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Aanbod dranken Goossens - zie blz. 9
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LENAERTS
makelaars

HUIS VERKOPEN? OF VERHUREN ?
Axel Lenaerts Makelaars

Dendermondesteenweg 501 - Destelbergen - 09-219 08 77
destelbergen@axellenaerts.be - www.axellenaerts.be
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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 Op weg naar de Verapazbrug

8 Jaarboek Oost-Oudburg in corona-tijden

14 Eline ontwerp originele voederbakjes

17 Corona in beeld(en)

24 Van textiel tot muziek...

30 ‘Propere Pierkes’ gespot...

31 Start heraanleg Antwerpsesteenweg

32 Strijd om ‘Bernadette’ gaat voort

36 Smeekbede voor behoud bushaltes

39 Heraanleg Scheeplosserstraat

40 Respect voor afvalophalers

41 Lego-taferelen in de kijker

42 Maarten propageert ‘De Verzoeting’...

49 Veiligheid in Groenstraat kan beter

53 Suzanna kijkt uit naar zevende viergeslacht

57 Terugblik op paardenkoersen Westveld

60 Ook brandweerman is essentieel beroep

Bekijk
onze webshop:

www.ds-elektro.be
Liever op afspraak in de winkel

of bij jou thuis?
Boek dan een afspraak via de

website of bel ons op 0470/388.300

Dendermondesteenweg 513a
Destelbergen
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Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -

Op zoek naar échte Gentse streekproducten?

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

Belevingswinkel De Korf
Frans Gevaertstraat 2

9040 Sint Amandsberg
T. 09-251 51 14

info@dekorf.be - www.dekorf.be

NIEUW !

DE ENIGE,
ECHTE, KRUIDIGE,

SINT-AMANDSBERGSE
GIN

ZEG HET MET BLOEMEN
in een kaartje

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

geschreven!

PAASACTIE
IN DE KORF! 

Bij elke aankoopschijf van 5 euro krijgt u een 
lotje en wie weet sta ik op 4 april aan jouw 
deur met het grootste én lekkerste paasei!

Eitjes groot en klein liggen voor u klaar, 
gemaakt van de allerbeste Callebaut chocolade 
en in talloze smaken. Ook de paasfiguren staan 

jou op te wachten en...

BESTEL TIJDIG UW PAASONTBIJT !!

TOURNEE MINERALE
Op zoek naar een origineel én 

alcoholvrij geschenk? 
Wij hebben een paar verwenboxen 

voor u samengesteld,
zie www.dekorf.be

ONTBIJT
VOOR ELKE GELEGENHEID

Een feestelijke gebeurtenis start met een 
heerlijk ontbijt ! Versgebakken broodjes 
en koeken, vers fruitsap, artisanale en 

lokale extraatjes en uiteraard de lekkerste 
chocolades.

Info: www.dekorf.be



4  Wegwijs Noord - Maart 2021

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.

HAESEVELD BIER NU OOK
BESCHIKBAAR IN 
FLES ÉN FEESTELIJKE 
GESCHENKVERPAKKING

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

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

Foto: Dirk De Bourderé

BEAUTY SALON
ZOBELLE

NAILS & BEAUTY

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

https://www.beautysalonzobelle.be/

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

OP EEN BEHANDELING NAAR KEUZE

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

TE KOOP
Particulier verzamelaar heeft brocante, 
schilderijen, antiek en strips te koop. 
Kleine galerij op afspraak: 0471-03 18 22

TE KOOP
Langlaufski’s Merk 
FISCHER – Type Eu-
ropa Crown S – met 
Salomonsnelslui-
tingen – Schoenen 
Merk LOOK maat 
42 voor dito. Paar 
langlaufstokken.  
Dit alles in mooie 
beschermtas en 
zo goed als nieuw 
voor 100 euro. 
Info: jo.vdhende@telenet.be - GSM: 0472 
75 32 45

TE KOOP
Zoetwater 
aquariumvissen: Black 
Molly, Guppy, Platty.  
Prijs overeen te komen. 
Spotprijs. 
Bij interesse:
0473-950685. 

TE KOOP
Boeken. De zeven zussen-serie van Lucinda 
Riley, eenmaal gelezen. De zes delen voor 
50 euro. Tel. 09-229.28.89 of 
0478-511780

TE KOOP
Keuken + toestellen.
Alle info: 0497-934457
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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   08:51Op weg naar de Verapazbrug…
Eind maart start het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wegen- en riolerings-
werken voor een nieuw kruispunt aan de Dampoort en de heraanleg van een stuk Ant-
werpsesteenweg. Het is de opstap naar de gloednieuwe Verapazbrug. De ingreep zal heel 
wat verkeershinder veroorzaken. Het verkeer op de Dampoort blijft tijdens de duur van de 
werken immer mogelijk. Het einde van de ingreep is voorzien voor de lente van 2023. Meer 
in volgend nummer…

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 MAART  bij ons binnen zijn.

Wedstrijd Wegwijs
Ivonna Nevejanstraat 30 - 9041 Oostakker

Win een waardebon
van 100 euro geschonken
door Lingerie Aphrodite

We vroegen aan onze lezers:
Wat mis je meest in lockdown?

A. niet op café/restaurant gaan
B. niet naar de kapper gaan
C. grotere familiefeestjes

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. 1 à 3/maand 28 %
B. 3 à 5/maand 32 %
C. zelden of nooit 40 %

Er waren 181 deelnemers.

Winnaar werd Adrienne 
Dekeyzer uit Melle (28, 31, 41). 
Ze mocht haar waardebon van 
100 euro afhalen in De Lage 
Vuurse. Proficiat! 

Wonnen ook
waardebonnen: 

Hans Batselé,
Brent Vercruyssen, 
Matthias De Munck,
Greet Warmoes, 
Vincent Booghaert,
Frederik Vercruyssen, 
Ghiselle Vermeire, 
Ernest Boone 
en Luc Bocklandt.
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in onze vernieuwde winkel.

Geniet van 10% korting 

bovenop de klantenkaart!

Kom een kijkje nemen...

Heropening
vernieuwde winkel

Dit weekend
27 - 28 februari

Hartelijk 
welkom

Bestel online: bakkerijvanhecke.be Tel. 09 228 24 85

Waar?

OPEN VAN

Geniet enkel 
tijdens

dit weekend van 
onze korting!KORTING

Adolf Baeyensstraat 133, Gent

Automaat 24/7

MA - ZA  5u   19u   
ZO  5u   18u   

*korting te combineren met 
klantenkaart

Enkel geldig in Sint-Amandsberg

10%
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Jaarboek Oost-Oudburg
laat opleven in coronatijden…
Het 57ste jaarboek van Heemkundige Kring De Oost-Oudburg is al 
enige tijd uit. Door corona verliep de voorstelling online. De kanjer 
- ruim zeshonderd bladzijden - biedt o.m. een gestoffeerde bijdrage 
over een halve eeuw Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis 
Maurits Gysseling (DSMG), een indringend portret over het eeuwfeest 
van de Land van Waaslaan én een plaatselijke (verzekerings)bijdrage 
over ‘De Ste Barbara’s Gilde te Destelbergen’…

We schreven het al vorig jaar. De voorstel-
ling van het jaarboek is traditioneel de 
verdiende en goedsmakende spreekwoor-
delijke kers op de taart van een heemkun-
dig jaar vol gevarieerde activiteiten. Elk jaar 
- afwisselend op een andere locatie - maakt 
een pak heemkundige aanhangers en me-
de-ondersteuners hun opwachting. Die dra-
gen in een of andere mate de altijd weer 
boeiende kennis en geschiedschrijving over 
het lokaal verleden een warm hart toe. Even 
traditioneel blikken vorsers en auteurs dan 
gezamenlijk terug op een gepassioneerd en 
gedreven - vaak moeizame zoektocht - naar 
nog onontgonnen (deel)aspecten in het aan-
gekleefde onderzoeksgebied. Zeg maar De-

stelbergen-Heusden, 
Lochristi en vroe-
gere gemeenten, de Gentse deelgemeenten 
Sint-Amandsberg, Oostakker, Desteldonk, 
Mendonk én de oorspronkelijke Gentse 
wijken Meulestede en het Sint-Baafsdorp. 
Even traditioneel wordt de bijeenkomst 
gestoffeerd met intro-filmbeelden, achter-
grond en duiding door de auteurs van het 
jaarboek en een overzichtelijk woordje door 
voorzitter Louis Gevaert over het (voorbije) 
reilen en zeilen van de nog altijd bloeiende 
vereniging. Met een obligaat drankje, knus-
se gezelligheid én het verdelen van de nu al 
57ste uitgave aan de deelnemers als graag 
meegenomen logistiek extraatje…

Lees verder op p. 10 en 12
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>> Ruime private parking <<

Kwaliteit - Service

Groot assortiment

Klantvriendelijke aanpak

Geen gedoe met leeggoedautomaat

>> Op verzoek, hulp bij lossen en laden <<

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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Corona
Niets van dat alles afgelopen december. 
Door de coronamaatregelen moest het be-
stuur het jarenlang vertrouwde stramien 
loslaten en vooral nog meer creatief her-
denken. Anders gezegd, het online scherm 
werd - hopelijk slechts voor één jaar -  het 
‘eigentijds normaal’. En noodgedwongen 
de opstap en de uitweg naar een virtueel 
‘blij weerzien’. Het mag, sorry moet, ge-
zegd, De Oost-Oudburg klaarde professio-
neel die klus. De boeiende, gevarieerde en 
doordachte voorstelling bewees dat heem-
kundige vorsers die zich over vooral het 
verleden buigen, best toekomstgericht en 
beslagen zijn in nieuwe en innovatieve com-
municatietechnieken. Met dank aan o.m. 
inwoner en cineast (cultuurinbeeld.be) Luc 
Van Vreckem en zijn vrouw Anne Schelfaut. 
Die maakten vooraf een heuse beeldmon-
tage rond de totstandkoming van het nieuw 
jaarboek bij onze huisdrukkerij Graphius 
(‘The fine art of printing’) in Oostakker. In 
een info-trailer stelden ze kort elke gepu-
bliceerde bijdrage voor. Daarna volgde een 
filmpje over elk onderwerp waarin de au-
teurs zelf iets vertelden over hun eigenste 

bijdrage. Daarbij vroegen de fel gestof-
feerde geschiedschrijvingen over het eeuw-
feest van de - Gentse en Sint-Amandsbergse 
- Land van Waaslaan en het ‘DSMG, 50 jaar 
jong’ meer dan gewone aandacht. Met dat 
laatste wordt voor niet-ingewijden het Do-
cumentatiecentrum voor Streekgeschiede-
nis Maurits Gysseling bedoeld. Het jaarboek 
had dus voor een keertje “Een jubilaris in 
eigen huis”. Meer daarover in een volgend 
nummer. Jammer dat dit door coronatoe-
standen niet echt - zeg maar zonder bubbels 
- kon gevierd. Dat gold evenzeer voor de fi-
guur van voorzitter Gevaert aan wie - door 
Heemkunde Oost-Vlaanderen- vorig najaar 
de jaarlijkse Reinaertprijs 2020 werd toe-
gekend. Voor een keertje kon de dorst dus 
niet gelest. Gelukkig bleef de heemkundige 
familie geenszins op haar leeshonger. Meer 
zelfs, met een kanjer van ruim zeshonderd 
bladzijden, viel a.h.w. een literair godsge-
schenk uit de hemel. Zeker voor wie zoveel 
mogelijk het eigen (gezond) kot houdt…

Eric VAN LAECKE
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Jaarboek neemt alweer
een forse duik in het verleden…
De 57ste uitgave van het jaarboek van De Oost-
Oudburg reikt alweer sterk uiteenlopende 
onderwerpen aan. Met dit jaar een belangrijke 
klemtoon op Sint-Amandsberg maar ook 
belangwekkende bijdragen uit Desteldonk én 
Destelbergen die evenveel aandacht verdienen. Een 
overzichtje…

Gedreven vorser en bezige bij Frederik Vanderstraeten 
uit Sint-Amandsberg neemt liefst drie belangwekkende 
onderwerpen voor zijn rekening. De lezer van Wegwijs 
Noord kennen hem o.m. als een trouwe leverancier 
van nostalgiek leesvoer over de Heilig Hartwijk. In het 
nieuwste jaarboek brengt hij een derde bijdrage over 
het ‘Roerend erfgoed van de Heilig Hartkerk te Sint-
Amandsberg’. Het gaat specifiek over het liturgisch vaatwerk en het religieuze textiel. 
Bij het ‘onttrekken aan de eredienst’ in 2016 maakt hij mee een gedetailleerde inven-
taris op. Over zijn bijdrage rond ‘DSMG 50 jaar jong. Een jubilaris in eigen huis’ kan 
je volgende maand uitvoeriger lezen. Rest nog ‘Het verhaal van een grafsteen.  ‘De 
familie Franset, Francet, Franchette tot Francet’. Het artikel verscheen al in ‘Heemkun-
dig Nieuws’ en neemt de lezer op sleeptouw doorheen de moeizame zoektocht (en 
het heemkundig geduld) naar een verrassend opgedoken grafsteen. Patrick Viaene 
verhaalt in uitvoerig woord en beeld de geschiedenis en het erfgoed van de 100-ja-
rige Land van Waaslaan. De bekende invalsweg van en naar Gent ademt nog altijd 
voor een belangrijk stuk de grootsheid (‘grandeur’) van de vroegere boulevard uit. 
De bewoners ijveren er al langer voor een stuk revalorizatie van hun omgeving. Mo-
biliteitsplannen inbegrepen. Meer daarover in een later nummer van Wegwijs Noord.

Ook de kleine Gentse deelgemeente Desteldonk komt in beeld. Heemkundige en 
plaatselijk boegbeeld Dirk Uyttendaele vertelt de familiekroniek van ‘Abbé Alouis 
Verschaffel (1850-1933) en familie. De bijdrage kwam tot stand dankzij intensief on-
derzoekswerk en de bereidwillige medewerking van heel veel personen en instellin-
gen. In een van de vroegere jaarboeken, noemt (overleden) auteur Roger Poelman 
de familie Verschaffel in 1855 een ‘familie van notabelen in Desteldonk’. Hij schreef 
al vroeger ook het verhaal van Romanus Verschaffel. Inwoner Dirk Uyttendaele bor-
duurt verder op dat elan en stelt in zijn artikel de figuur van Abbé Alouis Verschaffel 
centraal. Het is een beklijvend stukje geschiedenis uit het kleine én landelijke Des-
teldonk. De Destelbergenaars worden dan weer ondergedompeld in de geschiedenis 
van ‘De Ste Barbara’s Gilde (1906-1950) te Destelbergen. Auteur is Maria De Groote, 
echtgenote van voorzitter Gevaert. Het is geen muzikaal verhaal - zoals we aanvan-
kelijk dachten - maar een verrassende én boeiende neerslag over de opkomst van ver-
zekeringsmaatschappijen aan het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste 
eeuw. Vandaag zijn verzekeringen van alle slag schering en inslag en vaak wettelijk 
verplicht. In die tijd was dat veel minder vanzelfsprekend. Uit (notariële) akten blijkt 
o.m. dat de Ste Barbara’s Gilde - een vereniging van personen met een gemeenschap-
pelijk doel - de opstap was naar de stichting van een ‘Onderlinge Maatschappij voor 
Verzekering tegen Werkongevallen’.

Het is heemkunde met een uitgesproken economische inslag…. 
Eric VAN LAECKE
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SAKO DE WILDE 
 

ALFONS BRAECKMANLAAN 200         
9040 SINT-AMANDSBERG 
WESTVELD 
 

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

Alle promoties zijn geldig van 23/02 t.e.m. 15/03/2021of tot 
uitputting voorraad 

GRATIS 
Zak chips Winny 200gr. 
 
Tijdens uw aankopen tot 15/03/21 bij 
min. aankoop van €10,- 
Max. 1 bon per klant 
 
Knip deze bon 
uit en geef af 
aan de kassa 
 

GWOON KOEKJES 
CHOCO FOURRÉ  
6x30gr 

€ 1,19 

/kg € 6,61 

 
 

GWOON KAT 
KATTENBROKKEN DROOG 
2kg 

€ 2,55 
/kg € 1,27 
 
 

 

 
NU TERUG VERKRIJGBAAR: 

VT ZADEN VOOR GROENTEN EN 
BLOEMEN 

KOM ONS ASSORTIMENT SNEL 
ONTDEKKEN! 

DREFT WASMIDDEL 
VLOEIBAAR; 32DOS. 
 

€ 5,05 
/dos € 0,16 
 
 
 
 
 

DREFT WASMIDDEL 
NAVUL VLOEIBAAR; 28DOS 
 

€ 4,09  
/dos € 0,15 

 
 
 

DREFT WASMIDDEL 
CAPS 4in1. 16DOS 
 

€ 4,19 
 
 
 
/dos € 0,26 
 

WINNY 
SPAGHETTISAUS 
520gr 
 

€ 0,90 
/kg € 1,73 

 
 

PERFECT FIT 
KATTENBROKKEN DROOG 
750gr 

€ 3,99 
/kg € 5,32 

 

LIPTON ICE TEA 
ORIGINAL 
6x0,5l 

€ 5,75 
/l € 1,92 
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Nadat de 22-jarige Eline haar studies (hu-
maniora en houttechnologie) afrondde 
ging ze in september 2020 aan de slag in 
de schrijnwerkerij van haar vader Jean-
Pierre. Ze werkt er volop mee in het ate-
lier. In haar vrije tijd kreeg ze het idee om 
voor haar hondje Kamiel een voederbakje 
te maken in massief hout. Met vooraan 
de naam ‘ingefreesd’, en met een ronde 
opening waar een roestvrij-staal bakje in 
past. “Bij vrienden en familie viel dit erg 
in de smaak, en ik kreeg vraag om dit ook 
voor andere mensen te gaan maken. Niet 

ORIGINEEL IDEE BLIJKT ‘GAT IN DE MARKT’...

Eline maakt gepersonaliseerde voederbakjes
We gingen recent langs bij Eline Van de Walle, aan de Antwerpsesteenweg 
in Oostakker. Ze is al een tijdje bezig met het maken van originele houten 
voederbakjes voor huisdieren.

alleen voor honden maar dit kan dus ook 
voor katten en konijnen”.

Al snel bleek het een ‘gat in de markt’, 
zoals ze zeggen. En Eline besloot dan ook 
om dit op iets grotere schaal te gaan pro-
duceren.

8 MODELLEN

“In totaal zijn er acht modellen beschik-
baar, en dit in 4 verschillende hardhout-
soorten. Zes standaard modellen maar ook 
2 ‘slowfeeders’ zijn verkrijgbaar. Neem ge-
rust een kijkje op de website, daar kan je 
verschillende modellen bekijken”. De for-

Gepersonaliseerde voederbakjes

• verschillende houtsoorten
• verschillende verschillende groottes
• met naam gegraveerd

Info:  Eline Van de Walle
 Antwerpsesteenweg 873 - 9041 Oostakker
 0499-16 04 51

Webshop: www.guuswood.com
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maten variëren van 27 cm x 12.5 cm tot 
47 cm x 22 cm. De kleur is afhankelijk 
van de gebruikte houtsoort, en alles 
wordt mooi vernist. Het uitfrezen ge-
beurt met een CNC machine.

“Het is de bedoeling om met winkels 
(o.a. tuincentra) te gaan samenwer-
ken, zodat ook zij onze modellen kun-
nen verkopen”.

Deze gepersonaliseerde voederbakjes 
zijn reeds verkrijgbaar vanaf 38 euro, 
je kan ze online bestellen via www.
guuswood.com. Of je kan mailen naar 
info@guuswood.com. Je kan ze dan 
gratis afhalen in Schrijnwerkerij Van 
de Walle, Antwerpsesteenweg 873 in 
Oostakker, na telefoontje op 0499-16 
04 51. Maar opsturen kan ook en kost 
7,50 euro. Bij bestellingen boven de 
100 euro is het opsturen gratis.”

We wensen deze jonge onderneem-
ster veel succes!

Jan Callebert

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
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Éénmalig of

periodiek poetsen van uw

kantoor, winkelruimte of

residentie?

Wassen van ramen?
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bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

Eerst startte het idee enkel met foto’s 
van horeca, maar ondertussen staan 
er ook al foto’s op van niet-essentiële 
contactberoepen en zaken uit de eve-

Corona in beeld 
Sinds enige tijd is een website online waar fotografen foto’s 
kunnen posten van handelaars in verplichte lockdown:
www.coronainbeeld.be. Hierbij wat meer info over dit initiatief.

nementensector die verplicht geslo-
ten zijn. Bezieler van deze site is Jo de 
Groote, hij port andere fotografen aan 
om mee in het initiatief te stappen. 

Wegwijs Noord - Maart 2021   17
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De bedoeling is om alle eta-
blissementen in de kijker te 
zetten, samen met hun perso-
neelsleden of een stoel die de 
werknemer op economische 
werkloosheid vervangt.
De impact door Corona in 
beelden zegt meer dan cij-
fers, vandaar een statement in 
beelden!
Een fotograaf uit de regio 
komt op afspraak langs aan de 
zaken. Er wordt een buitenop-
name gemaakt, zodat de voor-
gevel van de zaak zichtbaar is 
en/of een originele binnenop-
name (alles coronaproof  ge-
fotografeerd uiteraard). 
Het zijn allemaal stille getui-
gen van deze crisis! Maar ze 
tonen ook gewoon dat we er 
zijn voor allen in deze secto-
ren en dat we hen een warm 
hart toedragen, een kleine 
steun waarmee we willen to-

18  Wegwijs Noord - Maart 2021
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nen dat ze respect verdienen voor 
hetgeen ze doen voor de bevolking 
in “normale tijden”. 
Voor onze regio Sint-Amandsberg 
heeft huisfotograaf Dirk Debourderé 
zich aangemeld. Hierbij enkele foto’s 
van zaken in Sint-Amandsberg die je 
op de site terugvindt.
Voor meer foto’s neem je gerust eens 
een kijkje op de website www.coro-
nainbeeld.be

Tekst: Ulrike Buyle
Foto: Dirk De Bourderé

Iljo Keisse start seizoen in UAE-Tour
Onze lokale profrenner Iljo Keisse (De-
ceuninck-Quick Step) start zijn wieler-
seizoen meteen met een rittenwedstrijd 
in de Verenigde Arabische Emiraten nl. 
de eerste wedstrijd van de World Tour, 
de zogenaamde UAE-Tour. Hij zal fun-
geren in de sprinttrein voor Sam Ben-
nett. De wedstrijd vindt plaats van 21 
tot 27 februari. Onder de deelnemers 
zijn heel wat toppers: Froome, Yates, 
Ewan, Viviani, Majka en Gallopin. Er 
zijn zeven ritten, waaronder ook een 
tijdrit van 13 km. – (D.D.)
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Antwerpsesteenweg 253B
9040 Sint-Amandsberg 
BIV erkend makelaar: 508.846 
GSM: 0494/48.69.70 
Email: info@sofimmo.be

 Volg ons op 
 facebook en instagram 
 voor de laatste 
 vastgoedupdates!

 Uw vastgoed in goede handen!

(Ver)kopen of (ver)huren ?
Bij Sofimmo kan u terecht voor de verkoop, 
verhuur en rentmeesterschap van uw 
onroerend goed. Ook verzorgen wij de 
opmaak van constructieve en locatieve 
plaatsbeschrijvingen,  schattingen en 
energieprestatiecertificaat. Het verkoop -en 
verhuurproces wordt van het begin tot het 
einde begeleid.

GEEN RESULTAAT = GEEN KOSTEN
Wij zijn actief binnen de ruime regio
van Gent.

U zoekt iets om te huren of kopen?
Spring gerust even binnen en we nemen uw 
vereisten graag op in ons zoekbestand. 
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KWALITATIEVE
THUISZORG IN EEN
OPEN EN WARME 
SFEER
Hallo, ik ben Fleur, zelfstandig thuisver-
pleegkundige in Gent. Al vanaf mijn 12 
jaar wilde ik graag mensen helpen gene-
zen. Daarom heb ik verpleging gestudeerd. 
Thuisverpleging is een ware roeping waar 
ik altijd van gedroomd heb.
Ik ben 7 jaar werkzaam geweest als vroed-
vrouw in een ziekenhuis in mijn thuisland 
Togo. In die periode groeide steeds meer 
het gevoel dat ik als verpleegkundige de 
mensen meer kon bijstaan en steunen. Na-
dat ik met mijn gezin naar België ben ge-
komen, heb ik hier opnieuw de opleiding 
verpleegkundige gevolgd en mijn diploma 
behaald. Ik heb een tijd lang in een zieken-
huis gewerkt en heb na 2 jaar besloten om 
zelfstandig verpleegster te worden. En dat 
reeds sinds 2018. Dat geeft me nog meer de 
mogelijkheid een nauwe band met elke pa-

beste
thuisverpleging

Destelbergenstraat 83-9040 Sint-Amandsberg
Email:Info@fleursbeste-thuisverpleging.be

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46
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tiënt te creëren. Ook open en heldere com-
municatie vind ik heel belangrijk. Zo is er 
steeds een vlotte samenwerking, met een 
luisterend oor voor de patiënten en familie.

Wenst u medische zorgen toegediend 
te krijgen in uw eigen vertrouwde 
omgeving? Stel je prijs op een 
persoonlijke en kwalitatieve verzorging?
Fleurs beste thuisverpleging houdt steeds 
rekening met je levenssituatie en regelt de 
bezoeken zo goed mogelijk volgens jouw 
wensen en dagplanning. Alles steeds in 
nauw overleg met je behandelende arts en 
gezinsleden. Jarenlange ervaring en conti-
nue bijscholing staan garant voor de beste 
verzorging.
Alle betalingen worden geregeld via de 
mutualiteit. U betaalt dus niks aan de ver-
pleegster, alweer een zorg minder, want 

we gaan voor de beste thuiszorg die je kunt 
wensen. 
Ik kom graag bij u langs of u kan ook 
steeds, na afspraak, naar mijn praktijk thuis 
komen.
De diensten op voorschrift bekijken we in-
dien nodig in detail samen met uw huisarts. 
Dankzij de derdebetalersregeling worden 
de zorgkosten rechtstreeks met het zieken-
fonds geregeld. De patiënt betaalt dus niks 
aan de verpleegster.

Voor dringende zorgen kunt u steeds 
op mij rekenen: ik ben 24/24 en 7/7 
telefonisch bereikbaar op 0483 43 22 46 
Destelbergenstraat 83
9040 Sint-Amandsberg
Email:Info@fleursbeste-thuisverpleging.be
www.fleursbeste-thuisverpleging.be

Op Valentijnsdag mochten we 
onze 1000ste online bestelling 
noteren.
De familie Dirk Ghys was zich 
van niets bewust toen hij zijn 
Valentijnmenu kwam afhalen.
Met plezier mochten we hen 
bedanken als ‘1000ste’ online 
bestelling.
Het flesje Cava werd met 
plezier in ontvangst genomen.

Hou onze site in de gaten 
voor de volgende menu’s en 
ontbijtmanden die zullen 
volgen.

www.delagevuurse.be

Wij danken alle klanten voor de steun
met de vele take away bestellingen
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TEXTIEL
Deze nijveraar richtte zijn bedrijf op in 
1922 aan de Antwerpsesteenweg 77  in 
het hart van de gemeente. Zijn beide zo-
nen Gaston en Fedor, die reeds van bij 
het begin in hun vaders bedrijf actief 
waren, namen in 1930 het roer in han-
den en breidden de zaak gevoelig uit. 
Hun specialiteit bestond uit pyjama’s, 
hemden en lingerie.  Het personeel be-
stond bijna uitsluitend uit vrouwen. 
Naast de bazen vormden de magazijnier 
en chauffeur Leo Denert hier de spreek-
woordelijke uitzonderingen. 
Gemiddeld hadden de gebroeders Plat-
teau zo’n 100 naaisters in dienst. In 
drukke tijden kon dit aantal tot het 
dubbele oplopen. De zaakvoerders 
maakten er een punt van om persoon-
lijk de aanwervingen van de naaisters 
uit te voeren. Daarbij letten ze voor-
al op de manier waarop de kandida-
ten een draad door het oog van de 
naald konden krijgen en hoe ze hun 
schaar vasthielden. Blijkbaar twee be-
langrijke eigenschappen voor een naai-
ster om bij Platteau in het bedrijf aan  
de slag te kunnen komen. Later vorm-
den de broers hun bedrijf om tot de NV 
Fegatex. 
Jacques Platteau werd geboren te Sint-
Amandsberg in 1928. Hij was de zoon 
van Fedor en kwam ook in de zaak. 
Hij hield zich bezig met de technische 
kant van het bedrijf. Later toen zijn va-
der ziek werd nam hij de verkoopafde-
ling op zich. Het was voor de jongeman 
een hele ommekeer en een verademing, 
want de techniek was toch niet echt zijn 
ding geweest. Hij moest nu de baan op 
en hemden slijten aan warenhuizen. 
Zijn eerste werkdag als verkoper was 
een schot in de roos. Hij kwam in Brussel 

Van textiel tot muziek
Sint-Amandsberg was in het begin van de 20ste eeuw niet onbelangrijk 
op gebied van de textielindustrie. Een plaatselijk monument was het 
confectie-atelier van Henri Platteau. In deze (en volgende) WegwijsNoord 
verneemt u er meer over.

deel 1

in La Bourse aan en verkocht er prompt 
2000 stuks. Waarschijnlijk was er iets mis 
met de kledingstukken, want een paar 
dagen later mocht hij ze terug gaan op-
halen. In de jaren vijftig stond de firma 
aan de top van de Vlaamse confectiebe-
drijven. Op 14 april 1951 huldigde bur-
gemeester Robert Van Pottelbergh de 
zaakvoerders op het Sint-Amandsberg-
se gemeentehuis en kregen zeven per-
soneelsleden het 1ste Klas-ereteken en 
twee het 2de Klas-ereteken. 
In de jaren zestig begon het te slabakken 
in de textielsector en werd NV Fegatex 
overgenomen door de UCO-groep. Jac-
ques werd directeur van de NV Platteau 
om in 1970 over te stappen als verkoops-
directeur naar het Deinse textielbedrijf 
De Boog in de Gentse Burgstraat. Na het 
faillissement van dit bedrijf ging hij op 
rust en verhuisde naar Oostende. On-
der de UCO-vlag schakelde de productie 
over op lakens en slopen. Wanneer UCO 
het bedrijf juist sloot en de meiskes van 
Platteau, die vaak in rijen van drie naar 
hun werk fietsten, verleden tijd was, is 

Het gebouw van het bedrijf 
Platteau in zijn huidige staat.
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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

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

10.399 euro
29.990 km
08/2018
Benzine
51 kW (69 PK)
Manueel

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

20.300 euro
10 km
09/2009
Benzine
110 kW (150 PK)
Manueel

9.990 euro
43.687 km
03/2018
Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

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

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

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

Fiat 124 Spider 1.4 - Multi Air LussoOpel Movano L2-H2 - Met dakdrager en ladder

Fiat 500 - 1.2 Lounge EU6d - Navigatie + pano dak

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

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Diamond EditionFiat Ducato met opbouwkast en Navi en Camera

Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D Instyle - Full Option - Euro 6Mitsubishi Outlander 2.4i 4WD PHEV business SDA

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
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niet onmiddellijk te achterhalen. Feit is 
dat het gebouw zeker  in 1975 verkocht 
werd en een andere bestemming kreeg.

POLITIEK
Jacques Platteau kwam via zijn schoon-
broer 1958 in contact met de politiek. 
In dat jaar verscheen zijn naam voor 
het eerst op de CVP-lijst en werd hij 
met 521 voorkeurstemmen (burgemees-
ter Robert Van Pottelbergh haalde 725 
voorkeurstemmen) onmiddellijk verko-
zen en zetelde hij voor zijn partij in de 
Sint-Amandsbergse gemeenteraad. De 
populaire Platteau scoorde bij zijn eer-
ste verkiezingsoptreden extreem hoog. 
Dat was zeker te wijten aan het perso-
neel van zijn zaak dat hem op handen 
droeg en aan de leden van FC Azalea 
Sport waar hij ook een graag gezie-
ne figuur was. Bij de verkiezingen van 
1970 had hij voldoende voorkeurstem-
men en dienstjaren om het tot schepen 
te schoppen. Onder de nieuwe bur-
gemeester Jacques Monsaert werd hij 
schepen van onderwijs, sport en jeugd. 
Onder zijn werking kreeg Sint-Amands-
berg een zwembad, sporthal en jeugd-
raad. Na de fusie met Gent zetelde hij 
vanaf 1 januari 1977 nog zes jaar voor 
de CVP in de gemeenteraad van de stad 
Gent. Een functie die hem in de stedelij-
ke raad minder aansprak dan in zijn ge-
meente. Hij vond dat je in een grootstad 
als gemeenteraadslid minder bij het be-
leid betrokken werd. Jacques Platteau 
overleed op 73-jarige leeftijd in Oosten-
de op 13 februari 2001. Hij bleef steeds 
zijn motto trouw: mensen overtuigen, 

vriendelijk zijn en een keer een lolleke 
verkopen.

HET EINDE VAN EEN TIJDPERK
Dat UCO het bedrijf van de familie Plat-
teau aan de Antwerpsesteenweg op-
doekte had veel te maken met de 
achteruitlopende situatie van de tex-
tielindustrie in onze streken. Daarnaast 
speelde het gebouw ook een grote rol 
in het verhaal. De ateliers lagen ruim 
100 meter van de straat en waren maar 
te bereiken via één lange rechte gang. 
Dit betekende een enorm tijdverlies 
voor het laden en lossen van de vracht-
wagens en in een tijd van time is mo-
ney was dit één van de doorslaggevende 
argumenten om het bedrijf daar te slui-
ten. Kwam erbij dat op die plaats op 
de Antwerpsesteenweg geen parkeer-
plaats mogelijk was voor vrachtwagens 
en deze bijgevolg steevast het verkeer 
hinderden bij het laden en lossen.

DE EEN ZIJN DOOD
IS DE ANDER ZIJN BROOD
Wat voor de één een nadeel is, kan voor 
een ander een fantastisch voordeel zijn. 
Toen de jonge ingenieur Gilbert Steur-
baut het gebouw bezocht zag hij er zeer 
veel potentieel in en was hij er laaiend 
enthousiast over. Steurbaut was sinds 
zijn 11 jaar verliefd op geluid. Toen hij 
met zijn oudere broer naar het harmo-
nieorkest van de Belgische Gidsen ging 
luisteren sprong de vonk over. Zijn broer 
speelde zelf in een harmonie en wilde 
graag professionele muzikanten aan 
het werk horen. De kans bood zich aan 
toen de Belgische Gidsen in 1952 een 11 
novemberconcert speelden in de Gent-

Fegatex, 1922, het naaiatelier 
met de ‘meiskes van Platteau’.

Jacques Platteau.
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Antwerpsesteenweg 992, 
9040 St- Amandsberg (oude bareel)
Tel: 09/229 17 20
Ma – Za: 10.00 - 18.00 uur 

Stationstraat 230, 9880 Aalter
Tel: 09/325 05 5
Ma: 10.00-12.00 / 14.00- 18.30
Di- Vrij: 09.30-12.00 / 14.00 - 18.30 uur 
Za: tot 18.00 uur 

www.boetiek.mady.be
Boetiekmady@skynet.be

Lentecollectie
Charmante armband bij je aankoop!

(Februari & Maart)

Senso
La féé maraboutée
Comme ça
Four roses
Vila clothes
Terre bleue
Esqualo
Smashed lemon
Geisha
Batida
Rino & pelle
Mac 
Brax
Para mi
Les cordes

NIEUW: 
Esqualo en Smashed lemon
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se opera. Gilbert Steurbaut vond het 
fantastisch. Niet alleen de muziek, 
maar ook de klanken. Van toen af 
aan bleef geluid hem imponeren. Als 
student speelde hij voor DJ en ver-
zorgde het geluid voor orkestjes. Het 
speelde voor hem allemaal geen rol, 
als hij maar achter de knopjes kon 
zitten om het geluid te regelen. 
In 1967 waagde hij het erop en be-
gon een eigen klankstudio in een 
herenhuis aan de Gentse Koning Al-
bertlaan. Samen met zijn echtgenote 
Marie-Rose Barbaix bouwde hij daar 
snel een enorme reputatie op. Zoe-
ken naar de perfectie van het geluid 
en de ideale balans van de muziek 
werd voor hun beiden een stok-
paardje. Hun situatie was niet evi-
dent, want op dat moment werd er 
in België amper klassieke muziek op-
genomen. Het heeft het koppel dan 
ook verschrikkelijk veel moeite ge-
kost om producers, platenfirma’s en 

De lange gang van de Antwerpsesteenweg naar het 
eigenlijke bedrijf.
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ensembles te overtuigen dat klassieke 
muziek opnemen en uitgeven zeker de 
moeite loonde. Het lukte, maar al gauw 
bleek de studio aan de Koning Albert-
laan niet meer te voldoen. Ze richtten 
daarvoor de Sound Recording Center 
Steurbaut op. Op zijn speurtocht naar 
een nieuwe locatie kwam Gilbert Steur-
baut in 1975 in de oude confectiefabriek 
van Platteau terecht en was hij onmid-
dellijk verkocht.
Uiteraard was de oude fabriek in zijn 
huidige toestand ongeschikt en dron-
gen zich grote anpassingen op, maar 
er was duidelijk potentieel. De opbouw 
van de studio in Sint-Amandsberg was 
een droom van Steurbaut, maar kost-
te uiteindelijk een fortuin. Het dak van 
de opnameruimte werd zodanig ver-
bouwd dat het geluid overal lichtjes 
werd weerkaatst. Geen enkele van de 
wanden was evenwijdig. Het geheel le-
verde een sublieme galm en nergens 
echo. Er was ruim plaats genoeg voor 

een groot symfonieorkest of voor een 
enorm harmonieorkest als dat van de 
Belgische Gidsen. Deze laatste werden 
trouwens vaste klant bij Steurbaut. In de 
oude fabriek had hij uiteindelijk twee 
lokalen, eentje van 720 m2 en een an-
der van 5000 m2, volledig akoestisch uit-
gebalanceerd tot 2 sec. nagalmtijd (in 
de Gentse Sint-Annakerk zijn dat min-
stens 12 sec.) waardoor de vertolker zich  
gemakkelijk in een concertzaal kon in-
denken en waardoor de mogelijkheid 
van een life-opname werd benaderd. 
Zelfs de vleugel die hij in de studio ge-
bruikte werd speciaal door een piano-
bouwer voor zijn studio gebouwd.

Frederik Vanderstraeten
DSMG, Documentatiecentrum voor 

Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
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Elke donderdagnamiddag stappen Ria en 
Martien 10.000 stappen, of soms meer, om 
achtergelaten zwerfvuil en andere troep 
(veel mondmaskers) op te ruimen in hun 
buurt. Ze wonen zelf in de Hollenaarstraat 
en zien het als een ere-zaak om de buurt 
toch een beetje proper te houden.
“In samenspraak met IVAGO zijn we dus 
“Propere Pierkes”, met aangename on-
dersteuning. Het zwerfvuil wordt, na een 
mailken naar IVAGO, opgehaald aan huis. 
De blauwe PMD-zak mogen we bij onze 
zak plaatsen bij de gewone ophaling.”
Op één van de twee foto’s zie je het re-
sultaat van 4 uurtjes arbeid. “En dan zie 
je nog niet de hoeveelheid glas die we 
‘en passant’ ook nog meenemen. Dat on-

Respect voor ‘Propere Pierkes’
Terwijl ikzelf als uitgever, eind januari, boekjes aan het ‘bussen’ was in de 
Beelbroekstraat kwam ik Martien Vincent en Ria Raman tegen. Dit bracht 
mij op het idee om efkes die vrijwilligers aan te spreken. Uit respect voor 
mensen die ‘vechten tegen de bierkaai’ van de groeiende berg zwerfvuil.

ze inzet wordt geapprecieerd merken we 
aan de “likes” die we krijgen van de men-
sen en het feit dat we hierover regelma-
tig worden aangesproken door passanten.
Dit is dus een leuke vorm van vrijwilligers-
werk. Je ziet steeds het resultaat en je 
bent terwijl ook nog in beweging. Het is 
gezond. Een aanrader voor iedereen!”
De ‘Propere Pierkes’, zoals ze genoemd 
worden, krijgen de steun van IVAGO:
“Er wordt gezorgd voor persoonlijke bege-
leiding en verzekering van IVAGO. Materi-
aal zoals grijpers, hesjes, handschoenen, 
zwerfvuilzakken en of een gele zwerfcon-
tainer. En gratis ophaling van de veegvuil-
zakken of container, nadat je hen via mail 
of telefonisch contacteerde.” 
Onze conclusie: als alle mensen nu zelf 
eens zouden beseffen dat zwerfvuil eigen-
lijk niet kan, dan zou het leven voor ve-
le bewoners al een stuk aangenamer zijn. 
Neem gewoon je afval mee naar huis, het 
is maar een kleine moeite.

Tekst en foto:
Jan Callebert (en de Propere Pierkes)
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Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

Zwemparadijs LAGO Rozebroeken aan de Vic-
tor Braeckmanlaan zit in het sukkelstraatje en 
blijft nog een hele tijd langer dicht. In de voor-
bije kerstvakantie sloot het zwembad plots de 
deuren wegens o.m. losgekomen tegels op de 
bodem. Met het oog op de algemene veilig-
heid kwam er een grondige controle van de 
zwembadinfrastructuur. Daartoe diende het 
bad helemaal leeggemaakt. Een gerechtsex-
pert kwam langs om de schade op te meten. 

Pas daarna konden de eigenlijke reparatie-
werken opstarten. De herstellingskosten zijn 
ten laste van het bedrijf. Oorspronkelijk gold 
de sluiting tot 10 januari, later verlengd tot 
31 januari. Die termijn werd recent nogmaals 
verlengd tot midden maart. Het einde is dus 
nog niet in zicht. Door de hygiënische maat-
regelen was en is het tropisch gedeelte al veel 
langer niet toegankelijk…

Eric VAN LAECKE

Zwembad Rozebroeken (nog) langer dicht…

In maart starten 
het Agentschap 
Wegen en Verkeer 
(AWV) en de Stad 
de heraanleg van de 
Antwerpsesteenweg, 
ter hoogte van de 
op- en afritten (R4). 
Zeg maar aan het 
‘Nikita-kruispunt’ 
waar de scholier 
uit Destelbergen 
bij een ongeval het 
leven liet. In een 
eerste fase gaan de 
nutsbedrijven er aan 
de slag. De wegen- 
en rioleringswerken 
zijn gepland vanaf 
augustus en zullen 
twee jaar duren. 
Meer in volgend 
nummer. (EVL) 

Start heraanleg
Antwerpsesteenweg
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Het verhaal is intussen be-
kend. Eind vorig jaar streek 
in de ‘veroordeelde’ wijk een 
jongerencollectief neer. In 
een poging om de afbraak-
visie met inzichten en steun 
van de bewoners bij te sturen. 
Voor de volkse omgeving was 
(is) het een sprankel hoop 
midden een woelige zee van 
vooral nog altijd ongeloof. 
Het uiteindelijk vrijgeven 
van de haalbaarheidsstudie 
en de bestuursnota - na en-
kele weken aandringen op 
‘openbaarheid van bestuur’ - 
ondersteunt de actievoerders 
in hun eis om ‘Blok per blok’ 
te renoveren. Ze beoordelen 
de studie als onvoldoende 
om een gedegen beslissing te 
nemen. Die geeft o.m. geen 
voorkeur aan tussen sloop 
en renovatie. Slechts nage-
noeg de helft van de huizen 
werden op kwaliteit gecon-
troleerd. Of die leegstaan of 
zijn bewoond, scheelt in een 
mogelijke remedie een fer-
me slok op een borrel. Het 
gaat vooral om vochtproble-
men die de toets van vernieu-
wing of renovatie nog altijd 
best kunnen doorstaan. En-
kele tientallen (63) van het paar honderd 
woningen, vertoonden ‘één of meerde-
re problemen’. Ook het onderzoek zelf 
- niemand herinnert zich dat - wordt in 
vraag gesteld. Wat er na de sloop van de 
wijk zal komen is al helemaal niet duide-
lijk. Ook al stelt men 250 wooneenheden 
voorop. Niets over de typologie van de 
nieuwe wijk. Blijft het een open en klein-
schalige wijk? Was de stedenbouwkundi-
ge visie van de stad in deze regio? Wat 
is de visie van WoninGent op de mix van 
woningen en appartementen? Dat laatste 

Strijd om Bernadettewijk gaat voort…
Het collectief ‘Bernadette Blijft’ zet de strijd voor renovatie ‘Blok per Blok’ 
voort. Twee ‘krakers’ werden door eigenaar sociale huisvestingmaatschappij 
Woningent voor de rechtbank gedaagd. Daarrond werd recent actie gevoerd. De 
bewoners kregen nu ook inzage van de haalbaarheidsstudie en de bestuursnota. 
Dat maakt voor hen en het collectief de ‘strijd’ om het behoud nog legitiemer…

is een relevante vraag in functie van o.m. 
een creatieve en flexibele inplanting van 
nieuwe blokken. Met determinerende in-
vloed op de totale kostprijs, op de tota-
le realisatietermijn, op de mogelijkheid 
van gefaseerd slopen en heropbouwen en 
- last but not least - op de niet-financië-
le kosten-batenanalyse van het project. Er 
is sprake van een ‘tuinwijk’ waarvan het 
karakter en de omvang nog helemaal on-
zeker is. Terwijl nu al nodeloos de buurt 
wordt ontruimd. Over de specifieke erf-
goedwaarde van de site wordt nauwelijks 
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- Gunstige ligging nabij N60 
- Ruime zuid georiënteerde tuin 
- Ideale combinatie voor wonen en werken 
- Uitbreidingsmogelijkheden en opportuniteiten 
- Renovatie en opfrissingswerken vereist
EPC: 695 kWh/m²; UC: 2350620-RES-1. Wglk, Gvkr, Gvv, Vg. 

Mogelijk overstromingsgevoelig gebied (achteraan de tuin)

GAVERE
LEENSTRAAT 73REF. 2378095

- Instapklare half open bebouwing 
- Ruime leefruimtes 
- Ingebouwd zwembad 
- Zuid georiënteerde tuin 
- 20 zonnepanelen
 
EPC: 312kWh/m², UC: 2369694; Wg, Vg, Gvkr, Vv

OOSTERZELE
STEKELBAARSSTRAAT 19

HANDELSPAND MET 2 WONINGEN KANTOORRUIMTE

APPARTEMENT

REF. 2445947

4

2

227m2

500 m²

- Opportuniteit voor een investeerder 
- 2 instapklare appartementen 
- Centrale ligging 
- Aangenamen tuin met terras 
- Aanwezigheid van garage en loods

EPC in opmaak, UC: ; Wg, Gvkr, Gvv, Vg

OOSTERZELE
STATIONSSTRAAT 32

APPARTEMENTSGEBOUW HUIS

REF. 2295592

43,5

31

 ? m2265m2

683m²1408 m²

VILLA

- Centrale ligging in centrum Nazareth 
- Veel visibiliteit  
- Voldoende parkeergelegenheid 
- Tijdloze en open inrichting
 
EPC in opmaak. Wg, Vg, Vv, Gvkr.

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

Gvkr, Gvv, Vg. 

NAZARETH

MERELBEKE

DEINZESTRAAT 25B

MEIERIJ 32

REF. 2290440

REF. 2277924

?

?

108 m2

??? m²

- op te frissen appartement 
- Panoramisch zicht 
- Centrale ligging te Gent- Open leefruimtes 
- Ideale opbrengsteigendom 

 EPC: 136 kWh/m², UC: 20170210--000193230-1-

-1 Vg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr 

GENT
SCANDINAVIËSTRAAT 71REF. 2389864

24

11

75 m2300,5 m2

? m²3830m²

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

GENT
SINT-SALVATORSTRAAT 78REF. 2101876

13

5

669,5m2

??? m²

HANDELSPAND MET WOONHUIS

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

WEGENS SNELLE VERKOOP ZOEKEN WIJ
VOOR WACHTEND CLIËNTEEL DRINGEND

EIGENDOMMEN TE KOOP
IN UW REGIO !

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

MERELBEKE
MOLENSTRAAT NST NR 62

BOUWGROND

REF. 2262320

?

?

208 m2

675 m²

BEKIJK ONS VOLLEDIG AANBOD OP:  WWW.NOBELS.BE
BIV 200947
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DESTELBERGEN  •  Dendermondesteenweg 488  •  Tel. 09/228 30 98 
OPEN: DI-ZA 9U30-12U / 13U30-18U. GESLOTEN: ZO-MA.

Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be

Specialiteit: lingerie en badmode in grote cupmaten

Mag het een maatje
meer zijn?

WegwijsNoord-2021-02-Valentijn.indd   1 15/02/2021   00:18

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

gerept. De Dienst monumentenzorg gaf 
over een mogelijke sloping vooraf nega-
tief advies! Het belang van architect Os-
car Van De Voorde en het concept van de 
tuinwijk voor de geschiedenis en de ‘spirit’ 
- vooruitgangsgedacht en sociaal voelend 
- van Sint-Bernadette, kan niet worden 
onderschat. Om de impact op de (straks) 
geknakte jarenlange sociale cohesie tus-
sen de bewoners niet te vergeten. En zeg-
gen dat zo’n halve eeuw geleden we zelf 
- op enkele zaterdagen - op vulgariseren-

de bustocht trokken met ‘Monumenten-
zorg’ langsheen het (beschermd) Gentse 
sociaal woonpatrimonium. De brochures 
steken nog altijd in mijn archief. Met de 
klemtoon op de vele beluiken, de schaar-
se tuinwijken, de opkomende apparte-
mentsblokken o.m. aan de Groene Vallei 
en de veel latere Rabottorens. Die adem-
den grotendeels in het Interbellum, de 
ontvoogdingsstrijd van de arbeidersklas-
se in de fiere Arteveldestad uit. In een tijd 
dat “Rood of geen brood” zelfs de par-
tijcenakels beheerste. Tijden veranderen. 
Vandaag is de tweespalt tussen slopen en 
renovatie ‘Blok per Blok’ volgens het col-
lectief ‘Bernadette blijft’ in zijn geheel 
niet onderzocht. Dat geldt evenzeer voor 
andere mogelijke pistes. De (overlevings)
strijd gaar verder…

Om de twee gedagvaarde ‘krakers’ so-
lidair te steunen, vond op vrijdag 12 fe-
bruari een actie plaats aan het Gentse 
Vredegerecht. Het dertigtal ondersteu-
ners van ‘Piket Bernadette’ verhuisde 
daarna richting huisadres WoninGent. 
Daar hadden een paar woordvoerders 
een gesprek met voorzitter Marc Heug-
hebaert. Een beeld van Vrouwe Justitia - 
al een tijdje opgesteld in de wijk -, een 
pak spandoeken én protestliederen kleu-
ren de ether en de omgeving. Zoiets heet 
basisdemocratie, ook in Gent stilaan een 
achterhaald begrip. Maar niet volgens de 
beleidsmakers… De dagvaarding werd al-
vast uitgesteld…               

Eric VAN LAECKE
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Vanaf 1 januari 2021 wil vervoersmaat-
schappij De Lijn, de lijn 38/39 heroriënte-
ren - via o.m. de Hollenaarstraat én met 
een overstap aan de Dampoort. Inclusief 
het afschaffen van al duidelijk minstens 
een viertal plaatselijke haltes. Het gaat 
om de Frans Gevaert-/Albrecht Roden-
bachstraat, de Zingemkouter, de Goedle-
venstraat (vlakbij basisschool Vogelzang) 
en de gelijknamige halte Vogelzang ter 
hoogte van de Edgard Tinelstraat en van 
o.m. de huisartsenpraktijk Oude Bareel 
en de provinciale school CVO/VSPW. In 
essentie worden de gebruikers richting 
Antwerpsesteenweg en vooral het Fer-
dinand Snellaertplein  verwezen, zeg 

Smeekbede voor behoud bushaltes neemt toe…
De recente artikels over het vernieuwd Gents openbaar 
vervoersplan van morgen - in onze bladen ‘Attentie’ en ‘Wegwijs 
Noord’ - heeft een stuk Sint-Amandsberg en Oostakker nu helemaal 
wakker geschud. Zo’n driehonderd bewoners die de huidige lijn 
38/39 gebruiken, gaan alvast creatief en met veel daadkracht in het 
verzet. “Wat voor lijn 6 kan, moet ook voor ons kunnen”, zeggen 
de actievoerders…

maar ‘verdreven’. We schreven het al, 
voor ouders met schoolgaande kinderen 
of ouderen die alsmaar minder mobiel 
worden, is dat geen prettig vooruitzicht. 
De enen worden weer richting auto ge-
duwd, de anderen (nog) wat meer in de 
eenzaamheid gedrongen. In eenzelfde 
context schreven we ook over de soms 
waterzwangere, donkere en onveilige 
alternatieve Karnemelkwegel. Als we 
intussen goed zijn ingelicht, rust op de 
engte een erfdienstbaarheid en is een 
mogelijke openbare verlichting dus heel 
ver weg.
Terug naar de hete actualiteit. In de be-
trokken of aanleunende straten wer-
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GRATIS ADVIES EN PRIJSOFFERTE

den een pak info- en 
petitiefolders in de 
bus gestopt. Met het 
Oostakkerse Ombeek-
hof als ultieme inspan-
ning. Een voldragen 
- én enthousiaste - ac-
tiegroep is in de maak. 
Met initiatiefneemster 
Janna Van Rossem als 
verknocht gebruiker 
van het openbaar ver-
voer.  We spreken van 
zo’n driehonderd be-
trokkenen. De eisen en 
verzuchtingen klinken 
vertrouwd in de oren. 
Onder de noemer ‘Zonder bushalte 
straat’ spreekt de actiegroep in wording 
over ‘een aanslag op de vlotte mobili-
teit van ons allemaal” en over “in onze 
buurt zal geen openbaar vervoer meer 
beschikbaar zijn”… De betrokkenen 
voelen zich straks ‘ontheemd’ in hun ei-
gen omgeving en eisen inspraak. Wie 
niet trouwens in de Arteveldestad ? Het 

blijft een merkwaardige vaststelling dat 
in een stad als Gent, dat het openbaar 
vervoer zo hoog in het vaandel draagt, 
de dienstverlening op het vlak van ge-
bruiksvriendelijkheid alsmaar meer 
wordt afgebouwd. Met veelal de deel-
gemeenten en randwijken als grootste 
slachtoffer. Dat laatste kan trouwens - 
in eigentijds denken en doen - alsmaar 
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De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be

minder de discriminatietoets tussen alle 
Gentenaars doorstaan. De actievoerders 
posteerden zich te elfder ure op zon-
dagmiddag aan de halte van de Zingem-
kouterstraat en wachtten er geduldig 
op onze komst en nog meer op aan-
komende lijnbussen. In een mengeling 
van veel engagement, spontaan hand-
gemaakte protestbordjes en bovenop 
wat ludieke (vestimentaire) attributen 
gaven ze volop uiting aan hun frustra-
tie. Met een zelfbewust oog op het vol-
doende afstand houden. Alles werd 
door onze fotograaf geduldig op beeld 
vastgelegd. De foto verscheen een paar 
dagen nadien zelfs in De Gentenaar. Het 
is de krant gegund, schrijft deze oud-

medewerker. Aan de betrokken haltes 
zijn intussen petitiefolders beschikbaar. 
Iedereen wordt nu al uitgenodigd om 
een ludiek aangeklede bus in pocketfor-
maat te maken. De origineelste wacht 
een prijs! De praktische afspraken zijn 
nog in de maak. Meer info bij Janna Van 
Rossem via janavanrossem87@gmail.
com of freddy.van.rietvelde@gmail.com. 
Straks ook op Facebook ‘zonder bushal-
te straat’. Wordt vervolgd…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s Dirk De BOURDERE                 
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De definitieve ontwerplannen voor de inte-
grale heraanleg van de Scheepslosserstraat 
zijn klaar. Er komt een aanpassing aan de 
riolering en aan de weginfrastuctuur. De 
nutsmaatschappijen die de elektriciteits-, wa-
ter- en andere leidingen zullen vervangen, 
zijn intussen al aan de slag. Pas dan start de 
infrastructurele heraanleg. Meer in volgende 
uitgave…

Eric VAN LAECKE

Heraanleg Scheeplosserstraat
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info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

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

Het mag gezegd:  de afhaal-
ophalers verdienen ons res-
pect. Ook al was er hier en 
daar wat vertraging met de 
zware wintertoestanden, 
deze mensen hebben een 
zware stiel. Immers, op vele 
plaatsen was er nog niet ge-
strooid toen Ivago de straat 
opging van ’s morgens vroeg. 
Ook niet alle inwoners deden 
de moeite om hun voetpaden 
sneeuwvrij te maken. Een 
kleine moeite nochtans, die 
voor vuilnisophalers, postbo-
des en ook… uitdragers van 

Wegwijs een groot verschil maken.

Wanneer iedereen in de toekomst 
daar ook eens aan denkt wordt het 
werk voor veel mensen iets aangena-
mer en het verloopt dan ook een stuk 
vlotter. – J.C.

Respect voor afvalophalers
De mannen van Ivago werden in de voorbije koudegolf ook eens – 
verdiend – in de watten gelegd met een lekkere kom soep.
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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

Zijn eerste tafereel werd er eentje als 
dank aan het zorgpersoneel. Maar on-
dertussen maakte hij ook al diverse an-
dere tafereeltjes rond Sinterklaas, Kerst, 
Valentijn, …
Hij werkt al 17 jaar bij B-post, momen-
teel als postbode, hij beseft dus maar 

Lego in de kijker
op het H.Hart
Sinds enige tijd heeft een 
inwoner van Sint-Amandsberg 
zijn raam gedecoreerd met 
diverse lego taferelen. Hij past 
ze aan volgens de periode. 
Dietwin De Coene, AA Gent 
supporter avant la lettre, kwam 
op het idee met het programma 
“Lego Masters” op VTM.

al te goed dat elk raam als etalage 
kan dienen en vooral kinderen vin-
den het blijkbaar leuk, denken we 
maar aan de berenwandelingen tij-
dens de eerste lockdown.
Je kunt het tafereeltje rustig be-
kijken tijdens een wandeling in 

de buurt van het 
Heernispleintje. Het 
raam van Dietwin 
vind je in de Schil-
derstraat 29.

Veel wandel- en 
kijkplezier!

Tekst:
Ulrike BUYLE

Foto:
Dirk DE BOURDERE
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Wie Maarten kent, weet dat hij als jonge gast 
heel actief was in scoutsgroep De Haeghe-
poorters op het Eenbeekeinde in Destelber-
gen. Ondergetekende is al iets ouder maar 
was in de jaren 60-70 ook bij die scoutsgroep 
actief.  En wie denkt aan scouts, denkt ook 
aan ‘een goede daad’. Als ik me goed herin-
ner is dat iets wat je als scout liefst zoveel mo-
gelijk probeert te doen. Maarten legt zelf uit 
waarom die WZV  (Weldoener zonder vereni-
ging) wordt opgericht.

VERZURING VAN DE MAATSCHAPPIJ
“Reeds lang speel ik met het idee om, met een 
luchtig vleugje humor, een antwoord te bie-
den tegen de verzuring in de maatschappij. 
Het is immers zo dat die verzuring niet echt 
bestaat, ze krijgt echter wel het leeuwendeel 
van de aandacht in de media.
 Wie moeite doet om rond zich heen te kijken, 
kan duidelijk zien dat er een enorme groep 
mensen klaar staan voor elkaar, die onbaat-
zuchtig en zonder persbelangstelling , hulp 
bieden aan buren, collega’s familie, ouderen, 

Eens scout, altijd scout…

Maarten richt WZV De Verzoeting op
We kregen een leuke oproep van Maarten Van Vlem die in het Admiraalhof in 
Destelbergen woont. Hij heeft een fictieve vereniging opgericht: WZV De Verzoeting. 
Dit vraagt om een woordje uitleg…

jongeren, enz… Het doet me iedere 
keer weer plezier om al dat goeds te 
kunnen vaststellen, zo mooi om te zien 
en in ontelbare vormen waarneem-
baar.”
We zien het inderdaad ook meer en 
meer opduiken in corona-tijden: on-
danks het feit dat mensen mekaar min-
der mogen zien en ontmoeten is er toch 
méér solidariteit onder de mensen dan 
voorheen. “Daarom wil ik reeds ge-
ruime tijd de mensen rondom mij aan-
tonen dat ik oog heb voor hun goede 
daden en wel door hun een “lidkaart” 
te schenken van de fictieve vereniging 
DE VERZOETING (tegen de verzuring). 
Ik wil hiermee graag het samenhorig-
heidsgevoel van de grote groep wel-
doeners verstevigen en hun bewust 
maken van het feit dat we in de meer-
derheid zijn. De kleine groep verzuurde 
mensen krijgt te veel aandacht en dat 
doet geen goed aan het algemeen wel-
zijn in de maatschappij !”

Maarten (links) over-
handigt een ‘gratis lid-
kaart’ aan mensen die 
het verdienen...
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MARELUC
KLUSDIENST

Luc: 0495-28 48 94
Marina: 0486-36 68 29

marina.goethals2@telenet.be

VOOR       NA

VOOR       NA

VOOR       NA

SNELLE SERVICE:
U BELT, WIJ KOMEN LANGS !

GYPROCWANDEN
SANITAIRE WERKEN

SCHRIJNWERK, VERLAGEN PLAFOND
PLAATSEN ELEKTRISCHE BOILERS

LEGGEN LAMINAAT
OPKUIS TUINEN EN TERRASSEN

LEGGEN TUINPADEN EN KLINKERS
ONTSTOPPEN RIOOLPUTTEN

enz.

VRAAG VRIJBLIJVEND PRIJSOFFERTE

marina.goethals2@telenet.be

GRATIS LIDMAATSCHAP
“Met mijn initiatief heb ik geen grote doelen 
voor ogen. Er zijn geen kosten verbonden aan 
het lidmaatschap, je kan zomaar lid worden 
door je beste beentje voor te zetten voor an-
deren. Om het even wie kan zich aansluiten 
ongeacht rang, stand, leeftijd, ras, geaard-
heid… Is dat niet prachtig?” Het logo van de 
‘WZV De Verzoeting’ werd ontworpen door 
Emma, de dochter van Maarten en Mieke.

LIDKAART
Naast de foto zie je een ‘lidkaart’ die je kan 
uitknippen en aan iemand geven waarvan jij 
denkt dat ze het verdienen. Dit is een ludieke 
manier om mensen te bedanken.

Voor meer info kan je altijd terecht bij 
Maarten Van Vlem, 0472-68 37 27
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Elk jaar organiseert Oxfam wereldwinkel 
Oostakker-Sint-Amandsberg een “krok 
mesjeu”-avond in zaal Nova. Vorig jaar op 
7 maart, een week vóór de lockdown, had-
den we nog absoluut geen besef van wat 
er ons zou overkomen de volgende maan-
den. Aangezien ook onze wereldwinkel te 
lijden heeft onder de coronamaatregelen 
en onze vaste kosten wel blijven komen – 
gelukkig werken onze winkeliers vrijwillig 
– hebben we een alternatief uitgedacht: 
een maaltijdpakket. Een vrije interpreta-
tie van ‘Als de berg niet naar Mozes komt, 
dan gaat Mozes naar de berg’. Dank bij 
voorbaat als je de wereldwinkel wil steu-
nen.

Doe het zelf-maaltijdpakket
We bieden onze sympathisanten een 
maaltijdformule aan met een aperitief-
hapje, een hoofdgerecht en een dessertje. 
In het pakket zitten alle ingrediënten en 
de bereidingswijze, zodat je meteen aan 
de slag kan, om een originele maaltijd op 
tafel te toveren. Er is keuze tussen twee 
aperitiefhapjes, twee hoofdgerechten en 
twee desserts, die naar hartenlust kunnen 
gecombineerd worden. Zes lekkere ge-
rechten met ingrediënten die zoveel mo-
gelijk uit eerlijke handel en lokale handel 
komen en ecologisch zijn. Zo werken we 
samen met De Kromme Boom en Voed-
selteams. Als aperitiefhapje kan je kiezen 
tussen palmhartendip of tom khasoep; als 
hoofdgerecht kies je tussen maffiavrije 
pasta met bio-oesterzwammen van De 
Kromme Boom of pittige dahl met rijst en 
als dessert banaanijsje of panna cotta. De 
recepten en ingrediënten vind je ook op 
de webpagina van onze winkel mocht je 
vooraf iets moeten checken ivm allergieën. 

Prijs
Er wordt een pakket voor vier en een 
pakket voor twee personen aangebo-
den en je betaalt daarvoor respectieve-
lijk 40 en 25 euro. Als je dat wil, kan je 
nog een bijpassende wijn bij bestellen. 
 
Levering of afhalen
De maaltijdpakketten worden aan huis 
gebracht op zaterdag 27 maart tussen 14 
en 16 uur in de buurt van de Lourdesstraat 

Geen krok mesjeu dit jaar? Haal zelf de wereld in huis!
en in de omgeving met postnummer 9040 
en 9041. Wie verder woont en toch wil 
steunen, kan het pakket komen afhalen 
tijdens de openingsuren in de winkel in de 
Lourdesstraat, zaterdag 27 maart van 9.30 
tot 12 uur.
Maak er een leuk familiemomentje van 
om samen te kokerellen en te eten terwijl 
je luistert naar de spotifylist met wereld-
muziek die de vrijwilligers voor jou samen-
stelden.
 
Hoe bestellen?
Bestellen kan via een bestelfomulier op 
onze webpagina www.oxfamwereldwin-
kels.be/winkels/gent-oost/ en dit vanaf 
5 februari tot 7 maart. In de agenda 
staat een link naar het bestelformulier. 
Heb je moeite met online bestellen, dan kan 
het ook in de winkel tijdens de openingsuren. 
We vragen om je bestelling vooraf te betalen. 
Onze wereldwinkel is open op zaterdag 
en zondag van 9.30 tot 12 uur, op dinsdag 
van 10 tot 12 uur en op woensdag van 
14.30 tot 17.30 uur.
 
Oxfam Gent-Oost
Lourdesstraat 55, 9041 Oostakker
Contact: gent-oost@oww.be
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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

Ruimtesteentje gevonden ?
De 10-jarige Alizée De Bruycker uit Destelbergen heeft in de tuin van de ouder-
lijke woning vermoedelijk een ruimtesteentje gevonden. Het zou kunnen gaan 
om een meteoriet die insloeg op Belgische bodem, en waarvan hier en daar 
naar stukjes werden gezocht. Het is een klein grijs stukje dat nu voor onderzoek 
in aanmerking kwam, maar waarvan we het resultaat nog niet kennen. (D.D.)

KOOP    LOKAAL
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Alle electro,
groot en klein !

Groenstraat 76 – 9041 Oostakker
Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Vlak voor het ter perse gaan vernamen we nog 
dat er op maandag 15 februari, kort voor mid-
dernacht, een inbraak plaats vond in de Coolblue 
vestiging aan de Antwerpsesteenweg in Sint-
Amandsberg. Nadat het alarm afging sloegen de 
(Roemeense) daders op de vlucht. Eén van hen, 
liep richting spoorweg. Bij het overstreken werd 
hij gegrepen door een trein en hij kwam daarbij 
op de Antwerpsesteenweg terecht. Hij overleefde 
het niet. De politie kon een tweede dader aanhou-
den. Een derde verdachte kon ontkomen. De poli-
tie is op zoek naar hem.

Inbreker gevat door trein

Positief gedacht! 
‘Onmogelijkheid is geen feit maar een mening’

(Mohammed Ali)

info@zinloosgeweld.net

Beste lezers,

In de brievenbussen waarop een sticker 
gekleefd is met vermelding ‘geen 
reclamedrukwerk’ / ‘geen reclamefolders’, 
mogen wij wettelijk geen boekje bussen. 
Indien je zo 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 brievenbus kleven, 
zodat onze uitdragers weten dat ze daar 
wél een boekje mogen steken. Redactie.
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT
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De Groenstraat - tussen vooral de Krijte- 
straat en de Antwerpsesteenweg - heeft al 
langer een bedenkelijke reputatie op het 
vlak van zwaar vervoer, druk verkeer, on-
aangepaste snelheden en onaangepaste 
infrastructuur. Door de aanleg van het ver-
keerscomplex Schansakker én de afsluiting 
van de brug over de R4, is het verkeer van 
en naar Volvo Trucks er intussen helemaal 
omgeleid. Anderzijds is op de vroegere site 
van takelbedrijf Lybaert een loodsencom-
plex uitgebouwd waar tot zo’n twintig 

bedrijfjes hun - vooral logistieke - noden 
mee invullen. Door coronatijden draaien 
de activiteiten er een stuk op een lager 
pitje. Eens de economie volop herneemt, is 
allicht ook het transportverkeer helemaal 
terug. Tegen het kmo-bedrijventerrein 
rees destijds (schaars) protest door een 
aantal buurtbewoners.
Een recent ongeval zette de omgeving - 
ter hoogte van de Emillie Schatteman-, 
de Louise Derachestraat en de brug - ab-
rupt in de kijker. Een 10-jarige scholier, 

Groenstraat kan al langer veiliger…
Op het vlak van (oversteek)infrastructuur kan de Groenstraat - ook aan de 
bushalte en de woonwijk ter hoogte van de afgesloten brug naar Volvo Trucks - 
best wat veiliger. Een recent ongeval waarbij een scholier betrokken was, zette 
de problematiek abrupt en nadrukkelijker in de kijker. Ook aan het kruispunt 
Krijtestraat-Hollenaarstraat leeft al jaren de vraag naar een beschermend 
zebrapad…
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Word ik je
administratieve partner op maat?

Je doet je administratie zelf…
Maar dat ligt je niet.  

Het eist te veel van je kostbare tijd op.  
 

Geen nood!
Jouw administratie is bij mij in goede handen. 

Waar en wanneer je mijn hulp nodig hebt.
Ook tijdelijk. 

• Vriendelijke en eerlijke freelancer 
• Open en snelle communicatie  
• Nauwkeurig, tactvol, stipt en discreet

Jij krijgt meer tijd om te doen wat je graag doet.  
Ik ben blij om je te kunnen helpen. 

Neem nu contact op met
Myriam De Reu 

Jarenlange boekhoudkundige ervaring
0475 54 89 90 (Destelbergen)

myriamdereu@gmail.com

die van de bus stapte, werd 
er bij het oversteken gegre-
pen door een bestelwagen en 
een stuk meegesleurd. Ach-
teraf gezien, gelukkig meer 
schrik dan onoverkomelijk 
erg. Het kwaad was evenwel 
geschied en de omwonenden 
lieten van zich horen. Niet in 
het minst omdat die locatie 
- ondanks vroegere verzuch-
tingen - nog altijd verstoken 
bleef van enig zebrapad. De 
tamtam op de sociale media 
deed zijn werk. In sneltempo 
kwamen er inderdaad  be-
schermlijnen die de over-
steekplaats aangeeft en visualiseert. Ook al 
zijn die vandaag al even snel weer wat afge-
sleten en al minder duidelijk en opvallend, 
leert ons recent plaatsbezoek. Ook aan het 
kruispunt Hollenaarstraat-Krijtestraat is 
er al jaren vraag naar een extra zebrapad. 
Vooral bedoeld voor kuierende wandelaars, 
schoolgaand volk van EDUGO én klanten 
van café De Hoeve. Al is dat door de hygië-

nische maatregelen nog altijd gesloten.
Nog een opmerking in de marge. In het kader 
van het Gents vervoersplan wil De Lijn vanaf 1 
januari 2022, de lijn 38 herzien en de betrok-
ken halte ‘Louise Derachestraat’ - en ook die 
van ‘Wildebrake’ - afschaffen.
U leest er elders in dit boekje uitgebreid 
over…

Eric VAN LAECKE

Boerenmarkt
“De Toekomst”

Elke zaterdag
van 9u tot 12u

Pleintje: hoek van

Halvemaanstraat/Spijkstraat

Rechtstreekse verkoop

van producent naar

consument

aan eerlijke prijzen !
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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

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

Imke Vervaet loopt 2 records
Imke Vervaet uit Destelbergen is vroeg in vorm want ze lukte op de recente indoormaating 
in Gent twee persoonlije records. Het eerste kwam er op de 60 m. waarbij ze hoopte eens 
onder de 7”50 te lopen en dat lukte flink met 7”42. In de 400 m. die ze al in jaren niet meer 
had gelopen zette ze later 53”71 neer, opnieuw een persoonlijk record. Imke had in die proef 
meteen de leiding genomen en kwam als 200 m.-loopster heel snel door. Onze inwoonster zit 
duidelijk op schema om haar ambities voor de O.S. in Tokio kracht bij te zetten. (D.D.)
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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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Foto: Dirk De Bourderé

DAMES- HEREN – KINDEREN met coronakapsel…

We mogen je eindelijk
Coronaproef verwelkomen in het kapsalon!

U kan een afspraak vastleggen via de online agenda op 
onze website www.haarstudiomuis.be

Ulrike en Kimberley

Haarstudio Muis,
dé familiekapper 

Antwerpsesteenweg 278 
9040 Sint-Amandsberg
09/229.24.25

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

Eline Berings: pech op indoormeeting Gent
Onze hordenloopster Eline Berings zit nog steeds op schema voor het EK (in Polen) 
en de Olympische Spelen (Tokio), haar droom. Deelnemen aan het WK atletiek heeft 
ze wel al opgeborgen want de 34-jarige loopster zal er in 2023 zeker niet meer bij 
zijn. Op de jongste indoormeeting in Gent raakte met haar been en voet een horde, 
waardoor ze gekwetst moest opgeven. Dat zette wel een domper op haar ambities 
om een snelle tijd neer te zetten. In de voorgaande wedstrijden liet ze wel al knappe 
prestaties zien die het beste lieten verhopen. (D.D.)
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M

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

Gratis
prijsofferte

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS

Specialist

IS DANSEN IETS VOOR JOU ? 
 

Beginner die wil komen proeven,  
of gevorderde die het dansen heel hard mist... 

 
Wij informeren via dit kanaal én via onze website over onze cursussen 

www.polariteit.be 
 

Polariteit staat voor dansen in een ongedwongen en rustige sfeer. 
Wij willen een oase van rust zijn in deze turbulente wereld.

info@polariteit.be
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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 Verkeer 
(AWV) zette vorig maand een punt achter 
de aanleg van een nieuwe oversteekplaats 
aan de August Van Geerstraat (Potuit). 
Dat verliep volledig in lijn met de voorop-
gestelde - verlate - planning. Het verkeer 
loopt er voortaan weer in beide richtingen 
volgens het vroegere ‘normaal’. Omrijden 
richting Lochristi via de Victor Braeckman-

laan hoeft dus niet meer. De verkeersaf-
wikkeling verloopt er weer vlot en zonder 
veel oponthoud. Alleen bij schoolse spits-
uren is het wat extra uitkijken. Voor het 
fietsend (school)volkje is het aangelegde 
oversteekeiland midden op de Antwerp-
sesteenweg (N70a) dan weer een veilige-
re omkadering om ‘de brug’ te maken….

Eric VAN LAECKE       

Afgewerkt volgens (bijgestuurde) planning….
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Dat waren duidelijk high societymo-
menten. Oudere inwoners zullen zich 
nog herinneren, dat waar nu de woon-
wijk Westveld ligt, zowat tussen de 
Schuurstraat en de Vinkenlaan het 
koersplein lag. Een hippodroom dus. 
Op de plaats waar nu de bib Westveld 
ligt en dat speelpleintje aan de Hei-
veldstraat. In de volksmond sprak men 
met enige overdrijving van het Vlaam-
se Ascot* (*Berkshire, Engelse renbaan 
met de high society). Op regelmatige 
basis werden er al van eind de jaren 

Ruim 100 jaar geleden waren er nog
volop paardenkoersen in Sint-Amandsberg
Niet dat we nu iets nieuws gaan vertellen, maar ruim een eeuw 
geleden (en zelfs nog vroeger) was Sint-Amandsberg gekend als 
een gemeente waar paardenkoersen plaatsvonden.

1800 hippodroomwedstrijden georga-
niseerd. In 1885 werd daarvoor grond 
ter beschikking gesteld door ridder 
Amédée de Schoutheete de Tervarent. 
Dat is geschiedenis die al enkele keren 
geschreven is door o.m. wijlen Roger 
Poelman (heemkring De Oost-Oud-
burg), maar ook door Danny Mattens 
en Luc Devriese van Gentsche Tyding-
hen. Wij werden recent door Jan Mon-
profit in het bezit gesteld van enkele 
unieke beelden die bewijs leveren van 
die ‘courses hippique’, ‘courses sulky’  

Enkele beelden van de paardenkoersen in 
Sint-Amandsberg met de high society op 
de tribune en rondom het terrein, vaak uit 
Destelbergen. (Repro D.D.)
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DAKGOOT LEKT ?
FRANK KOMT DIRECT !

of ‘courses au trot’  zoals dat toen ge-
noemd werd, want alles was wel dege-
lijk in het Frans. Naar de wedstrijden 
kwamen, zoals dat in het Engelse Ascot 
ook het geval was, mooi opgesmuk-
te dames en heren, zeg maar de ‘high 
society’ van de Vlaamse burgerij zo-

als we die nu nog 
kennen op Ware-
gem Koerse. Op 
de paardenrennen 
in Sint-Amands-
berg ook vooral 
de ‘katoenbaron-
nen’ uit het nabu-
rige Destelbergen. 
Het was niet in 
Sint-Amandsberg 
dat veel kastelen 
stonden, die wa-
ren vooral in De-
stelbergen en 
Heusden aanwe-
zig. Topwedstrij-

den werden toen vaak gereden in de 
periode die we kennen als de ‘Gent-
se Feesten’, de julimaand dus. Voor de 
kasteelheren van toen was dat hun ver-
maak.
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Het koersplein moest in 1912 plaats 
ruimen voor de bouw van een boerde-
rij, waardoor de paardenkoersen ver-
huisden naar de andere zijde van de 
Heiveldstraat, waar nu twee apparte-
mentsgebouwen staan van de Volks-
haard. In die buurt verwijzen enkele 
namen nog naar de paardenkoersen 
van toen: de Hippodroomlaan, Dra-
verstraat, Sulkystraat en uiteraard de 
Koerspleinstraat die aansluit op de Ad-
miraalstraat. Maar uiteindelijk werd 
het in 1930 toch de zwanenzang van 
de paardensport en was het definitief 
afgelopen. Eén keer werden er nog 
zogenaamde paardenrennen georga-
niseerd, en dat was naar aanleiding 
van het eeuwfeest van Sint-Amands-
berg in 1972. We herinneren ons dat 
rijkswachtkapitein Sintobin(†) die in 
de buurt woonde, voor ruiters van de 
rijkswacht zorgde. Niet alleen in Sint-

Amandsberg waren er dus paarden-
koersen, voordien was dat ook al het 
geval in Sint-Denijs-Westrem en rond 
1900 ook in Gentbrugge. In die peri-
ode waren nog veel meer open vlak-
ten, dat is nu allemaal volgebouwd. In 
1955 werd met de bouw van de socia-
le woonwijk gestart, in 1957 werd het 
Westveld de H. Kruisparochie, en kwam 
er een kerk. Nu krijgt die kerk al een 
andere bestemming en werden veel 
sociale woningen gerenoveerd. Ooit 
liep door wat nu het Westveld is ook 
nog de spoorlijn Gent naar Antwerpen, 
maar die werd in 1911 verplaatst naar 
waar die nu nog ligt in een ruime boog 
via Oostakker naar Gent-Dampoort. 
Maar ook dat is allemaal geschiedenis. 
– (D.D.)
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De politie staat op de bres om de hygiënische 
maatregelen met veel inlevingsvermogen 
te doen naleven. De ambulancediensten en 
de brandweer zijn dan weer de aangewe-
zen hulplijn om bij storm en ontij het ver-
schil te maken. Een woordje van dank aan 
hun adres is vandaag essentiëler dan ooit. 
Dat doorkruiste spontaan onze geest bij de 
felle brand bij staalreus ArcelorMittal begin 
deze maand. Al is het geluid van alarmsire-
nes in de kanaalregio vertrouwde en da-
gelijkse kost. In de cokesfabriek stond een 
vulmachine in brand. De bedrijfsbrandweer 
kreeg het incident moeilijk onder contro-

Ook brandweerman is essentieel beroep
Ook in corona- en vaccinatietijden is de discussie rond essentiële 
beroepen nooit weg.

le en de korpsen van Zelzate, Assenede en 
Lochristi sprongen bij. De vuurzee was on-
gemeen hevig. De hulpdiensten bewezen 
nog maar eens hun nut. De leidingen wer-
den met veel bluswater afgekoeld en het 
affakkelingssysteem deed zijn werk. Het 
is een veiligheidsmechanisme waarbij vrij-
gekomen gassen via schoorstenen worden 
verbrand. Met grote steekvlammen tot ge-
volg. Spektakel verzekerd, maar eind goed, 
alweer al goed…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto: Dirk DE BOURDERE
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De noodkreet van jonge-
ren die lijden onder de 
coronacrisis klinkt steeds 
luider. Om daar een ant-
woord op te bieden ont-
wikkelde gameWise vzw, 
Gents ontwikkelaar van 
educatieve stadsspelen, de 
online serious game Lock-
down Minds™. Het spel 
ondersteunt jongeren in 
het vinden van mentale 
stabiliteit en leidt hen naar 
de juiste hulpverlening. 
 

Motiverende games
Tijdens het spel worden jongeren gecon-
fronteerd met verschillende psychologische 
thema’s zoals agressie, isolatie, angst, don-
kere gedachten en sexting. Al spelend le-
ren ze hoe ze veerkrachtig kunnen omgaan 
met moeilijke momenten en vinden ze de 
weg naar online hulpverlening.  Voor jon-
geren die zelf weinig problemen ervaren, 
is de game even nuttig, zij krijgen immers 
handvaten aangereikt om andere jongeren 

Online game helpt jongeren omgaan met moeilijke momenten

Lockdown MindsTM: dit spel helpt om beter 
advies te geven aan vrienden met problemen

te steunen. Met dit spel levert de vzw een 
bijdrage aan het online aanbod voor jeugd-
werk en onderwijs op een manier die jonge-
ren echt aanspreekt.
“Door moeilijke onderwerpen aan te bren-
gen via een game verlagen we de drempel 
om te praten over dingen waar vaak nog een 
groot taboe op rust”, vertelt Bram Allegaert, 
directeur van de vzw.

Het spel
Spelers kruipen in de rol van de nieuweling 
in een huis waar al 6 andere jongeren wo-
nen, net op het moment dat er een nationale 
lockdown ingaat. Aan de hand van gesprek-
ken en minigames leren ze hun huisgenoten 
beter kennen en ondersteunen ze hen bij 
kleine en minder kleine problemen.
Lockdown Minds™ werd ontwikkeld in co-
creatie met jongeren, experten, jeugdwer-
kers en leerkrachten.

Wie wil spelen kan surfen naar
gamewise.io/online.
Vanaf februari zal Lockdown Minds™ ook 
te downloaden zijn in de Google Play Store.
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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

Als alles naar wens verloopt dan heeft Su-
zanna Braekeleirs (87) uit Destelbergen begin 
maart een zevende viergeslacht kunnen ver-
welkomen in de familie. Een viergeslacht is 
al speciaal, zeven keer een vrouwelijk vierge-
slacht is pas echt uniek. Dus Suzanna mag fier 
zijn als overgrootmoeder. In pre-coronatijden 
kwamen enkele van de zes viergeslachten al 
eens samen en daar hebben we nog een foto 
van. Maar van zeven? Dat zal dus na corona 
moeten denken we, want zoveel bubbels sa-
men dat is voorlopig nog niet toegestaan. 
Niettemin het is een unieke belevenis voor 
Suzanna Braekeleirs. In haar familie wordt ze 
‘Beppe’ genoemd, dat is Fries voor oma. Ze woont in Destelbergen. Beppe of Suzanna zoals 
je wil, heeft drie dochters: Lut, Bea en Katrien Schepens. Lut heeft een dochter met Mona 
Clauwaert en kleindochter Lola Willems. Bea heeft dan weer drie dochters: Heidi, Erika en 
Marijke De Coninck. Heidi is mama van Lotte Debock. Erika, nog zwanger op de foto, heeft 
intussen dochtertje Ellie Verhelst en ze verwacht voor begin maart opnieuw een dochtertje. 
Marijke, niet op de foto, heeft een dochtertje Ellis Vandendriessche. Tina Hamelinck is de 
dochter van Katrien en zij heeft twee meisjes, Zita en Emilia Diericx. Dat maakt (bijna) zeven 
viergeslachten. En dat zevende is voor begin maart. Leuk hé? – (D.D.) 

Zevende viergeslacht
op komst voor Suzanna…
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

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

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

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

en krijg een gratis welkomstbox

Adv. WELLOPET 140x105mm..indd   1 8/01/2021   15:59
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exclusief verkrijgbaar bijSleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 
T. 09 355 98 01
Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

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

 Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak

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

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

3 t.e.m. 18 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

JOHAN,
Ergosleep® slaper sinds 2018

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

3 t.e.m. 18 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

DANA,
Ergosleep® slaper sinds 2018

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


