Prijs: 290 euro.
Info: 0489-93 15 70.

TE KOOP
Lederen 2-zit linkerzijde elektrisch 
uitschuifbaar-gebruikt. Vraagprijs 250 
euro. Info: 0498-698781

TE KOOP
Stereo-installatie, wegens verhuis. Tuner, 
vinylplatendraaier, 2 boxen. Wegens 
verhuis. B&O-installatie  made in Denmark. 
Prijs overeen te komen. Bij interesse : 
0473-992036  

TE KOOP
Haardplaat, 60 cm breed, 74 cm hoog,
prijs 50 euro. Haardrooster, 79 cm breed, 
26 cm hoog, 54 cm diep, prijs 50 euro.
Tel: 09-2289677

Foto:
Dirk De Bourderé

DAMES - HEREN – KINDEREN met coronacoupe…
We hopen jullie snel te mogen ontvangen in onze zaak!
Bij groen licht kan u een afspraak vastleggen via onze website.
www.haarstudiomuis.be
Maar nu nemen we de poppen onder handen. 

Ulrike en Kimberley
Haarstudio Muis

Antwerpsesteenweg 278
9040 Sint-Amandsberg
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M

Tel. 09 229 29 47 - Burgstraat 68 • 9070 Destelbergen - mdchauffage@telenet.be
CV EN SANITAIR - ZONNEBOILERS - VLOERVERWARMING - SANITAIRE TOESTELLEN EN LEIDINGEN -  NIEUWBOUW EN RENOVATIE - ONDERHOUD MAZOUT- EN GASKETELS

Gratis
prijsofferte

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS

Specialist

Maritsa van Iterson is al een tijdje op weg 
naar haar grootste betrachting: ‘Miss Bel-
gië 2021’ worden.  Omwille van haar hoge 
stemmenaantal werd ze al eerder tijdens 
de voorkiezing in Oost-Vlaanderen verko-
zen tot ‘Miss Publiek’. Dat zette het hoog-
ste aantal uitgebrachte stemmen op haar 
naam. Dat ze de publiekslieveling werd in 
de provincie, deed haar duidelijk deugd. 
Het was meteen goed voor deelname aan 
de verdere nationale preselectie. Recent 
kreeg ze het blijde nieuws dat ze intussen 
is doorgestoten naar de finale. Na maan-
denlang campagne voeren en een aan-
moedigingsflyer, ook in onze Oostakkerse 
brievenbus.

Het verhaal is intussen bekend. Maritsa 
van Iterson droomt alsmaar meer luidop 
van het felbegeerde kroontje. We schre-
ven het al “ze neemt geenszins deel uit 
ijdelheid of geldingsdrang. Vanuit een 
persoonlijke ervaring komt ze wel op voor 
jongeren die het moeilijk hebben en in 
een burn-out (dreigen) te belanden. Ze 
laat zich daarbij onbewust leiden door een 
sterk sociaal gevoel en een dito werkijver. 
Maritsa draagt de missverkiezing trou-
wens aan hen op” einde citaat. Nog even 
opfrissen dat de kandidate werkt in thea-
ter- en evenementenzaal Capitole Gent en 
op Urgent.fm een radioprogramma pre-
senteert. Ze volgt de opleiding journalis-
tiek en hoopt op een latere carrière in de 
media. Maar voor alles wenkt nu vooral de 

Maritsa van Iterson naar finale Miss België
Maritsa van Iterson (26) uit Sint-Amandsberg - met sterke roots in Oostakker 
en Destelbergen - mag nu ook naar de finale van de verkiezing voor Miss 
België. Ze blijft aandacht vragen en zich inzetten voor ‘mentale gezondheid’ 
bij jongeren. Dat laatste is intussen door coronatijden gemeenzaam 
gespreksonderwerp geworden. 

Miss België-verkiezing. Als enige Gentse in 
het gezelschap trotseert ze in de finale een 
dertigtal mededingers. Die gaat - altijd on-
der voorbehoud - door in Plopsaland De 
Panne, ergens in april of mei.

Stemmen kan via sms ‘MB9 naar nummer 
6665 te sturen. Of via app.missbelgium.
be/list/MB. Een euro per stem…

Eric VAN LAECKE
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w w w. i n s t a n t o n l i n e . b e
Neem vandaag nog contact op, en u bent binnen de 24 uur online!

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!

Snel en zonder enige technische kennis een professionele 
website voor je zaak of vereniging!

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 ex-
aequo is bij twee of 
meer deelnemers, 
bepaalt de 
schiftingsvraag wie 
de winnaar is.

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 Poelman-
Vandevelde, De Korf beleefwinkel

Bij voorkeur online meedoen:  www.dewegwijs.be

Je kan ook nog altijd deelnemen 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 FEBRUARI  bij ons binnen zijn.

Wedstrijd Wegwijs
Ivonna Nevejanstraat 30 - 9041 Oostakker

Win een waardebon
van 100 euro geschonken
door De Lage Vuurse

We vroegen aan onze lezers:
Hoeveel keer doe je online-aankopen?

A. 1 tot 3 keer per maand
B. 3 tot 5 keer per maand
C. Zelden of nooit

HOEVEEL PROCENT KOOS VOOR:

A. .................. %

B. .................. %

C. .................. %

Schiftingsvraag: hoeveel personen namen deel aan onze 

wedstrijd: ....................

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: .........................................................

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

Oplossing vorige keer

A. Biscuit met slagroom 35%
B. Aardbeientaart  35%
C. Vlaai   30%

Er waren 174 deelnemers.

Winnaar werd Johan Nulens
uit Heusden (35, 35, 30).
Hij mocht zijn waardebon 
van 100 euro afhalen
bij Sleeplife Oostakker.
Proficiat.

Waren dichtbij 
en wonnen ook 
waardebonnen: 

Melissa Bracke,
Anton Heyman,
Leen Beyaert,
Peter Vermeiren,
Patrick Vermeiren,
Gina Bracke,
Lynn Temmerman,
Marc De Croock

Proficiat!
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De Vlaamse overheid gaf op 18 oktober 
van vorig jaar groen licht voor de om-
bouw van het kruispunt op de R4 ter 
hoogte van Euro-Silo (knooppunt 18). 
Ze leverde daartoe een omgevingsver-
gunning af aan De Werkvennootschap. 
Het gaat om een bouwheer van grote 

Start aanleg turboverkeersplein aan Euro-Silo (R4)
Volgende maand februari starten de werken voor de bouw van een 
turboverkeersplein op het kruispunt John Fitzgerald Kennedylaan met de Dwight 
Eisenhowerlaan (Euro-Silo). Dat moet tegen juli 2022 klaar zijn. Het nieuwe 
complex moet de mobiliteit, de veiligheid en de leefbaarheid in de Kanaalzone 
mee verhogen en kadert in de verdere omvorming van de R4 West Oost.

en complexe mobiliteitsprojecten. De 
voorbereidende werken gaan in febru-
ari al van start. Ze worden gefaseerd 
uitgevoerd, wat de doorstroming van 
het fiets- en autoverkeer op de drukke 
industriële as moet waarborgen. De om-
bouw van het kruispunt - waar de John 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

! ! !  09:00 - 12:30           en           13:30 - 18:00   ! ! ! 09:00 - 13:00

Zorg voor een lekker drankje 
en een warm nest...

Dan doet Cupido de rest

Valentijn
14 februari

Ontdek ons 
ruim assortiment 

alcoholvrije dranken

Dranken

GOOSSENS
www.karo-wijnen.be

Goedlevenstraat 124  9041  Oostakker
tel. 09/251 06 27   fax. 09/259 02 57

www.drankengoossens.be
info@drankengoossens.be

D
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Fitzgerald Kennedylaan en de Dwight Ei-
senhower mekaar ontmoeten - zal onge-
veer twee jaar in beslag nemen en moet 
tegen het bouwverlof in de zomer van 
2022 afgewerkt zijn. De Werkvennoot-
schap stelde normaliter begin voorbije 
december al de aannemer aan.   

Wat verduidelijking.
Een turbo-verkeersplein is een rotonde-
variant met aparte rijstroken per rich-
ting. Voor het oprijden van het plein 
moeten bestuurders bepalen welke 
richting ze uit willen en het juiste voor-
sorteervak kiezen. Dat heeft drie grote 
voordelen: het verkeer krijgt meer ruim-
te en de doorstroming is vlotter. Het is 
bovendien ook veiliger doordat bestuur-
ders niet van rijbaan kunnen wisselen. 
Het nieuw aan te leggen complex zal vijf 
rijstroken tellen. Drie daarvan in de rich-
ting van het plein, de twee andere zijn 
bedoeld voor het doorgaand verkeer. 
Fietsers kunnen nog steeds parallel langs 
de spoorweglijn en het Euro-Silo kruis-
punt fietsen. Om de verkeersveiligheid 
optimaal te houden, worden alle moge-
lijke conflictpunten geregeld met ver-
keerslichten. Dat heeft zo zijn voordelen 
en heeft een positieve impact op het ver-
keer van het havengebied. Bestuurders 

- die van verschillende invalswegen ko-
men - moeten hun snelheid aanpassen. 
Dit ontmoedigt dan weer doorgaand 
verkeer dat van de R4 Oost komt. De 
lichten zullen werken volgens het prin-
cipe van een zogenaamde groene golf. 
Dat maakt een vlotte afwikkeling van 
het verkeer mogelijk. Het huidig fiets-
pad tussen de Alphonse Sifferlaan en 
het spoor blijft zoals gezegd, behouden. 
De bestaande fietssnelweg langs de R4 
- die Zelzate met Gent verbindt - wordt 
verbreed en vernieuwd. Fietsers krijgen 
daardoor meer ruimte en zijn veiliger af-
geschermd van het wegverkeer.
Het turboverkeersplein krijgt ook ge-
luidswanden aan de Kennedylaan, de 
Eisenhowerlaan en aan de oostzijde van 
de R4, richting het op- en afrittencom-
plex aan de Langerbruggestraat. Dat 
moet dan weer voor minder geluid en 
fijn stof zorgen in de omliggende woon-
kernen en het havengebied. 
De omvorming van de R4 West Oost is 
al geruime tijd aan de gang. Daartoe 
werden vooraf lokaal alom info- en 
raadplegingsmomenten ingepland. Zo 
onder meer in het ontmoetingscentrum 
Oostakker. Meer recent gebeurde dat - 
wegens de COVID-19 maatregelen - via 
inschrijving over de digitale weg. In de 
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oorspronkelijkste voorstellen enkel jaren 
geleden, was er ooit sprake van om de 
sociale woonwijk de Krommeboom die 
grenst aan de R4, een stuk in te palmen. 

Die piste werd achteraf wel verlaten (zie 
foto).

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: DIRK DE BOURDERE      

Ambitieus Vlaams totaalproject R4 
Team R4WO - dat instaat voor de ombouw van de R4 West Oost - schrijft alvast 
geschiedenis door de geplande realisatie van het eerste turboverkeersplein in 
ons land. Op het volledige traject van de R4 worden in totaal 18 knooppunten 
omgebouwd. Dat gebeurt op korte termijn (‘quick wins’) en op langere termijn 
(tot 2028).

Het totaalproject wil de R4 ombouwen tot prioritaire wegen in Gent, Zelzate en 
Evergem. Het gaat om de omgeving tussen Wondelgem (N9) en Zelzate (R4 West) 
en tussen het kruispunt aan Euro-Silo en Zelzate (R4 Oost). Het project gaat uit van 
drie concrete doelstellingen. Een vlotte en veilige auto- en fietsinfrastructuur door 
het verminderen van het aantal knooppunten. Een verhoogde leefbaarheid in de 
Kanaalzone door een aantal op- en afritten te schrappen waardoor het zware ver-
keer de woonkernen links laat liggen. En het wil een veilige verbinding creëren tus-
sen de woonkernen door het uitvoeren van bruggen, tunnels en onderdoorgangen.

Op korte termijn - lees ‘quick wins’ - worden drie fietsbruggen over de R4 West 
(Evergem-Zelzate) gebouwd en dus ook het kruispunt aan Euro-Silo omgebouwd. 
Het eerste is gericht op een verhoopte toekomstige ‘modal shift’. Zeg maar, door 
de Vlaming te overtuigen om meer de fiets te nemen om zich te verplaatsen. Het 
andere beoogt inzonder om de lange files ter hoogte van de John Kennedylaan en 
de Dwight Eisenhowerlaan aan te pakken. De andere knooppunten worden in de 
verdere jaren aangepakt. Het ambieus Vlaams totaalproject reikt nu al tot 2028…

Eric VAN LAECKE      
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De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be
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De site van sociale onderneming De Krom-
me Boom aan de Eikstraat onderging in de 
afgelopen maanden een heuse transfor-
matie. De vroegere 1.500 m2 grote bloe-
menserres - al 38 jaar de oorspronkelijke 
voedingsbodem van het project - werden 
omgebouwd tot imposante kweekcel-
len voor bio-oesterzwammen. De omvor-
ming gebeurde voornamelijk met eigen 
personeel op basis van de meest geavan-
ceerde en innovatieve technieken die de 
toets met de eigentijdse klimatologische 
en productie-uitdagingen kunnen door-
staan. Doelgericht en efficiënt gedreven 
door de ambitie en het enthousiasme van 
een jongere generatie die - naar eigen 
godsvrucht en vermogen - de sociale wer-
king van De Kromme Boom verderzet. En 
vooral ook altijd weer vernieuwend ge-
stalte geeft. Het klinkt - zeker in corona-
tijden waar ook de plaatselijke sociale 
onderneming onder lijdt - zonder meer 
hoopvol en bemoedigend. Als wissel (en 
vaccin) op een gelukzalige toekomst. Het 
maatwerkbedrijf - een modern en soms te 
economisch label voor de vroegere socia-
le werkplaats - moet bovendien mee met 
zijn tijd. Vlaamse en andere overheids-
normen dwingen die entiteiten tot (nog) 
meer zelfredzaamheid en rendement. Met 
de opstap naar een reguliere tewerkstel-
ling als latente drijfveer en maatschap-
pelijke verantwoording. Het plaatselijk 
opvangproject was op dat vlak altijd - cre-
atief en eigenzinnig - op zijn tijd voor-
uit. Het groeide intussen uit tot een heuse 

De Kromme Boom teelt nu bio-oesterzwammen
Maatwerkbedrijf De Kromme Boom legt zich al een tijdje toe op de teelt van 
bio-oesterzwammen. Daartoe werden de vroegere bloemenserres aan de 
Eikstraat helemaal omgebouwd. Straks wacht ook de zelfstandige aanmaak 
van het bio-substraat zelf. Duurzame productietechnieken, erkende 
kwaliteitsborging én tewerkstelling inbegrepen... 

‘sociale onderneming’ met legio activi-
teiten en mogelijkheden en dito tewerk-
stelling. Die zetten gezamenlijk mee hun 
schouders onder het gedurfd oesterzwam-
menproject. Met het houtbewerkings- 
atelier en het - intussen nieuw en gemo-
derniseerd - metaalatelier als gewaar-
deerde en betrouwbare partners, ook bij 
overheidsopdrachten. Met bovenop ex-
tra activiteiten als kleinschalige bouw- en 
renovatie, een groendienst, een boerde-
rij aan Slotendries en een bloemenwinkel 
met cafetaria Groenhof St-Joseph aan de 
Genstraat. In de automaat op de parking 
wachten daar nu ook dagverse oester-
zwammen, appelsappen, confituur, ho-
ning…
Dat alles om ook in uitdagende tijden te 
(kunnen) overleven. De werking boort im-
mer nieuwe zuurstof aan. Soms met val-
len en opstaan. Maar altijd doordrongen 
en gestuurd door de wil en het inlevings-
vermogen om dat spreekwoordelijk ‘ene 
kind’ te redden en te geven wat het ver-
dient. Het blijft de rode draad in het dage-
lijks denken en doen. Ondersteund door 
de wijsheid en de ervaring van vrijwilli-
ge bestuurders zonder rang of stand. En 
door vele honderden ‘supporters’ die mee 
het nagenoeg vier decennia ‘jong’ maat-
schappelijk engagement laten overleven. 
Ook al bleven ze dit jaar door de COVI-19 
uitbraak uitzonderlijk letterlijk op hun in-
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teractieve én culinaire honger. Het telkens 
druk beklante eetfestijn viel weg. De tra-
ditionele Kromme Boombubbel voor zove-
le honderden ondersteuners ook. “Maar 
er komen andere -tijden” zong de Ne-
derlandse ‘protestzanger’ Boudewijn de 
Groot al in onze jeugdjaren. De ervaring 
heeft hem nog altijd gelijk.

Met de teelt van bio-oesterzwammen en 
het aanmaken - in plaats van het kopen 
- van het dure bio-substraat als noodza-
kelijke voedingsbodem, vindt De Krom-
me Boom a.h.w. zichzelf weer duurzaam 
uit. De afzetmarkt wordt verzekerd via 
de REO-veiling in Roeselare onder het To-
matel-label (BIO). Vandaar gaat het rich-
ting retailers zoals supermarktketen 
Delhaize. Je kan ook terecht aan huis in 
de Gentstraat. En er blijft voor alles ook 
het maatschappelijke luik. Voor veelal jon-
ge mensen die ‘ergens verdwaald’ zijn 
geraakt, is alle hoop op een reguliere te-
werkstelling welkom. Net zoals een (fami-
liale) opvang en een immer luisterend oor. 
‘Opvolger’ Marnix Boes en zijn team zijn 
nog altijd goed bezig… 

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Dirk DE BOURDERE



16  Wegwijs Noord - Februari 2021

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

Kring Westveld

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

WE HOPEN ONZE KLANTEN ZO SNEL MOGELIJK
TERUG TE KUNNEN VERWELKOMEN !

Inwoonster Liesbeth Vervecken uit de wijk Driesel (Oostakker) schreef 
een beklijvend boek met als titel ‘Een puber-pleegzoon’. Samen met 
haar man heeft ze als pleeggezin een opgroeiende puber in huis. In 
het boek verhaalt ze de ervaringen die ze met hun drietjes dagelijks 
‘beleven’. Daarbij zet het echtpaar hun privéleven aan de kant en 
laat het letterlijk ‘achter de gordijnen kijken’. Het boek is geenszins 
een handleiding of leerrede, maar wil ouders - ‘in alle soorten en ma-
ten’ - een hart onder de riem steken…
Meer in het volgende nummer.

Eric VAN LAECKE   

Een ervaringrijk pleeggezin…

Heb je nieuws
(speciale verjaardag,

jubileum, viergeslacht,
feestactiviteit...) in uw
vereniging of familie,

stuur het gerust naar de redactie
van Wegwijs:  info@dewegwijs.be
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De eerste week van februari wordt de win-
kel gesloten voor verbouwingswerken. 
Dochter Kim wil haar eigen idee in de win-
kel steken, “het wordt een beetje moder-
ner, jonger, verfrissend”, zoals Mady het 
graag beschrijft.
Mady startte haar boetiek in 1985, aan 
het Heernisplein in Sint-Amandsberg. Ne-
gen jaar later verhuisde ze enkele honder-
den meters, schuin over theater Scala. In 
2005 volgde een nieuwe uitdaging aan de 
Antwerpsesteenweg, in het centrum van 
Sint-Amandsberg. Ze is ook een drijvende 
kracht in de handelaarsvereniging STAR, 
die regelmatig met mooie initiatieven uit 
de hoek komt om de plaatselijke hande-
laars te promoten.
De vele problemen, met de heraanleg van 
de steenweg, het verdwijnen van veel par-
keerplaatsen, zorgde voor nog maar eens 
een verhuis in 2015, dit keer naar de Ant-
werpsesteenweg, ter hoogte van de kerk 
Oude Bareel, waar de zaak nu veel beter 

Boetiek Mady blijft in goede handen
We schreven het al enkele maanden geleden, Mady Buysse, oprichter 
van Boetiek Mady gaat op pensioen. Tot voor enkele maanden was het 
afwachten of de zaak zou verder gaan, maar nu is het zeker dat dochter Kim 
Strobbe vanaf februari de zaak overneemt.

gelegen is, en waar ruimere parkeermoge-
lijkheden zijn.

SCHILDER-MICROBE
Mady zelf is in coronatijden terug begin-
nen schilderen. Specialiteit olieverf op 
doek. En we hebben op haar smartphone 
enkele werkjes kunnen bewonderen. Het 
moet gezegd:  het is knap werk!  Misschien 
in de toekomst nog een expo op één van 
volgende STAR-activiteiten?  Het is maar 
een ideetje…  We gunnen Mady een mooi 
pensioen, en aan dochter Kim een vlotte 
doorstart van de boetiek. 

HEROPENING: ‘LEEF MET LEF’
Onder dit motto “Leef met Lef” zal Kim 
een heropeningsweek houden. De juiste 
datum wordt via facebook en Instagram 
vermeld. Met uiteraard ook de nieuwe 
lentecollectie. Vele klanten zijn reeds op 
de hoogte van de overname door dochter 
Kim en zullen de weg naar Boetiek Mady 
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“Mady is ervan overtuigd dat 
dochter Kim de overname vlot zal 
laten verlopen”.

blijven vinden. Immers, 
service en kwaliteit blij-
ven hoog in het vaan-
del. Ook in coronatijden 
wil de winkel de klan-
ten blijven verwennen 
en waar nodig advies 
meegeven met de klan-
ten.
Kim is interieurvorm-
gever van opleiding en 
heeft ook de huidige 
winkel vanaf casco uit-
getekend en ingericht. 
De creativiteit van mady 
is duidelijk doorgege-
ven aan haar oudste 
dochter. Wat in deze 
branche zeker een must 
is.
De winkel biedt maar liefst 200m2 aan 
shopplezier met diverse merken in ver-
schillende prijsklassen. Het inrichten en 
gezellig maken van de winkel is echt een 
manier om ons uit te leven. We willen ge-

woon heel graag dat iedereen zich op zijn 
gemak voelt bij ons door het een huiselijke 
sfeer te geven. 
Je kan bij Boetiek Mady terecht vanaf 
maatje 34 tot 46. 
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Je kon het al vorige maand lezen. Aan 
de Motorstraat richting Sint-Amands-
berg werd de bestaande afslagstrook 
(‘bypass’) naar de tunnel aan de John 
Fitzgerald Kennedylaan (R4)  intussen 
heraangelegd én ruimer bemeten. De 

Ook omrijden aan kruispunt
Hogeweg-Farmanstraat… 
De eerste fase van de aanpassingswerken ter hoogte van de 
Motorstraat, Farmanstraat en de Singel door spoorwegbeheerder 
Infrabel zijn achter de rug. De ingrepen zijn alvast duidelijker en 
ruimer bemeten en komen het weg-  én het treinverkeer ten goede. 
Voor sommigen betekent het wel, voortaan een stuk omrijden…    

aanpassing maakt tweerichtingsverkeer 
voor het gemotoriseerd verkeer moge-
lijk. Anders gezegd, het verkeer verloopt 
er voortaan op twee rijvakken richting 
de tunnel en de Vliegtuiglaan en omge-
keerd richting de Hogeweg of de Mo-
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Bezoek onze toonzaal of vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55

Sierpleister/crepi - steenstrips - isolatie - gevelreiniging - kaleien 

Vanaf 2021 

30 euro/m2

isolatiepremie

De Schoendokter
AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

Schoen- en lederherstellingen
Herstellen en plaatsen van ritsen

Lederwaren & accessoires
Sleutelservice

Nummerplaten
Alle batterijen

voor uurwerken en hoorapparaten

Houtstraat 20 - 9070 Destelbergen - 0475-572 259

di, woe, do: 08u00-12u00 en 13u00-19u00
vr en za: 08u00-12u00 en 13u00-18u00

zondag en maandag gesloten

Extra benoeming
rector bedevaartsoord
De Gentse bisschop Lode Van Hecke gaf 
recent een extra benoeming aan Paul 
De Neve. Die is al langer rector van de 
basiliek van Oostakker en liturgisch en 
pastoraal verantwoordelijke van de dio-
cesane bedevaarten. Hij is sinds kort nu 
ook aangesteld tot hoofdaalmoezenier 
van de ‘stichting ziekenwerk bedevaar-
ten bisdom Gent’…

Eric VAN LAECKE  

torstraat. Het fietsverkeer kreeg een 
aparte fietsoverweg en kan zijn weg 
richting de haven en het westen ver-
derzetten via een eigen bedding. Eens 
de ‘bypass’ was aangelegd verschenen 
ook betonblokken in het landschap. 
Die sluiten sindsdien de beide spoor-
wegoverwegen aan de Farmanstraat 
respectievelijk aan de Singel-Farmans-
traat af. In een tweede - nog niet vast-
gelegde fase - wordt ook de Hogeweg, 
ter hoogte van de spoorwegbrug, een 
stuk heringericht en komt er een vei-
lig fietspad tussen die Hogeweg en de 
Singel. Herhaald, die timing en fase 
zijn voor later. De ingrepen voor een 
veiliger weg- en spoorverkeer ‘knipt’ 
ook in de vertrouwde gedragspatro-
nen. De vroegere doorsteek aan de 
Farmanstraat richting Vliegtuiglaan 
is nu mee afgesloten. Vooral voor de 
daar gevestigde bedrijfjes is die mobi-
liteitsaanpassing veel minder comfor-
tabel. Die moeten (of kunnen) voort-
aan een paar kilometer omrijden via 
de Singel en de Daniël Kinetstraat…   

Tekst: Eric VAN LAECKE 
Foto’s: Dirk DE BOURDERE
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Je kon nog duidelijk fragmenten van 
de tekst lezen: “BID VOOR DE ZIEL VAN 
MEJUFFER MARIE FRANCET. G…REN TE 
…….NDSB…..”. Het stuk grafsteen is circa 
45 cm breed en 58 cm hoog. Er is halfweg 
in de breedte een barst zichtbaar, maar 
het stuk breekt daardoor niet in twee. 
De basis van de zerk is een gegoten ce-
menten plaat van circa 10 cm dik. Daarop 
bevindt zich een blauwstenen plaat van 
ongeveer 10 mm dik en rondom 10 mm 
kleiner dan de cementen ondergrond. In 
de blauwsteen zijn de symbolen en tekst 
gegraveerd.

De journalist in Ward werd onmiddellijk 
wakker en hij droomde er reeds luidop 
over om te ontdekken wie  Mejuffer Ma-
rie Francet was geweest. Wie weet zat er 
wel iets in om hierover een mooie pod-
cast te maken. Hij ging er terecht van 
uit dat …NDSB… (centraal op de steen) 

Gevonden! Een grafsteen…
Twee spelende kinderen vonden in een stukje bos op Sint-Baafskouter, 
net achter het zwembad, een halve grafsteen. Zij waren zeer verwonderd 
over die eigenaardige ontdekking en haalden er hun vader bij. Als 
buurtbewoner en uiteraard ook als Radio 1-reporter was vader Ward 
zeer nieuwsgierig over wiens grafsteen het hier ging en hoe die daar was 
terecht gekomen.

van het woord Sint-AmaNDSBerg zou 
geweest zijn. Ward nam contact op met 
Dienst Burgerzaken van de stad Gent, die 
twee Marie Francets kon opsporen. Hier-
door rezen nieuwe problemen op. Van 
wie van die twee dames was de grafsteen 
en was er sowieso een link tussen hen en 
de grafsteen.

Via via kwam Ward terecht in het DSMG 
(Documentatiecentrum voor Streekge-
schiedenis dr. Maurits Gysseling), waar-
in ondergetekende de Afdeling Sint-
Amandsberg runt. Ik kon Ward geen 
zekerheid geven over zijn vragen, maar 
beloofde mijn best te doen om Marie 
Francet te proberen opsporen. Dit item 
was en is een uitdaging voor elke heem-
kundige. Het is zo’n beetje historisch de-
tectivewerk, waar ook zoals zal blijken 
een dosis geluk ons ver vooruit kan hel-
pen.
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bvba

kimvlerick@skynet.be - www.kimvlerick.be - 0498 33 92 09
VOLG ONS OP

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

TWEE VRAGEN

We moesten dus het antwoord vinden op 
twee vragen: Hoe kwam de grafsteen in 
het bosje van Sint-Baafskouter terecht? 
en Wie was Marie Francet?

Het antwoord op de eerste vraag 
was gemakkelijk. Op de plaats van 
dit verwilderd stuk natuur achter  
het LAGO-complex is er nooit een be-
graafplaats geweest. Zelfs in de wijde 
omgeving was er nooit een kerkhof ge-
situeerd. Het dichtstbijzijnde is de be-
graafplaats van Sint-Amandsberg. Voor 
de aanwezigheid van de grafsteen op 
die locatie is maar één verklaring. De 
hele zone van het park, sportcomplex in-
begrepen, werd van 1930 tot 1971 inge-
nomen door de stortplaats voor de stad 
Gent en de gemeente Sint-Amandsberg. 
In 1932 werd een deel van het stort afge-
dekt met steenpuin en teelaarde. Hierop 
werden de volkstuintjes van het Werk 
van den Akker aangelegd. De tuintjes 
situeerden zich tussen de reeks doodlo-
pende straten en de beek, die het gebied 
in twee snijdt. De zone vanaf de beek tot 
aan het kruispunt Victor Braeckmanlaan, 
Nieuwelaan en Alfons Braeckmanlaan 
werd verder in gebruik gehouden als 
actieve stortplaats. Die werd gesloten in 
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1971 en op haar beurt volledig afgedekt 
met een laag steenpuin en daarna met 
een laag teelaarde. De volkstuintjes ble-
ven nog bestaan tot eind 1989.

STORT

Op het terrein van het stort verrees in de 
periode 1972-1975 in de eerste instantie 
het gemeentelijke zwembad, later uit-
gebreid met een sporthal. Na een lange 
procedureslag verliet het Werk van den 
Akker op 30 september 1989 de terrei-
nen om uit te wijken naar de Hogeweg 
in Gent. In 1990 besloot het College van 
Burgemeester en Schepenen van de stad 
Gent om op de Sint-Baafskouter een 
openbaar park aan te leggen via een wij-
ziging van het bestaande BPA. De terrei-
nen van de vroegere volkstuinen en de 
omgeving van het sportcomplex liet men 
gecontroleerd verwilderen tot De Pret-
tige Wildernis. Daarin legde men pick-
nickweiden, zit- en speelhoekjes, water-
partijen en fiets- en wandelpaden aan. In 
het verwilderde deel vormden zich door 
wandelaars en spelende kinderen smalle 
wandelpaden. Aangezien eind de jaren 
1960 de milieunormen pas in hun kinder-
schoenen stonden, is het niet verwonder-

lijk dat nu in het verwilderde deel allerlei 
steenpuin de kop opsteekt. Steenpuin 
dat door de gemeentelijke technische 
dienst werd aangevoerd en afkomstig 
was van verbouwingen en afbraakwer-
ken allerhande en ook van grafzerken 
van geruimde graven op het Campo 
Santo. Het is echter wel uitzonderlijk dat 
zo’n groot brokstuk door de mazen van 
het net glipte en in 2020 zijn kop boven 
de grond en de beplanting stak.

Het identificeren van Marie Francet was 
minder eenvoudig. We hadden de basis-
informatie van de Dienst Burgerzaken 
die in hun archieven beperkte gegevens 
van twee personen met de naam Marie 
Francet hadden gevonden. De eerste 
overleed in 1948 op 79-jarige leeftijd en 
was getrouwd met Frederic De Witte. Ze 
woonden aan de Verkortingsstraat. De 
tweede overleed in 1918 op 24-jarige 
leeftijd en was niet getrouwd. Gezien de 
vermelding mejuffer en het ontbreken 
van de naam van een echtgenoot op de 
grafsteen leek de tweede het meeste in 
aanmerking te komen. Maar de bijko-
mende vraag was of één van beiden so-
wieso in aanmerking kwam.

We gingen daarom verder op drie pis-
tes. De eerste was om via ons tijdschrift 
Heemkundig Nieuws de vraag te stellen 
aan onze lezers of zij een Marie Francet 
kenden. De tweede was om in de eigen 
collecties van het DSMG in de Afdeling 
Van Wieg tot Graf na te gaan of die naam 
er voorkwam en als derde piste gingen 
we via gespecialiseerde websites voor fa-
miliekunde op het internet op zoek.

In eigen huis vonden we zeer snel het 
gedachtenisprentje van Marie Francet en 
van haar vader Franciscus Franchet. De 
overlijdensdatum klopte met de tweede 
Marie opgegeven door de Dienst Burger-
zaken en op het prentje was geen sprake 
van een echtgenoot. Wij voelden het 
warm worden en vermoedden bijna ze-
ker op het juiste spoor te zitten.

Via Geneanet vonden we in bestaande 
stambomen takken met de naam Fran-
cet. Wij konden deze in elkaar puzzelen 
en kregen daardoor een zeer goed zicht 
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Wonen in Gent, tussen water en groen.

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 huur garantie tot gevolg. 

Laat deze opportuniteit niet liggen! 
Verwachte oplevering in het voorjaar van 2021. Bezoek ons modelappartement

TE KOOP: LAATSTE APPARTEMENTEN MET UNIEK UITZICHT
OVER DE SCHEEPSDOKKEN EN GENTSE SKYLINE

PALAZZO I UITVERKOCHT

TOREN |  95% VERKOCHT

09 321 03 00 - WWW. STAPELPLEIN.BE

LICHTRIJKE GEZINSWONINGEN IN CENTRUM GENT
> Centrumligging in het bruisende Gent, gegeerde wijk nabij UZ Gent en uitvals wegen

> Halfopen gezinswoning met drie slaapkamers
> Gezinswoning met drie slaapkamers en praktijkruimte met wachtzaal

> Moderne, open architectuur en grote raam partijen
> Energiezuinig: maximum E-peil E40 en zonnepanelen op elke woning

> Groen zicht over de stadstuinen
> VERWACHTE OPLEVERING: VOORJAAR 2021

RESIDENTIE EONO
GENT – NOENDRIES

LAATSTE 2 
WONINGEN!

#staysafe
#investsafe

www.acasa.be09 321 03 00
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op de familie van Marie. Na publicatie 
van de oproep in ons tijdschrift kregen 
we quasi onmiddellijk uit twee verschil-
lende hoeken de melding dat er iemand 
met de naam Francet in het Groot Be-
gijnhof woonde. Wij contacteerden deze 
persoon en die bleek een neef te zijn van 
Marie. De man was heel behulpzaam en 
kon ons een foto van zijn nicht bezor-
gen. Hij bracht ons ook in contact met 
een neef die over stamboomgegevens 
beschikte. Deze gegevens bevestigden 
onze bevindingen en vulden ze hier en 
daar nog aan. We hadden ze nu met ze-
kerheid gevonden en wisten nu ook hoe 
haar korte leven er had uitgezien.

Marie (Maria) Virginia Francet werd te 
Sint-Amandsberg geboren op 25 april 
1894. De getuigen bij de aangifte waren 
dagloner Frederic De Witte en Leopold 
Verniers. Zij woonde in bij haar ouders 
in de slagerij aan Gentstraat 13 (de hui-
dige Visitatiestraat) en overleed er als 
scholierster ongehuwd op 25 oktober 
1918 om 22u.30 aan de gevolgen van de 
Spaanse griep. Een tweede argument om 
haar aan de grafsteen te linken is één 
van de getuigen bij haar geboorte, dag-
loner Frederic De Witte. Hij was gehuwd 
met Marie Francet, de eerste vrouw die 
ook werd doorgegeven door de Dienst 
Burgerzaken van de stad Gent. Zij was de 
zus van Franciscus Leonardus Francet, de 
vader van Marie Virginia Francet en bij-
gevolg haar tante.

Paulina Poelman, de moeder van Marie, 
was de dochter van Leonard Poelman. 
Die had samen met zijn broer Romain 

in de tweede helft van de 19de eeuw een 
grote bloemisterij aan de Rozenbroek-
straat te Sint-Amandsberg. Hij was ge-
meenteraadslid en later ook schepen van 
de in 1872 opgerichte gemeente Sint-
Amandsberg.

Het gezin van Franciscus Francet en Pau-
lina Poelman telde vier kinderen. Jose-
phina Francet werd kloosterzuster, Marie 
Francet was scholierster, Romain Francet 
was slager, later matroos ter lange om-
vaart en uiteindelijk bediende en Leon 
Francet was kleermaker en handelaar.

De grafsteen zelf werd veilig gesteld en 
in eerste instantie overgebracht naar het 
DSMG, maar omdat dit groot stuk moei-
lijk te plaatsen is in onze collecties vond 
het zijn weg naar de neef van Marie, die 
het in de tuin van zijn huis in het Groot 
Begijnhof een mooie plaats gaf.

Het uitgebreide relaas van de familie 
Francet van 1703 tot heden is te groot 
voor deze bijdrage, maar is terug te vin-
den in Jaarboek 57 van de Heemkundige 
Kring De Oost-Oudburg (info: louis.ge-
vaert@dsmg.be). Over deze bijdrage be-
staat ook een interview tussen Frederik 
Vanderstraeten, Ward Bogaert en Hu-
bert Francet op Youtube. Te vinden via 
het zoekwoord Heemkundige Kring De 
Oost-Oudburg.

Frederik Vanderstraeten
DSMG (Documentatiecentrum voor 

Steekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling)
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg

APOTHEEK VAN WACHT
Jammer genoeg kunnen wij jammer genoeg de lijst van 
apothekers niet meer publiceren omdat die niet langer 

beschikbaar is.

Mensen die de apotheek van wacht willen
bereiken moeten bellen naar 0900-10500

(45ct/minuut) of kijken op www.apotheek.be
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OOSTAKKERDORP 17, 9041 OOSTAKKER I T 09 251 28 38
WWW.OPTIEKALBRECHT.BE

OPEN: DI-VR 9-12:30U & 14-18U 
ZA 10-12:30U & 14-17U I ZO & MA GESLOTEN

Optiek Albrecht blijft open!
Een dringende herstelling?
Een nieuwe bril?
Contactlenzen bestellen?

Wij leveren gratis aan huis!

Bel 09 251 28 38
mail info@optiekalbrecht.be

OPTIEK
ALBRECHT
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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

Specialiteit: lingerie in grote cupmaten

14 februari =Valentijn
Toon haar hoeveel je van 

haar houdt: verras haar met 
een verleidelijk lingeriesetje
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TV Dampoort Live 
Op zaterdag 6 februari 2021 van 19u tot 21u kan iedereen GRATIS kijken naar TV 
Dampoort, live te volgen op uw laptop, smartphone of tablet via de link www.tvdam-
poort.be. Buurtwerk  Dampoort Bernadette brengt samen met VZW Cirq live digita-
le interactieve televisie binnen in jullie huiskamers, voor en over de Dampoortwijk... 
Het belooft een avond te worden vol humor, leuke filmpjes, gastsprekers, verzoek-
nummertjes, Interactieve Bingo, enz..

De show wordt gepresenteerd door Erhan Demirci (comedian), Showbizz Bart, Tho-
mas Logghe (theater) met medewerking van vele buurtpartners en bewoners.

U kijkt toch ook?

Tekst: Ulrike Buyle

Foto: Dirk De Bourderé
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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

Specialiteit: lingerie in grote cupmaten

14 februari =Valentijn
Toon haar hoeveel je van 

haar houdt: verras haar met 
een verleidelijk lingeriesetje
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De politie en de opgeroepen civiele be-
scherming en brandweer haalden op dins-
dagmorgen 5 januari een wietplantage 
leeg aan Oostakkerdorp. In het betrokken 
handelspand was tot voor een aantal jaren 
de bekende Brasserie Canar Bizar gevestigd. 
Tot de uitbaters Guy en Lieve naar Portugal 
uitweken. De zaak werd nadien ingepalmd 
door (Belgische) Aziaten die er een ‘Asian 
Kitchen’ serveerden of lieten afhalen. Dat 
de eerste uitbater, naar hij ons toen vertel-
de, zijn dagelijkse woonplaats in Oostende 
had, was niet uitzonderlijk. Maar evenmin 
voor de handliggend. Nog later kwam het 
restaurant in handen van even Aziatische 
uitbaters die er eenzelfde uithangbord en 
aanbod hanteerden. Veel begankenis en 
verkoop was er in al die tijd eigenlijk nooit. 
De schatten tierden blijkbaar op de boven-

Oostakkerse cannabisplantage had vele vertakkingen… 
De begin deze maand leeggehaalde cannabisplantage aan Oostakkerdorp 
had vele vertakkingen. In de deelgemeente werden zo’n 800 planten ter 
plaatse vernietigd. In een plantage in Opzullik (Henegouwen) werden 
liefst 3.500 exemplaren ontdekt. Het gaat om wat gemeenzaam “een 
Aziatische bende” wordt genoemd…

verdieping. Al vanaf het begin was er in de 
wandelgangen sprake van “een mogelijke 
dekmantel voor drugstoestanden”. Naast 
een indringende geur viel het de buren op 
dat er de laatste tijd nauwelijks zelfs nog 
iemand langskwam. Al was dat in coro-
natijden nog te begrijpen ook. Tot er een 
heuse wietplantage werd ontdekt met een 
‘aanzienlijke oogst’. De federale politie 
trof er begin deze maand welgeteld 790 
cannabisplanten aan. Die werden door de 
opgeroepen civiele bescherming ter plaatse 
onmiddellijk verhakseld. De politionele ac-
tie kaderde in een grootschaligere aanpak 
tegen “een Aziatische bende cannabiskwe-
kers”. Daarbij werden onderzoeksdaden 
verricht in o.m. Antwerpen en Erpe-Mere 
en werden twaalf verdachten opgepakt. 
Het ging om negen mannen en drie vrou-
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Ook

kleine klusjes!

wen. Tien onder hen werden door de on-
derzoeksrechter ook aangehouden. De 
grootse vangst leverde een inval in het He-
negouwse Silly - zeg maar Opzullik - op. Dat 
werd een plantage van liefst 3.500 planten 
ontdekt. Vijf plukkers die letterlijk nog aan 
het oogsten waren, inbegrepen. 
In dezelfde periode werd ook een voertuig 
tegengehouden met 13,5 kg cannabis in 
de laadruimte. De onderscheiden huiszoe-
kingen leverden ook vuurwapens, stroom-
stootwapens (tasers) en honderden XTC-pil-
len op. Voorts werd enkele auto’s (BMW), 
een Rolex-uurwerk en een pak cash geld in 
beslaggenomen. De federale politie was al 
sinds begin vorig jaar op onderzoek naar 
de bende. Nadat in 2019 al een plantage 
in Edingen was opgerold en begin 2020 
ook één in Aalst. De bende werd intussen 
volledig in kaart gebracht en opgedoekt. 
Kortom, de actie aan het rustige Oostakker-
dorp had vele vertakkingen die de gewone 
burger niet voor mogelijk houdt. Alertheid, 
sociale controle én - in dit geval zelfs - een 
goede neus, kunnen soms wonderen doen. 
Een deskundig politioneel onderzoek al he-
lemaal…       

Eric VAN LAECKE   
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 Voertuig getoond met betaalde opties. *Situatie op 01/12/2020, op basis van de op die datum goedgekeurde 
motorisaties. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): volkswagen.be

Trouw aan zijn DNA van polyvalente wagen opent de nieuwe Caddy de deuren voor tal van mogelijkheden. Aan de buitenkant maakt 
hij indruk met een nieuw aantrekkelijk design en een extra groot panoramisch dak in optie. Binnenin verwelkomt hij opmerkelijke 
technologische nieuwigheden, zoals de uiterst geavanceerde Digital Cockpit. Bent u er klaar voor? De nieuwe Caddy is alvast klaar 
voor het onverwachte. Wat u ook met hem van plan bent.

Kom de nieuwe Caddy ontdekken in onze concessie.

De nieuwe Caddy. 
Klaar voor het onverwachte.

4,8 - 7,2 L/100 KM • 126 - 162 G CO2 / KM (WLTP*)

Uw Volkswagen-concessiehouder

Lancerings- 
condities

Wie regelmatig in de buurt van het Heer-
nisplein wandel of rijdt, kan er niet naast 
kijken. Het druk wemelende knooppunt 
langsheen de Dendermondsesteenweg in 
Sint-Amandsberg (wijk Heilig Hart) is er in 
de afgelopen paar maanden zowat om-
getoverd tot een stilaan uitnodigende 
ontmoetingsplek. Met kleine maar erg vi-
suele ingrepen, probeert men de omgeving 
een ‘boost’ mee te geven. Zo verschenen 
er al picknicktafels, zitbanken, tapijten 
en groenbakken in het landschap. Enkele 
elektriciteitskasten werden dan weer op-
gevrolijkt met graffiti. Daarbij kwam de 
grijzende buurtbewoner Roger in het vi-
zier. Die ijvert al jarenlang elke dag om het 
plein - te helpen - schoonmaken. Met dank 

Wordt Heernisplein leuke ontmoetingsplek?
Het Heernisplein in Sint-Amandsberg onderging in de weken 
een kleinschalige, maar alvast mooi ogende ‘facelift’. Nieuw 
straatmeubilair, groenbakken, een wensboom én een ‘sprekende 
vuilnisbak’ moeten bijdragen tot een meer leefbare omgeving. Een 
hele uitdaging in de bruisende multiculturele omgeving…    

aan straatkunstenaar Kitsune voor het ver-
diend eerbetoon. Al enige tijd wacht er 
ook een ‘wensboom’ waar de buurtbewo-
ners mekaar (nieuwjaars)wensen kunnen 
aanreiken. Het is een initiatief en reali-
satie van het plaatselijk Buurtwerk Dam-
poort-Bernadette i.s.m. het Centrum Leren 
en Werken. Intussen deed ook een ‘spre-
kende vuilnisbak’ zijn intrede. Die wil de 
straatwandelaars en -verpozers aanzetten 
om zorg te dragen voor de onmiddellijke 
omgeving van eenieder. De creatieve oplos-
sing om het (huis)vuil niet op de grond te 
gooien refereert een stuk aan de Hollebol-
le Gijs-vuilbak in het attractie- en recrea-
tiecentrum De Elfteling in het Nederlandse 
Kaatsheuvel. Met de uitspraak “Dank u, ik 
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zie u graag” dankt het origineel recipiënt in 
vijf talen de voorbeeldige bezoeker met di-
to burgerzin. De plaatselijke Hollebolle Gijs 
drukt zich - behalve in het plat Gents - ook 
uit in het Frans, Engels, Bulgaars, Turks en 

Duits. De stemmen zijn ingesproken door 
buurtbewoners. De meertalige ‘sprekende 
vuilbak’ is een ontwerp van buurtbewoon-
ster én kunstenares Barbara Callewaert. 
Het gaat op een proefproject dat tot in dit 
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voorjaar loopt.  De buurt van de Dender-
mondsesteenweg wordt al jarenlang ge-
plaagd door sluikstorters en aanverwante. 
De omgeving staat op dat vlak aan de top 
van het Gentse werkpuntenlijstje. Het wan-
gedrag blijft niet beperkt tot etensresten 
en ander keukenafval, maar laat bv. ook 
allerhande huismeubilair op het openbaar 
domein achter. Via wat meer pleinleven, so-

ciale controle en een aangehouden oproep 
naar burgerzin, wil het beleid het tij keren. 
De bewoners zijn verdeeld over de ‘alterna-
tieve’ aanpak versus een streng optreden 
met aangepaste bestraffing. Samen-leven 
is meer dan zomaar een werkwoord…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: DIRK DE BOURDERE
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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
GESLOTEN

OPEN: ma, woe, do, vr: 10u00-01u00
 zaterdag: 09u30-01u00 - Zondag: 09u30-18u00

Take away argos
  
spaghetti 9 euro portie  puree 2 euro
macaroni ham-kaas 9 euro  spaghetti 2 euro
vol-au-vent 9 euro  krielaardappel 2 euro
stoofvlees 9 euro  rijst 2 euro
goulash 9 euro   
varkenshaasje  15 euro   
witloof kaas-ham 9 euro fles wijn  15 euro
fricandon 9 euro fles cava  20 euro
balletjes tomatensaus 9 euro   
    
    
scampi’s diabolique 15 euro dagsoep  3 euro/liter
scampi’s kreeftensaus 15 euro   
scampi’s look 15 euro   
scampi’s karmelietsaus 15 euro   
scampi’s van het huis  15 euro (champignons-tomaat-ui-paprika )  
  

bij de scampi’s is altijd inbegrepen (naar keuze):
puree-spaghetty-rijst of krielaardappel

    
WEEKEND    
    
vispannetje 15 euro ter plaatse ook  
wildstoofpotje 15 euro verschillende keuze  
vis 15 euro maaltijden aanwezig  
     
    

Graag bestellen een dag op voorhand: 0475 74 46 74

AFHALEN VOLGENDE DAG
van 11u30 tot 13u30 en van 17u30 tot 19u30

WE LEVEREN OOK AAN HUIS
bestellen een dag op voorhand en we leveren voor 11 uur de volgende 

dag, dit in een straal van 3 km

Den Argos, Antwerpse steenweg550, 9040 st amandsberg 
09/228 19 38 - 0475 74 46 74



36  Wegwijs Noord - Februari 2021

BEAUTY SALON
ZOBELLE

NAILS & BEAUTY

HEIVELDSTRAAT 11 9040 SINT-AMANDSBERG
GSM : 0493 73 45 58

E-mail : zobelle.beauty@gmail.com en www.facebook.com/beautysalonzobelle

BOEK NU UW AFSPRAAK (ENKEL TELEFONISCH) EN GENIET VAN 
10 % KENNISMAKINGSKORTING

OP EEN BEHANDELING NAAR KEUZE

o.a. gelnagels, manicure, 
suikerontharing, pedicure, …

HAESEVELD BIER NU OOK
BESCHIKBAAR IN 
FLES ÉN FEESTELIJKE 
GESCHENKVERPAKKING

Haeseveld Strong Blond Alc.7,9%Vol. Is verkrijg-
baar bij de betere handelaars in Uw buurt: Geers 
Oostakker, Spar Destelbergen, SAKO Sint-Amands-
berg, AD Delhaize Heusden, Lochristi en Beervelde, 
Nico en Kathy De Clerq Lochristi, Bierhalle Melle, 
De Drie Linden in Kalken en De Hopduvel in Gent. 
Je kan hem ook kopen in de Brouwerij op woens-
dag namiddag (14-17) en zaterdag de ganse dag 
(9-17).

Klik op www.haeseveld.be of
Facebook/Instagram/Google @BrouwerijHaeseveld
voor meer info

Foto: Dirk De Bourderé
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- Uiterst rustig gelegen in doodlopende straat 
- Zeer verzorgde woning 
- Instapklaar karakter 
- Zuidwest georiënteerde tuin 
- Ruim perceel
EPC: 320kWh/m²  Wg, Vg, Gvkr, Vv.

GAVERE
MIDDELWIJK 38REF. 2389854

- Uiterst gunstig gelegen nabij R4 en centrum 
- Uitweg achteraan met garage 
- Zuidoost georiënteerde tuin 
- Na renovatie ideale starterswoning 
EPC: 450 kWh/m²; UC: 2309082-RES-1. Wg, Vg, 

Gvkr, Gvv.  

MERELBEKE
FRATERSTRAAT 87

HUIS KANTOORRUIMTE

HUIS

REF. 2324212

3

1

119m2

422 m²

- Gunstige ligging nabij N60 
- Ruime zuid georiënteerde tuin 
- Ideale combinatie voor wonen en werken 
- Veel uitbreidingsmogelijkheden 
- Renovatie en opfrissingswerken vereist 
EPC: 695 kWh/m²; UC: 2350620-RES-1. Wglk, Gvkr, Gvv, Vg. 

Mogelijk overstromingsgevoelig gebied (achteraan de tuin) 

GAVERE
LEENSTRAAT 73

HANDELSPAND MET 2 WONINGEN HUIS

REF. 2378095

33

11

265 m2162m2

1408m²1031 m²

VILLA

- Gunstige ligging met veel visibiliteit
- Open en tijdloos karakter
- Kantoorruimte en stockageruimte
- Ingerichte keuken
- Ruime parking aanwezig
 
EPC in opmaak. Wg, Vg, Vv, Gvkr.

- Instapklare villa  
- Schilderachtige omgeving 
- Nodige privacy aanwezig 
- Lichtrijk en ruimtelijk interieur 
- Prachtige tuin met weide en bijgebouw 
EPC: 298 kWh/m²; UC: 2277225-RES-1; Wug, 

Gvkr, Gvv, Vg. 

NAZARETH

MERELBEKE

DEINZESTRAAT 25B

MEIERIJ 32

REF. 2290440

REF. 2277924

?

?

??? m2

108 m²

- Renovatieproject, veel ruimte
- Zuid georiënteerde tuin 
- Reeds vernieuwde ramen (2010) 
- Garage en ruime oprit 
- Uitbreidingsmogelijkheden
EPC: 605 kWh/m²; UC: 2306934-RES-1. Wg, Vg, 

Gvkr, Gvv

GAVERE
BIESSTRAAT 70REF. 2257135

53

11

332m2119 m2

359m²422 m²

- Projectopportuniteit / gebouwencomplex 
- Handelsgelijkvloers 
- Meerdere woongelegenheden 
- Commerciële en centrale ligging 
 
EPC in opmaak. Iag, Vkr, Vg, Gvv

GENT
SINT-SALVATORSTRAAT 78REF. 2101876

13

5

669,5m2

??? m²

HANDELSPAND MET WOONHUIS

BEKIJK ONS VOLLEDIG AANBOD OP:  WWW.NOBELS.BE
BIV 200947

WEGENS SNELLE VERKOOP ZOEKEN WIJ
VOOR WACHTEND CLIËNTEEL DRINGEND

EIGENDOMMEN TE KOOP
IN UW REGIO !

- Voor halfopen bebouwing
- Max. Bewoonbare opp.  208 m2
- Vlotte verbinding
 
WgLk, Gvkr, Vv

MERELBEKE
MOLENSTRAAT NST NR 62

BOUWGROND

REF. 2262320

?

?

208 m2

675 m²

BEKIJK ONS VOLLEDIG AANBOD OP:  WWW.NOBELS.BE
BIV 200947
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Kapsalon
Jessica

Admiraalstraat 20  - 9070 Destelbergen 
09-238 22 60 of 0497-309871 

Ook via fb
of mail jessicavervust@hotmail.be 

DAMES - HEREN - KINDEREN 

Hopelijk kan ik jullie in 2021 snel 
terug van dienst te zijn.

Extra openingsuren en dagen 
worden voorzien. Tot binnenkort. 

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Zwembad Rozebroeken
langer dicht…
Zwemparadijs LAGO Rozebroeken aan de Victor 
Braeckmanlaan blijft nog langer dicht. En dat ze-
ker al tot 31 januari. Recent kwam een gerechtsex-
pert langs om de schade op te meten die door o.m. 
de losgekomen tegels van de bodem, is veroor-
zaakt. Pas daarna konden (kunnen) de eigenlijke 
reparatiewerken opstarten. De herstellingskosten 
zijn ten laste van het bedrijf… (EVL)  

ING Oude Bareel
verhuist…
Het ING- kantoor Gent-Oude Bareel (Sint-
Amandsberg) verhuist straks op 1 februari 
naar de gemeente Destelbergen. Het krijgt 
er onderdak aan de Dendermondsesteenweg 
551.

Het gaat in essentie om de bvba MEDEBO met 
als zelfstandige ING-bankiers de zaakvoerders 
Bruno Mestdagh, Michel Dechamps en Kurt 
Minnebo. Die zetten met hun medewerkers 
hun jarenlange ervaring op de locatie verder.

Een paar jaar geleden verdween ook al het 
vdk-filiaal aan het Westveld uit het Sint-
Amandsbergs bankenlandschap… (EVL)
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Destelbergenstraat 83 - Sint-Amandsberg

0488-28 27 12
www.afrikaanse-afhaalgerechten.be
info@afrikaanse-afhaalgerechten.be

Ook
thuislevering
mogelijk

MENU VAN DE MAAND

VOORGERECHTEN
SANDWICH FAIT MAISON   ....................................................................  5.50 euro
IGNAME VAN HUIS  ................................................................................  18.90 euro
VERRIJKT IGNAME  .................................................................................  18.90 euro
RAGOÛT VAN IGNAME MET EXOTISCHE LAMSVLEES   .......................  15.60 euro
GEFRITUURDE DOUCE PATATE IN OLIJFOLIE +AVOCADO SAUS  .........  15.90 euro

HOOFDGERECHTEN
PASTA -GROENTEN-BANANE PLANTAIN MET KIP OF VLEES ................  15.90 euro
RIZ CANTONE (GEROOSTERDE SPAGHETTI
         + RIJST (OVEN) + GEBRADEN KIP + VERSE GROENTEN)  .............................. 23.60 euro
BANANE PLANTAIN MET GEBRADEN VIS DORADE   ............................  23.60 euro
FUFU MET SAUS GOMBO OF OKRA SAUS  ...........................................  25.00 euro
Rijst met Gboma  ....................................................................................  35.00 euro

DESSERTEN
Exotische mango van huis  ....................................................................  13.60 euro
Dêguê  .....................................................................................................  7.50 euro
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Met André De Moor (93)
verliezen we belangrijk man
Op 1 januari overleed de in Sint-Amandsberg enorm ge-
waardeerde ere-directeur van het Sint-Jan-Berchmans-
college André De Moor. De overledene was naast zijn 
onderwijzerscarrière in het Sint-Lievenscollege, een heel 
sportieve persoonlijkheid. Hij was betrokken bij de stich-
ting van voetbalclub Racso en vele jaren actief als spe-
ler en later voorzitter en ere-voorzitter van de K.K.S.F.B. 
en K.K.V.S.O.V. Tijdens zijn loopbaan die eindigde als 
schooldirecteur en later, was hij actief lid van het BOIC, 
Panathlon en O.K.R.A. Hij was tevens medestichter van 
de sportraden van zowel Sint-Amandsberg als Gent. Hij 
was nog erevoorzitter van het Breënfonds en van de Oud-leerlingenbond van de 
Normaalschool in Oostakker. Hij was ook oud-voorzitter van de Nationale Syndicale 
Commissie C.O.V. en F.I.C. Wellicht vergeten we nog andere verenigingen waarvan hij 
de werkende kracht was.
André De Moor werd vele keren vereremerkt. Hij was de vader van drie kinderen, van 
wie de zonen Ivan en Patrick in zijn voetsporen een voetbalcarrière uitbouwden. Pa-
trick De Moor was ooit speler van Club Brugge en FC Eeklo, beide speelden ook nog 
bij FC Destelbergen. Ook dochter Isabelle was heel sportief. André De Moor werd ge-
boren op 19/2/1927 in Sint-Amandsberg en stierf in Gent op 1 januari 2021.  Zijn uit-
vaart had in alle intimiteit plaats omwille van de geldende maatregelen. – (D.D.)
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De dreigende - zeg maar besliste - afbraak 
van de sociale woonwijk Bernadette aan 
dezelfde straat, blijft reacties uitlokken. 
Een kersvers collectief ‘Bernadette Blijft’ 
kraakte er eind vorig jaar een pand - “een 
tijdelijke invulling aan huisnummer 416“ 
- en sensibiliseert er sindsdien de bewo-
ners. Vanuit hun deskundige overtuiging 

dat het best helemaal anders kan. Met de 
klemtoon op een planmatige sloop ‘Blok 
per Blok’. Op oudejaarsavond verwel-
komden actievoerders en belangstellen-
de inwoners gezamenlijk de warmte van 
de buurt en zongen mee het lied ‘Verzet 
van de Bernadette’. Intussen gaat de con-
frontatie en het inlevingsvermogen met 

Bernadettewijk
tussen hoop en ongeloof…
Een collectief ‘Bernadette Blijft’ - aangestuurd door een zestiental jonge en 
gedreven Gentenaars - streek eind vorig jaar in de ‘veroordeelde’ sociale 
woonwijk neer. In een poging om de beleidsvisie rond een volledige afbraak, 
bij te sturen. Onder het motto ‘Blok per Blok’ gaat het daarover in overleg met 
de buurt en liefst ook met de bewindvoerders. Voor de volkse omgeving is het 
een sprankel hoop midden een woelige zee van vooral nog altijd ongeloof…      
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de bewoners volop zijn gang. Het state-
ment van de actievoerders is duidelijk: 
“Een wooninstitutie heeft niet het recht 
vanuit die - hogere - positie de levende 
dynamiek van een hechte gemeenschap 
te doorbreken. Wij, Gentse burgers moe-
ten onze instituties verantwoordelijk 
stellen voor het recht op woonst. Met 
onze actie stellen we het lot van de Ber-
nadette opnieuw ter discussie. De strijd 
is nog niet verloren” staat het in de pers-
mededeling. De groep hoopt dat die in-
spanning erkenning krijgt van de buurt 
en kan leiden tot samenspraak over de te 
volgen aanpak en strategie.
De actievoerders weten waarvoor ze 
ijveren. De wachtlijst voor een sociale 
woning in Gent loopt op tot liefst 11.000 
burgers. De doelgroep groeit en het bud-
get slinkt. Hoe sociaal wordt op termijn 
de wachtrij voor een dergelijke woning? 
De Vlaamse overheid halveerde in 2019 
het aantal nieuw beschikbare sociale 
woningen tegenover het jaar ervoor. Dat 

betekende concreet 900 woningen waar-
van 145 in Gent. De stad haalt zijn budget 
uit de verkoop van publieke landbouw-
gronden. Zo verliest ze een waardevol 
patrimonium dat al sinds de middeleeu-
wen publiek bezit is van de stad en zijn 
bewoners. Het houdt een verlies in aan 
democratische controle over de gronden 
én de mogelijkheid om die te verpachten 
aan (vragende) boeren die met schaars-
te kampen. Die pacht is een duurzame 
investering om sociale woningen mee te 
bouwen en te onderhouden. Het verhaal 
op de Sint-Bernadettewijk is een kwes-
tie van beleidskeuzes op Vlaams niveau. 
Door de wetgeving is een sociale huisves-
tingsmaatschappij verplicht offertes te 
vragen aan zes ondernemingen en moet 
ze onder hen de goedkoopste selecte-
ren. Dat is onderliggend een kwalijke 
zaak voor de kwaliteit én op termijn, ook 
voor de veiligheid van sociale woningen.  
Het motto luidt: “Sint-Bernadettewijk, 
renoveer blok per blok”. Door een huis 
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te bezetten wil het collectief aankaarten 
dat steeds meer panden leegstaan en er 
van een ‘sociaal woonbeleid’ geen sprake 
is. Na de ophef over de slechte staat van 
de woningen besloot WoninGent om de 
woonwijk te slopen. Daardoor berooft 

die 123 gezinnen niet van een huis, wel 
van een thuis. Naar hun stem wordt nau-
welijks geluisterd. Het kan en het moet 
op termijn helemaal anders…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: DIRK DE BOURDERE

Wie in de zomermaanden de 
populaire TV-uitzending ‘duizend 
zonnen’ op één volgt, weet dat 
er elke dag een ‘stoel’ wordt 
geplaatst op een geheime plaats. 
Wie er als eerste komt opzitten 
wint een reis. Misschien een 
ideetje om ook deze stoel eens in 
het daglicht te zetten? 
Hij stond dit weekend ‘plots’ 
op een parkeerstrook aan de 
Grondwetlaan. Wellicht een 
sluikstorter die hem dringend kwijt 
moest... Begrijpe wie kan... - J.C.

‘De stoel’ staat niet alleen
in televisieprogramma’s...
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Positief gedacht! 
‘De wereld is veranderd door voorbeelden,

niet door meningen’

(Paulo Coelho)

info@zinloosgeweld.net

Alles begon bij de start van de werken op 
de Victor Braeckmanlaan (juni 2020), het 
leek een manier om sluipverkeer te ver-
mijden. Ondertussen zijn die werken al 
voorbij, maar het nieuwe circulatieplanne-
tje blijft. Zelfs buurtbewoners weten niet 
of dit definitief is of tijdelijk, de verkeers-
borden zijn alleszins nog steeds verplaats-
bare exemplaren. Feit is dat er al eerder 
sprake was de Heiveldstraat éénrichting 
te maken, maar daar was door bewoners 
protest tegen geuit. Het blijft ook gek dat 
maar een deeltje van de straat eenrichting 

Eénrichtingstraten: blijvend of tijdelijk ?
Sinds enkele maanden is de Heiveldstraat tussen Bromeliastraat en 
Jef Crickstraat éénrichting geworden, evenals de Jef Crickstraat zelf, 
waardoor je omgeleid wordt.

is vanaf Sint-Janscollege tot aan de Jef 
Crickstraat. 
Deze laatste is nog één van de weinige 
kasseistraten en wordt normaal gezien in 
2022 heraangelegd. Die blijft dus een één-
richtingstraat! Bovendien zal er maar aan 
één kant geparkeerd kunnen worden. Hier 
reageren de bewoners eerder positief.
Nu worden de Bromeliastraat, Salviastraat 
en Oscar de Reusestraat in de eerstvol-
gende fases nog aangepakt, wat ook tot 
omleidingen zal leiden. 
Maar het wordt ineens nog gekker als 

in het weekend van 17 
januari plots de ver-
keersborden op de 
hoek Heiveldstraat en 
Jef Crickstraat “ver-
dwijnen”, terwijl alle 
andere tijdelijke bor-
den nog steeds op hun 
plaats staan. Actie van 
een boze bewoner? (wie 
weet!)
Nog een aantal straten 
in Sint-Amandsberg zijn 
momenteel éénrichting, 
wegens de werkzaamhe-
den in de omgeving of 
blijvend? Ook daar heb-
ben de bewoners vaak 
geen idee hoe het daar 
in de toekomst zal zijn.

Tekst: Ulrike Buyle
Foto: Jan Callebert
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SAKO DE WILDE 
 

ALFONS BRAECKMANLAAN 
200         
9040 SINT-AMANDSBERG 
WESTVELD 
 

Alle dagen open van 7u-20u 
Dinsdag tot 12u30 
Woensdag vanaf 13u  
OPEN OP ZONDAG VAN 8-19u  
 
 

Alle promoties zijn geldig van 23/01 t.e.m. 15/02/2021of tot 
uitputting voorraad 

GRATIS 
Halfvolle melk 
Inex brik 1 liter 
 
Tijdens uw 

aankopen, 
minimum €10,- 
 

Geldig tot 15/02/2021 
Max 1 bon per klant 
Knip deze bon uit en geef af aan 
de kassa 

LAYS SENSATIONS 
MEXICAN & SWEET CHILLI 
150gr 

€ 1,25 

/kg € 8,33 
 

 
 

INEX YOGHURT 
NATUUR OF AARDBEI 

4x125gr 

€ 1,25 
/kg € 2,50 

FORTE D’ORO 
ROOD 1,5l 
 
 

€ 7,95 
 
/l € 5,30 

 
ONS VAKMANSCHAP DRINK JE MET 
VERSTAND 

GWOON BLIK KAT 
KATTENVOEDING  
400gr 
 

€ 0,69 
/kg € 1,73 
 

GWOON 
ROOKWORST 
GELDERSE ROOKWORST 
275gr 
 

€ 1,45  
/kg € 5,27 

 
 

GWOON 
PANNENKOEKENMIX 
400gr 
 

€ 0,85 
 
 
 
/kg € 1,63 
 

WINNY VLOOTJE HOND 
HONDENETEN RUND 300gr 
 
 

€ 0,49 
/kg €1,63 

 
 

L’OR KOFFIECAPS 
10 STUKS 
 

€ 2,55 
/st € 0,25 
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BUY BUY
MITSUBISHI

DEALER
ADRES 1, 1234 GEMEENTE  TEL. 000/00 00 00 - BTW-NUMMER (VERPLICHT) - BANKREK.NR. (VERPLICHT)

MITSUBISHI

(a) Korting van toepassing op ASX 2.0 Invite: Aanbevolen catalogusprijs (1) (zonder opties): € 22.240 + Metaalkeur € 550 + Starterspack €140 – 30% BUY BUY korting (2) zijnde 
€ 6.879 = Nettoprijs (3) € 16.051. Afbeelding ter illustratie.
(1) AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS: De door Beherman Motors nv aanbevolen maximumprijs voor de wagen vermeld zonder extra opties. (2) BUY BUY KORTING: korting geldig bij aankoop 
van de vermelde Mitsubishi uit stock in de deelnemende Belgische verkooppunten van 01/12/2020 t.e.m. 28/02/2021 en zolang de voorraad strekt. De wagen moet ingeschreven zijn ten 
laatste op 31/12/2021. (3) Nettoprijs (TOTAALPRIJS): De som van de door Beherman Motors nv aanbevolen maximumprijs voor de wagen vermeld zonder extra opties en na aftrek van de 
korting. Afbeelding ter illustratie. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

2,0-8,7 L/100 KM   46-196 G/KM (WLTP)
milieu-informatie (KB 19/03/2004): mitsubishi-motors.be

ONTDEK ONZE AFSCHEIDSCONDITIES
OP BUYBUYMITSUBISHI.BE
• TOT 30% KORTING (a)

• 5 JAAR GARANTIE OF TOT 100.000 KM
• U KUNT REKENEN OP MINSTENS 10 JAAR SERVICE

Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

Tel. (09) 355 01 39GARAGE MARTENS 
BTW BE 0463 521 923www.garagemartens.be
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Crea Ten Hove vzw wenst iedereen een gelukkig en gezond 2021.
Ga gerust even kijken op onze website www.createnhove.be om al onze activiteiten 
te bekijken.  Voorlopig liggen wij stil, zoals iedereen, maar wij hopen binnenkort te 
kunnen opstarten. Je kunt ons steeds bereiken via mail op createnhove@gmail.com
 
Met vriendelijke groeten
CREA TEN HOVE Vzw
Groot Begijnhof 47
9040  Sint-Amandsberg

Groenstraat 76 – 9041 Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Vergeet Valentijn niet !
Actie op zaterdag 13 februari:

Op alle rode toestellen

10 % korting ! 

Nieuw jaarboek Oost-Oudburg
Het 57ste jaarboek van Heemkundige Kring De Oost-Oudburg is uit. Wegens coro-
natijden gebeurde de voorstelling online. Het is een uitzonderlijke kanjer gewor-
den van ruim zeshonderd bladzijden. Met vooral een lijvige bijdrage over een halve 
eeuw Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling (DSMG) 
door Frederik Vanderstraeten en een indringend portret over het eeuwfeest van de 
Land van Waaslaan door Patrick Viaene.

U leest er meer over in volgend nummer. (EVL)    
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De verbinding van Sint-Amandsberg met 
Gentbrugge over de huidige brug dateert 
dit jaar exact 70 jaar. Een vroegere brug 
tussen beide toen nog niet met Gent ge-
fusioneerde gemeenten, is nog veel ou-
der en werd pas in 1949 afgebroken door 
aannemersbedrijf Fa. Hydroter (pvba) 
voor een bedrag van 519.842 BF. Van de 
brug is geweten dat die in de oorlogsja-
ren ’40-’44 een speciale bewaking had om 
te mogen oversteken. Ene Karel Billiet uit 
Sint-Amandsberg hield er toen controle 
op. ’s Nachts mocht je toen al zeker niet 
over de brug, want die werd afgesloten.
De werken voor de bouw van de huidi-
ge brug tussen Sint-Amandsberg en Gent-
brugge vingen al aan in 1947 en was 
precies zeventig jaar geleden afgewerkt. 
Die brug kostte toen in oude Belgische 
franken maar liefst 14.808.889 fr. Dat was 
voor die tijd een serieuze investering voor 
een ‘kunstwerk’ dat nog lang moest mee-
gaan.

Brug tussen Sint-Amandsberg en Gentbrugge is 70 jaar oud
In vorige WegwijsNoord kon je iets lezen over de plannen van de 
stad Gent om een ‘knip’ te realiseren, waardoor Gentbruggebrug 
vermoedelijk voor autoverkeer zal worden afgesloten. Ofwel wordt het 
éénrichtingsverkeer. Maar wat weten we eigenlijk over deze brug?

Nog vroeger in de tijd waren er al over-
bruggingen tussen beide deelgemeenten, 
maar dat had toen ook te maken met de 
rechttrekking van de Schelde tussen de 
sluis in Gentbrugge  en de  brug in Mel-
le. In tijd gaan we dan terug tussen 1870 
en 1875, toen de rechttrekking van de 
Schelde werd uitgevoerd door aannemers 
Charles & Ritte.
Nu zou men de brug gelijkgronds kunnen 
maken, want er is geen binnenvaart meer 
op de Schelde. Vroeger was dat natuur-
lijk anders: er was flink wat scheepvaart. 
De schutssluis in Gentbrugge werd voor 
het laatst gebruikt voor de scheepvaart in 
1974. Toen werden schepen vanuit Gent 
geschut of versast naar de Zeeschelde. 
Stroomafwaarts Gent (richting Destelber-
gen) staat de Schelde in open verbinding 
met de zee, en ondergaat ze daarvan eni-
ge invloed. De getijden dringen namelijk 
door tot tegen Gent, waar ze tegengehou-
den worden door de stuw en schutsluis in 

De oude brug tussen Sint-Amandsberg 
en Gentbrugge. (repro D.D.)
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Gentbrugge. Eens buiten Gent of 
Gentbrugge, wordt de Schelde wel 
“Zeeschelde” genoemd.
Sedert het loskoppelen van het bo-
vendebiet in 1969 en vervolgens 
in 1982 het sluiten van de schuts-
sluis in Gentbrugge, werden er ook 
geen onderhoudsbaggerwerken 
meer uitgevoerd tussen Gentbrug-
ge/Sint-Amandsberg en Destelber-
gen. Dat kan je nu gemakkelijk 
vaststellen aan het dikke slib.
De brug tussen Sint-Amandsberg 
en Gentbrugge verbindt ook de 
Gentbruggestraat met de O. Van-
derlindenstraat in Gentbrugge. De 
brug zelf valt nog onder het be-
heer van Waterwegen en Zeeka-
naal. Vele jaren geleden (2003) 
was de stad Gent niet echt geïnteresseerd 
om de brug aan te passen in functie van 
de fietsers, waardoor de brug bij de laat-
ste grote herstelling vooral op autoverkeer 
is gericht. De voorbije jaren waren er sug-
gesties om naast die brug een fietsgedeel-
te aan te leggen, maar dat is er nooit van 
gekomen. Nu gaat men er echt drastisch 
mee om in de voorliggende voorstellen: 
een knip waardoor je met de auto (wel de 
lijnbus) niet meer over kan.
Dat er niet aan gedacht is om een gelijk-
grondse brug te maken, die ook fietspaden 

kan omvatten, heeft wellicht te maken met 
een enorm budget. Dat er een probleem is 
gaan we niet ontkennen, maar dat er nooit 
gedacht is aan verkeerslichten met telkens 
éénrichtingsverkeer is ook wel raar. Bij de 
plannen nu wordt ook geen rekening gehou-
den met het feit dat er op termijn een spe-
cifieke fiets- en voetgangersbrug zal komen 
tussen de Paul De Ryckstraat in Sint-Amands-
berg en de overkant in Gentbrugge (Jules 
Van Biesbroeckstraat?). Dat was ook wel een 
oplossing. De trend is nu dat auto’s kilome-
ters zullen moeten rondrijden. – (D.D.)

De nieuwe brug tussen Sint-Amandsberg 
en Gentbrugge. (repro D.D.)
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Even op de weg zetten. In 2019 deel-
de de Vlaamse overheid de driehonderd 
gemeenten op in vijftien vervoerregio’s. 
Daarin zitten ook de lokale besturen 
mee aan het roer om de mobiliteits-
uitdagingen in hun omgeving aan te 
pakken en te stroomlijnen. Voorzitter 
is momenteel de Gentse schepen voor 
Mobiliteit, Openbare Ruimte en Ste-
denbouw Filip Watteeuw (Groen). Ver-
voerregio Gent omvat 23 gemeenten 
- inclusief drie fusiegemeenten - en telt 
ongeveer 677.000 inwoners. Het gaat 
om een groot gebied. Niet alleen in 
aantal gemeenten, maar ook in opper-
vlakte (circa 1.200 km2). De genoemde 
regio bevindt zich in de Vlaamse ruit op 
het knooppunt van een aantal belang-
rijke verkeersnetten over spoor, water 
en de weg. De assen verbinden de regio 
met de kust en steden als Brussel en Ant-
werpen. Met fusiebedrijf North Sea Port 
als belangrijkste tewerkstellingspool. 
Op 11 december van vorig jaar stelde 
Vervoerregio Gent het korte termijn-
plan voor alle reguliere buslijnen van 
het openbaar vervoer vast. Net als een 
doordacht concept voor een toekom-
stig zogenaamd ‘Vervoer op Maat’. Het 
plan kreeg intussen ook het stedelijk fi-
at. Het gaat om een lijvige en doordach-
te nota die het openbaar vervoer mee 
op de weg willen zetten naar een duur-
zame ontwikkeling. Die bovendien nog 
optimaler wil tegemoet komen aan de 
verzuchtingen en de eisen van de reizi-
gers, zeg maar de klanten. De beleids-
nota van Vervoerregio Gent boog zich 
ook al over een mogelijk netwerk Hoog-

Nieuw stedelijk vervoersplan De Lijn krijgt fiat…
Vervoerregio Gent legde het korte termijnplan voor het toekomstig 
openbaar vervoer in de stad officieel vast. Er komen enkele nieuwe 
buslijnen, een pak herschikkingen en er verdwijnen ook een aantal 
haltes. Het intussen in de gemeenteraad goedgekeurde plan, treedt 
in werking op 1 januari 2022. Voor meer concrete info moeten u en 
ik nog wachten tot in dit najaar…

waardig Openbaar Vervoer (HOV). Daar 
is een hoog potentieel voor zoals bv. op 
de as Gent-Oostakker en - veel ruimer - 
tussen bv. Oostakker-Sint-Pieters, Sint-
Denijs-Westrem en Sint-Martens-Latem. 
Het uitgedokterde stedelijke vervoers-
plan kondigt enkele nieuwe buslijnen, 
een pak herschikkingen, maar ook het 
schrappen van een aantal haltes aan. 
Dat geldt ook voor sommige trajecten 
die specifiek Sint-Amandsberg aandoen. 

Overzichtje
Lijn 3 (Mariakerke-Gentbrugge) wordt 
Lijn 11 en rijdt vanaf Mariakerke, via 
de Brugsepoort naar de Dampoort. De 
helft van de ritten zal de bus doorrij-
den via de Antwerpsesteenweg naar 
het Ferdinand Snellaertplein in Sint-
Amandsberg. Het plan voorzag dat heel 
de zuidelijke sector van de lange Lijn 
6 (Mariakerke Post-Watersportbaan) 
zou worden opgedoekt. Zeg maar o.m. 
Dampoort, Vlaamse Kaai, Ferdinand 
Lousbergskaai, Wolterslaan en het Min-
neplein. En in Sint-Amandsberg de Adolf 
Baeyensstraat, Oscar Colbrandtstraat 
en het Henri Van Cleemputteplein. De 
haltes Gentbruggestraat, Gentbrugge-
brug, Schoolstraat en de Engelbert van 
Arenbergstraat zouden wel nog lan-
ger bediend worden. Na protest van de 
gebruikers is daarvoor een aangepas-
te oplossing in de maak (zie kaderstuk). 
Lijn 17/18 (Drongen Station-Oostakker) 
wordt lijn 12/13. Op de nieuwe Lijn 12 
wordt de halte P&R Oostakker als eind-
punt verlaten - wel nog bediend- en er 
wordt verder gereden op de Antwerp-
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Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

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

Sarah De ReuSarah De Reu
gespecialiseerde Pedicuregespecialiseerde Pedicure
VoetreflexologieVoetreflexologie

Scheldelaan 13
9070 Destelbergen

0493 13 81 88
facebook: Sarah - Gespecialiseerde Pedicure/ Voetreflexologie

Verkoop producten: samenwerkende pedicures en dadi oil

sesteenweg tot op het kruispunt Hol-
lenaarstraat/Achtenkouterstraat. Daar 
splitst de route via de Hollenaarstraat en 
de Groenstraat naar de Krijtekerkweg 
richting Oostakkerdorp en neemt dus 
een gedeelte van de vroegere Lijn 39 
over. Het andere deel (Lijn 13) verloopt 
via de Achtenkouterstraat en de Pijke-
straat naar het bestaande eindpuntweg 
van de huidige Lijn 38 aan de Orchi-
deestraat en neemt dus de bestaande 
reisweg van die laatste lijn over. De Lij-
nenbundel 7 blijft alom zo goed als in-

tact. Lijn 38/39 (Blaarmeersen-Oostakker 
Dorp) wordt Lijn 10. Die verbindt de Wa-
tersportbaan met het centrum van Oos-
takker en Achtendries. In de oostelijke 
richting wordt de doorkoppeling naar 
Sint-Amandsberg en Oostakker opgehe-
ven en gedeeltelijk overgenomen door 
de nieuwe Lijn 12/13 en ook Lijn 11 (zie 
hiervoor) . Anders gezegd, een deel van 
het huidige traject verdwijnt…

Eric VAN LAECKE
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Centrum 
De omgeving van het oud-gemeente-
huis en het Campo Santo blijft op de-
zelfde manier bediend door de twee 
takken van lijnenbundel 7. In casu een 
verbinding naar Lochristi via Potuit en 
de zogenaamde ‘oude’ Antwerpse-
steenweg. Evenals naar Oostakker via 
Potuit, Grondwetlaan en de Sint-Berna-
dettestraat. De huidige ‘ombuiging’ via 
de Hogeweg wordt geschrapt. Anders 
gezegd, de haltes Motorstraat, Scheep-
losserstraat en Hogeweg (Post!) worden 
niet meer bediend. De loopafstand tot 
andere haltes bedraagt voor de verste 
punten 500 meter. De Sint-Bernadet-
testraat is voortaan helemaal de aan-
gewezen weg. Er is ook nog een bus 
vanaf de Potuit via oud-gemeentehuis 
naar de Dampoort, Zuid, Sint-Pieters en 
Sterre. De nieuwe lijn 11 zorgt voor een 
rechtstreekse verbinding tussen het Fer-
dinand Snellaertplein, Potuit, oud-ge-
meentehuis, Dampoort en Korenmarkt. 
Die rijdt via de Antwerpsesteenweg. De 
huidige lijn 38/39 krijgt een andere in-
vulling en rijdt via het Westveld en de 
Goedlevenstraat. Die laatste wordt niet 
langer bediend en verliest dus de ver-
binding met de Korenmarkt. Gebruikers 
van de haltes Frans Gevaertstraat en de 
Zingemkouterstraat hebben op wandel-
afstand (650 meter) een alternatief door 
lijn 11 aan het Ferdinand Snellaertplein. 
Reizigers kunnen ook gebruikmaken 
van de lijnenbundels 7 langs de Ant-
werpsesteenweg en de Visitatiestraat-
Sint-Bernadettestraat. Wie naar de 
Korenmarkt wil, moet dus overstappen 

Zo gaan de bussen straks rijden…
Het goedgekeurde stedelijk vervoersnetwerk dat op 1 januari 
2022 ingaat, maakt nu al duidelijk hoe de bussen van De Lijn in de 
toekomst zullen rijden. Hierbij een overzichtje voor Sint-Amandsberg. 
Waarbij we de vooropgestelde tijdsfrequenties voorlopig achter 
de hand houden tegen dat er nog  meer concrete - en allicht nog 
bijgestuurde - informatie komt. Tegen het najaar dus…

aan de Dampoort. Reizigers uit de om-
geving Goedlevenstraat kunnen daar-
toe (Korenmarkt) gebruikmaken van lijn 
13 ter hoogte van de Groenstraat. 

Westveld
Die omgeving  behoudt in principe vier 
bussen per uur richting Dampoort en 
Korenmarkt. 

Heernisplein/ Heilig Hartplein
De bus tussen Korenmarkt en Gent-
brugge - via Heernisplein en de Gent-
bruggestraat - verlaagt in frequentie. 
Daar staat tegenover dat de streekbus 
uit Destelbergen - die de volledige Den-
dermondsesteenweg op Gents grondge-
bied afrijdt - in de basisdienst verhoogt 
in frequentie. Twee van die ritten gaan 
van de Dampoort via Kasteellaan naar 
het Zuid en verder naar Melle. De twee 
andere rijden, zoals vandaag, van de 
Dampoort naar Gent Sint-Pieters via de 
R40. 

Scheldeoord (lijn 6)
Het verdwijnen van lijn 6 voorzag ook 
drastische gevolgen voor Sint-Amands-
berg. In wat gemeenzaam ‘het gebied 
ten noorden van de Schelde en ten oos-
ten van de spoorweg’ wordt genoemd. 
Dit was o.m. het geval voor de omge-
ving van het Scheldeoord. Via ‘Vervoer 
op Maat’ willen de Stad en De Lijn daar 
een (financiële) mouw aan aanpassen 
(zie ook hier kaderstuk)…

Eric VAN LAECKE
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NGELO
DAKWERKEN

• Algemene dakwerken
• Ontmossen van daken
• Herstellen schouwen
• Algemene renovatie
• Reinigen zonnepanelen

MEEWERKEND PATROON

EN ZOON

VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE

St.-Arnoutstraat 18 - 9041 Oostakker

gsm 0475-288 344
 0478-668774
fax 09-251 11 80
email: dakwerkenangeloenzoon@outlook.com

Het verhaal is intussen bekend. Het 
afschaffen van lijn 6 bracht o.m. - de 
vooral oudere, minder mobiele en 
vaak ook minder bemiddelde inwo-
ners - van het Scheldeoord in (logistie-
ke) ademnood. Net als trouwens ook 
de bezoekers van het lokaal Diensten-
centrum De Horizon aan de Ferdinand 
Lousbergskaai. Op het verdere traject 
o.m. in de Sint-Amandsberg en Gent-
bruggebrug, werden de gebruikers 
doorverwezen naar aanleunende bus-
lijnen verderop van hun buurt. De Lijn 
vond midden vorige maand technisch 
een hopelijk afdoende oplossing. Een 
‘nieuwe’ - oorspronkelijk afgeschafte 
- buslijn 17/18 zal elk kwartier langsrij-
den langs een vijftiental (bedreigde) 
haltes. Zeg maar, tussen Sint-Jacobs, de 
Ferdinand Lousbergskaai, het Schel-
deoord, Gentbruggebrug en eind- en 

Toch oplossing voor Lijn 6…
Na protest van de bewoners en op aandringen van het Gentse 
stadsbestuur vond De Lijn alsnog een oplossing voor de huidige 
lijn 6. Die wordt sowieso afgeschaft. Bij de actievoerders uit o.m. 
het Scheldeoord en de Ferdinand Lousbergskaai komt volgend jaar 
een nieuwe buslijn 17/18 langs.

keerpunt Oscar Colbrandtstraat. Gent 
zal daartoe aan De Lijn 455.000 euro 
per jaar betalen. Het is alvast plaatse-
lijk een ‘geruststellende’ aanpassing 
van het openbaar vervoersplan…

Eric VAN LAECKE   
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Vervoersmaatschappij De Lijn wil de 
huidige lijn 38/39 op het traject Sint-
Amandsberg-Oostakker, een andere 
‘lijnvoering’ geven. Die verloopt straks 
via het Westveld en de Goedlevenstraat, 
die niet langer worden bediend. Men 
meldt ons dat daarbij o.m. ook de haltes 
aan de Krijtestraat, vlakbij Basisschool 
De Vogelzang en aan de Edgard Tinel-
straat, vlakbij de (provinciale) school 
CVO Groeipunt VSPW + Het Perspectief 
“gewoon worden geschrapt”. Net als 
die van de Zingemkouter en de Albrecht 
Rodenbachstraat. Ouders die hun kin-

Geschrapte bushaltes doen in de pen klimmen..
Het schrappen van een aantal haltes op de lijn 38/39 doet lezers 
in de pen klimmen. De mobiliteitsontwikkeling baart zorgen. En 
dat in coronatijden waarin de overheid een ‘groene’ omvorming - 
ook van het openbaar vervoer - als één van de pijlers ziet van de 
‘relancepolitiek’…

deren met het openbaar vervoer naar 
school laten rijden, worden straks nood-
gedwongen weer de auto in gedreven. 
Het doorverwijzen naar andere lijnen 
en haltes ‘op wandelafstand’ - zoals het 
Ferdinand Snellaertplein - neemt men 
trouwens met een flinke korrel zout. 
Voor bejaarde en minder mobiele lotge-
noten is dat allemaal niet vanzelfspre-
kend. Zeker als je bedenkt dat die nu 
al vaak een inspannend traject moeten 
afleggen voor ze aan hun vertrouwde 
halte aankomen. “De inplanting van de 
bushaltes wordt stilaan een voorrecht 
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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 

TWEEDEHANDSWAGENS

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

GARAGE

§ Onderhoud & herstellingen 
aan alle merken

§ Aircoservice
§ Technische controle
§ Herstelling glasbreuk
§ Banden & velgen
§ Depannage

BEZOEK ONZE TOONZAAL MET AANHANGWAGENS & TWEEDEHANDSWAGENS.

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

AANHANGWAGENS

100% Belgisch #kooplokaal

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

voor enkel de sportievelingen” 
klinkt het alsmaar realistischer. 
Doorverwijzen is dan weer één 
zaak, in welke omstandighe-
den dat kan (of moet) gebeu-
ren, een heel andere. Men 
verwijst o.m. naar de halte aan 
de Edgard Tinelstraat, recht-
over de school. Met als alter-
natief de opstapplaats aan de 
Antwerpsesteenweg rechtover 
Carelshof. Dat daartoe de Kar-
nemelkwegel moet gebruikt, 
is een (zomerse) zegen en een 
(herfst-winterse) vloek. Vooral 
dat laatste voelt onveilig aan. 
Vrouwen en kinderen durven 
ook ’s avonds niet via deze 
donkere wegel naar huis gaan. 
En op ‘natte dagen’ moet men 
er op een belangrijk verbin-
dingsstuk (zie foto) door vele 
plassen waden. Een lezer merkt op dat 
een paar jaar terug al de haltes aan de 
Romain Clausstraat (Goedlevenstraat) 

en aan de Esperantostraat sneuvelden. 
En daar toen niet alleen…

Eric VAN LAECKE
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Die gedurfde aanpak zagen Steven 
Dhondt (36) en zijn echtgenote Delphine 
wel zitten, ook al was het in augustus nog 
volop in de coronaperiode. “Ik wist dat 
er vraag naar was”, zegt Steven die een 
verleden heeft als vertegenwoordiger en 
o.m. ook jaren verkoper was in een grote 
winkelketen. 
“Mijn ouders zijn van Destelbergen, en ik 
maakte dankbaar gebruik van de opportu-
niteit van een vrijgekomen winkel in het 
dorp van Destelbergen, om zelf een eigen 
zaak op te starten. En ondanks de corona-
periode mag ik niet klagen, want de klan-
ten vinden mij inmiddels. Ik heb dan ook 

TV, elektro of audio:

bij D&S vind je het
Het was een gat in de markt in Destelbergen, 
want naast de talrijke middenstandszaken 
ontbrak nog een specifieke elektrozaak. 
Eentje waar je niet alleen alles rond elektro 
kan kopen, maar ook advies krijgt en er 
een eigen servicedienst is waaronder ook 
plaatsing en herstellingen thuishoren.

wat te bieden denk ik, want klanten wil-
len kwaliteit maar ook service en die kan 
ik nu zelf aanbieden”.
Steven woont nog in Beervelde, maar 
heeft zich inmiddels al goed verankerd 
in Destelbergen. Na wat exploratie die 
al in maart begon, zette hij definitief de 
stap naar een eigen zaak. Hij denkt nu 
al op iets langere termijn want hij moet 
zijn toekomstig magazijn veel dichter bij 
de winkel hebben, en als het verder goed 
blijft lopen dan is er nog plaats vrij voor 
zijn broer-specialist om ook in de zaak te 
stappen. “Want nu is het druk, ik kan niet 
gelijktijdig in de winkel zijn en thuisle-
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Ontdek onze solden 
in onze winkel of op
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

veringen doen, vandaar dat ik mijn ope-
ningsuren al eens moet bijsturen, maar de 
klanten begrijpen dit wel, ik ben dan ook 
doorlopend bereikbaar op mijn gsm. Zelfs 
op zondag ben ik bereid om de klant van 
dienst te zijn”.
Rest nu de vraag wat D&S Elektro zo inte-
ressant maakt. In de winkel aan de Den-
dermondesteenweg 513a, in het dorp van 
Destelbergen, heb je meteen parkeermo-
gelijkheden op de gemeentelijke parking 
naast zijn winkel. De zaak oogt fraai met 
in de aanbieding zowat alles dat rond elek-
tro draait: tv’s, geluidsinstallaties, laptops, 
tot zelfs wasmachines. Zelfs de kleinste 
onderdelen, aansluitingskabels, batterij-
en, het is allemaal in zijn zaak te vinden. 
Je zal verrast staan van de topmerken in 
zijn zaak. Er zijn heel wat topmerken voor-
radig, Marantz, Onkyo, JBL en noem maar 
op, tot zelfs de Apple-laptop en Iphone. 
Maar LG-oled bijvoorbeeld is de top in te-
levisie, en dat weet Steven uit zijn ervaring 
als verkoper.  Er zijn ook Nano-Cell tv’s, of 
UHD met 4K en nu zelfs LG’s met 8K
“Veel mensen denken vaak aan die an-
dere merken, waar veel meer reclame 
rond gemaakt wordt om de verkoop te 
stimuleren. Maar ze kennen de werkelijke 
achtergrond onvoldoende. Als verkoper 
in een grote zaak ben ik daar altijd heel 
eerlijk in geweest, je moet voor kwaliteit 
gaan en in het genre televisietoestellen is 
dat de OLED TV van LG, die hebben een 
beeldkwaliteit die bij andere en de vorige 
generatie TV’s ondenkbaar is. LG biedt 
vanuit elke kijkhoek en zelfs bij snel bewe-
gende beelden een ongekende contrast- 
en scherptekwaliteit”, bewijst Steven met 
enkele tentoongestelde modellen.
Wij wisten dat toevallig al omdat we al 
vaak onderzoek doen naar de mogelijk-
heden van een toestel als we er een op 
het oog hebben, en al zeker een televisie-
toestel. We zijn enigszins verrast van wat 
hij allemaal in de aanbieding heeft, maar 
in zijn winkel kan hij zeker niet alles ten-
toonstellen, want daarvoor is de winkel 
nog te beperkt. 
“Wij kunnen leveren wat de klant vraagt, 
dat is belangrijker dan alleen maar toon-
zaalmodellen te hebben. Daarvoor heb-
ben we een magazijn en dat plannen we 

allemaal”, weet Steven Dhondt. “Het is nu 
al een grote investering geweest, maar als 
lokale middenstander mik ik vooral op de 
eigen service, wij kunnen alles plaatsen, 
maar ook toestellen die mogelijks van an-
deren komen zelf herstellen, dat zit in on-

Wegwijs Noord - Februari 2021   57



58  Wegwijs Noord - Februari 2021

ze service en is zeer 
belangrijk, zo horen 
we van onze klan-
ten. En wij bieden 
ook een vervangtoe-
stel als iets bij u thuis 
stuk is gegaan. Wij 
doen aan klanten-
binding door deze 
aanpak te promo-
ten”, weet Steven.
Over de naam van 
de zaak moet niet 
getwijfeld: D&S staat 
wel degelijk voor 
Delphine (de echtge-
note die de boekhouding voor haar reke-
ning neemt, als voor Dhondt, en de S staat 
voor Steven. Bij D&S Elektro, Dendermon-
desteenweg 513a in Destelbergen kan je 
dus voor alle huishoudelektro terecht, 
inbegrepen de kleinste onderdelen. “Ik 
heb een database met alle mogelijke on-
derdelen die ook maar enigszins verband 
houden met elektro, en in onze zaak heb-

ben we nu al 15.000 produkten, we den-
ken dus wel dat we iets kunnen aanbieden 
hé”.
De Elektrowinkel vind je aan de Dender-
mondesteenweg 513a in Destelbergen. 
Geopend van dinsdag tot zaterdag van 
10-12 en van 13u30-18u. Op maandag 
en zondag kan dat op afspraak, gsm 
0470/388.300.  – (D.D.)
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Reinigen
van opritten en terrassen

•
Reinigen en ontmossen

van daken en gevels
•

Wassen van ramen

10% kortingMaak nu je
afspraak en krijg
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Bestellen kan tot 10 februari via de site www.delagevuurse.be
of telefonisch 09 251 08 08

Zaterdag 13 en zondag 14 februari

Valentijnweekend !
Take-away

Valentijnontbijt

ONTBIJTMAND VOOR 2 PERSONEN:
69 EURO

of + boeket bloemen:  99 EURO

Je kan deze mand afhalen
of laten leveren, zowel op

zaterdag 13 februari
als op zondag 14 februari

Take-away
Valentijn-menu

3 hapjes van de chef 
&&& 

Carpaccio van Angus beef | truffelmayonaise 
| zongedroogd tomaatje | pijnboompitjes | 

rucola | parmezaan 
&&& 

Witloofsoepje met heilbotsnippers 
&&&

Tongfilet gevuld met farce van scampi | 
broccoli, champignon en tomaat | puree van 

frisse kruiden
&&& 

Exotische sabayon | vlierbloesem | mango
 

Prijs per persoon: 45 euro
Prijs per persoon met fles Cava rosé:

52 euro (1 fles per 2 personen)
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Herstellen en bekleden van dakgoten

Plaatsen van dakvensters

Alle zink- en koperwerken

Plaatsen van isolatie

Renovatie van schoorstenen

Renovatie van hellende en platte daken

DAKWERKEN
Dringende herstellingen

Bib Gourmand voor Rooselaer
Bij de uitreiking van de Michelinsterren was het speuren naar vermeldingen in Destel-
bergen. Het was dan ook een heel moeilijk jaar, met meer take-away dan restaurants 
die open waren. Restaurant Rooselaer uit Heusden kreeg wel een vermaarde “Bib 
Gourmand”, dat is net onder één ster, maar zeker een verdienstelijke vermelding. Los 
van het feit dat er in onze gemeente nog goede chef koks zijn natuurlijk, en zeker 
goede restaurants. Maar hun tijd komt nog wel als de horeca opnieuw mag openen, 
en daar kijken we naar uit. (D.D.) 

Outdoor kerstestafette van Balletschool
Zaterdag 19 december organiseerde Balletschool An Vandenbroeck voor het eerst 
een kerstestafette rond het Damvalleimeer. Het was behoorlijk fris, maar omdat in 
open lucht kon gewerkt maakte An er een leuke organisatie van. De leden die mee 

kwamen lopen in de estafette hadden pre-
cieze uren gekregen waarop ze aanwezig 
konden zijn.

“We hebben dat coronaproof gedaan, met 
telkens maximaal vier leerlingen. Het was 
overigens een blij weerzien van de leer-
lingen onder elkaar in een periode dat de 
binnenactiviteiten tijdelijk gestopt waren”, 
vertelde An. En wij gingen uit sympathie 
een foto nemen van deze eerste kerstesta-
fette met balletmeisjes. – (D.D.)
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bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104

9041 Gent

Tel. 09/238 30 05

schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen

Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)

Je zal dus tot begin mei je boodschap-
pen in een andere winkel moeten doen. 
Voor veel mensen – die moeilijk te been 
zijn, of geen wagen hebben, en die al 
meer dan 30 jaar deze winkel gebruiken 
– zal dit een serieuze aanpassing zijn !
De vaste klanten van de supermarkt  in 
Sint-Amandsberg krijgen wel een speci-

Colruyt 3 maanden dicht

ale kaart waardoor ze in andere Colruyt-
vestigingen korting krijgen. Dit ter com-
pensatie, omdat ze drie maanden lang 
verder moeten lopen, fietsen of rijden 
om hun voorraad in te slaan.

Tekst: Ulrike Buyle
Foto: Dirk De Bourderé

Vanaf 1 februari zal de Colruyt in Sint-Amandsberg zo’n 3 maanden 
gesloten zijn. De winkel wordt helemaal in een nieuw kleedje gestopt!
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

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

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

WelloPet Lochristi

Ontdek ons Life Plan op 
www.wellopet.be/lifeplan 

en krijg een gratis welkomstbox

Adv. WELLOPET 116x150mm..indd   1 8/01/2021   15:56
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exclusief verkrijgbaar bijSleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 
T. 09 355 98 01
Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

Openingsuren: Di - Vr: 9u30 - 18u • Za: 10u - 18u

 Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak

S l a a p  z o a l s  j e  b e n t
I n  l i j n  m e t  j o u w  S L A A P - D N A ®

Sleeplife® Gent Rooigemlaan 563 - T. 09 226 17 71

3 t.e.m. 18 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

JOHAN,
Ergosleep® slaper sinds 2018

Sleeplife® Gent Rooigemlaan 563 - T. 09 226 17 71

3 t.e.m. 18 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

DANA,
Ergosleep® slaper sinds 2018

wegwijsNoord16x24-Johan+Dana.indd   1 28/09/2020   17:20


