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Verantwoordelijke uitgever:
Zet-werk VOF, Jan Callebert
Ivonna Nevejanstraat 30
9041 Oostakker
0478-97 87 11
e-mail: info@dewegwijs.be

Maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid, in Sint-Amandsberg centrum +  enkele straten wijk Oude Bareel. Volgende editie verschijnt 
tussen 25 januari en 3 februari. Teksten moeten binnen zijn 14 januari. Alle info in verband met publiciteitstarieven (betalend) en het 
plaatsen van teksten (gratis voor verenigingen/particulieren) via e-mail:  info@dewegwijs.be of telefonisch: 0478-97 87 11.

Januari 2021
maandelijkse uitgave

Druk:

Aanbod dranken Goossens - zie blz. 9

AXEL
LENAERTS
makelaars

Axel Lenaerts Makelaars
Destelbergen

Destelbergen@axellenaerts.be

T. 09-219 08 77 

Te koop in Heusden:

Rustig gelegen villa 

Rustig gelegen villa met 3 slaapkamers omringd door een 
prachtige zuidgerichte tuin met terras. Achterliggend aan 
de tuin is er een openbare groenvlakte. De villa is gelegen 
op een boogscheut van Heusden en nabij op-en afrit R4.

E-peil: 205 kWh/m² 
Vraagprijs: 540.000 euro

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
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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 Integrale vernieuwing Verkortingstraat

8 Wijkmobiliteitsplan Dampoort,
 opgehemeld én getorpeteerd

12 Handelaars vrezen voor ‘archipel in wording’

17 Cartoonist AAaRGH zet STAR in woord en beeld

21 Koninklijke Dekenij Nieuwenhove (retro)

24 Brouwerij Haeseveld haalt de flessen boven

26 Sint-Janscollege gaat voor solidariteit

28 De Korf: kwarteeuw creatieve magneet

32 Coronabekeuring als domper...

38 Heilig Hart kerk krijgt nieuwe (sociale) invulling

40 Ieder zijn (kerkelijke) waarheid

43 Zwembad Rozebroeken voorlopig dicht

44 Aanpassing weg- en treinverkeer

46 Aankoop wandelbos Slotendries

52 Breng mee(r) licht in donkere tijden...

56 Bedrijventerrein Volvo Trucks

60 Vader en zoon volgen mekaars kinesporen

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
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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.be

Laten we zorgen voor elkaar!
Rekening houdend met de strenge
corona-maatregelen hebben we besloten
om enkel open te zijn op zaterdag
van 10 tot 12 uur en 13u30 tot 18 uur.
Wij bezorgen geschenkmanden en 
ontbijtmanden aan huis zodat onze geliefden 
zich toch verwend en omarmd voelen.

Meer info op www.dekorf.be

BEWAAREXEMPLAAR

Belevingswinkel De Korf
Frans Gevaertstraat 2

9040 Sint Amandsberg

info@dekorf.be - www.dekorf.be

H I E R 
A F H A A L P U N T

V O O R 
T R A I N D E V I E

 GLUTEN/LACTOSEVRIJE PRODUCTEN
Bestellen kan via www.traindevie.be

W
W

W
.T R A I N D E
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E
. B
ENIEUW !

DE ENIGE,
ECHTE, KRUIDIGE,

SINT-AMANDSBERGSE
GIN

We starten het nieuwe jaar

met nieuwe ‘GROEIKAARTEN’

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.

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

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
Unieke verzamelreeks van 
“Vliegtuigen van de Wereld” 
(6 mappen) met per farde de 
inhoudslijst en de volledige info 
over elk toestel met bijhorende 
kleurenfoto’s. Volledig als nieuw. 
Prijs o.t.k. - Tel. 09-2292390 of 0499-
115716

TE KOOP
Vier eiken stoelen, biezen zitting (10 euro/stuk); 
eiken kast H90, B90, D45 cm, 50 euro; legoblokken 
Duplo 40 euro; Oxford herenfiets 100 euro. Info: 09-
228 63 26

GEZOCHT
Ik ben op zoek naar het gezelschapsspel Boggle. Wie 
helpt mij:  gsm 0486-151 190

TE KOOP
Naaimachine Bernina, tafelmodel, 150 euro.  
Brandhout (eik), op maat gezaagd 25 cm, 2 kubiek, 
VP 100 euro.  Info:  09-228 63 48

TE KOOP
Fietsdrager voor trekhaak (2 fietsen): 50 euro. 
Info:0495-508405
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De aannemer werkt in 
twee fasen om de toe-
gankelijkheid voor de 
bewoners zo optimaal 
mogelijk te houden. De 
eerste fase ontrolt zich 
vanaf de Antwerpse-
steenweg ter hoogte van 
de Verkortingstraat 327 
tot aan het huisnummer 
13. Er komt zowel een 
nieuwe riolering als dito 
bestrating. In een twee-
de en laatste fase wordt 
gewerkt vanaf het ver-
melde huisnummer tot 
aan de aansluiting van 
de Antwerpsesteenweg 
ter hoogte van de Ver-
kortingstraat 259. Ook 
dan wordt de riolering en de bestrating 
vervangen. De ingreep brengt - gezien ook 
de praktische locatie - onvermijdelijk hinder 
mee. Voetgangers hebben alom doorgang, 
fietsers tot aan het begin van de werf. De 
lusvorm van de straat en het gebrek aan 
uitwijkmogelijkheden op andere straten, 
laat voor het autoverkeer geen tijdelijke 
omleiding toe. Ter hoogte van de werken 
geldt een parkeerverbod. Aan de bewoners 
wordt gevraagd om elders te parkeren, op 
gevaar van wegtakelen. Aannemer is de nv 
Firma Penninck uit Roeselare.

Integrale vernieuwing Verkortingstraat…
De stad Gent en FARYS werken momenteel volop aan de integrale 
vernieuwing van de Verkortingstraat. De engte in u-vorm ligt 
in de schaduw van het Campo Santo met in- en uitgang naar de 
Antwerpsesteenweg. De afwerking wordt tegen mei 2021 verwacht…

Zoals gepland, legt FARYS een gescheiden 
rioleringsstelsel aan. Anders gezegd, afval- 
en regenwater worden straks apart afge-
voerd. De Verkortingstraat krijgt een rijweg 
in asfalt en parkeerstroken in kasseien. 
Net zoals verhoogde voetpaden in beton-
straatstenen. Waar de straat afdraait rich-
ting Campo Santo komt er een verhoogd 
plateau. En een asverschuiving ter hoog-
te van het huisnummer 8. Voorts zijn extra 
fietsenstallingen voorzien. Ook het groen 
wordt niet vergeten. Verspreid tussen de 
parkeerstroken en op regelmatige afstan-

den, komen er boomvakken. 
In de plaats van het bestaan-
de voetpad, kant Campo San-
to, komt er een groenstrook 
met behoud van bomen. Ter 
hoogte van de aansluiting 
op de Antwerpsesteenweg 
is dan weer ‘een veilige en 
groene’ inrichting voorzien. 
Als vermoedelijke einddatum 
wordt mei van volgend jaar 
naar voor geschoven…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto Dirk DE BOURDERE
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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 JANUARI  bij ons binnen zijn.

Wedstrijd Wegwijs
Ivonna Nevejanstraat 30 - 9041 Oostakker

Win een waardebon van 
100 euro geschonken door 
Sleeplife Oostakker

We vroegen aan onze lezers:
Welke taart geniet uw voorkeur?

A. Biscuit met slagroom
B. Aardbeientaart
C. Vlaai

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. Axel Daeseleire 23%
B. Wim Opbrouck 25%
C. Johny Voners  52%

Er waren 178 deelnemers.

Winnaar werd Jutta De Moor, 
Ferdinand Snellaertplein, 
Sint-Amandsberg (23, 29, 48). 
Haar grootvader kwam haar 
waardebon van 100 euro 
afhalen bij Dranken Goossens. 
Proficiat !

Waren er dichtbij 
en wonnen ook 
waardebonnen: 

Milena Heyman,
De Meyer Marc, 
Laureyns Nicole, 
Liliane De Mol,
Florentine De Boever, 
Peelman Norbert, 
Jeffrey Neetesonne, 
Patrick Fant.

Proficiat!
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

Contact Home Cuisine: 
☎0800 19 0 20 (gratis) -  www.homecuisine.be - info@homecuisine.be

Wat is Home Cuisine?
Home Cuisine brengt smaakvolle, gezonde en vers bereide 
gerechten gekoeld bij u aan huis. U hoeft ze enkel nog op te 
warmen in de microgolfoven. Heeft u geen microgolfoven dan 
kunt u er een bij ons huren aan een zeer voordelige prijs. 

Hoe bestellen?
U kunt ons bereiken via telefoon of mail. Onze contactper-
soon komt graag persoonlijk bij u langs om uitleg te geven.

Hoe gaat het in zijn werk?
U bepaalt zelf voor welke dagen u het dagmenu wenst.  
Een dagmenu bestaat telkens uit een soep, een dag-
schotel en een dessert. 
U kan de dagschotel uit het menu vervangen door een 
gerecht uit de vaste kaart. De gekoelde verse maaltijden 
worden tot 2 maal per week bij u thuis aangeleverd.

adv_wegwijs_13,6x10,6•.indd   1 5/01/16   08:51

Wij wensen alle sympathisanten van Wegwijs
een vreugdevolle en veilige Kerst!

We hopen in de loop van het jaar

terug te kunnen opstarten met onze activiteiten.

Onze beste wensen voor 2021!

JANUARI 2021 

Trefpunt Oude Bareel
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Of men nu voor of tegen is, het hoe en waar-
om van het Gents beleid terzake is al langer 
duidelijk. Dat geldt veel minder voor de - ver-
wachte of gevreesde - praktische gevolgen en 
de neveneffecten. Schepen van Mobiliteit Fi-
lip Watteeuw: “Via de wijkmobiliteitsplannen 
willen we de verkeersveiligheid en de leef-
kwaliteit verhogen. Dat doen we door meer 
plaats te maken voor voetgangers en fietsers 
en door doorgaand verkeer uit woonstraten 
te weren. Maar de bewoners zijn de ervarings-
deskundigen. Hun kennis is fundamenteel bij 
de opmaak van het uiteindelijk scenario”.   
Die bewoners en gerelateerde betrokkenen 
uit het gebied Dampoort en Oud Gentbrugge 
werden al vroeger gevraagd wat er op het 
vlak van de mobiliteit beter moet. Dit werd 
o.m. ook in dit blad aangekondigd. Zo vond 
op 9 december van vorig jaar in het Buurtcen-
trum Dampoort aan de Doornakkerstraat een 
zogenaamde ‘mobiliteitsmarkt’ plaats. Met 
nadien een vervolg in Gentbrugge. Onder het 
motto ‘Jouw mening telt!’ riep een aankon-
digingsfolder via diverse fora op tot actieve 
participatie. Er wachtten daar toen grote 
raadpleegbare wijkkaarten en gedetailleerde 
info. Mobiliteitsexperts beantwoordden er 
alle mogelijke vragen. Vooral jonge mensen 
maakten er hun opwachting. Maar ook (kri-
tische) oudere burgers kwamen - minder ont-
vankelijk - er hun jarenlang opgebouwde visie 
en onrust ventileren. Met in hun gedachten 
een mengeling van (groene) hoop, afstande-
lijk scepticisme en/of een déjà vu. Neen, het 
was geenszins een ruime staalkaart van de 
bevolking uit de betrokken zones. Maar zoals 
steeds, hadden de afwezigen ook dit keer on-
gelijk. Ook via o.m. diverse websteks kon men 
immers zeer lange tijd suggesties en bemer-
kingen kwijt. Maar ‘the proof op the pudding 
is in the eating’, zeg maar men leert vooral uit 
de praktijk. Nu de plannen heel concreet wor-
den, doemen ook veel nadrukkelijker de mo-
gelijke praktische gevolgen en ongemakken 
op. Met als sudderend proevertje de meest 

Wijkmobiliteitsplan Dampoort opgehemeld én getorpedeerd…
De Stad heeft drie scenario’s klaar om het wijkmobiliteitsplan Dampoort 
en Oud Gentbrugge vorm te geven. Nog tot 20 december kregen alle 
bewoners (verlengd) de kans om reacties en bedenkingen te formuleren. 
De beslissing valt in het voorjaar van 2021. Uit de vele reacties blijkt dat 
het plan deels wordt opgehemeld en grotendeels wordt getorpedeerd. 
Dat laatste vooral ook door de plaatselijke handelaars. Met de gemeente 
Destelbergen als waakhond mee beducht voor de praktische gevolgen en 
neveneffecten…

recente ingreep aan de ‘vijfhoek’ aan de Gent-
bruggestraat. Na de ingreep van welk scenario 
ook, zal het plaatselijk mobiliteitsgedrag er an-
ders uitzien. Die vaststelling levert vandaag een 
pak fervente voorstanders, maar nog veel meer 
tegenstanders op. En vooral veel over en weer 
‘verkeer’ op de immer vrijblijvende sociale me-
dia. Die storm is nog lang niet gaan liggen, want 
de keuze voor de toekomst is ongemeen groot. 
Afhankelijk vooral van de eigen kijk en gevoels-
waarde op het dossier. Hoedanook, de som van 
al die consultaties en reacties resulteerde in 20 
knelpunten die een grote impact hebben op de 
vooropgestelde leef- en gedragspijlers. De re-
sultaten van de bevraging werden geëvalueerd 
en doorgesproken met de experts en resul-
teerden in drie mogelijke scenario’s. Die moe-
ten op termijn de knelpunten aanpakken en 
de betrokken wijken veiliger en aangenamer 
maken. Voor jong én oud, voor wie dat anders 
voor ogen mocht hebben…  De plannen wor-
den momenteel voorgelegd aan de bewoners 
en andere ‘stakeholders’ zoals scholen, vereni-
gingen en bedrijven. Het is het democratisch(?)  
voorspel alvorens een definitief scenario op te 
maken. Procesmatig wordt het  uiteindelijk be-
sliste plan in het voorjaar van 2021 nog eens 
informatief voorgesteld. Daarna start de voor-
bereiding naar de finale realisatie in de lente 
van 2022. Zo liggen vandaag de kaarten, drie 
concrete scenario’s inbegrepen. Vervolg p. 10.
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 Wij wensen U een spetterend 

Karin, Ronny en het voltallig team

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

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

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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Wij wensen onze klanten een gelukkig 2021.
We hopen jullie zo snel mogelijk terug te kunnen verwelkomen !

DRIE PLANNEN  
Zoneplan. In het ontwerp dat nu voorligt, wor-
den straten onderbroken - ‘geknipt’ om het in 
Gents mobiliteitsjargon te zeggen - zodat er 
drie zones ontstaan. Enerzijds de Dampoort-
wijk, anderzijds twee zones in Oud Gentbrug-
ge. Doorgaand verkeer is daar dan niet meer 
mogelijk. De plannenmakers gaan ervan uit 
dat er daardoor minder verkeer zal rijden in de 
omliggende straten. Autoverkeer kan vanuit de 
Dendermondsesteenweg niet meer de Land van 
Waaslaan op. Ook die straat krijgt zo minder 
verkeer te verwerken, met des te meer ruimte 
voor de bussen van het openbaar vervoer. Met 
een volledige knip, een kring na de brug of 
eenrichtingsverkeer op Gentbruggebrug als 
drie mogelijke pistes én eenrichtingsverkeer 
in de Dendermondsesteenweg als meest in het 
oog springende voorstellen.
Rijrichtingsplan. Ook hier wordt het doorgaand 
verkeer zoveel mogelijk geweerd. Dat gebeurt 
door de rijrichtingen aan te passen. Zo komt er 
eenrichtingsverkeer aan het Henri Van Cleem-
putteplein, de Forelstraat, Gentbruggestraat, 
Gentbruggebrug, Odilon Vanderlindenstraat 
en de Frederik Burvenichstraat.
Wisselplan. Het derde scenario werkt ook met 
drie zones. Alleen blijft Gentbruggebrug open 
voor alle verkeer en wordt er in de Forelstraat 
enkel eenrichtingsverkeer ingevoerd. Daar-
naast zijn er ook straten in de omgeving van 
de Gentbruggestraat die eenrichting wor-
den. Dat zorgt er onder meer voor dat ver-
keer vanaf de Jan Delvinlaan niet meer naar 
de Nijverheidskaai kan rijden. Een dwang-
gedachte voor de daar gevestigde handels-
zaken (zie kaderstuk).
De Gentenaars én vooral de rechtstreeks 
betrokkenen, konden - via een paar digi-
tale momenten - begin deze maand hun 
dossierkennis nog opvijzelen. Opmerkin-
gen werden tot uiterlijk 20 december inge-
wacht. Het is nu vooral afwachten hoe de 

ultieme dobbelsteen zal vallen. Maar één ding 
is al duidelijk. Het is en blijft hommeles. Tradi-
tioneel alweer het felst bij de handelaars. Die 
zien - geleerd door de ervaring in het stads-
centrum - nu ook in de Dampoortwijk en Oud-
Gentbrugge een stuk toekomst bedreigd. Zelfs 
tot op vandaag zijn de vroegere stedelijke mo-
biliteitsplannen - zeker bij de intussen oudere 
bevolking - nog altijd niet helemaal verteerd. 
Het stadscentrum verliest al langer zijn vroe-
gere ziel en dat dreigt op termijn ook de aan-
leunende - en die niet alleen - deelgemeenten 
te overkomen. Het zal in dit dossier niet anders 
zijn, alle hoera-berichten ten spijt. (Groene) 
schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw heeft 
bovendien zijn reputatie niet mee. Zijn onver-
zettelijkheid, gebrek aan inlevingsvermogen 
en ongeneerd soloslim spelen zijn bekend. Het 
soms groteske karakter van zijn ingrepen ook. 
Al kan je hem zeker geen gebrek aan beginsel-
vastheid en daadkracht verwijten. We trekken 
ons hoopvol op aan de (vroege) wijsheid van 
een jonge buurtbewoonster die we hoorden op 
AVS: “Ik ga vaak te voet, gebruik vooral de fiets 
maar… heb ook mijn auto soms nodig”. Meer 
gezond verstand moet er niet zijn om alle gene-
raties evenwichtig ‘mobiel’ te houden…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s Dirk DE BOURDERE      



Wegwijs Noord - Januari 2021   11



12  Wegwijs Noord - Januari 2021

De essentie van het dossier kan je hier-
naast lezen. We grijpen een stuk het 
manifest van een tiental ondernemers 
aan de Nijverheidskaai aan om nog wat 
extra duiding mee te geven. Los van de 
gevolgde (digitale) procedure en de 
onvolledige - soms misleidende - com-
municatie, bespeuren ze een ‘verdeel-
en-heers’ aanpak, overgoten met een 
pseudo- inspraaksausje. Voor wie vaak 
te maken heeft met dergelijke dossiers - 
zoals wij - klinkt dat zelfs erg vertrouwd 
in de oren. De groep wil vooral ook het 
grotere plaatje zien. Bepaalde ingrepen - 
en zeer zeker de ‘knippen’ - sleuren ook 
andere wijken mee in de problematiek. 
Herhaald, ook de gemeente Destelber-
gen is beducht over wat haar in de lente 
van 2022 mee te wachten staat. Goed na-
buurschap blijft - een vaak vergeten - en 
wederkerige deugd. De groep evalueert 
het dossier ook vanuit een sociologische 
hoek. De essentie is dat de (deel)wijken 

Handelaars vrezen voor “archipel in wording”…
De scenario’s van het mobiliteitsplan Dampoort en Oud Gentbrugge 
vallen ook bij vele handelaars op een koude steen. Die vrezen - na de 
coronapandemie - straks helemaal voor hun toekomst. Aan de Nijverheidskaai 
schreef men alvast een kritisch én erg verhelderend manifest. Ook Unizo 
mengt zich in het (politiek) debat. De extra paar duizend binnengelopen 
reacties dwingt de Stad intussen tot extra overlegmomenten… 

eilanden worden rond de stad, refere-
rend aan de hoofding van het manifest 
“Gent een archipel in wording?”. Men 
propageert een verhoging van de levens-
kwaliteit maar eigenlijk creëert men nog 
meer isolement. Met risico op gettovor-
ming, verlies aan ruimere sociale cohesie, 
beperking van de bewegingsvrijheid en - 
meer nog - de onmogelijkheid om naar 
behoren een bestaande handelszaak pro-
fessioneel te kunnen blijven uitbaten. Het 
mogelijks knippen van Gentbruggebrug 
is nog het meest frappant en gaat aan 
haar geschiedenis voorbij. En is - ook let-
terlijk - een brug te ver als men bedenkt 
dat men ‘bruggen slaat’ om woon- en 
leefomgevingen met elkaar te verbinden. 
Ook nog tot op vandaag. Aparte fiets- en 
voetgangersbruggen kunnen mee soe-
laas brengen voor de Nijverheidskaai. Die 
wil men vandaag inrichten als een brede 
fietsboulevard met bomen, inclusief het 
invoeren van éénrichtingsverkeer en het 
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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

INVESTEER IN 2020 EN WIJ BETALEN UW REGISTRATIERECHTEN!
09 321 03 00 - WWW. STAPELPLEIN.BE

INVESTEER IN 2020 
EN WIJ BETALEN 

UW REGISTRATIERECHTEN!
Contacteer ons voor meer info.

www.acasa.be
09 321 03 00

UNIEK WOONPROJECT: 6 RUIME GEZINSWONINGEN
> Centrumligging in het bruisende Gent, gegeerde wijk nabij UZ Gent en uitvals wegen

> Lichtrijke nieuwbouwwoningen met 3 of 4 slaapkamers
> Moderne, open architectuur en grote raam partijen

> Energiezuinig: maximum E-peil E40 en zonnepanelen op elke woning
> Groen zicht over de stadstuinen

> WERKEN GESTART

RESIDENTIE EONO
GENT – NOENDRIES

LAATSTE 2 
WONINGEN!

#staysafe
#investsafe
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schrappen van alle parkeerplaatsen. Een 
nare gedachte, ook voor de bewoners uit 
de omliggende straten. Om het nog niet 
te hebben over de vrachtwagens van toe-
leveranciers die nauwelijks of niet nog de 
bedrijfsterreinen zullen kunnen oprijden. 
De actievoerders vinden het aanleggen 
van fietsbruggen een bruikbaar initiatief 
als duurzame toekomst voor de buurt en 
groene as. Ook bij de plannen voor de 
Dendermondsesteenweg en de Land van 
Waaslaan hebben ze bedenkingen. Het 
doorgaand verkeer in één van beide rich-
tingen knippen, is een verkeersdebiet en 
dito probleem verschuiven naar straten 
of wijken die naar niet voor zijn voorzien. 
Ook dat klinkt ons bekend in de oren. Tot 

slot nog een uitsmijter. Citaat: “De voor-
stellen zijn onvoldoende onderbouwd en 
getuigen van een bij wijlen charmante 
naïviteit en bierviltenthousiasme. Helaas 
ook met onvoldoende oog voor de ver-
regaande socio-economische gevolgen. 
Wat van de bewoners van de Dampoort-
wijk en Oud Gentbrugge wordt gevraagd, 
is kiezen tussen de pest en de cholera”. 
Einde citaat. In januari en februari wil 
de Stad alsnog gespreksgroepen met be-
woners én handelaars organiseren. Ook 
al is in de geesten - lees psychologisch - 
het kalf (alweer) vroegtijdig verdronken. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd…

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
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   ETALAGEWANDELING ‘20 

Dit jaar geen etalagewedstrijd maar “coronaproof” een wandeling 
langs enkele mooie etalages met een toffe tekst en tekening op het 
raam door lokale cartoonist  Mario De Koninck – AAaRGh... 
Maak een toffe foto en plaats hem op de Facebook-pagina van 
STAr, Sint-Amandsberg! 
 
 
Start aan de Potuit , Antwerpsesteenweg 
1* Apotheek Potuit nr.375 
2* Feestzaal Martijn Dewulf  (Verkortingsstraat 44) 
3* Boeketterie Nancy nr.253 
4* Vastgoed Cannoodt nr.211 
5* Haarstudio Muis nr.278 
6* Fleuriste Hélène nr.314 
7* Juwelier Van Den Berge nr.318 
8* Optiek Vandorpe nr.382 
9* Wild en gevogelte  D’Hauwe nr.384 
10* Optiek Van De Weghe nr.394 
11* Kine&co Gent nr.504 
12* KBC bank Sint-Amandsberg nr.572 
 

Voor de sportieveling, zeker de moeite waard, ga zeker ook langs bij : 
13* Boetiek Mady ( Antwerpsesteenweg 992 ) en 
14* Visdelicatessen Bulté ( Bouwmeestersstraat 71 ) 
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U las het al vorige maand. Ondanks al-
le goede bedoelingen en inspanningen 
blies handelaarsvereniging STAR aan de 
Antwerpsesteenweg de geplande eta-
lage-actie af. “Omwille van COVID-19 
toestanden én uit solidariteit met de 
winkels die door de sanitaire maatre-
gelen niet open mogen” luidde toen de 
argumentatie. Corona houdt intussen 

Cartoonist AAaRGH zet STAR humorvol in woord en beeld…. 
Handelaarsvereniging STAR heeft een aanlokkelijk alternatief gevonden voor 
het afgelasten van de gebruikelijke eindejaarsactie. Plaatselijk cartoonist Mario 
De Koninck - alias AAaRGH -  plaatste een tekening én een gepersonaliseerd 
bericht op de vitrines van het veertiental deelnemers. Meteen een uitnodiging 
om in coronatijden (humorvol) de stapschoenen aan te trekken…

nog altijd, zowat alles en iedereen, in 
een of andere mate in de greep. De vi-
sie op en de aanpak van het hardnekkig 
fenomeen verschillen volgens eigen in-
zicht en draagvermogen. De vrees voor 
een derde uitbraak groeit intussen met 
de dag. Het afremmen - of zelfs tijde-
lijk stoppen - en het nadien terug her-
opstarten van de handelsactiviteiten 
is zowat een taboe en doet aan de be-
drijfszekerheid geen deugd. Voor vele 
handelaars en andere neringdoenden 
zijn de feestdagen en de eindejaarspe-
riode bovendien jaarlijkse hoogdagen. 
Met de klemtoon vooral op afhalen en 
wegwezen. Al kunnen in dit macaber 
jaar zelfs niet alle collega’s daar een 
hoopvol graantje van meepikken.

Wegwijs Noord - Januari 2021   17
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Handelaarsvereniging STAR, Antwerp-
sesteenweg vond een bruikbaar én 
aanlokkelijk alternatief voor de tradi-
tionele eindejaarsactie. Die loopt tel-
kens tussen 1 december en 16 januari 
van het nieuwe jaar. Dit jaar gebeurt 
dat in een aangepaste formule. Voor-
al ook uit solidariteit met de zaken die 
vooralsnog nog altijd niet open mo-
gen. Om het plaatselijk winkelen toch 
in de aandacht te houden, werd car-
toonist AAaRGH uit de Seringendreef 
- zij-engte van de Rozebroekstraat - 
ingehuurd. Die vierde zijn creatieve en 
humorzwangere talenten bot op de vi-
trines van zo’n veertien deelnemende 
handelaars. Die zijn vooral verspreid 
over de steenweg, maar ook verderop. 
Zeg maar, richting Boetiek Mady aan 
de Antwerpsesteenweg (Oude Bareel) 
en Visdelicatessen Bulté aan de Bouw-
meesterstraat. Polyvalente Mario per-
sonaliseerde elke tekst en tekening in 
functie van de activiteit van de betrok-
kene en/of van wat je er in de etalage 
kan vinden. Leuk detail is dat de car-
toonist de teksten op de binnenkant 
van het raam schreef, zeg dus maar in 

spiegelschrift. Het beschermt het ori-
gineel tegen ongewenste beschadi-
gingen. Voor de klanten en andere 
nieuwsgierigen is het een prima gele-
genheid om coronaproof en ontspan-
nend het lokale verkoopsaanbod een 
stuk te gaan verkennen. Met een an-
ti-stressglimlach in virustijden er gratis 
bovenop. Veertien deelnemers legden 
samen om het leuk en origineel initia-
tief vorm en uitstraling te geven. Een 
flyer gidst u naar de onderscheiden 
adressen. Onze fotograaf Dirk lever-
de op zijn manier even knappe foto’s 
aan. De redactie gaf bij de keuze er-
van de voorkeur aan die handelszaken 
die ook ons blad WegWijs Noord (on-
der)steunen. Wie kan het ons kwalijk 
nemen? Ook wij hopen nog altijd te 
kunnen overleven. Veel minder door 
de COVID-19 omstandigheden van het 
moment, des te meer omwille van de 
disproportionele (groene) taksen die 
het stadsbestuur ongenadig blijft op-
leggen…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Dirk DE BOURDERE
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Daar tegenover aan de overzijde van de 
steenweg ontstonden in functie van dit 
bedrijf een groot aantal cités waar de be-
woners heel dicht op elkaar woonden. 
Die bewoningsvorm was een noodzake-
lijk kwaad, want de arbeiders en arbeid-
sters van de textielfabriek hadden nood 
aan goedkope huisvesting die niet te ver 
af lag van hun werkstek. Veelal werkte 
de man des huizes in de ochtendploeg en 
bleef moeder thuis om voor de kinderen 
te zorgen. Toen vader van zijn werk thuis 
kwam, werden de rollen omgedraaid en 
nam de vrouw des huizes haar werk in de 
fabriek op.

In 1926 nam een aantal bewoners van de 
wijk Nieuwenhove het initiatief om een 
gebuurtekring op te richten, die aanvan-

De Koninklijke Dekenij Nieuwenhove
Tussen de Nijverheidsstraat en de bocht in de Dendermondsesteenweg 
richting Gent, nu een koopcentrum, ontwikkelde zich in de 19de tot 
halfweg de 20ste eeuw de textielfabriek van Baertsoen-Buyssen.

kelijk Gebuurtekring Nieuw Begijnhof en 
aanpalende straten gedoopt werd. Arthur 
De Meyer, Oscar Minnebeau en Marie Ma-
niers organiseerden tijdens de zomer het 
eerste eenvoudige gebuurtefeest. De be-
doeling was dat de bewoners van de wijk 
zich samen eens goed konden amuseren. 
Het ééndagsfeest werd een zodanig suc-
ces dat men besloot om het op jaarlijkse 
basis te herhalen. Na een paar jaar vond 
men het jammer dat één dag zo vlug voor-
bij was en men breidde het buurtfeest uit 
naar drie dagen.

Die moesten echter gevuld worden. Men 
organiseerde daarom een hele rist volks-
spelen, waaronder stekbollen op straat, 
zaklopen, pietjesbak, mastklimmen, boog-
schieten en zo meer. Men slaagde erin een 

Sfeerbeeld van de 
gebuurtefeesten van 
dekenij Nieuwenhove in 
de jaren 1940 tot 1960.
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

groot gedeelte van de buurtbewoners bij 
het gebeuren te betrekken. Als slotstuk 
van de driedaagse doofde men het feest-
gedruis met een kaarskensstoet. Die trok 
begeleid met muziek door de straten van 
de gebuurte. De buren zelf zorgden voor 
hun kaarsen en kaarsenhouders. Op een 
bepaald moment nam Daniël Van De Vel-
de het initiatief om zelf kaarsen-
houders te maken, die hij onder de 
deelnemers verdeelde. Een aantal 
leden van het bestuur nam het ini-
tiatief om een praalwagen te bou-
wen waarop twee grote kaarsen 
werden geplaatst. De traditionele 
Kaarskensstoet evolueerde tot de 
grootste van Gent en moet toch 
bijna 100 keer zijn rondgetrokken.

In 1986 breidde de gebuurte-
kring, die ondertussen van naam 
was geëvolueerd naar Gebuurte-
kring Nieuwenhove, ter gelegen-

heid van de 60ste verjaardag, het feest uit 
van drie naar vijf dagen. Het invullen van 
die dagen was zeker geen sinecure gezien 
men een publiek van senioren tot jonge-
ren bij het gebeuren wilde betrekken. Er 
moest voor elk wat wils zijn.

Op 21 juli 1988 bekwam de dekenij het 
predicaat koninklijke en ging de gebuur-
tekring van dan af als Koninklijke Dekenij 
Nieuwenhove door het leven.

In 2001 organiseerde men een kerst-
markt in de Macariusschool aan de Den-
dermondsesteenweg. Daarna werd het 
langzaamaan stil rond deze dekenij en he-
den ten dage komt ze niet meer voor in  
de lijst van Gentse dekenijen. Ergens in het 
voorbije decenium moeten de boeken zijn 
gesloten.

Frederik Vanderstraeten
DSMG (Documentatiecentrum voor 

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

Sfeerbeelden van de gebuurtefeesten van dekenij 
Nieuwenhove in de jaren 1940 tot 1960.
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In afwachting dat het coronaslot weer 
wordt opengedraaid, laat Brouwerij 
Haeseveld aan de Alfons Braeckmanlaan 
ook thuis verder genieten van het plaat-
selijk gerstenat. Als extraatje heeft men 
het populaire Haeseveld Strong Blond - 
letterlijk - nu ook op flessen getrokken. 
Zeg maar laten nagisten op fles. Dat geeft 
het drankje niet alleen zijn natuurlijk 
koolzuur mee maar vooral ook een extra 
volmondige en verrukkelijke smaak. Ook 
in het - momenteel gesloten Bierhuis - op 
de site werd al duidelijk dat het product 
goed scoorde. In het spoor van de ande-
re plaatselijke gebrouwen smaakmakers 
Premium Pilsner, Ultra Strong Blond en 
Strong Dark. Het uitverkoren biertje is 

Brouwerij Haeseveld
haalt de flessen boven….

sinds kort ook ‘vanop afstand’ te koop. 
De catering-formule zoemt in op een ge-
schenkpakket (4 x 33 cl + uniek Haeseveld 
glas), de Strong Blond 6-Pack en op de 
een krataanbieding (Strong Blond krat-24 
flesjes- 33cl.). Alvast een voorproefje: het 
lichtjes troebel alcoholisch drankje met 
fijne schuimkraag, proeft fruitig maar 
ook moutig en hoppig.  Het is ook te 
koop in een pak handelszaken gelegen in 
Sint-Amandsberg, Destelbergen, Lochris-
ti, Kalken… En bij bekende bierleveran-
ciers als Dranken Geers en De Hopduvel 
(zie ook advertentie).

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto: Dirk DE BOURDERE  



Wegwijs Noord - Januari 2021   25

Brouwerij Haeseveld bottelde eind november 
voor het eerst haar populaire bier Haeseveld 
Strong Blond onder het  nauwlettend oog van 
haar brouwmeester Patrick De Waele. Duizen-
den mensen hebben tijdens de zomermaanden 
hun weg naar de prachtig gerenoveerde site 
gevonden en dronken er met voldoening van 
de zeer smaakvolle Haeseveld bieren.  De brou-
werij werd overstelpt met aanvragen om de 
Haeseveld bieren ook in de fles aan te bieden. 
De idee om de Haeseveld site te laten herleven 
ontstond in 2018 bij 3 lokale ondernemers: Hans 
De Gusseme – wiens familie de site verwierf in 
1981 –, VPK- voorzitter Jean-Paul Macharis en 
Alain De Laet – gedelegeerd bestuurder van 
brouwerij Huyghe. Samen zetten ze hun schou-
ders onder dit project en na meer dan een jaar 
van ingrijpende renovatiewerken straalt Haese-
veld weer als vanouds. Op 17 juli werd de site 
geopend door Eerste Minister Alexander De 
Croo (op dat ogenblik nog vice-premier). Het 
bier vloeide er van bij de start rijkelijk. Het Bier-
huis (publiek toegankelijke horeca-zaak) en de 
bijhorende Biertuin (groot buitenterras met 
350 zitplaatsen) waren een aangename ont-
moetingsplaats tijdens de uitzonderlijke coro-
nazomer.
Haeseveld brouwt vandaag vier smaakvolle bie-
ren, telkens volgens een uniek recept: een Pre-
mium Pilsner (5,3 vol%alc), een Strong Blond 
(7,9 vol%alc), een Ultra (10,5 vol%alc) en een 
Strong Dark (8,7 vol%alc). 
Hans De Gusseme, CEO van de brouwerij licht 
de keuze toe waarom voorlopig enkel de 
Strong Blond versie in flesjes beschikbaar zal 
zijn: “Niettegenstaande er gewerkt is onder 
heel ingrijpende COVID19-maatregelen, was 
het meteen duidelijk dat ongeveer één op 
twee bierconsumpties een Haeseveld Strong 
Blond was. Nu de horecazaak door de tweede 
lockdown geen bierliefhebbers meer kan ont-
vangen, is de vraag naar dit bier exponentieel 

HAESEVELD BIER NU OOK
BESCHIKBAAR IN 
FLES ÉN FEESTELIJKE 
GESCHENKVERPAKKING

toegenomen.  We hebben dan ook beslist om 
in een eerste fase Haeseveld Strong Blond in 
flesjes van 33cl op de markt te brengen. Het 
is absoluut onze intentie om in een latere fase 
minstens nog één van de andere bieren te gaan 
bottelen.”
Het bier staat momenteel nog enkele dagen 
in de warme rijpingskamers voor de nagisting 
op fles. Hierdoor krijgt het bier niet enkel haar 
100% natuurlijk koolzuur, maar vooral een ex-
tra volmondige en verrukkelijke smaak. Bier-
sommelier Ben Vinken beschrijft het als volgt: 
“Een sterk blond bier, lichtjes troebel en met 
een fijne, wandklevende schuimkraag. Proeft 
zeer sterk fruitig, maar ook moutig en hoppig, 
rond en opdrogend, de smaak vloeit langzaam 
uit.“

Sinds zaterdag 28 november wordt Haeseveld 
Strong Blond in flessen van 33cl aangeboden 
in kratten van 24 flessen en een feestelijke ge-
schenkverpakking van 4 flesjes mét het unieke 
Haeseveld glas. Nu ook verkrijgbaar: De Strong 
Blond geschenkverpakking, Strong Blond 
6-Pack en de Strong Blond krat! Bestel online 
via http://orderbilly.com/haeseveld of via or-
der@haeseveld.be . 

AFHALEN
Wij zijn elke woensdagnamiddag (14u-17u) en 
zaterdag (9u-17u) open voor afhaling.
Kan u niet wachten? Haeseveld Strong Blond 
is nu ook verkrijgbaar bij de betere handelsza-
ken in uw buurt: Drankenhandel Geers, SAKO 
Westveld, SPAR Destelbergen, AD Delhaize Lo-
christi, AD Delhaize Heusden, De Drie Linden 
in Kalken, De Hopduvel in Gent en binnenkort 
nog een paar nieuwe die wij dan ook nog zul-
len aankondigen.

Meer info: www.haeseveld.be of ook op
facebook: Brouwerij Haeseveld

Foto’s: Dirk De Bourderé
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info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

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. 

VZW De Tinten krijgt dit jaar onze extra 
hulp door het verzamelen van kledij en 
producten die ze nodig hebben. Omdat 
we onze oudste leerlingen willen laten 
helpen, proberen we de actie zo con-
creet mogelijk in te zetten. 
Sinds vorig jaar zamelen we eveneens 
geld in en vragen we aan de organisatie 
met welke producten ze geholpen zijn. 
Samen met de kinderen van het 5de en 6de 
leerjaar wordt het geld opgehaald in de 
klassen en daarna worden er online een 
bestellingen geplaatst bij verschillende 
winkels. De grote bestellingen worden 
door de school afgehaald en wordt het 
winkeltje ingericht. Vanaf donderdag 17 
december komt elke klas naar het wel-
zijnszorg-winkeltje om de aankopen te 
bekijken. Uiteraard coronaproof…
Veertien dagen lang konden de families 
van onze school kledij en huisraad bin-
nenbrengen op school. Deze actie werd 
zo’n succes dat we zelfs tijdelijk de do-
zen in de pastorij moeten bewaren. Vrij-
dag 18 december kwam VZW De Tinten 
alles komen ophalen en al het materiaal 

Sint-Janscollege gaat voor solidariteit
Elk jaar helpt het Sint-Janscollege Oude Bareel een hulporganisatie 
in het teken van Welzijnszorg. Onze werkgroep pastoraal zet zich 
hiervoor in en maakt de actie concreet voor kinderen.

binnen hun organisatie verdelen onder 
zij die het nodig hebben.
Nieuw dit jaar is dat we ons ook gericht 
hebben tot onze eigen gezinnen op 
school die het moeilijk hebben. Op een 
laagdrempelige manier konden mensen 
bekend maken dat ze hulp kunnen ge-
bruiken en we zijn blij dat we hen op die 
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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, …Algemene bouwwerken

Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

manier een hart onder de riem kunnen steken.
Langs deze weg willen ik alle leerkrachten, vrijwilligers, 
de werkgroep pastoraal en alle gezinnen van onze 
school die hieraan meehielpen superhard bedanken!

SJC team
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Al 25 jaar runt uitbaatster Marleen De 
Baets (56) met veel bravoure en een steeds 
vernieuwende overlevingsdrang haar be-
scheiden maar uitnodigende winkel op 
de hoek van de Frans Gevaert- en de Al-
brecht Rodenbachstraat. Handel drijven 
op kleine schaal is ook voor haar een op-
monterende en duurzame bezigheid. Ook 
al is die in de tijd onderhevig aan econo-
mische schommelingen, veranderende 
consumentenpatronen en nieuwerwetse 
invalshoeken en producten. Om het nog 
niet te hebben over verwarrende en on-
zekere coronatijden waarin iedereen 
houvast en ondersteuning zoekt. Met als 

De Korf is al kwarteeuw creatieve magneet…
Belevingswinkel De Korf, Frans Gevaertstraat rondt een kwarteeuw 
bestaansrecht. Het kruidenierswinkeltje evolueerde in al die tijd naar een 
heus ‘belevingsoord’ waar (lokale) artisanale producten, kalligrafische 
kaartjes en opschriften, ontbijt- en andere manden en nog zo veel meer, 
hand in hand gaan. Met Marleen De Baets als creatieve gastvrouw 
die echt van mensen houdt en nooit bang is voor vernieuwing. Als 
jubileumdrankje in beklemmende coronatijden tovert ze nu ook een 
kruidige plaatselijke gin ‘VITA AMANDI’ uit de hoed…

extra dagelijkse uitdaging een aangehou-
den inlevende én kwalitatieve zorg voor 
het welbevinden van de klanten. Die, ei-
gengereid als ze soms zijn - aan onszelf 
herkennen we een ander - meestal op 
zoek zijn naar een origineel cadeau dat 
het eigen levenspatroon kracht bijzet. En 
dat liefst suggestief, verzorgd en met stijl 
ziet verpakt door de neringdoende. In De 
Korf kent men dat gevoel en komt daar 
veelal nog een persoonlijke toets van de 
gastvrouw bovenop.
Alert blijven, regelmatig alles op een af-
standelijk rijtje zetten en niet bang zijn 
voor aanpassing en vernieuwing is het 

28  Wegwijs Noord - Januari 2021



Wegwijs Noord - Januari 2021   29

WE

SALES

Aphrodite
www.lingerieaphrodite.be

Dendermondsesteenweg 353
9040 St-Amandsberg

Solden vanaf
maandag 4 januari

Lingerie
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mantra van Marleen De Baets. Het in-
zicht en de daadkracht dankt ze aan haar 
werklust en nooit aflatende energie. Ze 
is afkomstig uit Lochristi uit een landbou-
wersgezin, leerde helemaal de stiel bij de 
vroegere slagerij Hilaire Bauwens aan de 
Oostakkerse Bredestraat en deed horeca-
ervaring op in restaurant Riviera in Zaffe-
lare. Maar de drang om een éénmanszaak 
op te starten bleef haar achtervolgen. In 
1995 ontdekte ze het druk beklante krui-
denierswinkeltje aan de Frans Gevaert-
straat. Marleen volgde rigoureus haar 
buikgevoel en was direct ‘verkocht’. Ook 
al had ze enkel affiniteiten met Oostak-
ker-Lourdes, geenszins met Sint-Amands-
berg. Het is vandaag wel anders, getuige 
de lancering van een plaatselijke gin VITA 
AMANDI. Het vertrouwde voedingswin-
keltje van bij de start ruilde al snel zijn 
uithangbord voor een gedurfde én gelei-
delijke transformatie. Vanuit een eigen-
zinnige (“ik doe graag mijn goesting”) en 
grensverleggende benadering. De drang 
naar originaliteit en naar aanlokkelijke 
(lokale) artisanale producten zetten het 

aanbod op scherp. Parallel met de expe-
rimentele zoektocht naar haar innerlijke 
zichzelf en naar een duurzaam maat-
schappelijk welbevinden. Geïnspireerd 
vanuit een sociale context met een groot 
hart voor mensen. Je kon er destijds zelfs 
voor spirituele sessies meditatie, dito uit-
rusting en literatuur terecht. In het spoor 
van de dioxinecrisis (1999) werd de ‘voe-
dingstoog’ helemaal losgelaten. In 2005 
werd de winkel grondig vernieuwd. Mar-
leen had intussen ook de spankracht en de 
uitstraling van het kalligraferen ontdekt. 
Met dank aan de opleidings-workshops 
van organisatie Witruimte. Die leerschool 
uit zich vandaag vooral op de vele doel-
gerichte wenskaartjes en op voorwerpen 
van alle slag die de kunst van het schoon-
schrift etaleren. Het is een ontdekkings-
tocht op zich. Soms met eigenhandig 
gepleegde poëtische ontboezemingen, 
vaak  met fel doordachte uitspraken van 
- al dan niet - bekende figuren als extra 
‘eyecatcher’. Voor haar zijn pen en papier 
de geestelijke medicatie om evenwichtig 
tot rust te komen. Niet in het minst na het 
overlijden in maart van haar jarenlang 
opgevangen (en inwonende) geestesge-
noot en ‘soulmate’ Christophe De Conin-
ck. Dat alles maakt van Belevingswinkel 
De Korf een verrassend ontdekkingsoord 
met een sterk persoonlijke inslag voor al 
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Het gaat om een initiatief van 
jonge Gentse ondernemers die 
even creatief op zoek waren naar 
uitstraling en economisch overle-
ven. Voor Marleen klonk dat als 
gesneden koek. Die beantwoord-
de aan de roep om “iets blijvend 
te doen” en meteen haar artisa-
naal aanbod uit te breiden. Het 
product en het etiket roepen be-
wust associaties met (het centrum 
van) Sint-Amandsberg op, waar al ruim 
een paar decennia allerlei creatiefs en 
lekkers uit de korf wordt geplukt. Het 
gaat om een kruidige gin waarmee ze 
op de valreep het feestelijk jaar wil 
boekstaven. De dame heeft trouwens 
de smaak flink te pakken. Volgend 
jaar krijgt het nieuwe product in het 
voorjaar een verlengstuk met een flo-

rale (lees bloemenrijke) uitgave 
en met een zomerse frisfruitige 
editie als afsluiter. De foto op 
het etiket toont de Sint-Aman-
duskerk, in een verdere fase 
volgen de Sint-Amanduskapel 
en het vroegere gemeentehuis. 
Als eerbetoon aan de deelge-
meente waaraan ze - niet alleen 
commercieel - haar hart verloor. 
Ontwerp en beeld zijn een rea-

lisatie van haar neef Gert-Jan De Baets, 
bekend als topfotograaf én muziekar-
tiest. Kostprijs 39,95 (50 cl). Voor de lief-
hebbers allicht een origineel kerst- en 
nieuwjaarscadeau. Ook beschikbaar in 
geschenkverpakking met een flesje bij-
horende tonic.

Eric VAN LAECKE     

‘VITA AMANDI’… Regionale gin !
Een kwarteeuw Belevingswinkel De Korf moet gevierd. De uitbraak van 
COVID-19 gaf daar daartoe telkens uitgestelde hoop, maar geen veilige 
sanitaire ruimte. Als jubileumherinnering lanceerde uitbaatster Marleen dan 
maar een artisanale gin ‘VITA AMANDI’.

wie - in het genre - op zoek is naar het 
spreekwoordelijk ‘ei van Columbus’, zo-
wel materieel als een stuk geestelijk. Of 
naar plaatselijke creatievelingen die er 
hun doorwrochte hersenspinsels aanbie-
den. Om volledigheidshalve de ontbijt-
manden en dagmaaltijden op bestelling 
niet te vergeten die door helper en on-
dersteuner Guido ook aan huis worden 
geleverd. Net zomin als haar inzet en 
gedrevenheid voor de buurt en voor de 
vzw Zinloos Geweld en het Kinderkanker-

fonds. “Ook na 25 jaar ben ik nog altijd 
enthousiast en heb een dankbaar gevoel 
over de zaak en de klanten die ik altijd 
voor ogen had. Schrijf maar dat ik ‘geze-
gend’ ben en dat ik iedereen aanraad om 
- zeker in deze helse tijden - vooral niet 
te vergeten genieten” zegt Marleen De 
Baets. Het zou haar (kalligrafische) hand-
tekening op één van de vele wenskaartjes 
kunnen zijn…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Dirk DE BOURDERE
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Het is met enige schroom dat we dit artikel 
schrijven. Niet omdat we schrik hebben van 
een dergelijk ‘delicaat’ dossier, verre van. Wel 
omdat we in alle omstandigheden respect 
en mededogen over hebben voor elke mens 
zonder rang en stand. En beducht zijn om de 
dunne scheidingslijn - die privacy heet - te 
overschrijden. Ook al omdat we mede-uitba-
ter Paul al langer kennen en op onze beurt 
een stuk solidair meeleven. Als beiden soms 
ruwe bolsters met een blanke pit. En nog het 
meest ook omdat zus Christel in deze barre 
en verwarrende tijden als innerlijke heling 
dit nare verhaal zo vlug als mogelijk van zich 
af wil schrijven. Noem de situatie trouwens 
maar gerust de ‘wet van Murphy’. Als plots 
iets tegenvalt, komt daar vaak in één bewe-
ging een aantal tegenslagen bovenop. U kent 
zeker dat gevoel. Voor alle duidelijkheid, 
geen slecht woord over de wetsdienaars ‘die 
ook maar hun werk doen’. Ze hebben geen 
gemakkelijke taak en laveren intuïtief tus-
sen recht en onrecht. Waarbij, zoals steeds, 
alle zegen (en onheil)  ‘van boven komt’. En 
neen, ondanks de brandende buitenverlich-
ting was het café niet open en neen, kwam 
het bevriend koppel dorstig aan de toog han-
gen. En ja, voor de uitbaatster fungeert de 
gelagruimte sinds de gedwongen lockdown 
sluiting tijdelijk als huiskamer, waar ze in ei-
gen bubbel haar leven probeert af te stem-
men. Met grote zorgen om broer Paul die al 
jaren de financiële en logistieke omkadering 
van de uitbating op zich neemt. Het (on)men-
selijk gemis en de onzekerheid wegen op een 
mens en uiten zich ook in de erg praktische 
dingen. Zo blijft zijn laptop permanent aan-
gelogd omdat ze zijn beveiligingscode niet 
kent. Of is er bv. de twijfel of een factuur al 
dan niet is betaald en/of de bestellingen keu-
rig zijn afgewerkt. Ook dat praktische ge-
voel kent u allicht. Coronatijden hakken er 
genadeloos op in. Zeker bij wie het econo-
misch al moeilijk heeft en indringend met de 

Coronabekeuring als domper op menswaardigheid…
Christel De Naeyer van café De Hoeve, Krijtestraat dreigt straks - nog het 
meest psychologisch - een zware coronatol te moeten betalen omwille 
van haar zorgzaamheid voor broer Paul (55), waarmee ze al een halve 
eeuw onder éénzelfde dak leeft. Die lag wekenlang door COVID-19 in 
coma op intensieve en was er zelfs heel beroerd aan toe. Toen een paar 
vrienden kwamen informeren naar zijn toestand, klopte toevallig (?) ook 
de politie aan. Met het bekeuringsboekje in de hand….

virustwijfel tussen leven en overleven - ook 
letterlijk - wordt geconfronteerd. Omdat de 
verlichting buiten brandde, dacht de politie 
allicht dat het café stiekem open was. De da-
me steekt trouwens dagelijks een kaarsje aan 
op goed geluk en laat zoveel mogelijk hoop-
vol licht schijnen om rechtop te blijven. Zoals 
trouwens maatschappelijk wordt aangemoe-
digd. Dat sommige gedragspatronen niet he-
lemaal wiskundig de toets met de opgelegde 
regels kunnen doorstaan, is haar geen ont-
kennen waard. ‘Mijn broer ligt (Nvdr. intus-
sen lag) in coma en vecht voor zijn leven. Op 
een babbel met vrienden als tegengif tegen 
de eenzaamheid en een duistere toekomst 
waarin ik leef, staat vooralsnog geen prijs. 
En op gastvrijheid voor mensen die mee be-
zorgt zijn evenmin. Maar wat medeleven is 
welkom, zeker als je ziet hoe elders botweg 
en ongestraft de (pseudo) lockdown wordt 
ingeschat en gerespecteerd” zegt Christel 
De Naeyer. Intussen kwam er beter nieuws. 
Broer Paul is intussen uit de coma gehaald. 
Hij kan nog niet spreken, zelfstandig eten of 
veel bewegen. Er wacht hem nog een lange 
revalidatie. Uit dankbaarheid voor de goe-
de en voorbeeldige zorgen in AZ Sint-Lucas, 
ging de zus tegen kerstmis, welgeteld zestig 
kerstrozen afleveren. De politie schreef zelf 
geen boete uit en maakte het dossier voor 
beoordeling over aan het parket…

Tekst: Eric VAN LAECKE 
Foto Dirk DE BOURDERE (archief)        
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- Multifunctionele eigendom
- Expositieruimtes, vergaderzalen,…
- Instapklaar 1- slaapkamerappartement
- Te renoveren duplexappartement
- Handelszaak 
- Cinemazaal
Wg, Vkr, Gvv, Vg

EEKLO
MOLENSTRAAT 7REF. 2070550

- Energiezuinige nieuwbouwwoning 
- Hoge afwerkingsgraad met kwalitatieve materialen 
- Volledig geschilderd, instapklaar 
- Gezellige en aangelegde tuin 
- Ideale gezinswoning 
- Rustige ligging nabij alle faciliteiten 
EPB in opmaak. Wg, Vg, Gvkr, Vv.  

MERELBEKE
BOSDREEF 1A

HANDELSPAND MET WOONHUIS KANTOORRUIMTE

HUIS

REF. 2348928

4

1

126,5m2

252 m²

- 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. 

MERELBEKE
MEIERIJ 32

VILLA HUIS

REF. 2277924

4?

1?

300,5m2???m2

3830m²??? m²

- Uiterst ruime gezinswoning 
- Zeer goed onderhouden 
- Rustige ligging nabij dorpsplein en station 
- Volledig onderkelderd 
- Prachtige tuin (oriëntatie zuidoost) 
EPC: 196 kWh/m²; UC: 2288407-RES-1. Wug, 

Gvkr, Gvv, Vg

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

GAVERE

MERELBEKE

BURGEMEESTER PAUL CEUTERICKSTRAAT 8

MOLENSTRAAT NST NR 62

HUIS

BOUWGROND APPARTEMENT

HUIS

HUIS HUIS

REF. 2281741

REF. 2262320

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

- Knusse gezinswoning 
- Centrum van Gavere 
- Dicht bij alle nodige faciliteiten 
- Zuid gerichte tuin

EPC: 272 kWh/m² ; UC: 2268686-RES1 ; Wg, Gvkr, Gvv, Vg

- 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. 

NAZARETH

GAVERE

MERELBEKE

DEINZESTRAAT 25B

VOSSESTRAAT 47

FRATERSTRAAT 87

REF. 2290440

REF. 2311843

REF. 2324212

?

?

??? 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

- Instapklare halfopen bebouwing 
- Charmant karakter 
- Gezellige en volledig afgesloten tuin 
- Rustige ligging nabij het Gentbos 
- Nabij belangrijke invalswegen 
- Ideale gezinswoning 
EPC: 433 kWh/m²; UC: 1935823-1. Wug, Vg, Gvkr, Gvv.

GAVERE

MERELBEKE

BIESSTRAAT 70

BURGEMEESTER MAENHAUTSTRAAT 11

REF. 2257135

REF. 2310512

5

3

5

?

3

3

1

1

1

?

1

1

332m2

141,5m2

240m2114 m2

119m2

359m²

316m²

1263m²

375 m²

270 m²

422 m²

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

- Assistentieflat  
- Goede staat  
- Veel rust 
- Extra faciliteiten voorzien 

Wg, Gvkr, Gvv, Vg

GENT

MERELBEKE

SINT-SALVATORSTRAAT 78

DORPSSTRAAT 6

REF. 2101876

REF. 2089524

13

1

5

1

669,5m2

??? m2

??? m²

??? m²

HANDELSPAND MET WOONHUIS

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

VERKOCHT
VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

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

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

Oplossing voor bedreigde buslijnen
Vervoersmaatschappij  De Lijn wil tegen 2022 af van een paar buslijnen in Sint-
Amandsberg. Vanuit diverse buurten kwam daartegen protest. De stad Gent komt 
nu zelf met geld over de brug om een busroute operationeel te houden. Dat komt 
o.m. de bewoners van het Scheldeoord ten goede.

Je leest er meer over in volgende WegwijsNoord… (EVL) 
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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

De flits-vuilbak
Hij is er. De flits-vuilbak. Naast camera’s allerhande, en naast de grote flitser 
‘Sammeke’ is er nu ook de ‘flits-vuilbak’. Hij stond recent nog in de Bernadet-
testraat. Een aandachtige inwoner stuurde ons de foto door. Qua veiligheid zou 
men beter wat meer controleren op mensen die verkeersborden negeren (zoals 
momenteel in Oostakker, waar in de werkenzone in de éénrichtingsstraten soms 
5 à 10 overtreders per uur de verkeerde richting gebruiken, om sneller op het 
werk of sneller thuis te zijn. Zowel automobilisten als motorfietsen. Dit creëert 
véél gevaarlijker toestanden, maar door gebrek aan handhaving krijgen deze 
cowboys vrij spel... En het brengt niks op voor de stadskas. Men treft liever voor-
zichtige chauffeurs die aan 35 km/u door een straat rijden, en daarbij weinig of 
geen gevaar zijn. Dat brengt beter op... - J.C.
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De aannemer startte in principe op 
maandag 23 november de asfalterings-
werken op het kruispunt Afrikalaan-
Vliegtuiglaan. En op één rijrichting van 
die laatste, vanaf de Port Arthurlaan tot 
aan de tunnel richting Zelzate. Ook de 
nieuwe riolering ging men verder aan-
sluiten op de bestaande, ter hoogte van 
de twee koppelputten. Omdat dit op 
grote diepte dient te gebeuren, vragen 
die werken meer tijd. Verdere asfal-
tering- vooral ook op die locatie - kan 
daardoor maar ten vroegste gebeuren 
vanaf eind februari 2021. Tenminste als 
de weeromstandigheden het toelaten. 
Op dat moment wordt ook de andere 
rijrichting van de Vliegtuiglaan - van aan 
de tunnel tot aan het rondpunt van de 
Port Arthurlaan - mee geasfalteerd. Tij-
dens de nog altijd lopende werken blijft 
de signalisatie grotendeels behouden 
of wordt opgelost met verkeerslichten 
voor beurtelings verkeer. Het openbaar 
vervoer volgt een lokale omleiding. Het 
mobiliteisongemak blijft dus nog even-
tjes duren maar het einde komt in zicht. 
Dankzij de coronamaatregelen vallen de 
files zelfs nog enigszins mee. De ingrij-
pende werken werden eind oktober van 
vorig jaar opgestart…

Eric VAN LAECKE  

Vliegtuiglaan wacht
op finale asfaltering…
De ingrijpende rioleringswerken 
door Farys aan de Vliegtuiglaan 
zullen ook tegen het jaareinde 
niet zijn afgerond. Het blijft 
straks nog (deels) wachten 
op de finale asfaltering. 
Vermoedelijk vanaf eind februari, 
als de weersomstandigheden 
meezitten… 

Ook

kleine klusjes!
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Wij
leveren
ook aan
huis

Destelbergenstraat 83
Sint-Amandsberg             info@afrikaanse-afhaalgerechten.be

0488-28 27 12

Bekijk onze gerechten
op onze website:

www.afrikaanse-afhaalgerechten.be

De uitdrukking ‘de kogel is door de 
kerk’ past dit dossier al gegoten. De al 
een tijdje ontwijde geloofstempel krijgt 
de sociale invulling die al geruime tijd 
in de maak was. Alleen worden de con-
touren ervan nu helemaal duidelijk. Na 
de renovatie en de herinrichting van het 
gebouw komt er o.m. een sociaal restau-
rant - het eerste in de deelgemeente - 
een buurtliving en keuken. Op termijn - 
en als het virusbeestje hopelijk vergeten 
tijd is - zal het bv. mogelijk zijn om er sa-

Heilig Hartkerk krijgt nieuwe (sociale) invulling…
De herbestemming van de vroegere Heilig Hartkerk op de gelijknamige 
wijk, ligt vast. Het gebouw krijgt een uitgesproken sociale invulling 
met o.m. een sociaal restaurant en een buurtliving. En met een directe 
link naar de activiteiten in de oude pastorie. De ingreep maakt deel uit 
van het stadsvernieuwingsproject ‘En Route’ dat de as Dampoort-Sint-
Amandsberg duurzaam wil opkrikken…      

men iets te eten of gezellig bij te praten 
in de living. Ook andere buurtactivitei-
ten mogen zich trouwens aandienen. Op 
de eerste verdieping komt er een poly-
valente ruimte waar grotere activiteiten 
zullen kunnen doorgaan. Infrastructu-
reel zal er best een en ander veranderen. 
Zo worden de zijgevels ‘opengemaakt’ 
en glazen wanden geplaatst achter de 
zware gevel. Dat maakt mogelijk dat 
men vanaf het plein - letterlijk - door de 
kerk kan kijken naar de gemeenschap-
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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

pelijke tuin met de Pastory. Hierdoor 
worden kerk, plein en park samen het 
hart van de buurt. De herbestemming 
legt dus een duidelijke link naar de na-
bijgelegen ‘oude pastorie’ aan de Louis 
Schuermanstraat. Daar zet de vzw Pas-
tory al enkele jaren de locatie opnieuw 
op de kaart. De groep bevlogen (jonge) 
buurtbewoners houdt het - o.m. door de 
kleine ruimtes - op kleinschalige activi-
teiten. Met de klemtoon op buurtvrien-
delijkheid én een huiselijke sfeer. Als 
daar o.m. zijn vergaderen, cowerken, 
een buurtcafé, een donkere kamer enz. 
Ook het ‘ontmoetingssalon’ Buurtnestje 
evenals de buurtwerker van de stedelij-
ke Dienst Ontmoeten en Verbinden, krij-
gen er een vaste stek. De renovatie van 
(een deel van) de kerk en de pastorie 
zou starten in september van volgend 
jaar en rond eind 2022 klaar zijn.

‘En Route’
Zoals gezegd, kadert de herbestemming 
van de vroegere parochiekerk binnen 
het stadsvernieuwingsproject ‘En Rou-
te’. Dat wil van het Heilig Hartplein het 
kloppend hart van de Dampoortwijk en 
van een stuk Sint-Amandsberg maken. In 
stadsjargon klinkt dat “met grote zorg 

én met de wijk een puzzel samenleg-
gen die wonen, werken en samenleven 
in de buurt alle kansen geeft”. De om-
geving heeft naar verluidt alle troeven 
om die centrumrol waar te maken. In de 
kerk, de oude pastorie en op het plein 
kunnen de verschillende noden van de 
wijk een eigen plek krijgen, in casu ont-
moeting, ontspanning, lokale econo-
mie… De ontwikkeling is in handen van 
sogent. Die stelde in 2018 het ontwerp-
team De Smet-Vermeulen, Tractebel en 
AVA Partners aan. De opdracht omvatte 
in essentie twee grote fasen. Enerzijds 
het opstellen van een masterplan voor 
het plein, de kerk en de pastorie. Ander-
zijds concrete uitvoeringsdossiers voor 
die centrale pijlers opstellen. De her-
bestemming van de kerk is er daar één 
van. Dat alles in nauw overleg met de 
bewoners. Al is dat laatste - in Gent al 
langer trouwens - een erg rekbaar be-
grip. Met Taverne De Kring en zijn vele 
activiteiten en de Vzw Parochiewerken 
Heilig Hart als liefst te mijden  gespreks-
partners. Zeg maar als roependen in de 
woestijn (zie kaderstukje hiernaast).

Eric VAN LAECKE    
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Volgens onze analyse komt de uitspraak van 
burgemeester Mathias De Clercq himself. Als 
antwoord op een vraag van partijgenoot 
en Sint-Amandsbergs gemeenteraadslid Ve-
li Yüksel (Open Vld). “Als beheerders van de 
vzw Parochiale Werken, die eigenaar is van 
de betreffende gronden en van het Chiroter-
rein en de lokalen, is onze verontwaardiging 
dat te lezen, groot. Als eigenaar hebben we 
niets beslist, laat staan onze eigendom aan de 
stad Gent verkocht. Ook voor de Chiro is dit 
niet leuk om lezen. Het geeft aan de buurt en 
de verre omgeving een vertekend beeld over 
de huidige situatie rond het Heilig Hartplein. 
De Stad doet alsof alles al in kannen en krui-
ken is. Het getuigt van weinig respect om het 
eigenaarsrecht op deze wijze met de voeten 
te treden. ‘En Route’ kende al vele plannen. 
Die kunnen maar werkelijkheid worden als 
er een overeenkomst is met de betrokken ei-
genaars. Meer nog, naast de kerk is ook een 
bloeiende Taverne Kring Heilig Hart actief. 
De toekomstige polyvalente zaal in de kerk 
vormt een grote concurrentie voor die plaat-

Ieder zijn (kerkelijke) waarheid…
Rond de herbestemming van de Heilig Hartkerk verscheen ook een artikel 
op HLN.BE. Daarin wordt verwezen naar een toekomstige groene doorsteek 
tussen het kerkplein en de Engelstraat en de verhuis van de plaatselijke 
Chiro naar het vroegere kerkgebouw. ‘Fake news’ klinkt het bij de vzw 
Parochiale Werken die op zoek gaat naar de ‘verspreider’ ervan...

selijke kring en kan (zal) haar werking in het 
gedrang brengen. Als eigenaar van de kring 
maken we ons hierover grote zorgen” staat 
het in de reactie van de vzw Parochiewerken.  
We schreven het al vele maanden geleden, 
de gesprekken rond het dossier lopen plaat-
selijk niet van een leien dakje. De wil en de 
geldingsdrang van de Stad is wet, (legale) be-
zwaren van de rechtstreeks betrokkenen of 
niet. De dossiers zijn legio en altijd weer is er 
veel (blauw, groen, rood) geld mee gemoeid. 
We laten de voorstanders van burgerinspraak 
en open communicatie trouwens in hun ge-
loof. Op termijn komen ze daar wel van te-
rug - net zoals wij - leert onze jarenlange 
journalistieke ervaring. Onrechtstreeks komt 
ook sogent hiermee alweer in het vizier. ‘Fa-
ke news’ en Trumpiaanse toestanden zijn ook 
Gent niet vreemd. Ook de Gentse media mo-
gen - in ons spoor - best weer wat kritischer 
en afstandelijker worden om geloofwaardig 
te blijven. Ook dat leert onze veertigjarige  
ervaring als ‘pennenlikker’…

Eric VAN LAECKE      
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OPEN van 8u tot 19u 
ZONDAG van 8u tot 13u 
MAANDAG voormiddag gesloten 
24/12 & 31/12 open tot 18u! 
25/12 & 01/01 gesloten 
 
09/251.05/79  -  carrefourmarketoostakker@gmail.com 
       Carrefour Market Oostakker 
       @carrefourmarketoostakker 
Ruime parking via de Honoré Drubbelstraat! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

Oostakker Dorp 
 
 

Wij bieden ook ontbijtmanden 
     en fondue aan ! 
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Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

Tel. (09) 355 01 39GARAGE MARTENS 
BTW BE 0463 521 923

Een greep uit ons tweedehandsaanbod

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

29.250 euro
94.602 km
06/2016
Diesel
147 kW (200 PK)
Automatisch

11.490 euro
99.780 km
04/2015
Benzine
85 kW (116 PK)
Manueel

12.250 euro
85.242 km
04/2018
Benzine 
84 kW (114 PK)
Manueel

Mitsubishi ASX 1.6i - 2WD Instyle - Airco + Parkassist Fiat 124 Spider 1.4 - Multi Air Lusso

Renault Kangoo 1.2 TCe - Airco + trekhaak Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D Instyle - Full Option - Euro 6

www.garagemartens.be

17.450 euro
59.396 km
04/2016
Benzine 
100 kW (136 PK)
Automatisch

BMW 118 - 1 HATCH - 5 Deuren - Airco - Parkassist

9.990 euro
38.520 km
10/2017
Benzine 
59 kW (80 PK)
Manueel

Mitsubishi Space Star 1.2i ClearTec - navi + airco

25.950 euro
97.750 km
04/2016
Diesel
140 kW (190 PK)
Automatisch

Mitsubishi Pajero 3.2 DI - D Invite

10.750 euro
14.480 km
08/2018
Benzine
51 kW (69 PK)
Manueel

13.990 euro
20.150 km
10/2018
Diesel 
73 kW (99 PK)
Manueel

Fiat 500 1.2i Lounge - Nieuwe staat Citroën C4 1.6 Blue HDI highlight S

10.750 euro
54.850 km
04/2017
Diesel
70 kW (95 PK)

Opel Combo - LICHTE VRACHT 1300 - Met Airco
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Op zaterdagmiddag 12 december ging het 
zwembad dicht om wat aanvankelijk als 
een ‘technisch defect’ werd omschreven. 
Na grondiger onderzoek, bleek het kwaad 
veel erger. Er kwamen tegels los van de 
bodem van het bad. Behalve een weinig 
uitnodigend uitzicht, was er het gevaar 
dat het waterploeterend volkje zich zou 
kunnen kwetsen aan de randen van de 
opstekende faiencetegels. Een duurzame 
oplossing - lees grondige inspectie en be-
tegelingswerken - drong zich meteen op. 
Met drastische gevolgen. De stop moest 
uit het olympisch 50-meterbad, anders 
gezegd dat zou helemaal worden leeg-
gepompt. En daardoor aan de ‘herstellers’ 
de mogelijkheid geven om meteen heel de 
bodemoppervlakte kwalitatief te contro-
leren. Algemene veiligheid voor alles. Zo’n 
euvel komt altijd ongelegen. Zeker net nu 
het schoolvolkje de volle vakantievrijheid 
heeft om eens voluit waterrijk te ontspan-
nen. Nadat ook LAGO Rozebroeken nog 
maar recent - sinds 3 december - weer was 
geopend. Mee sportief gegijzeld als het al 

Zwembad Rozebroeken voorlopig dicht…
Zwemparadijs LAGO Rozebroeken blijft al zeker tot 10 januari dicht. Die 
tijd is nodig om losgekomen tegels van de bodem duurzaam te herstellen. 
Door het ‘defect’ zien de zwemmers hun kerstvakantie letterlijk in het 
water vallen. Nadat het bad door corona pas recent weer was geopend...

is door het coronavirus. Het tropisch ge-
deelte bleef ook toen en nog altijd dicht. 
De herstelling wordt een delicate en voor-
al ook tijdrovende klus. De inbreng van 
een gespecialiseerde Nederlandse firma 
mét duikers inbegrepen. In een periode 
dat het gros van de aannemers dan weer 
in reces is. Na de werken dient het bad op-
nieuw gevuld en nog meer opgewarmd. 
Ook dat zal tijd vragen. Wie voor de kos-
ten zal opdraaien, is nog een ander paar 
mouwen…

LAGO Rozebroeken blijft alvast tot 10 ja-
nuari - of langer - dicht. De ruim een paar 
duizend zwemmers die vooraf in deze 
periode een (corona) tijdvenster hadden 
gereserveerd, werden elektronisch op de 
hoogte gebracht. Wie al had betaald voor 
een inkomticket, krijgt dat bedrag terug-
gestort. Als uitgestelde sportieve ‘inves-
tering’ als het bad weer open gaat. De 
11-beurtenkaarten worden dan weer ver-
lengd…

Eric VAN LAECKE    
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In een eerste fase wordt aan de Mo-
torstraat richting Sint-Amandsberg de 
bestaande afslagstrook (‘bypass’) naar 
de tunnel aan de John Fitgerald Kenne-
dylaan (R4) toe, geherprofileerd en he-
raangelegd. De aanpassing moet twee-
richtingsverkeer voor het gemotoriseerd 
verkeer mogelijk maken.  Anders gezegd, 
door deze aansluiting zal er voortaan 
steeds een veilige doorgang zijn voor 
dat verkeer op twee rijvakken richting 
Vliegtuiglaan en R4 en omgekeerd rich-
ting Hogeweg. Het fietsverkeer krijgt een 
aparte fietsoverweg en kan zijn weg rich-
ting de haven en het westen verderzetten 
via een eigen bedding. Zonder in conflict 
te komen met het autoverkeer. Eens de 
‘bypass’ is heraangelegd zullen op ter-
mijn de spoorwegoverwegen aan de Far-
manstraat respectievelijk aan de Singel-
Farmanstraat worden afgesloten. In een 
tweede fase zal ook de Hogeweg worden 
heringericht en komt er een veilig fiets-
pad tussen die Hogeweg en de Singel. 
De timing voor deze tweede fase van de 
werken is momenteel nog niet gekend 
en wordt later meegedeeld. De werken 
vinden voornamelijk overdag plaats. Ge-

Aanpassingswerken voor veiliger weg- en treinverkeer
Spoorwegbeheerder Infrabel voert momenteel aanpassingswerken uit ter 
hoogte van de Motorstraat, Farmanstraat en de Singel. De onderscheiden 
ingrepen moeten zowel het weg- als het treinverkeer ten goede komen. De 
werken moeten in principe op zondag 20 december achter de rug zijn… 

zien de locatie van de ingreep tijdens de 
eerste fase, zal er weinig hinder zijn voor 
het wegverkeer, inclusief voor de fietsers 
en de voetgangers. Infrabel dankt vooraf 
voor het begrip en het geduld. Vanuit het 
engagement dat de betrokken teams al-
les in het werk stellen om de hinder tot 
een minimum te beperken. Maar mobili-
teitsgedrag laat zich moeilijk dwingen. In 
het noorderlijke Gent is dat vandaag zelfs 
meer dan een ‘understatement’.  

Eric VAN LAECKE
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Op initiatief van havenfusie North Sea 
Port is op het einde van de Henri Far-
mantstraat die engte met de Zuiddok-
weg geknipt, behalve voor zwakke 
verkeersgebruikers. De voorafgaan-
de wegenwerken aan dat kruispunt 
zijn achter de rug. De plaatselijke ver-
keerssituatie is er intussen gewijzigd 
en de weg is weer volop toeganke-
lijk voor alle verkeer. De ingreep ka-
dert in de verdere beveiliging van het 
verkeer in het havengebied. Met een 
verhoogde inspanning voor de zwak-
ke weggebruikers op weg naar en van 
het werk. De aanpassing zorgt voor 
minder verkeer in de Henri Farmans-
traat en maakt de sluiproute via de 

Knip aan
Zuiddokweg-
Farmanstraat

Zuiddokweg onmogelijk. Duidelijke signalisa-
tie gidst de gebruikers door de nieuwe ver-
keerssituatie.

Eric VAN LAECKE 
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Door allerlei bewegingen op het terrein 
maken de gebruikers zich zorgen over 
de duurzame toekomst van hun trimpiste 
die ze trouwens vanwege de ondergrond 
koesteren. Die is sinds lang in gebruik door 
de Stad en wordt beheerd door de Sport-
dienst. Naar verluidt, loopt (liep) die erf-
pachtovereenkomst af. Het terrein wordt 
intussen gesaneerd door de eigenares. Die 
is een nazaat van de adellijke familie de 
Courtebourne de Nédonchel. Met markie-
zin Thecla als bekende en gerespecteerde 
oprichtster van het bedevaartsoord Oos-
takker-Lourdes. De nieuwe eigenares wil 
al langer het aanleunende kasteel en park 
Slotendries renoveren. Ze gaf opdracht 
om ook het bos aan te pakken. Herhaald, 
het dossier slabakt al maanden en de Stad 
schuift zijn (groene) verantwoordelijk-
heid in de tijd vooruit. De verzekerings-
maatschappij wil dan weer pro-actief de 
omgeving afsluiten voor het publiek we-
gens o.m. gevaar op omvallende bomen. 

Ook al mag - volgens onze bronnen - het 
bos ook voor de eigenares voor iedereen 
toegankelijk blijven. Het is een nauwelijks 
verholen aanbod om de noodzakelijke 
‘paringsdans’ in te zetten. Een vroeger ge-
plande vergadering werd ‘wegens corona’ 
uitgesteld en ging nog altijd niet door.
Navraag leert dat de stad finaal het wan-
delbos wil onteigenen en aankopen om 
de toegankelijkheid ervan te kunnen ga-
randeren. De plannen maken deel uit van 
het RUP 169 Groen, in casu deelgebied 
204 Slotendries Oostakker. Ook in de an-
dere betrokken zones tussen de Eikstraat, 
de Gentstraat, de Sint-Jozefstraat en de 
Eksaardserijweg zijn mogelijke onteige-
ningen op til. Daar kwam al vroeger pro-
test op. Goed om weten, is dat er tussen 
14 december en 11 februari 2021 over het 
RUP 169 Groen - online - een openbaar 
onderzoek loopt…

Eric VAN LAECKE 

Stad wil wandelbos Slotendries aankopen
De joggers en wandelaars van het wandelbos Slotendries aan de 
Gentstraat kunnen er allicht ook in de toekomst hun fysieke inspanningen 
kwijt. In het kader van het RUP 169 Groen wil de stad de locatie 
aankopen. Het dossier slabakt in afwachting dat het straks tot een 
vergelijk komt met de eigenares…
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Groenstraat 76 – 9041 Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Geschenkenmaand bij uitstek

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



48  Wegwijs Noord - Januari 2021



Wegwijs Noord - Januari 2021   49

De voorbereidende fase voor de wegen- 
en rioleringswerken aan de Salviastraat, 
Bromeliastraat en de Oscar De Reusestraat 
zijn achter de rug. Dat is ook het geval voor 
een deel van de Rozenbroekstraat tussen 
de Victor Braeckmanlaan en de Oscar De 
Reusestraat. En op dat kruispunt zelf. In 
een ultieme fase werkte de aannemer de 
straten aan de Rozebroekslag verder af en 
pakte ook de gracht aan zwembad LAGO 
aan. Hij construeerde er de zandvang en 
de beschoeiing. Ook het dwarsen van de 
N70 met rioleringsleidingen en bijhoren-
de constructies werd tussen begin oktober 
en eind november geklaard. Net als de in-
greep in de Rozebroekstraat tot en met in-
rit van de garages van de appartementen 
aan de Victor Braeckmanlaan. Het verkeer 
verloopt er intussen - na maanden rijden 
en omzien - weer normaal. Het is een stuk 
mobiliteitsproblematiek in het noorderlij-
ke Gent minder…  

Tekst: Eric VAN LAECKE  
Foto: Dirk DE BOURDERE    

Werken Victor Braeckmanlaan
achter de rug ALLE INFO OVER

ADVERTEREN IN ‘WEGWIJS NOORD:
Jan Callebert

info@dewegwijs.be
of 0478 97 87 11



50  Wegwijs Noord - Januari 2021

Het dossier is in handen van het Vlaams 
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). 
De nieuwe brug moet het verkeer van 
Dok-Noord en Dok-Zuid nagenoeg weg-
halen en de stadsring verleggen naar 
de Koopvaardijlaan. Daartoe is dus een 
grondige aanpassing van het Dampoort 
kruispunt nodig. De plannen voor een 
nieuwe verkeersafwikkeling aan de ro-
tonde en aan het Oktrooiplein starten 
in maart 2021. Er komt een volwaardig 
kruispunt op de aansluiting Koopvaar-
dijlaan-Dampoort. Om hiervoor vol-
doende ruimte te creëren wordt ook 
de noordkant van het Antwerpenplein 
aangepast. Tergelijkertijd zullen riole-
ringswerken plaatsvinden op het Ok-
trooi- en het Antwerpenplein. De wer-

Voorbereidende werken kruispunt Dampoort
Sinds eind november waren op de Koopvaardijlaan en aan de 
Dendermondsesteenweg nutswerken aan de gang ter voorbereiding 
van de weg- en rioleringswerken voor een ‘nieuw’ kruispunt aan de 
Dampoort en de heraanleg van het Antwerpenplein. De omgeving 
wordt klaargemaakt voor de komst van de Verapazbrug. De werken 
zullen twee jaar duren… 

ken zullen twee jaar in beslag nemen. 
De voorbereidende nutswerken aan de 
Koopvaardijlaan zijn in se al achter de 
rug. Na de winterstop wordt daar op 
maandag 11 en dinsdag 12 januari ter 
hoogte van huisnummer 2 een door-
steek in de weg gemaakt. Het gemoto-
riseerd verkeer kan op die dagen niet 
naar de Dampoort vanuit de richting 
haven. Vanaf de Dampoort kan dat nog 
wel. Vanaf 13 januari loopt het verkeer 
er weer normaal. Fietsers moeten door 
de werken langs de kant van de weg de 
omleiding via de Kleindokkaai blijven 
volgen. Wordt vervolgd…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto: Dirk DE BOURDERE
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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)

Het Vlaams Agentschap Wegen en Ver-
keer (AWV) startte in oktober de aanleg 
van een nieuwe oversteekplaats aan 
de August Van Geertstraat (Potuit). Die 
moet vooral het fietsend (school)volkje 
veiliger laten verlopen. De werken zijn 
al ver gevorderd. De ingreep kant Potuit 
richting vroegere Hospicewijk is achter 
de rug. De werken aan de overkant, zeg 
maar aan het kruispunt aan de August 

Van Geerstraat, zitten in de ultieme 
fase. Het oversteekeiland midden op de 
Antwerpsesteenweg (N70a) maakt de 
toekomstige inrichting nu al duidelijk. 
Het einde van de werken was voorzien 
op het einde van het jaar. In de praktijk 
wordt dat in de loop van januari…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto: Dirk DE BOURDERE     

Nieuwe oversteekplaats krijgt vorm…
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Het zijn door COVID-19 verwarren-
de tijden waarin we vooral worden 
aangemaand om zoveel mogelijk 
binnen te blijven. De donkerste 
periode van het jaar krijgt er door 
het virus nog een ongewenst dik 
laagje bovenop. Net daarom is het 
belangrijk dat onze publieke leef-
omgeving mee(r) hoopvol licht laat 
schijnen dan ooit. Niet alleen uit 
dankbaarheid voor de vele zorgver-
leners die al maanden op de bres 
staan en nu alweer tegen een derde 
virusgolf aankijken. Het is evenzeer 
geestelijk voedsel voor ieder van 
ons en nog meer voor al diegenen die 
door de sanitaire beperkingen zichzelf 
helemaal zien geïsoleerd. Voor hen kan 
er - ook op andere tijdstippen - niet ge-
noeg licht schijnen. Op diverse plaatsen 
in de deelgemeente wordt die sociolo-
gische verzuchting alvast met veel kleur 
en creativiteit ingevuld. Alles volgens 
eigen inzicht en mogelijkheden. Met de 
onderliggende bijgedachte dat ook an-

Breng mee(r) licht in donkere tijden…
Ook in deelgemeente Sint-Amandsberg straalt traditioneel extra licht in 
de kerst- en nieuwjaarsperiode. In coronatijden oogt dat zelfs nog wat 
nadrukkelijker. Het is een gezellige en ontspannende gedachte om al 
wandelend het hemels en/of solidair (plaatselijk) licht te ontdekken….   

dere medeburgers hopelijk worden aan-
gestoken om alsnog hetzelfde te doen. 
Extra licht en dito inlevend gevoel (op)
brengen voor de minderbedeelden, zie-
ken of zwakkeren onder ons, is boven-
dien zelfs extra balsem voor de eigen 
ziel. En kan - soms onverwacht en ver-
rassend - ook psychologisch wonderen 
doen. Men zegge het voort.  
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Onze fotograaf trok in de 
avondlijke en donkere uren 
op zoek naar sfeervol licht 
in het landschap. We pluk-
ten uit zijn aanbod alvast 
twee opvallend verlichte ge-
vels mee. Er was het eerder 
klassiek maar kleurrijk aan-
gekleed pand aan de Water-
straat, huisnummer 55. En 
er was de van ver merkbare 
‘lichtregen’ ter hoogte van 
Kookwinkel Adek aan de 
Grondwetlaan.  Ook Café De 
Hoeve versierde fraai de ge-
vel (zie ook blz. 32). Tussen 
haakjes, de Vlamingen ge-
ven sinds november massaal 
gehoor aan de VTM Nieuws 
en HLN-aktie Zorg voor 
LICHT’. Volgens de krant 
was o.m. de Lijsterbesdreef 
- een zijstraat van de Nach-
tegaalstraat - uitgeroepen 
tot de ‘Mooiste Lichstraat’ 
van Vlaanderen. Met de dui-
ding dat de straat elk jaar 
rond deze periode een pak 
kerstlampjes ophangt om 
aan de buurt wat meer uit-
straling en warmte te bezor-
gen. Ofwel was het bericht 
of de datum foutief ofwel 
hebben we het evenement 
gemist. Toch goed voor een 
kiekje in het halfduister…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Dirk DE BOURDERE  
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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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Over het jarenlange moeilijke en com-
plexe wordingsdossier schreven we al 
vroeger uitvoerig. De financiële en ge-
rechtelijke tribulaties leidden intussen tot 
een compromis tussen de verschillende 
stakeholders. Het belangrijkste is vandaag 
dat er eindelijk schot komt in de zaak. Niet 
in het minst om de expansieplannen van 
het Zweedse Volvo Trucks flankerend mee 
vorm te kunnen geven. Vooraf een situa-
tieschets. Het bestaande bedrijventerrein 
ligt ten noordoosten van het grootste-
delijk gebied Gent, zeg maar langs de 
Dwight Eisenhowerlaan (R4) en ten noor-
den van de Antwerpsesteenweg (N70). 
Vanuit de nood aan bereikbare regiona-
le bedrijventerreinen, werd de uitbrei-
ding van ‘Oostakker I Noord’ vastgelegd 
in het gewestelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan (RUP) ‘Afbakening grootstedelijk ge-
bied Gent’. Concreet krijgt het bestaande 
gebied (78 ha) er 34,5 hectare bij. Sogent 
staat in voor de verwerving en de uitgif-

Uitbreiding bedrijventerrein ‘Oostakker I Noord’ gestart…
De al lang aangekondigde uitbreiding van het bedrijventerrein ‘Oostakker 
I Noord’ aan de Smalleheerweg is sinds kort gestart. Aan die ingreep door 
stadsontwikkelingsbedrijf sogent gaan belangrijke infrastructuurwerken 
vooraf. Met prioritaire aandacht voor de toeleveranciers van Volvo Trucks. 
Dat wil op zijn beurt uitbreiden en o.m ‘batterypacks’ gaan bouwen voor 
elektrische vrachtwagens. Daarover kon je al vroeger lezen… 

te van de gronden. Die zijn in eerste in-
stantie voorbestemd voor de geplande 
uitbreiding van Volvo Trucks en de mo-
gelijke huisvesting van toeleveranciers. 
Afhankelijk van de noden kunnen ook an-
dere types van regionale bedrijven zich op 
de site vestigen. Door de ligging aan en 
de rechtstreeks verbinding met de R4 richt 
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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

de  omgeving zich vooral naar 
(transport)bedrijven die veel 
verkeer genereren. Het totaal 
concept wordt op een duur-
zame en kwalitatieve manier 
aangelegd. Met de klemtoon 
op een efficiëntie inrichting 
voor de toekomstige bedrij-
ven en rekening houdend met 
het gebruik ervan door werk-
nemers, bezoekers, omwo-
nenden en recreanten. Naast 
de extra 34,5 hectare bedrijfs-
oppervlakte, richt sogent ook 
zowat 8,7 ha in als publieke 
ruimte. Anders gezegd, met 
wegenis, vrijliggende fiets- en 
wandelpaden, grachten, openbaar groen 
en groenzones voor waterbuffering. Con-
form de beleidsvisie moet het bedrijven-
terrein bovendien CO2-neutraal worden. 
Het bedrijventerrein is, zoals gezegd, ge-
legen aan de N70 en de R4. Wat maakt dat 
de site veilig en vlot bereikbaar is en goed 
verbonden met het internationaal wegen-
net, het havengebied én met het Gentse 
stadscentrum. Ook na de uitbreiding moet 
dat het geval zijn. Daartoe komt er een af-
zonderlijke ontsluitingsweg die zal aan-
sluiten op het knooppunt Schansakker en 
zo richting R4. Daardoor kan het verkeer 
van en naar het bedrijventerrein worden 
afgesplitst van het lokale verkeer. En qua 
mobiliteitsafwikkeling even belangrijk, 
zullen de verkeerstromen elkaar niet meer 

kruisen en hinderen.   
Sogent staat in voor het verwerven en 
bouwrijp maken van de gronden, het af-
sluiten van de overeenkomsten met de be-
drijven, het uitvoeren van de nodige studies 
en het bewaken van de financiële haalbaar-
heid. Daarin gesteund door het Vlaamse 
Agentschap Innoveren & Ondernemen.  De 
aanpak van dergelijk project vergt geregeld 
en constructief overleg met alle actoren zo-
als Volvo Trucks, de Stad Gent, de gemeente 
Lochristi, het Agentschap Natuur & Bos, de 
nv Vlaamse Waterweg, het Agentschap In-
noveren en Ondernemen e.a. De definitieve 
uitbreiding van’Oostakker I Noord’ wordt 
aangekondigd voor het najaar van 2021…

Eric VAN LAECKE 
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Het Heernisplein - wijk Heilig Hart - is 
al enige tijd het voorwerp van een 
kleinschalige ‘facelift’. De omgeving 
kreeg er al picknicktafels, zitbanken 
en bloembakken. En ook een 
meertalige sprekende vuilnisbak. Ook 
een ‘wensboom’ kreeg er een plaatsje. 
Dat alles moet de buurt ‘warmer’ 
maken. Maar ook de sociale controle 
en gedrag in de multiculturele 
omgeving aanscherpen.

Meer in het volgende nummer… (EVL) 

Heernisplein wordt opgeknapt…

De aanleg van een eerste deel van de 
ontsluitingsweg situeert zich tussen het 
knooppunt Schansakker en de Drie-
selstraat. In het dossier zijn een pak 
werkzaamheden voorzien. Zo o.m. 
een archeologisch onderzoek, aanleg 
van wegenis inclusief vrijliggend fiets-
pad, een fietshelling naar de brug over 
de R4, groenstructuren en grachten. 
De werken zullen gefaseerd worden 
aangepakt om de hinder voor de fiet-
sers tot een minimum te beperken. De 
nv Verhelst Aannemingen uit Oosten-
de is aangesteld als bouwheer. Die zal 
er dagelijks tussen 6 en 17 uur aan de 
slag zijn. Sogent, het studiebureau en 
de aannemer zien erop toe dat de wer-
ken zo weinig mogelijk hinder veroor-
zaken. Voor de werknemers van Volvo 
trucks en het doorgaand verkeer tussen 
Oostakker centrum en de Antwerpse-
steenweg is dat een opmonterende ge-

Aanleg ontsluitingsweg en fietsinfrastructuur
In het kader van de uitbreiding van het bedrijventerrein ‘Oostakker 
I Noord’ is sinds kort de aanleg van een eerste deel van de 
ontsluitingsweg en van de nieuwe fietsinfrastructuur gestart. Met als 
in- en uitvalsbasis van de werfzone de Drieselstraat tussen het Volvo-
parkeerterrein en de daar gevestigde bedrijven. 

dachte. Eventuele omleidingen worden 
tijdig gecommuniceerd.

Sinds 23 november volgen de fietsers 
een kleine omleiding om op de brug 
over de R4 te rijden (zie plannetje). 
De aansluiting van de nieuwe fietshel-
ling op de brug zal ten vroegste wor-
den uitgevoerd vanaf mei 2021. Op dat 
ogenblik wordt de fietsroute over de R4 
tijdelijk onderbroken. Die werken zul-
len zo’n twee maanden in beslag ne-
men. Nadien zullen de fietsers gebruik 
kunnen maken van het nieuw aange-
legd fiets- en wandelpad tussen de R4 
en de Drieselstraat. De volledige afwer-
king   van deze werf tussen Schansak-
ker en Drieselstraat is voorzien in het 
najaar van 2021…

Eric VAN LAECKE 

STEUN DE REGIONALE HANDELAARS 

EN KOOP LOKAAL !
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Gino Rooms (63) studeerde af als ‘Gegradu-
eerde in de Kinesitherapie’ aan de school 
voor paramedische beroepen aan de Dron-
gensesteenweg. In die tijd sprak men nog 
van een A1-niveau. Het hedendaagse onder-
wijs laat vandaag andere namen, normen 
en invullingen noteren. Als prille starter 
op zelfstandige basis en zonder veel inko-
men, zocht hij met mondjesmaat een eigen 
weg. De 23-jarige afgestudeerde kon aan-
vankelijk als ‘vervanger’ aan de slag in Sint-
Amandsberg en Heusden. Hij trok de straat 
op, op huisbezoek en deed toen alles met 
de fiets. Gedreven als hij was om een vaste 
stek te veroveren, maakte hij zijn werkge-
ver wijs dat hij over een auto beschikte. 
“Het was soms een hele heksentoer, zeker 

Vader Gino en zoon Toni Rooms volgen
mekaars kinesporen…
Over het veertigjarig jubileum en de gegroeide samenwerking tussen Voetcenter 
Podologie en Kine Rooms aan de Sint-Bernadettestraat, kon je al vroeger lezen. 
Journalistiek alert als altijd, ontdekten we daarin ook een kleurrijk verhaal over 
startende zelfstandige vader Gino en de in zijn voetsporen getreden zoon Toni 
Rooms. Dat laatste is geen uitzondering, evenmin alledaags. Het werd een boeiende 
en verhelderende confrontatie tussen twee sterk uiteenlopende tijdsgewrichten...

als ik naar de ‘Watersportbaan’ werd uitge-
stuurd. Mijn tijdsrecord was ooit zeven mi-
nuten” zegt Gino nog altijd met pretoogjes. 
Die guitige en relativerende levensfilosofie 
loopt als een rode draad door zijn werk en 
zijn bestaan. Gedurende drie jaar huurde 
hij zich in bij kinesist Van Speybroeck aan 
de Antwerpsesteenweg. Het werd het voor-
spel tot de echte lancering. Zeker nadat die 
zorgverstrekker naar Australië vertrok. In-
tussen investeerde Gino Rooms in een paar 
rijhuisjes aan de toenmalige Genstraat - nu 
Sint-Bernadettestraat - die hij stelselmatig 
opknapte. Niet altijd zonder zorgen en af-
rekenend met soms (te) veel wateroverlast. 
In die tijd laveerden de ‘klanten’ en bedien-
de hij de telefoon tussen bakken cement en 
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Bekende Oostakkerse postbode
Marcel Rooms…
Het jubileum rond 40 jaar Voetcenter Podolo-
gie en Kine Rooms roept vooral bij de oudere 
Oostakkerse generaties vertrouwde associa-
ties op. Met herinnering aan het erg bekende 
(overleden) duo moeder Margriet en vader 
Marcel Rooms. Die als trouwe en dienstvaardi-
ge postbode aan huis briefwisseling én sociaal 
kontakt in de postzak had. Het echtpaar woon-
de destijds aan de vroegere Nieuwstraat (nu 
Molzelestraat) en waren graag geziene gasten 
op feestelijkheden. En bovendien de ouders 
van dochter Olivia en haar twee broers (kine-
sist) Gino en Yvan Rooms. Laat die laatste dan 
nog de huis-aan-huis hoofdbedeler zijn van het 
blad ‘Attentie’ en deels van Wegwijs 9070 (Des-
telbergen-Heusden). Dat Gino is gehuwd met 
Lieve Gobeyn - als dochter van - doet ook een 
belletje rinkelen over de nog altijd bestaande 
vroegere familiezaak Elektro Gobeyn aan de 
Groenstraat. Gino en Lieve hebben, behalve 
een zoon (kinesist) Toni, ook een dochter die 
aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leu-
ven) werkt. Herinneringen mogen dan al verva-
gen, de opvolging van generaties gaat door...
(Nvdr. de ‘struik’ van postbode Marcel Rooms 
mag niet verward worden met die van zijn 
even bekende naamgenoot die in Oostakker 
furore maakte als aanvalsman (‘apache’) in de 
hondendressuur. Geen familie dus.)

Eric VAN LAECKE

ander bouwalaam door. ’s Avonds wisselde 
hij snel van (verbouwings)broek om nog 
snel naar een klant te trekken. Hij was nu 
echt gelanceerd en in 1984 opende hij er 
een eigen praktijk, als voedingsbodem tot 
de huidige twee-eenheid Voetcenter Podo-
logie - geleid door echtgenote Lieve Gobe-
yn - en Kine Rooms. Beiden vandaag mee 
aangestuurd door jonge zorgverleners die 
zich in diverse disciplines specialiseren.     
   
Voetsporen
Al in 2007 stapte ook zoon Toni (36) - master 
in Kinesitherapie en Revalidatiewetenschap-
pen - mee in de kinevoetsporen van zijn va-
der. Dat is nog altijd veelal de uitzondering 
dan de regel. In trouwens een alsmaar snel-
lere en sterk veranderende leef- en werk-
omgeving met oeverloze beroepskeuzes en 
ontplooiïngskansen. Vanuit de vaststelling 
ook dat - zowel op professioneel vlak als op 
dat van het multidisciplinair samenwerken, 
tussen de tijdsgewrichten van toen en nu in, 
zeer veel ingrijpend is veranderd. Begrip-
pen als kruisbestuiving, doorgedreven spe-
cialisatie, crossfunctioneel overleggen en 
handelen en een dagelijkse zoektocht naar 
een evenwichtige ‘work-life’-balans, zijn de 
nieuwe ordewoorden. Om de nieuwerwet-
se en alom opdoemende digitale toekomst 
niet te vergeten, waarop de huidige gene-
ratie een alsmaar groter patent heeft. Zoon 
Toni nam intussen de organisatie en de ver-
dere logistieke uitbouw van het familiebe-
drijfje in handen. Met nieuwe inzichten en 
bedrijfsmatig duurzame wissels op de ver-
dere toekomst. Vader Gino en moeder Lieve 
zijn zelf ook nog altijd volop actief en kijken 
even ondernemend over de schouder mee. 
De ‘mayonaise’ tussen het trio pakt. En dus 
al langer ook het kine-verhaal tussen vader 
en zoon. Het omgaan met en het inleven in 
de gedachtengang van de ambitieuze - er is 
niets nieuw onder de zon - jongere genera-
tie inbegrepen. Het blijft voor alle partijen 
voortdurend rijden en omzien om mekaar 
collegiaal en beroepsmatig te versterken. 
Het leidde al tot eigentijds aangepaste 
inzichten en veranderende werk- en ge-
dragspatronen. En tot de recent in gebruik 
genomen uitbreiding  na een complete 
transformatie op het huisadres. Kortom, 
de opvolging is nu al verzekerd en maakt 
duidelijk dat vader en zoon best kunnen sa-
menwerken. Zolang ze beiden met veel ge-
zond verstand elkaars ideeën en ervaringen 

willen delen. Het is de droom van elke fa-
miliale onderneming. Gino kan binnen een 
paar jaar met pensioen. Maar helemaal zijn 
job loslaten, is er niet bij. Daarvoor komt hij 
te graag aan de deur en heeft hij een groot 
sociaal inlevingsvermogen voor mens en 
maatschappij…

Eric VAN LAECKE
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Beste creatievelingen,
Eerst en vooral wenst Crea Ten Hove vzw iedereen een voorspoedig nieuwjaar toe.
Wij hebben onze activiteiten hervat in september en in november terug moeten stop-
zetten wegens de alom gekende reden.  We hopen onze lessen in januari terug te kun-
nen starten : voorlopig is dat nog wachten op het groen licht van de overheid.
We hebben nog enkele plaatsen vrij in onze ateliers en workshops bloemschikken, sculp-
turen in speksteen, tekenen op zaterdagnamiddag, schilderen met 
olie- of acrylverf, porselein-schilderen en kalligrafie op maandag. 
Ga gerust eens kijken naar onze vernieuwde website www.crea-
tenhove.be waar je de laatste nieuwtjes zult vinden en waar je 
desgewenst ook kan inschrijven.
Wil je toch eerst meer info ? – stuur gewoon een mailtje naar cre-
atenhove@gmail.com en we helpen je verder.
We hopen iets van jou te horen !
Groetjes,

CREA TEN HOVE vzw
Groot Begijnhof 47
9040  Sint-Amandsberg
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Positief gedacht! 
‘Hoe groter de hindernis,hoe groter het plezier

om het overwonnen te hebben’ (Molière)

info@zinloosgeweld.net

Rentevoet van 0% 
in Financiële Renting*

Uw Volkswagenbedrijfsvoertuigen-concessiehouder

Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : volkswagen.be 

*Rentevoet van 0 % in Financiële Renting op alle nieuwe Volkswagen bedrijfsvoertuigen (Caddy Van, Caddy Cargo, Transporter, Crafter en Amarok). Aanbieding enkel geldig voor professionele klanten, op 
contracten van 60 maanden, met uitzondering van FZ/FU conventies,  afgesloten van 27/11/2020 tot en met 01/02/2021. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door D’Ieteren Lease n.v. 
(filiaal en verbonden kredietagent van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.). Maatschappelijke zetel: Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, België – RPR: Leuven 0402623937. D’Ieteren Lease n.v., is 
een niet verbonden agent (FSMA 20172A) van P&V Verzekeringen (code 0058). Actie niet cumuleerbaar met andere specifieke voorwaarden van D’Ieteren Lease n.v. Onder voorbehoud van vergissingen 
en prijswijzigingen. ** Van toepassing op de Maxi-uitvoering.

Het onverwachte maakt deel uit van uw dagelijkse job. Met de nieuwe, perfect uitgeruste Caddy Cargo kunt u echter elke situatie de baas.  
Achter zijn nieuwe aantrekkelijke look schuilt een slim vergrote laadruimte die u nog makkelijker kunt vullen dankzij zijn extra brede schuifdeur**. 
Bovendien geniet u van meer comfort dankzij zijn veelvoudig verstelbare ErgoConfort-stoelen en zijn nieuwe geavanceerde infotainmentsysteem. 
Ten slotte zorgen de talrijke rijhulpsystemen voor de nodige ondersteuning onderweg. Met zijn verschillende motorisaties is de nieuwe 
Caddy Cargo echt op alles voorzien. Zelfs op het onverwachte.

Meer info via uw Volkswagen-bedrijfsvoertuigen concessiehouder of op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be

De nieuwe Caddy Cargo. 
Klaar voor het onverwachte.
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Het onverwachte maakt deel uit van uw dagelijkse job. Met de nieuwe, perfect uitgeruste Caddy Cargo kunt u echter elke situatie de baas.  
Achter zijn nieuwe aantrekkelijke look schuilt een slim vergrote laadruimte die u nog makkelijker kunt vullen dankzij zijn extra brede schuifdeur**. 
Bovendien geniet u van meer comfort dankzij zijn veelvoudig verstelbare ErgoConfort-stoelen en zijn nieuwe geavanceerde infotainmentsysteem. 
Ten slotte zorgen de talrijke rijhulpsystemen voor de nodige ondersteuning onderweg. Met zijn verschillende motorisaties is de nieuwe 
Caddy Cargo echt op alles voorzien. Zelfs op het onverwachte.

Meer info via uw Volkswagen-bedrijfsvoertuigen concessiehouder of op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be

De nieuwe Caddy Cargo. 
Klaar voor het onverwachte.
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di-vr: 09u30 - 18u / za: 10u - 18u  

zondag en maandag gesloten / open op afspraak 

Open op zondag 06 oktober van 14u - 18u

Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsesteenweg 1124
T. 09 355 98 01

Classy, earthly & vivid

Sleeplife® IMPRESSIONS Natural Class

MAAK VAN GOED SLAPEN 
JOUW VOORNEMEN VOOR 2021

Winter
DEALS

T.E.M. 31/12

matrassen boxsprings lattenbodems hoofdkussens dekbedden textiel

wegwijsNoord16x24-winterdeals.indd   1 3/12/2020   18:44


