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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 24 mei en 3 juni. Teksten moeten binnen zijn 13 mei. 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.

Mei 2021
maandelijkse uitgave

Druk:

Aanbod dranken Goossens - zie blz. 9

Sint-Baafskouterstraat 109
9040 Sint-Amandsberg

09 228 228 2 / 0487 467 826
dimi.shaw@gmail.com    hairservicedimitri.be

Tarief in het salon :
Wassen + snit : 19 euro

Wassen, snit en brushing : 30 euro
Aan huis:   +6 euro

Hair Service Dimitri
Aan huis en in salon

Dames & Heren & Kinderen

Enkel op afspraak !
Zondag en maandag gesloten

AXEL
LENAERTS
makelaars

Axel Lenaerts Makelaars

Destelbergen

Destelbergen@axellenaerts.be

T. 09-219 08 77 

Te koop:

Instapklare villa in het dorp van 
Destelbergen

Instapklare villa in landelijke stijl met onderhoudsvriendelijke 
tuin op een perceel van +-900 m². De woning is gelegen in 
het dorp van Destelbergen en beschikt over 5 slaapkamers 

waarvan 2 op de benedenverdieping (ook geschikt als 
bureauruimtes voor een professionele activiteit). De woning 

is volledig onderkelderd met inpandige garage.

E-peil: 240 kWh/m²  - Vraagprijs: 660.000 euro
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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.:

4 Winnaar ‘1 jaar gratis’ woont in St.-Amandsberg

7 Alweer geen officiële Bergenkruis

10 Daar is de zeppelin terug

14 Thailand ‘op den berg’

18 Onjuiste verkeerssituatie

20 Bernadettewijk verdwijnt zeker

22 Dries Morel krijgt nu ook pad

24 Vervolg saga behoud bushaltes

30 Overdekte fietsenstalling station Dampoort

32 Graffiti naast Gentbrugge-brug

34 Kan technologie Covid bestrijden ?

36 Zwerfvuilactie in Sint-Amandsberg

42 Even voorstellen: ‘De Werf’

44 Facebookchallenge kappers

48 Dubbelrichtingsfietspad Motorstraat

54 Kring Westveld in lockdowntijden

56 Volleybal: Caruur Gent bijna compleet

60 Floraliën Gent verrast met groene zesdaagse

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

Jan Callebert
Verantw. 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

Ulrika Buyle
vrijwillig medewerkerJeroen 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.
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Ulrika Buyle
vrijwillig medewerker 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

ZEG HET MET BLOEMEN
in een kaartje

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

geschreven!

ONTBIJT
VOOR ELKE GELEGENHEID

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

lokale extraatjes en uiteraard de lekkerste 
chocolades.

Info: www.dekorf.be

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

BESTEL TIJDIG HET 
MOEDERDAG ONTBIJT

Een echt verwenontbijt met tal van 
verwennerijen om alle mama’s te 

verwennen op een bijzondere manier 
en met leuke verrassingen om er een 

onvergetelijke dag van te maken.

Alle info zie www.dekorf.be

DE ENIGE, ECHTE, FLORALE,
SINT-AMANDSBERGSE GIN
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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.

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Robin De Clercq, 25 jaar, geboren in Lo-
christi maar 1,5 jaar geleden in Sint-
Amandsberg komen wonen, won net 
geen 69.000 euro. Zelf genoot hij van 
deze finale-uitzending en kon het mo-
ment suprême al een aantal keer op-
nieuw bekijken, herbeleven en “het 
blijft geweldig”, vindt hij. Een spannen-
de maar vooral stressvolle finale. Nog 
steeds staat Robin versteld hoe stress 
je antwoorden kan beïnvloeden en je 
“domme dingen” zegt. 
Hij moest ook alles nog 7 maand geheim-
houden. In augustus werd hij gebeld dat 

Winnaar ‘1 jaar gratis’
woont in Sint-Amandsberg
Donderdagavond 8 april 2021 
konden we met spanning volgen 
hoe een bewoner uit onze 
gemeente in het TV-programma 
‘één jaar gratis” (op Eén) het netto 
jaarloon van de meest verdienende 
deelnemer won. We hadden een 
gesprek met de winnaar.

TE KOOP 
Grasmachine (elektr. 1600 
watt), maaibreedte 42 cm. 
Vraagprijs: 55 euro. Info: 
gsm 0479-855979 of mail:
willydepauw4@gmail.com. 

TE KOOP
Partytent slechts 1 maal gebruikt met vensters 
afmetingen 9m op 3m hoogte 2,5m.
Vraagprijs 75 euro. GSM 0499/763900

GRATIS AF TE HALEN
Dressoir: L.: 2,75 m/ D.: 
0,48m/ H.: 0,82 m; Kast: Br.: 
1,23m/ D.: 0,43 m/ H.: 1,34 m; 
5-deurs kleerkast: H.:2,25 m/ 
L.: 2,60 m/ D.: 0,61m. Wel zelf 
demonteren en afhalen.
Info: 0477-75 21 31

TE KOOP
Zitje voor kleuter met speeltjes die 
geluiden maken (inclusief batterijen) 
werkt perfect !! Zo goed als nieuw ! 
Vraagprijs 20 euro (nieuw= 70 euro). 
Info: 0477-253634

TE KOOP
Wasmachine Whirlpool 6kg fresh care  
1400 TA, gekocht 12/9/20, nooit gebruikt, 
kostprijs 360 euro, gevraagd 300 euro,  zelf 
afhalen na afspraak: Einde Were 13, bus 203.
GSM 0499-723635

TE KOOP
Vitrinekast + lage kast, 3 antieke lavabokastjes 
met spiegel, lades en marmeren blad per stuk
60 euro. Jeugdslaapkamer Lifetime bed
+ 2 kasten 300 euro, hoekzetel in leder
1000 euro (als nieuw).
Info: annemie.dombrecht@hotmail.com
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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   08:51hij mocht deelnemen, de opnames 
gebeurden de eerste 2 weekends 
van september onder strenge co-
ronaregels. Hij mocht tot januari 
niemand vertellen dat hij deelnam 
en dat hij won moest al zeker ver-
zwegen worden. De opname van 
de finale uitzending had plaats op 
zondag 13/09/2020 en dan moet je 
de volgende dag gaan werken als-
of er niets aan de hand is, niet sim-
pel. Maar al bij al vond Robin het 
een leuke ervaring om zo’n tv-pro-
gramma eens van de andere kant 
mee te maken.
Wat gaat Robin met de centen 
doen? Eerst kocht hij rolschaatsen (om-
dat hij die al altijd wou), hij gaat de goede 
doelen van enkele medekandidaten steu-
nen en een weekend met alle kandidaten 
van dit seizoen organiseren zodra Coro-
na dit toelaat. Met wat overblijft, wil hij 
investeren in de aankoop van een eigen 
woonst in Gent. Hij woont nu al even in 
onze gemeente en vindt het hier tof! Mo-
gen we hem dan nu ook eventjes “de Be-
yonce van Sint-Amandsberg” noemen?

Hij kreeg vooral positieve berichten na 
zijn winst, maar ook negatieve commen-
taren bleven niet uit. Dat verwachtte Ro-
bin wel, maar als je ze leest komt het toch 
efkes binnen. 
Nu, geniet in elk geval van je centjes Ro-
bin, je was een spontane en leuke kandi-
daat dit seizoen.

Tekst: Ulrike Buyle
Foto: Dirk De Bourderé
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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 MEI bij ons 
binnen zijn.

Wedstrijd Wegwijs
Ivonna Nevejanstraat 30 - 9041 Oostakker

Win een waardebon van 100 euro geschonken
door Lin’s Lingerie Heusden

We vroegen aan onze lezers:

Hoe vaak sta jij op de weegschaal?

A. Dagelijks
B. één keer per week
C. één keer per maand     

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. Merkel 38%
B. Macron 22%
C. Rutte 40%

Er waren 179 deelnemers.

Winnaar werd Bert Willems, 
Paviljoen-weg, Sint-Amandsberg 
(38, 22, 40). Zijn vader kwam de 
waardebon afhalen bij Hof van 
Heusden. Proficiat!

Wonnen ook waardebonnen: 
Kris Tollens, M.-L. Berteloot, Ward Debruycker, 
Melissa Bracke, Anita Dewitte, Jessica Raemdonck, 
Patrick Vermeiren, Nadine D’Haenens. Proficiat 
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“Gezien de cijfers van vandaag 
en vooruitziend naar 13 Mei, 
zal een samenscholing van 
veel mensen nog steeds niet 
mogelijk zijn denk ik”, zegt 
Vertriest. “Wat we wel als mo-
gelijkheid zien is dat mensen 
heel de dag een bezoek kun-
nen brengen aan het domein 
om te bidden en/of een kaars aan te ste-
ken. Wij zullen een steward/permanentie 
die dag regelen met ons comité  (vzw P.W.) 
en werken volgens de coronaregels. Wij 
kunnen ook een oproep doen om te done-
ren op rek.nr van de vzw P.W. van de pa-
rochie O.L.Vrouw ter Sneeuw  BE79 8901 
4402 5833 zoals vorig jaar in laatste instan-
tie nog gedaan is, om te steunen of om 
een kaars te branden”. 
We hadden hier ook graag een bijdrage 
gemaakt over het feit dat het oudst ge-
vonden document, dat verwijst naar het 
bestaan van het bedevaartsoord Bergen-
kruis, dit jaar precies 200 jaar oud is (nl. 6 
augustus 1821). Dat vroegste authentieke 
document werd door Frans Bruyneel (oud-
gemeentesecretaris van Sint-Amandsberg) 
ooit gevonden in het archief van de pasto-
rie in Destelbergen. Het gaat om een brief 
over een zitting van de Gedeputeerde Sta-
ten om tot een uitspraak te komen betref-
fende een geschil rond een offerblok. Op 
de achterkant van de brief staat duidelijk 
“Blok van Bergen Kruys”. Het was duide-

Oudste document dat verwijst naar bedevaartsplaats is 200 jaar oud…

Geen officiële viering op Hemelvaart aan Bergenkruis

Ofschoon het in augustus vermoedelijk zeker 200 jaar geleden is dat 
Bergenkruis als bedevaartsoord bekend raakte, zal er ook dit jaar op 
Hemelvaartdag geen “Bergenkruisdag” plaatsvinden. Dat wil zeggen 
geen drie heilige missen of officiële vieringen. We hebben de info van 
verantwoordelijke André Vertriest die namens de vzw Parochiale Werken 
en in overleg met de 
parochie en de gemeente, 
in samenspraak beslist 
heeft dat er geen vieringen 
zullen plaatsvinden. Ook de 
“kleine kermis” die daaraan 
meestal verbonden is, 
zal dus net als vorig jaar 
opnieuw niet plaatsvinden. 

lijk dat het toen ging om een offerblok 
waarvan het bestaand geschil in het Rijks-
archief lag, genaamd ‘Hollands Fonds’ en 
dat toen aan een volledig nieuwe inventa-
risatie toe was.
We gaan op de geschiedenis niet meer 
terugkeren, want het staat vast dat Ber-
genkruis dus minstens 200 jaar oud is, 
daarvoor kan je best de boeken lezen van 
de heemkring Oost-Oudburg, of “Het ver-
haal van Bergenkruis” en zelfs het “Ge-
denkboek van de parochie” uit 1984, 
allemaal te vinden in de bib of in DSMG 
in het Groot-Begijnhof. Om dat zelf nog 
te vinden daarvoor moesten we niet lang 
zoeken, want ook wij hebben heel wat 
documentatie en eigen artikels die gelinkt 
zijn aan Bergenkruis. We hebben over Ber-
genkruis  al zeker zo’n dertig artikels ge-
schreven, met vooral telkens verwijzingen 
naar de heemkundigen dr. Maurits Gys-
seling en Roger Poelman die echt diep-
gaand onderzoek deden, en ook dus naar 
wijlen gemeentesecretaris Frans Bruyneel 
van Sint-Amandsberg die één van de laat-

Vorige week gingen we nog even ter plaatse 
voor een foto van Bergenkruis. (D.D.)
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ste belangrijke bijdragen schreef voor een 
Jaarboek van de Oost-Oudburg. 
Destelbergenaars en inwoners van Sint-
Amandsberg zijn echt verweven met Ber-
genkruis we moeten dus niet nodeloos in 
herhaling vallen, want bij een rondgang in 
het bedevaartsoord kan je ook veel opste-
ken over het ontstaan, de stichters en de 
geldschieters. “Het bedevaartsoord wordt 
altijd netjes onderhouden en dat kan ook 
alleen via de giften die men ontvangt. De 

traditie wil ook dat heel wat 
mensen een kaars (1euro nu) 
komen aansteken en/of een 
gift overmaken.  Religie zit 
in ons, en mensen van over-
al hebben zoveel verschillen-
de intenties bij het branden 
van die kaars, vaak een licht-
puntje in het leven voor ie-
der van ons. Men kan er ook 
verschillende teksten lezen, 
geschreven door mensen van 
bij ons, o.a. al de dorpsdich-
ters hebben er teksten een 
plaats gegeven, ter overwe-

ging in de stilte van de prachtige bosrij-
ke natuur die dan in volle lentetooi staat,” 
weet André Vertriest.

Het is dus niet omdat er geen officiële ac-
tiviteiten zijn op Hemelvaartdag (13 mei) 
dat je er niet eens kan komen wandelen 
ook in de dagen vooraf en nadien. Bedoe-
ling is dat de massa vermeden kan wor-
den. De bedevaartsplaats is immers altijd 
bereikbaar. – (D.D.)

van 17/4/2021 tot 31/05/2020 

Les Journées Vignoble Deroose 
& 

Nijverheidskaai 39 
9040 Sint-Amandsberg 

info@lesvignes.be 
09/2291393 - 0474/674956 

WIJNHANDEL LES VIGNES Open op donder- & vrijdag : 

Van 10.00 tot 17.00 

Van 14.00 tot 18.00 
Op zaterdag : 

koop  12 flessen 
 Betaal er 10 

met dit “apart” domein  (alleen of in je bubbel) 
Er is elke VRIJ- & ZATERDAG  een gedetailleerde kennismaking mogelijk  

NIEUWE JAARGANGEN 

unieke éénmalige 
Promo 
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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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De Britse piloot Reginald Warneford kreeg 
na WO I in Sint-Amandsberg zijn eigen 
straatnaam, die evolueerde van Warne-
fordstraat naar Mertensstraat tijdens WO 
II tot Reginald Warnefordstraat na de fu-
sie met de stad Gent.

Het stadsbestuur van Gent besliste on-
langs om de aftakkingen van het nieuwe 
fiets- en wandelpad aan de Sint-Bernadet-
testraat richting de school Het Tandwiel 
en richting het Ombeekhof de naam te ge-
ven van Odile Maespad en Marie Jeanne 
Coolsenpad.

Odile Maes, naar wie het eerste pad wordt 
vernoemd, was een 9-jarige meisje dat om 
het leven kwam toen een groot brokstuk 
van de exploderende zeppelin afbrak en in-
sloeg op het huis van begijn Sidonie Maes. 
Odile Maes (°Couillet 29 januari 1906) was 
het dochtertje van Leopold Maes en Emma 

Daar is de zeppelin terug!
Het verhaal van de Duitse zeppelin LZ 37, die in de nacht van 6 op 7 
juni 1915 door de Britse piloot Reginald Warneford boven Gent werd 
aangevallen en in Sint-Amandsberg op het plein tussen het gemeentehuis 
en de Sint-Amanduskerk neerstortte werd in dit tijdschrift in 2015 reeds 
uitvoerig behandeld.

De Veirman. Het gezin waarvan de moe-
der was overleden en de vader soldaat was 
aan de IJzer had een groot aantal kinde-
ren. Die werden tijdens de oorlog verdeeld 
over de familie, waardoor Odile en haar 
oudere zus Pelargie gelogeerd werden bij 
tante begijn. Gezien tante slechts over een 
half begijnenhuis beschikte kon enkel Odi-
le bij haar, in hetzelfde bed, overnachten 
en ging de oudere zus Pelargie bij een an-
dere begijn overnachten. Toen het wrak-
stuk van de zeppelin door het dak sloeg 
kwam het in de slaapkamer in het bed te-
recht. Odile was op slag dood en tante be-
gijn werd slechts lichtgewond. Gezien zus 
Pelargie ergens anders sliep overleefde zij 
het ongeluk. De uitvaartdienst van Odile 
had plaats op 9 juni 1915 in de begijnhof-
kerk en ze werd begraven op het Cam-
po Santo. Gezien het hier maar over een 
vijfjarige concessie ging is haar graf reeds 
lang verdwenen. Haar doodsprentje dat in 
een Nederlandse en een Franse versie be-
staat vermeldt: ‘De duurbare Odile sliep 
den zachten slaap der onschuldigen, toen 
ze plotseling door een wreed moordtuig 
van uit de Lucht werd getroffen’.  

Het tweede pad krijgt de naam van zus-
ter Elisa van de orde van de Zusters On-
ze-Lieve-Vrouw Visitatie. Ze woonde in 
het klooster aan de huidige Visitatiestraat. 
Toen de brandende zeppelin in twee brak 
boven het kerkplein kwam het achterste 
gedeelte tussen de kerk en het gemeen-
tehuis terecht zonder schade aan te rich-
ten aan beide gebouwen. De brandende 
voorkant stortte neer op de slaapzaal van 
de zusters en zette die in brand. Op zuster 
Elisa na, die in de vlammenzee omkwam, 
konden alle zusters zich in veiligheid stel-
len. Daarbij werd echter toch nog één zus-
ter zwaar gewond, maar zij overleefde 
de ramp nog jaren getekend door zware 
brandwonden aan het aangezicht en de 
handen.

Odile Maes.
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Zuster Elisa was de kloosternaam voor de 
32-jarige Marie Jeanne Coolsen uit Bosch-
voorde (Nederland). Haar uitvaartdienst 
werd in alle vroegte om 8 uur in de och-
tend van 8 juni 1915 gehouden en verzorgd 
in de kapel van het klooster door de direc-
teur van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw-
Visitatie, kanunnik Vercruysse de Solart. De 
kist werd binnengebracht omringd door 
zusters die brandende kaarsen droegen. Na 
de dienst werd ze naar het Campo Santo 
gedragen door zes zusters en in het gezel-
schap van de leerlingen van de middelbare 
school van de Visitatie.

De Aide-de-camp van de Duitse bevelheb-
ber kwam na de dienst moeder-overste de 
deelneming van de Duitse overheid aan-
bieden en legde een bloemenkrans neer op 
het graf. De zuster werd oorspronkelijk be-
graven in de sectie J en later bijgezet in de 
gemeenschappelijke kelder van de Zusters 
van de Visitatie op de begraafplaats van 
Sint-Amandsberg (Sectie D148) met  eeu-
wigdurigen grondafstand.  Deze grafkelder 
bestaat niet meer. Plannen van het kerkkof 
bij de uitbreiding van de Sint-Amanduskerk 
vanaf 1929 tonen aan dat deze kelder bij 
de uitbreiding van de Sint-Amanduskerk 
verdween.

Door de huidige beslissing van het gemeen-
tebestuur van de stad Gent worden beide 
oorlogsslachtoffers 106 jaar na datum als-
nog geëerd. Dit is niet onbelangrijk om-
dat zij beiden niet vermeld worden op het 
oorlogsmonument voor de slachtoffers van 
WO I, dat zich voor het oud-gemeente-
huis van Sint-Amandsberg bevindt. De re-
den voor het niet vermelden is dat ze op 
het moment van hun overlijden niet in Sint-
Amandsberg waren gedomicilieerd. De om-
gekomen Duitse bemanningsleden kregen 
van de Duitse bezetter een monumentaal 

monument op de Gentse Westerbegraaf-
plaats, waar ze aanvankelijk werden begra-
ven. Op twee na, die er nu nog liggen aan 
de voet van het monument, werden ze later 
overgebracht naar de Duitse begraafplaats 
in Vladslo. Reginald Warneford, die een 
tiental dagen later bij een vliegtuigongeval 
omkwam, werd zoals reeds vermeld geëerd 
met een straatnaam in Sint-Amandsberg.

Frederik Vanderstraeten
Documentatiecentrum voor
Streekgeschiedenis Sint-Amandsberg
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg

Pelargie Maes (l.), Sidonie 
Maes (m.) en Odile Maes (r.).

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
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In 2018 besloot Jens door omstandigheden 
om te stoppen met wedstrijd vechten en 
zijn droom achterna te gaan, namelijk het 
oprichten van een eigen club. Samen met 
broer Diego De Leu, Patrick Van Acker en 
schoonbroer Nikolaj Teerlinck, allen jaren-

Thailand ‘op den berg’
Sinds begin april is er een thai-kickboksclub gevestigd in het buurthuis in 
de Spijkstraat. Team Mahanakhon is een Muaythaiclub die in 2018 werd 
opgericht door Jens De Leu. Jens heeft jarenlange ervaring in verschillende 
disciplines van de gevechtssport, zowel op recreatief als competitief vlak.

lange ervaring in de gevechtsport en mo-
menteel de trainers binnen de club, wil hij 
mensen op een leuke maar intensieve ma-
nier onderdompelen in de wereld van Mu-
aythai. Na enkele jaren rondzwerven op 
zoek naar een geschikte locatie, hebben 

ze nu hun eigen stekje opgebouwd 
met hulp van enkele crew-leden in de 
Spijkstraat 149 te Sint-Amandsberg.

De naam
Mahanakhon = grote stad
In een stad proberen verschillende 
mensen, diverse culturen in harmonie 
samen te leven. Dit is iets wat de club 
ook nastreeft en hun locatie nu in de 
nabijheid van de Dampoort is daar 
een prima voorbeeld van. De waar-
den die nodig zijn om in harmonie en 
diversiteit samen te leven zijn respect, 
vriendschap en fair-play en dat wil de 
club ook uitdragen. Zo proberen ze 
ook in de buurt actief mee te helpen. 
Ze houden het lidgeld ook laagdrem-
pelig om zoveel mogelijk jongeren 
aan te spreken. Vroeger was het een 
sport voor zij die “haantje-de-voor-
ste” zijn, maar tegenwoordig staat 
het voor iedereen open. Vaak is het 
ook een goede manier om probleem-
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De Lage Vuurse opent als restaurant

op 1 mei (indien het kan/mag)

maar sowieso voorzien we volgende 

TAKE AWAY SERVICE:
 

Ontbijtmanden
op Moederdag 9 mei 2021

(met levering aan huis)
EN

Foodbox
op zondag 9 mei aan 45 euro p.p.

MET VOLGEND MENU: 
2 Hapjes van de chef

&&&
Asperges à la flamande

&&&
Romige venkelsoep | rivierkreeft | dragon

&&&
Roodbaars | risotto | saffraan | chorizo

&&&
Dessertje van het huis

 
+  OPTIE boeketje bloemen geleverd aan huis

 

Prijzen en info:
www.delagevuurse.be

of 09 251 08 08



16  Wegwijs Noord - Mei 2021

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

jongeren te integreren en hen op een res-
pectvolle manier te leren omgaan met 
anderen.
Het uitoefenen van deze sport geeft je 
zeker ook meer zelfvertrouwen, minder 
stress en een betere conditie.

Trainingen
Momenteel gelden nog steeds de strenge-
re corona-maatregelen. Dit wil zeggen dat 

er enkel jeugdtrainingen doorgaan voor 
de kinderen van 8-13 jaar, op woensdag-
avond en zondagvoormiddag. Maar het 
is zeker de bedoeling om eens alles weer 
mogelijk is dagelijks op de mat te staan, 
vanaf september hopelijk. Dan zullen de 
groepen voor jeugd-recreatief en compe-
titietrainingen weer opgestart worden. Er 
werd tussendoor al af en toe buiten ge-
traind met deze groepen, maar zonder 
contacttrainingen wordt het al snel een 
saaie boel.
In de toekomst zullen ook privé trainin-
gen mogelijk zijn, training boks technie-
ken, circuittraining en er wordt gedacht 
aan het opstarten van een damestraining 
en seniortraining. 
Kortom een uitgebreid aanbod en meer 
nieuws om deze gevechts- en verdedi-
gingsport te leren kennen kan je zeker 
verder opvolgen op hun website:
www.teammahanakhon.com. 
Voor meer informatie kan je ook steeds 
terecht via email op teammahanakhon@
outlook.com of telefonisch 0493/72.39.98

Tekst: Ulrike Buyle
Foto’s: Dirk De Bourderé
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We hebben er even de huidige wet-
geving voor opgezocht en die is nog-
al duidelijk. Als het gaat om een 
onoverzichtelijke bocht waarvan 
sprake in K.B. 1.12.75 art. 24 6° van 
de wegcode spreekt men van stil-
staan en parkeerverbod als de zicht-
baarheid onvoldoende is. Dat is daar 
volgens mij zeker het geval, want 
dit kan bij een ongeval door een be-
trokken partij voor de rechtbank ge-
bracht worden. Ook belangrijk toe 
te passen is artikel 15.2 uit diezelf-
de wegcode waarin staat dat bij het 
kruisen de bestuurders verplicht zijn 
te vertragen en desnoods te stop-
pen als het doorrijden belemmerd 
wordt door een hindernis of andere 

Dit is wel bewust zo gedaan in de Destelbergenstraat
Weggebruikers, vaak chauffeurs en bromfietsers dan, hebben zich al 
afgevraagd of het normaal is dat in een onoverzichtelijke bocht in de 
Destelbergenstraat, waar overigens ook maar 30 per uur mag gereden, 
geparkeerd mag worden en dat aan beide kanten ook nog eens fietsrekken 
staan. Navraag leert ons dat dit bewust zo geplaatst is om de snelheid te 
drukken. Maar parkeren in een bocht? Dat was verboden toch? 

tegemoetkomende weggebruikers. 
Op de foto zie je links van de straat 
een verkeersbord E1 wat inhoudt dat 
tussen die verkeersborden niet mag 
geparkeerd worden, maar stilstaan 
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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

(laden, lossen, in- en uitstappen) wel 
is toegelaten. Aan de fietsstallingen 
is een verkeersbord D1 aangebracht. 
Dit houdt echter in dat op een af-
stand van 20 meter er niet mag stil-
gestaan of geparkeerd worden door 
bestuurders (K.B.1.1275 wegcode art. 
24.10°). Voor de inrichting van een 
zone 30 zijn er geen standaardvoor-
schriften, maar wel bepaalde maat-
regelen: er moet gestreefd worden 
naar snelheidsremmende maatre-
gelen en richtlijnen zoals drempels, 
obstakels, asversnipperingen en 
wegversmallingen om die snelheid 
te handhaven. De fietsstallingen zul-

len daar dus doelbewust geplaatst 
zijn om de snelheid te temperen.
We hebben vragen bij deze bewus-
te aanpak en vooral de onoverzichte-
lijkheid. Wettig parkeren en stilstaan 
is daar bijzonder moeilijk en in het 
belang van vooral de zwakke weg-
gebruikers zijn ‘ingrepen’ toch wel 
noodzakelijk. Het blijft dus een speci-
ale opstelling die vragen kan oproe-
pen.  De vraag is of dit een toets van 
de politierechtbank kan doorstaan. 
Wij hebben navraag gedaan, maar 
wachten nog op een antwoord. Als 
er lezers of specialisten zijn die het 
weten, we horen het graag. (D.D.)
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WE KIJKEN AL UIT NAAR DE ZOMER
EN ZULLEN U DAN MET OPEN ARMEN ONTVANGEN

De beslissing van de sociale huisvestings-
maatschappij lag al langer vast. Ook al 
waren er al enkele maanden de ‘krakers’ 
van actiegroep ‘Bernadette Blijft’ die on-
gemakkelijk en verstorend doorheen het 
dossier kwamen fietsen. Ondersteund 
door buurtgebonden - en ruimere - sociale 
lotgenoten en gekruid met ludiek, verbaal 
en inhoudelijk protest. Met stevige en on-
derbouwde argumenten ook en een eigen 
doordachte urbanistische visie. En vooral 
een pleidooi voor een menselijke renova-
tie ‘Blok per Blok’. Het mocht tot nog toe 
allemaal niet baten. Al gaat de strijd ver-
der. Men stapt naar de toezichtcommissie 
en naar de Vlaamse ombudsdienst. O.m 
omdat de vooropgestelde optie best haal-
baar blijkt en het beloofde ‘buurtmoment’ 
er helemaal niet kwam. “Mensen verplicht 

Bernadettewijk wacht integrale sloophamer…
De Gentse Sint-Bernadettewijk wordt onherroepelijk in één keer gesloopt.  
WoninGent hakte recent definitief de knoop door. Tegen 2027-’28 moet 
op dezelfde plek een gloednieuwe wijk oprijzen die voldoet aan de 
hedendaagse huisvestingsnormen. Actiegroep ‘Bernadette Blijft’ laat het 
dossier nog (lang) niet los…

doen verhuizen, zonder rekening te hou-
den met hun eis tot het behoud van de ge-
meenschap, het recht op een thuis en de 
complete afwezigheid van communica-
tie, staat haaks op een afstemming met 

zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT
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Alle inlijstingen op maat. Ophangsystemen van Arti-Teq
Lamineren van foto’s en kleven op verschillende panelen

 Ledergemstraat 65, unit 12 • 9041 Oostakker • Gsm : 0496/530.350 • Mail : hugomartens@telenet.be 

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR.              VOLG ONS OP FACEBOOK.

Inlijstingen/fotomontage Martens

Wij werken op afspraak

0496/530.350

de buurt. De strijd gaat verder en we la-
ten ons niet afleiden door valse beloftes 
voor een zogenaamde sociale omkade-
ring” staat het in de omzendbrief.
Vanuit WoninGent klinken andere ge-
luiden. Er werd in de voorbije maanden 
hard gewerkt om het herhuisvestigings-
project meer af te stemmen op de behoef-
ten en noden van de buurt. Elke inwoner 
krijgt de kans om - met het oog op een 
terugkeer naar de nieuwe wijk - een tij-
delijke herhuisvesting aan te vragen. 
Uniek is dan weer dat - i.s.m. andere Gent-
se huisvestingsmaatschappijen - aan de 
huurders zo’n 50 extra sociale woningen 
worden aangeboden, voornamelijk in 
Sint-Amandsberg en Oostakker. Er komt 
ook een pakket aan maatregelen die de 
verhuis comfortabeler moeten maken. 
Met zelfs extra ophaalbeurten door Iva-
go. De ‘volksverhuizing’ start vanaf mei en 
loopt uiterlijk tot de zomer van volgend 
jaar. In de plaats komt een totaal nieuwe 
wijk die wil voldoen aan de hedendaagse 
huisvestingsnormen. En de al langer aan-

gekleefde missie “voor gezinnen met kin-
deren” opnieuw gestalte moet geven. Het 
gaat om een groot infrastructureel project 
met dito straten en groen, dat gepland is 
om eind 2027-begin 2028 officieel te (her)
openen. Met onderweg allicht de gebrui-
kelijke vertragende obstakels die zo’n 
onderneming altijd weer in zich houdt. 
Voorzitter van WoninGent Marc Heughe-
baert roept de bewoners alvast op om re-
alistisch te blijven. “Laat u niet afleiden 
door valse hoop, maar blijf in communi-
catie en dialoog met de wijkmonitoren 
van WoninGent. We zoeken samen naar 
de best mogelijke oplossing. Ons aanbod 
is vergroot, de sociale omkadering is uit-
gebreid en aangepast’. In het licht van de 
vroegere en huidige controverse rond het 
dossier van de ‘schimmelwoningen’, is zijn 
oproep (politiek) best te begrijpen. De 
ontreddering en de wanhoop in de hoof-
den van de buurtbewoners die hun ge-
koesterde biotoop gedwongen moeten 
verlaten, nog zoveel meer…

Eric VAN LAECKE 
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Op de gemeenteraad werd be-
slist om voor het Dries Morelpad 
(pastoor Sint-Bernadette 1973-
2002) te gaan en verder het Odile 
Maespad en Marie-Jeanne Cool-
senpad (slachtoffers neergestor-
te Zeppelin 1915). Momenteel 
gebeurt nog verder onderzoek 
maar zodra de straatnaambor-
den officieel worden geplaatst 
zullen wij erbij zijn.

Wie was Dries?
Ondertussen willen wij toch al-
vast even Dries Morel in de 
spotlights plaatsen. Hij werd ge-
boren in 1923 in Zele, werkte als leraar 
tot hij in 1958 onderpastoor werd in Sint-
Niklaas. In 1973 werd hij, een beetje als 

Dries Morel: na een plein, nu ook een pad
In de Sint-Bernadettewijk werd een nieuw fiets- en wandelpad aangelegd 
tussen de Sint-Bernadettestraat en het Ombeekhof.  Het is belangrijk voor 
de hulpdiensten dat ook deze paden een naam krijgen en in dit geval 
werden aan de bewoners ideeën gevraagd.

straf, aangesteld als pastoor van de Sint-
Bernadetteparochie met veel arbeiders. 
Een socialistisch bolwerk volgens het bis-

dom.
Niemand noemde hem “meneer pas-
toor” maar gewoon Dries, want Jezus 
noem je toch ook niet “meneer Jezus”, 
dus “iedereen is gelijk“, zoals hij zelf 
beweerde.
Hij stond bekend als een zeer progres-
sieve pastoor. Hij hield bijeenkomsten 
over voorbehoedsmiddelen terwijl die 
nog verboden werden door Rome. Vrou-
wen en leken kregen een grote rol in 
zijn missen. Met zijn tolerante houding 
tegenover gescheiden mensen haalde 
Morel begin jaren 90 zelfs het nationa-
le nieuws. Paus Johannes Paulus II ver-
kondigde toen dat gescheiden mensen 
de communie niet mochten ontvangen. 
“Afschuwelijk”, reageerde Dries, ”We 
hebben dat met de parochieploeg be-
sproken en beslist dat iedereen welkom 
is in onze kerk”. Hij was ook een man 
van de wereld door het vele reizen.

Kerk stampvol
Zijn open geest sprak veel mensen aan, 
want de Sint-Bernadettekerk zat elke 
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zondagochtend stampvol. Ikzelf herinner 
me dat kinderen tijdens de dienst naar de 
kapel gingen en daar op hun niveau door 
parochiemedewerkers afzonderlijk wer-
den begeleid. Zijn preek was vaak ook 
veel boeiender dan in de omliggende pa-
rochies. Deze preek schreef hij na een ge-
sprek met enkele parochianen over het 

komende evangelie. Blijkbaar werden ook 
3 boeken uitgegeven met zijn preken.

Parochianen omschrijven hem als ‘een 
man met een hart voor mensen, luisterend 
oor voor iedereen. Een begaafde, inspire-
rende, eigenzinnige, rechtvaardige, inne-
mende en warme man’. Hij gaf jong en 
oud, met of zonder diploma kansen om te 
zijn wie ze waren! Bracht mensen samen 
en stond midden de die gemeenschap.

In 2002 stopte Morel als pastoor, maar hij 
bleef wel in zijn priesterwoning aan de 
Sint-Bernadettestraat wonen en bleef ac-
tief in de parochie, opnieuw tegen de zin 
van het bisdom. Op dat moment beslisten 
de parochianen het pleintje voor de kerk 
“Dries Morelplein” te dopen. Door fysie-
ke klachten verhuisde hij in 2009 naar het 
woon-zorgcentrum Sint-Vincentius in Zaf-
felare, nadat hij zijn hele hebben en hou-
den onder de parochianen verdeelde. Hij 
verbleef er tot hij in 2013 overleed op 
89-jarige leeftijd. De uitvaartplechtigheid 
vond uiteraard plaats in ‘zijn’ Sint-Berna-
dettekerk. 

Tekst: Ulrike Buyle
Foto’s: Dirk De Bourderé
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kimvlerick@skynet.be - www.kimvlerick.be - 0498 33 92 09
VOLG ONS OP

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020
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Vanaf 1 januari 2022 wil Vervoerregio 
Gent en uitvoerder vervoersmaatschappij 
De Lijn ook de (huidige) lijnen 38/39 her-
oriënteren. Het afschaffen van een viertal 
plaatselijke haltes in Sint-Amandsberg - en 
op de grens met Oostakker - roept al enige 
tijd reacties en afwijzingen op. 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. Daar-
door verdwijnt in de omgeving een recht-
streekse verbinding met het stadscentrum. 
In essentie worden de gebruikers richting 
Antwerpsesteenweg en vooral het Fer-
dinand Snellaertplein  verwezen. De ar-
gumenten waarom de buurt ontevreden 

Buurtactie voor behoud bushaltes houdt aan…
De buurtactie voor het behoud van een viertal bedreigde bushaltes in 
Sint-Amandsberg houdt aan. Het dossier ligt op tafel van Vervoerregio 
Gent. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) liet verstaan dat 
er geen geld meer beschikbaar is voor aanpassingen. Lokaal blijft men 
ageren voor een gunstig resultaat. Op woensdag 7 april ging ook de 
PVDA actie voeren voor het behoud…

is over het vooruitzicht en de gang van 
zaken, kon u al vroeger lezen. Vele hon-
derden medestanders ondertekenden 
intussen mee de petitie ‘Zonder bushalte 
straat’. Intussen kreeg een extra onder-
steunend en creatief initiatief een passend 
gevolg. Ondersteuners en sympathisanten 
werden al vroeger uitgenodigd om een 
ludiek aangeklede bus in pocketformaat 
te maken. Voor de origineelste werd een 
prijs aangekondigd. Jonge inwoner Flynn 
kreeg zopas een geldprijs van Belevings-
winkel De Korf toegestopt. Dat was met-
een ook goed voor een extra bijeenkomst 
om de actie verder visueel in de media te 
ondersteunen. Intussen kondigde ook de 
PVDA aan om een gerichte actie op te zet-
ten (zie elders). Voor de actiegroep is het 
een extra krachtig signaal naar de over-
heid toe. Ook al is er geen enkele politieke 
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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

voorkeur in de rangen. Meer info bij Janna 
Van Rossem via janavanrossem87@gmail.
com of freddy.van.rietvelde@gmail.com. 
Ook op Facebook ‘Zonder bushalte straat’.
P.S. De Lijn werkt intussen verder aan een 
fysische sanering op het traject richting 
Oostakker centrum. Recent werd het al 

langer niet meer in dienst zijnde bushokje 
(halfweg) de Krijtekerkweg uitgebroken 
en weggehaald. Dat gold verderop ook 
aan de Sint-Laurentiuslaan ter hoogte van 
de Petrus Hostestraat. 

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s Dirk De BOURDERE
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Actie behoud
bushaltes 38/39 
Woensdagnamiddag  7 april 
om 16 uur  kwamen  zo’n 
60-tal buurtbewoners pro-
testeren, deze keer bij de 
bushalte Vogelzang aan het 
CVO Groeipunt - campus 
Sint-Amandsberg. De actie 
kwam er na een oproep van 
de PVDA Sint-Amandsberg.
Eerst heette Loonis Logghe 
(voorzitter PVDA Sint-
Amandsberg) iedereen wel-
kom. Hij schetste kort het 
waarom van dit protest:  op-
nieuw 6 haltes in een druk 
bevolkte woonwijk zullen 
verdwijnen.
Daarna nam Jana Van Rossem 
het woord om de voorbije ac-
ties en de toekomstige plan-
nen van het comité “zonder-
bushalte-straat” even voor te 
stellen. Tenslotte kwam Sonja 
Welvaert, gemeenteraadslid 
in Gent voor de PVDA, haar 
betoog doen. 
Kort gezegd:  
• De Vlaamse regering wil 
niet meer investeren in openbaar vervoer.
• De lijn gaat enkel nog de grote lijnen 
bedienen en de kleine wijken moeten niet 
echt bereikbaar blijven.
• Stad Gent wil minder auto’s, meer fietsen 
en  openbaar vervoer… maar Watteeuw 
wil niet meer financieren. Na het behou-
den van de haltes aan het Scheldeoord en 
de Horizon is het geld op, volgens de sche-
pen van mobiliteit.
Je kon ter plekke de petitie tekenen,  maar  
dit kan natuurlijk later ook nog, evenals af-

fiches downloaden op de website van de 
PVDA om aan je raam te hangen.
• Een geslaagde actie, hopelijk mét resul-
taat!
Nvdr: naar verluidt is er binnen Vervoer-
regio Gent een (politieke) oplossing in de 
maak om op stadskosten één van de twee 
lijnen alsnog (een stuk) te behouden...  

Tekst:  Ulrike Buyle
Foto’s: Dirk De Bourderé
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DESTELBERGEN  •  Dendermondesteenweg 488  •  Tel. 09/228 30 98 
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De juiste bh kan wonderen doen voor uw figuur. Daarom helpen we 
u graag bij uw zoektocht naar de perfect passende bh. We doen dit 
ondertussen al meer dan 25 jaar. Door middel van persoonlijk advies 
én de grootste keuze in merken en maten. Kom vrijblijvend langs en 
ontdek wat de juiste bh ook voor uw figuur kan doen.

Uw nieuwe jurk staat u beter
met de juiste bh eronder

Lingerie en badmode in grote cupmaten
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Elk jaar organiseert Ox-
fam wereldwinkel Oostak-
ker-Sint-Amandsberg een 
“krok mesjeu”-avond in 
zaal Nova. Elk jaar is het 
daar een gezellige boel en 
bakske vol en de kroks wor-
den steeds gesmaakt. 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 
maanden. 
Aangezien ook onze we-

reldwinkel te lijden heeft onder de corona-
maatregelen en onze vaste kosten wel blijven 
komen – gelukkig werken onze winkeliers vrij-
willig – hebben we een alternatief uitgedacht: 
een maaltijdpakket. Een vrije interpretatie 
van ‘Als de berg niet naar Mozes komt, dan 
gaat Mozes naar de berg’.

Doe het zelf-maaltijdpakket
We boden onze sympathisanten een maal-
tijdformule aan met een aperitiefhapje, een 
hoofdgerecht en een dessertje. In het pakket 
zaten alle ingrediënten en de bereidingswijze, 
zodat je meteen aan de slag kon, om een ori-
ginele maaltijd op tafel te toveren. De ingre-
diënten van de zes lekkere gerechten kwamen 
zoveel mogelijk uit eerlijke handel en loka-
le handel (ook Oostakker) en waren kraak-
vers. Onze partners voor deze actie waren De 
Kromme Boom voor de oesterzwammen, Het 
Hinkelspel voor de ricotta, de Gentse Zuivel-
hoeve voor yoghurt en room en de Voedsel-
teams voor de verse groenten.
Als aperitiefhapje kon je kiezen tussen palm-
hartendip of tom khasoep; als hoofdgerecht 
koos je tussen maffiavrije pasta met bio-oes-
terzwammen van De Kromme Boom of pitti-
ge dahl met rijst en als dessert banaanijsje of 
panna cotta. De recepten werden vooraf op-
gestuurd en ook nog eens bij afhaal of leve-
ring meegegeven.
 
Levering of afhalen
De maaltijdpakketten werden op vrijdag 26 
maart samengesteld in het Groenhof, met bij-
zondere dank voor het gebruik van de cafe-
taria, koelkasten en kelder daarvoor. Alles 
verliep coronaproof met slechts vier “zakken-
vullers” ver van elkaar.

Fair trade en lokale producten, samen in één maaltijdbox
Op zaterdagmorgen 27 maart konden klanten 
hun bestelling afhalen en op zaterdagnamid-
dag werden de overige zakken aan huis ge-
bracht in de buurt van de Lourdesstraat en in 
de omgeving met postnummer 9040 en 9041.
Om van het kokerellen en eten een leuk fa-
miliemomentje te maken, kon men luisteren 
naar de  spotifylist met wereldmuziek die de 
vrijwilligers samenstelden. Deze is nog te vin-
den op Spotify met naam ‘haal de wereld in 
huis  Oxfam WW Gent-Oost’.
De vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel 
Gent-Oost danken alle sympathisanten die 
de wereldwinkel en lokale handel steun-
den door de aankoop van een maaltijdbox. 
Ons doel was enerzijds de krok mesjeu ver-
vangen maar anderzijds ook eerlijke handel 
en lokale handel aanmoedigen. Daar zijn we 
zeker in geslaagd met de verkoop van 116 
maaltijdboxen.
Dat het een succesformule was,  blijkt ook uit 
de vele positieve mailtjes en Facebook berich-
ten die we nadien kregen. Dat doet deugd! 
Wie te laat was om te bestellen en toch graag 
de recepten wil ontvangen om zelf aan de 
slag te gaan, kan een mailtje sturen naar gent-
oost@oww.be

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. 
Je kan ook bestellen via de webshop; surf 
naar https://shop.oxfamwereldwinkels.be/
 
Adres: Lourdesstraat 55, 9041 Oostakker
Contact: gent-oost@oww.be
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Daarbij is voorzien 
in een verdubbe-
ling van het aanbod 
en om voldoende 
plaats te hebben 
zullen de fietsen 
ook in twee lagen 
‘geparkeerd’ kun-
nen worden. In het 
plan is ook voor-
zien dat de fietsen 
zullen gecontro-
leerd worden op 
hun effectief ge-
bruik, want van de 
ruim tweeduizend 
die er staan, zijn 
er zeker een paar 
honderd die wel-
licht nauwelijks of 
niet meer gebruikt 
worden. Enkele 
van de fietsen zijn 
zodanig aangetast 
door roest dat het 
weinig waarschijn-
lijk is dat die nog 
recent werden gebruikt.
De werken zouden plaatsvinden in de 
loop van dit jaar, maar zullen tegen het 
einde van 2021 klaar zijn. In de wer-
ken is voorzien dat er een overdekking 
komt, waarbij de fietsen dus in twee 
lagen bovenop elkaar zullen staan om 
plaats te winnen. De NMBS kreeg de 
voorbije dagen de vergunning voor de 
werken. Daarin is sprake van ruim vier-
duizend fietsplaatsen, een verdubbeling 
dus. De fietsstallingen zouden ook over-
dekt worden, wat op termijn een fraaier 
beeld kan geven en beter is voor de fiet-
ser. Er zou een opdeling komen voor de 
verschillende types fietsen. Aan de kant 
van de Kasteellaan zouden ook boom-
pjes worden aangeplant. In het station 
zelf wordt ook eindelijk werk gemaakt 
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Fietsenstalling Dampoort wordt verdubbeld en overdekt
Nog dit jaar, zo vernamen we bij de NMBS, zal de open fietsenstalling 
naast het station van de Dampoort een nieuwe aanpak krijgen.

van de roltrap en de lift, maar dat was 
al eerder beloofd. Spoorwegstation 
Dampoort is heel druk met vooral lijnen 
naar Oostende en Antwerpen, maar ook 
richting Kortrijk en de Franse grens. Er is 
ook een verbinding met Eeklo en op ter-
mijn denkt men om een nieuwe lijn naar 
Zelzate uit te breiden. Er is al jaren een 
ruime betaalparking voor auto’s van de 
reizigers. Of er op termijn voor de stal-
ling van de fietsen zal moeten betaald 
worden, konden we niet achterhalen. 
Ook over de plannen voor een derde 
perron is het voorlopig nog koffiedik 
kijken. Op werkdagen nemen een kleine 
vijfduizend mensen er de trein. Op za-
terdag is het er ook heel druk, vooral in 
de richting van Antwerpen. – (D.D.)
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Het gaat om een graffitibeeld van een 
skater die met een koersfiets op pad is. 
Het is gelinkt aan Gent. Andreas Welin 
noemt het zijn ‘skater’. Hij is een wereld-
vermaarde graffitikunstenaar en afkom-
stig van Sønderborg in Denemarken. Hij 
verblijft tijdelijk in Gent, maar woont en 
werkt in Kopenhagen. Veel van zijn wer-
ken hangen op heel bekende plaatsen: 
New York, Melbourne, Amsterdam, Ko-
penhagen, Londen, Toronto, Glasgow 
en Roskilde, maar vooral in Scandina-
vië. Het is de eerste keer dat hij in Gent 
vertoeft. Via een contact in Gent (vzw 
Wallin*) kon hij de nodige fondsen ver-
zamelen voor het huren van een kraan-
lift en de nodige verf. Hij ging meteen 
aan de slag. Wij hadden met hem een 
kort gesprek, waaruit we leerden dat 

Graffiti naast Gentbrugge-brug van Andreas Welin
Op de hoek van de Gentbruggestraat en de Nijverheidskaai, net naast 
Gentbrugge-brug heeft grafittikunstenaar Andreas Welin tussen eind 
maart en begin april een toffe gekleurde  muurtekening gemaakt.

Andres Welin een internationaal beken-
de kunstenaar is die de straat als zijn 
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Alle electro,
groot en klein !

Groenstraat 76 – 9041 Oostakker
Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Andreas Welin aan het werk met 
zijn graffiti van een skater met 
koersfiets. (©D.D.)

medium gebruikt. Hij 
groeide op in Sønder-
borg, Denemarken, 
waar hij begon met 
het schilderen van 
muurschilderingen op 
goedgekeurde mu-
ren in de stad. Al snel 
deed hij ervaring op in 
het beheersen van de 
spray. Dit maakte het 
voor hem mogelijk om 
verschillende graffi-
ti- en streetartfestivals 
bij te wonen, zoals het 
Roskilde-festival. Van 
hieruit heeft hij meer 
kennis opgedaan over verschillende stij-
len en technieken door veel lokale en in-
ternationale kunstenaars aan het werk 
te zien. Dit netwerk van kunstenaars gaf 
hem ook de mogelijkheid om in ande-
re landen te reizen en te werken en zo 
kwam hij ook in Gent. Welin bracht veel 
tijd door met schilderen in New York en 
Melbourne, maar hij bracht ook kortere 

bezoeken aan andere steden zoals Am-
sterdam, Toronto, Glasgow, Londen en 
nog veel meer. En nu hangt dus naast 
Gentbrugge-brug een van zijn werken. 
– (D.D.)

*vzw Wallin zet zich in voor de 
opwaardering van de publieke ruimte 
door artistieke socio-culturele projecten te 
organiseren.
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Het laatste jaar was voor veel onder-
nemers een jaar vol onzekerheid. Voor 
sommigen was het een jaar van verlies 
van geliefden of kennissen. Een pijn-
lijke zaak, en hoewel we de hoop hoog 
houden lijkt het erop dat er nog veel 
zwarte sneeuw op komst is. Nog nooit 
heb ik zoveel leegstand gezien in de 
stadscentra. 

Onze gezondheid veiligstellen is zeer 
belangrijk, maar jammer genoeg gaat 
daar economische achteruitgang mee 
gepaard.

Is technologie een oplossing in de strijd tegen het covid-virus ?

Wetenschappelijk onderzoek zegt overduidelijk ‘JA’ !
Dat technologie onze levens drastisch heeft veranderd in de 
laatste 20 jaar is zeker, en zoals het er naar uitziet zullen de 
volgende 20 jaar ook heel spannend worden.

Welke technologische oplossingen zijn 
een must in de strijd tegen de versprei-
ding van het virus? 
CO² management door ventilatie of ver-
luchten is een noodzaak! Omdat het 
covid-virus zich via de lucht (aerosolen) 
kan verspreiden, kan het dus langer in 
een gesloten ruimte rondzweven en een 
potentiële gastheer vinden. Studies to-
nen aan dat in een ruimte zonder venti-
latie deeltjes in de lucht kunnen blijven 
hangen tot 6 à 8 uur in dezelfde lucht-
laag. Dus verlucht of zorg voor door-
stroming van de lucht met een degelijke 
ventilatie-installatie.

Actieve luchtzuivering!
In tegenstelling tot passieve luchtzui-
vering, waar lucht door een filter moet 
gaan, is actieve luchtzuivering het toe-
voegen van een element aan de lucht. 
Een voorbeeld van actieve luchtzuivering 
is het toevoegen van hydroxylradicalen 
aan de lucht. Hydroxylradicalen maken 
niet alleen virussen onklaar in de lucht 
en op oppervlakken, maar gaan ook an-
dere verontreinigende elementen uit de 
lucht halen of vernietigen. Hydroxylra-
dicalen (OH) in voldoende concentraties 
vervullen biocidale functies in virussen, 
bacteriën, allergenen en schimmels, en 
breken organische verbindingen in de 
lucht af tot minerale vormen of onscha-
delijke organische verbindingen. Dit na-
tuurlijke proces is veilig voor mens, dier 
en plant!
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Meer informatie?
Wil u meer informatie over hoe u uw 
omgeving, winkelruimte, school, ver-
gaderruimte, woning gezonder en 
veiliger kan maken met technologi-
sche oplossingen, aarzel dan niet ons 
te contacteren via info@bilk.be, u kan 
ook op ons rekenen voor advies op lo-
catie. Zo bekijken we welke oplossing 
het best past bij uw zaak.

Wij gaan ondertussen verder met ons 
onderzoek naar middelen en techno-
logieën om de lucht die we inademen 
gezonder en veiliger te maken. Zodat 
we allemaal samen richting een gezon-
de economie kunnen groeien in een 
veilige werk- en leefomgeving voor onze 
kinderen, vrienden, medewerkers en 
klanten. 
Be Safe! 

Steven Sleeuwaert
Sven Gardelein

IAQ en ventilatiespecialisten
Oprichters van B!LK

www.bilk.be

BBC Falco: 
Brunchbox op moederdag
Basketbalclub Falco laat ons weten dat 
ze op moederdag, 9 mei, brunchboxen 
aan huis leveren. Deze is geschikt voor 
4 à 5 volwassenen personen en 2 à 4 
kinderen onder 12 jaar. Je steunt er de 
plaatselijke basketbalclub mee.
De prijs is 90 euro, er kan enkel online 
betaald worden voor reservatie.
Levering aan huis kan tussen 7u30 en 
10u30.
Meer info en bestellingen: wwwfeest-
zaal-martijn.dewulf.be
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In Sint-Amandsberg heb-
ben we dus verschillende 
groepjes gezien, vaak ook 
gelinkt aan verenigingen, 
maar meestal toch individu-
eel op pad. De leukste von-
den we op het H.Hart en in 
de buurt van de Braeckman-
laan. Tof waren de bestuurs-
leden van de Gallische Hoeve 
die in aangepaste kledij uit 
de oudheid, enkele straten 
hielpen schoonmaken met 
eigen opruimmateriaal. Dat 
was heel tof. Ook enkele in-
dividuele jonge wandelaars, 
en die mama’s met de kind-
jes waren heel actief op zoek 
naar zwerfvuil. Sympathiek allemaal.
Officieel waren er 207 geregistreerde op-
ruimteams bij de actie in Destelbergen en 
Gent, en die hebben 350 straten opge-
ruimd. Dat vernamen we van de schepe-
nen Van Braeckevelt en Vercruyssen (de 
voorzitter en ondervoorzitter van de raad 
van bestuur van Ivago) bij de start van de 
actie in de Koningsdonkstraat en waar de 
zwerfvuilactie werd toegelicht. Later die 
dag stelden we vast dat bij het opgeruim-
de zwerfvuil helaas ook veel mondmaskers 
en vooral blikjes zaten. Dat is pas erg om-
dat het zaken zijn die min of meer toch 
bewust achtergelaten worden. Je kan al 
eens een mondmasker verliezen door de 
wind of per toeval, maar zoveel dat is niet 
meer normaal. Als het uw mondmasker is 
raap het dan toch ten minste op. Bij blikjes 
is het nog erger, die worden bewust weg-
gegooid omdat men 
niet meer nadenkt, 
wat dom is. Het is ter-
gend als men ziet dat 
in de periode die de 
actie voorafgaat of de 

Ook Sint-Amandsberg nam deel aan zwerfvuilactie
Ook in de deelgemeente hebben vooral particulieren en 
jeugdverenigingen meegewerkt aan de jaarlijkse zwerfvuilactie. ‘Veilig 
met vier’ was de tip om aan de slag te gaan, en vaak waren die groepjes 
ook wel kleiner. “Met een kleine 4.700 kg. aan opgehaald zwerfvuil, 
opgeraapt door meer dan duizend helpende handen, kan men zeker 
spreken van een succes”, zegt Koen Van Caimere van Ivago. In detail ging 
het om 3.390 kg restafval, 750 kg. PMD en 510 kg metaal.

week nadien, honderden studenten hun 
lege flesjes en blikjes zomaar achterla-
ten. Als een vuilbak vol is heb je de plicht 
uw vuil mee te nemen naar een volgende 
vuilnisbak of eventueel naar huis. En ik ga 
een voorspelling doen: als men statiegeld 
op blikjes of lege plas-
ticflessen gaat heffen, 
zal dat het probleem 
hoegenaamd niet volle-
dig oplossen. Misschien 
veel verminderen, maar 
oplossen zeker niet. Ik 
verwijs naar de lege 
flesjes bier en lege bak-
ken bier die de studen-
ten achterllieten op het 
Sint-Pietersplein. Een 
lege bak brengt 5 eu-
ro op, een leeg flesje nu 
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- 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 32REF. 2308784

- Volledig gerenoveerd 
- Instapklare gezinswoning 
- Zonnige binnenkoer 
- Topligging nabij centrum

EPC: 482 kWh/m²; UC: 2217253-RES-1. Wglk, Vg, 

Gvkr, Vv. 

MERELBEKE
POELSTRAAT 228

APPARTEMENT

HUIS

REF. 2473841

4

2

157,5m2

168 m²

- Uniek perceel bouwgrond 
- Voor villawoning / hoeve 
- Zicht op de velden
 
Ag, Vg, Vkr, Gvv, mogelijk overstromingsgevoelig 

OOSTERZELE
LANGE MUNTE 96

HUIS

REF. 2494682

4

3

268 m2

6850 m²

683 m²

VILLA

HUIS BOUWGROND

- Instapklaar appartement
- Ruime woonkamer met open keuken
- Groot terras met zicht op groen
- Ondergrondse staanplaats

EPC: 130 kWh/m², UC: 2365666; Wg, Gvv, Gvkr, Vg

- 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. 

GENT

MERELBEKE

PALINGHUIZEN 144A

MEIERIJ 32

REF. 2429927

REF. 2277924

1

1

77,15 m2

- Instapklare woning 
- Recent gerenoveerd 
- Centrale ligging 
- Ideale starterswoning 
- Perfecte opbrengsteigendom
EPC: 276 kWh/m², UC: 200806; Wg, Vkr, Gvv, Vg

GENT
BOERDERIJSTRAAT 53REF. 2485802

34

11

105 m2300,5 m2

55 m²3830m²

- Perfect onderhouden appartement 
- Knap woonvolume 
- Topligging aan Coupure, Groenevalleipark en R4 
- Garagebox en kelderberging inbegrepen 

EPC: 161 kWh/m²; UC: 2381608-RES-1. Wche, Vkr, Vv, Vg.  

GENT
COUPURE 902REF. 2462827

2

1

79,5 m2

ZUID

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 !

- Betaalbare stadswoning 
- Te renoveren 
- Gunstig ligging nabij Muide 

EPC: 636 KWh/m², UC: 2384494 ;

Wche, vkr, Gvv, Vg

GENT
LANDBOUWERSSTRAAT 4

HUIS

REF. 2499597

1

1

55 m2

VERKOCHT !

APPARTEMENT

22 m²

BEKIJK ONS VOLLEDIG AANBOD OP:  WWW.NOBELS.BE
BIV 200947
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Iedereen die in Sint-Amandsberg inschreef 
kon vooraf op zaterdag 13 maart, bij een 
pop-up “Gruute Kuis stand aan één van de 
recyclageparken het nodige zwerfvuilma-
teriaal (grijpers, hesjes, handschoenen en 
afvalzakken, een boekje met informatie 
en opdrachtjes om de kids extra te moti-
veren) ophalen.
Ieder team van maximum vier perso-
nen ouder dan 12 jaar, eventueel versterkt 
met opruimers jonger dan 12 jaar, ruimde 
minimum 4 straten op met 4 zakken van 
40 liter in aanslag. De volle zakken werden 
dan op de afgesproken plaats verzameld 
en achtergelaten waar Ivago ze op maan-
dag kwam ophalen. Er werd gevraagd pa-
pier, karton en glas zelf aan te bieden op 
de maandelijkse ophaling in je buurt.

De bevlogen plaatselijke deelnemers
Zo kwamen we dit jaar in onze gemeen-
te enkele groepen tegen gepakt en gezakt 
met “kuisgerief”. Op de Oude Bareel lie-

Ook Ulrike en Dirk gingen op pad en schoten enkele leuke beeldjes

pen enkele toffe gezinnen rond. Nele was 
er ook bij in de voormiddag met haar bub-
bel van 2 families en zij wist te vertellen 
dat er via “Oude Bareel Natuurlijk!” ze-
ker nog 3 andere bubbels op stap waren. 
Zijzelf hadden 1 pmd zak vol en 3 zakken 
restafval met bijvoorbeeld een platgere-
den gsm, een autowieldop, een heleboel 
mondmaskers natuurlijk en veel verpakkin-
gen van afhaalmaaltijden (daar zit de na-
bijheid van de Quick en Pizzahut natuurlijk 
voor iets tussen) Het is toch wel spijtig dat 
mensen hun afval niet meenemen. 

al 10 eurocent, en die laten ze nu ook al 
staan, of geven ze zelfs mee in het bes-
te geval met de glasbak, want allicht de 
moeite niet. Wat zouden ze dat dan in 
de toekomst doen? Met statiegeld gaan 
ze mensen die het goed menen bestraf-
fen of met extra werk opzadelen. Al zal 

het zeker goed zijn voor het milieu. 
Maar beter is: ze moeten de vervui-
lers aanpakken en zorgen voor een 
mentaliteitswijziging. Daar zal het 
om gaan.
Gelukkig hebben we op onze wille-
keurig tocht op die bewuste ‘opkuis-
zondag’ nog tal van mensen gezien 
die het goede voorbeeld geven: lo-
pers en individuele wandelaars die 
op hun weg de moeite doen om 
zwerfvuil mee te nemen. Het is een 

goede trend, maar het zou in feite niet no-
dig zijn indien iedereen (de vervuilers dan) 
wat eerbied voor de natuur of de straat 
aan de dag legt. Maar het zal in 2021 ook 
niet de laatste “Gentsche Gruute Kuis” of 
“Destelbergen helemaal schoon” geweest 
zijn. Helaas! – (D.D.)
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Op het Westveld gingen naar jaarlijkse 
traditie enkele buren uit de Draverstraat 
op “zwerfvuiljacht” in hun buurt. Annick 
Claeys wist te vertellen dat ze dit jaar 16 
zakken konden vullen. Ze vonden vooral 
veel blik, plastiekflessen en glazen wod-
kaflessen. In de struiken deden ze toch 
ook enkele bijzondere vondsten, zoals o.a. 
een kookpot (inclusief eten), regenpijpen, 
valiezen en een koffiemachine.
In Sint-Amandus werd er afgesproken aan 
het buurthuis in de Spijkstraat 149, waar 
de groepjes verdeeld werden. Ik sprak er 
met Nikolaj die voor het eerst meedeed 
met enkele andere leden van de thaiboks-
club Mahanakhon. Ook zij vulden 4 zak-
ken op deze zonnige dag. Wat hij wel tof 
vond, was dat een buurtbewoonster even 
aan de deur kwam en de groep bedank-

te om de straat netjes te maken. Dit doet 
toch deugd, denk ik dan! 
Op naar de volgende normale editie in 
2022.

Tekst: Ulrike Buyle
Foto’s: Dirk De Bourderé
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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
www.sarahdereu.be

ADVERTEREN IN ‘WEGWIJS-NOORD ?

Info: Jan Callebert
info@dewegwijs.be of 0478 97 87 11

Wandelweg weg?
Vorige maand kon u lezen dat er vooral 
vanuit de groep “Oude Bareel Natuur-
lijk!” reactie kwam tegen het afsluiten 
van de wandelweg naast de spoorweg, 
die in de loop der jaren ontstaan is.

De grond is inderdaad eigendom van In-
frabel, dus zij beslissen uiteindelijk wat 
er gebeurt.

We vernamen ondertussen wel dat som-
mige buurtbewoners toch liever zou-
den zien dat de wandelweg afgesloten 
wordt of verdwijnt. Blijkbaar heeft niet 
elke wandelaar “goeie bedoelingen”. 
De weg wordt vooral recreatief gebruikt, 
maar soms bezoeken jongeren de aanpa-
lende tuinen en verdwijnt er al eens iets. 
Begrijpelijke reactie van de aanpalende 
bewoners, maar niet vergeten dat ook 
vele fietsautostrades of wandelwegen  
vlak naast een woonzone liggen!

Ulrike Buyle
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Misschien heeft u het via een infoblad of 
internet al vernomen, maar vanaf 25 mei 
starten de grote werken in de onmiddellijke 
buurt van de Dampoort. Te beginnen met de 
zwaaikom waar van eind mei tot eind okto-
ber 2021 werken zijn gepland. Aansluitend 
zullen dan in november werken aan de Den-
dermondsesteenweg volgen, waarna vanaf 
december 2021 de Koopvaardijlaan en de 
Antwerpsesteenweg aan de beurt komen. 
De werken zullen dus gefaseerd plaatsvin-
den want voor dat aan de bouw van de Ver-
apazbrug kan gestart zullen ook nog wer-
ken plaatsvinden in de Afrikalaan. De bouw 
van de brug zelf is voorzien vanaf augustus 
2021 tot ergens in 2023. U heeft het dus al 
begrepen: de Dampoort vermijden of in files 
terechtkomen. Het is wel zo dat je steeds via 
de Dampoort zal kunnen rijden, maar dat dit 
zeker via aanschuiven zal verlopen. 
In de aanloop naar de officiële start van de 
werken werden in maart en april als nuts-
werken uitgevoerd waarbij de leidingen voor 
water, gas, elektriciteit en telecommunicatie 
werden ge- of verplaatst. Ook op de Afrika-
laan hadden al nutswerken plaats. Als alles 
normaal kan verlopen zouden de werken aan 
de Dampoort in het voorjaar van 2023 klaar 

Dampoort mijden al zeker vanaf 25 mei
moeten zijn. De Verapazbrug is gepland om 
2024 geopend te worden. Om de hinder te 
beperken wordt er dus gefaseerd gewerkt. 
We proberen u regelmatig op de hoogte te 
brengen van het verloop van de werken. Een 
van de werken is ook de realisatie van een 
nieuw busperron op het rechtse deel van 
het Antwerpenplein. Dus net voor de uiterst 
rechtse doorgang van de Dampoort. Achter 
de perrons komt ook een nieuw dubbelrich-
tingsfietspad. 
Als je gedetailleerd op de hoogte wil blijven 
verwijzen we naar www.wegenenverkeer.be/
verapaz of www.wegenenverkeer.be/dam-
poort - (D.D.)

Op deze plaats aan het Antwerpenplein 
komt een nieuw busperron. (©D.D.)

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)
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De Werf is zelf geen school. De 
mensen van team On@Break² wil-
len er wel mee voor zorgen dat 
elke leerling een positieve school-
loopbaan kan hebben. Iedereen 
weet dat het wel eens moeilijk 
kan lopen op school. Het is in die 
situaties dat scholen het team 
On@Break² kunnen aanspreken: 
“De manier waarop we die on-
dersteuning bieden is verschil-
lend naargelang de nood van de 
leerling en zijn omgeving.  Ons 
aanbod gaat van individuele be-
geleiding van een leerling, over 
werken met groepen leerlingen, 
maar ook groepen leerkrachten 
tot een procesbegeleiding van het 
ganse schoolbeleid” vertelt team-
verantwoordelijke Brenda Vermeire ons.
Naast de locatie in de Werf is het team On@
Break² ook werkzaam in de regio Meetjes-
land en Zuid – Oost-Vlaanderen. Boeiend is 
hoe het team On@Break² uitgaat van een 
positieve kijk: “Wij blijven niet staan bij zo-
genaamde problemen, wij zijn oplossings-
gericht. We gaan op zoek naar krachten, 
bij de leerlingen, maar ook in de omgeving: 
bij leerkrachten, in de klasgroep, in de fa-
milie of kring rond de jongere. We werken 
op maat: we bekijken elke situatie en zetten 
dan een proces uit om vooruit te komen. Als 
er breuken zijn, als er zaken zijn misgelo-
pen, dan gaan wij zoeken met de verschil-
lende partijen hoe we die weer kunnen her-
stellen,”  vernemen we.
Om dat te kunnen doen heb je een hele 
reeks methodieken: spelvormen, gespreks-
vormen, doe-opdrachten, uitdagingen… 
Het kan gaan over kwaliteiten, kwaadheid 
eek plek geven, samenwerken, talenten 

EVEN VOORSTELLEN:

De Werf in de Destelbergenstraat
In de Destelbergenstraat in Sint-Amandsberg (dicht bij Destelbergen) stap 
of fiets je de oprijlaan op tussen de huizen met nummer 59 en 63 en je komt 
terecht op het terrein van De Werf. Het ligt allemaal wat verdoken. We 
gingen dan ook nieuwsgierig eens kijken wat daar allemaal gebeurt, want 
er zijn veel activiteiten met jongeren. De Werf is één van de projectlocaties 
van vzw aPart, waar het team On@Break² gehuisvest is. Dit team organiseert 
begeleidingen voor jongeren en hun context binnen het onderwijslandschap.  
Een opmerkelijk project dat zeker wat aandacht mag krijgen.

ontdekken... Maar vooral belangrijk zijn de 
begeleiders: “Een begeleider moet creatief 
zijn en flexibel kunnen inspelen op situa-
ties. En uiteraard moet je als begeleider ook 
open van geest zijn: goed kunnen luisteren 
en je inleven in de andere. Zo leg je ver-
binding met leerlingen en leerkrachten en 
help je hen ook verbinding te leggen met 
elkaar.” Het klinkt misschien wat soft, maar 
het is nodig om moeilijke leertrajecten te-
rug op de sporen te krijgen. Even buiten het 
gewone gaan om daarna terug verder te 
kunnen binnen de school.
En zo gaat men in de Werf aan de slag. In 
individuele trajecten, in klasprojecten, met 
herstelgesprekken, in ondersteuningstrajec-
ten voor groepen leerkrachten of een hele 
school.
Hoe dat concreet in zijn werk gaat? “Een 
aantal zaken lopen op school niet zoals 
het zou moeten. De school en het Centrum 
voor Leerlingenbegeleiding, het CLB, heb-

Om privacyredenen kunnen we alleen de toegang 
tonen. (repro D.D.)
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ben reeds een aantal acties onderno-
men, maar deze leiden niet altijd tot 
het gewenste resultaat. Dan kan het 
CLB, in overleg met de leerling of leer-
lingen of de school een vraag stellen 
naar een ondersteunend traject, een 
naadloos flexibel traject in de vaktaal. 
Naast het team On@Break² zijn er nog 
andere diensten die zo trajecten orga-
niseren. Zij spreken op een wekelijks 
overleg af wie de beste kennis en mo-
gelijkheden heeft om op de vraag in 
te gaan. “Als wij dat zijn, dan nemen 
we contact op met de CLB-medewerker 
die de vraag stelde om meer uitleg te vra-
gen. En dan nodigen we alle betrokkenen 
uit: de leerling(en), de school, het CLB. We 
luisteren naar wat zij vragen, we geven uit-
leg over onze werking en we stellen samen 
doelstellingen op die we willen bereiken. 
We maken dan een plan op hoe we rond die 
doelstellingen gaan werken, een plan hele-
maal op maat van de startsituatie en waar 
we naartoe willen. Na afloop van het traject 
is iedereen meestal wel een aantal inzichten 
en voornemens rijker. Belangrijk is echter 
dat er daar ook verder iets mee gebeurt, op 
school. Daarom brengen we aan het einde 
nog eens alle betrokkenen samen voor een 
toekomstgericht afrondingsgesprek”, aldus 
Brenda Vermeire.
Er kan van alles gebeuren in deze trajecten? 
“Wat we doen is uiteindelijk een middel. 
We kunnen via allerlei methodieken uitwis-
seling organiseren, we kunnen een groep 
een opdracht geven om samen aan te wer-
ken, we kunnen werken rond vaardigheden. 
We hebben hier ook een houtatelier waar 
jongeren aan de slag kunnen.” Soms komen 
leerlingen naar de Werf, maar vaak gaan de 
medewerkers van On@Break² ook naar de 
school toe of organiseren ze activiteiten op 
andere plekken.

De werking wordt gesubsidieerd door het 
agentschap Opgroeien van de Vlaamse 
gemeenschap. Daarnaast zijn er ook nog 
projecten met middelen van het Europees 
Sociaal fonds (EFS), de provincie Oost-
Vlaanderen en steden waaronder Gent en 
Eeklo.
“In het houtatelier maken we ook tuin-
banken. Als iemand ons wil steunen kan 
die altijd een tuinbank bestellen”, vertelt 
Brenda. Meer info op https://socialtrade.be 
Vzw aPart heeft naast On@Break² op de 
Werf in Sint-Amandsberg ook nog andere 
deelwerkingen in Gent, Drongen, Ooster-
zele, Zomergem, Mullem bij Oudenaarde 
en zelfs in Albezon in Frankrijk. In vzw 
aPart werkt men ook aan arbeidsactive-
ring voor jongvolwassenen in Oudenaarde, 
Aalst, Ninove, Ronse en Zelzate.

Wil je er meer over weten dan kan je hen 
volgen op facebook of intekenen op de 
nieuwsbrief via de website: www.vzwa-
part.be Boeiend toch om te zien hoeveel 
creativiteit er in onze buurt wordt ingezet 
om jongeren die dreigen de weg te verlie-
zen terug op weg te helpen, en zo de kan-
sen op een geslaagde schoolloopbaan te 
verhogen! – (D.D.)

Dit is wat de leerlingen maken binnen 
hun projecten, hier een bankstel. (repro 
D.D.)
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De deelnemende kapsters hebben hun ei-
gen zaak in Gent (Kina, Ulrike en Mieke) 
en Grembergen (Patsy) en zijn allen lid en/
of bestuurslid van de KOGEKA.
Het initiatief kaderde in de Facebook chal-
lenge die Jeroen Stiens (kapper uit It-
terbeek) in het leven riep en waarbij hij 
collega-kappers uitdaagt om in bubbels 
van vier een wandeling van vier kilometer 
te maken. 
Met het initiatief vroegen de kappers aan-
dacht voor de vier weken dat de sector 

dicht moest. “We willen de politici aan die 
vooropgestelde datum herinneren want 
we zijn bij de vorige lockdowns telkens be-
drogen uitgekomen”, klinkt het.
Bedoeling is nu dat diverse kappers op hun 
beurt met andere collega’s een wandeling 
in hun regio organiseren. Ondertussen za-
gen we op facebook al enkele initiatieven 
passeren.

Tekst:  Ulrike Buyle
Foto’s Dirk De Bourderé

Kappers facebookchallenge
Onlangs gingen 4 kapsters namens de Koninklijke Gentse 
Kapperskring samen wandelen in de Gentbrugse Meersen. 
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Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Een greep uit ons tweedehandsaanbod

20.300 euro
10 km
01/2021
Benzine
110 kW (150 PK)
Manueel

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

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

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

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

9.490 euro
20.480 km
11/2016
Benzine
51 kW (69 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

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Diamond editionOpel Movano L2-H2 - Met dakdrager en ladder

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

Mitsubishi Space Star 1.2i ClearTec Invite (EU6d-TZMP)Fiat 500 - 1.2i - Lounge

Isuzu D-Max - V Cross - Full option demowagenFiat 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

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

Fiat 500 - 1.2i Pop - Met airco
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DAKGOOT LEKT ?
FRANK KOMT DIRECT !

Enkel Gentenaars en Oost-Vlamingen gratis 
naar Blaarmeersen
De Stad Gent heeft beslist dat komende zomer enkel inwoners van Gent en Oost-
Vlamingen gratis naar de Blaarmeersen kunnen komen, al de anderen (vooral de 
Brusselse jongeren dus) moeten vooraf reserveren.

De maatregel werd genomen om het gedoe met Brusselse jongeren onder controle 
te houden. Ook Gentse studenten kunnen deze zomer zonder reserveren op het 
recreatiedomein terecht. (D.D.)

Meer klachten over LEZ
De Gentse ombudsvrouw heeft haar jaarverslag voor 2020 opgemaakt, en daaruit 
blijkt dat de burgers bijna tweeduizend keer op haar beroep hebben gedaan (1.932 
om correct te zijn). Opvallend zijn de tweedelijnsklachten, maar nieuw was dat er ook 
veel klachten waren over de lage-emissiezone (LEZ), en vooral ook meer klachten over 
de uitbetaling van een leefloon. Er is een stijging met 25% van het aantal keer dat 
beroep werd gedaan op de ombudsvrouw.
De ombudsdienst is het aanspreekpunt voor burgers die niet tevreden zijn over een 
stadsdienst. Eerst moet de klacht wel aangekaart worden bij de dienst in kwestie, en 
pas dan kan je bij de ombudsvrouw terecht. De vraag is of een en ander te maken 
heeft met de lockdownperiode van 2020 of omdat de burgers mondiger zijn gewor-
den. Inzake de LEZ waren er veel klachten van mensen (ook veel toeristen) die niet op 
de hoogte waren.  – (D.D.)
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M E E R  �N F O ? C O N T A C T E E R  O N S !
M A �L :  �N F O @ O D E D �A M O N D S . C O M

T E L :  + 3 2 4 6 5  0 7  6 0  6 1

N O G  O P  Z O E K  N A A R  D E
P E R F E C T E  V E R L O V �N G S R �N G  O F

T R O U W R �N G E N ?  

@odediamonds Ode Diamonds

U W  D R O O M R N G E N  O P  M A A T
G E M A A K T  V O L G E N S  U W  B U D G E T
A F S P R A A K  A A N  H U S  O F  N  O N S
A T E L E R  N  H E T  A N T W E R P S E
D A M A N T D S T R C T  
D E Z E  Z O M E R  N E U W E  W N K E L  N  U W
B U U R T ! !  H E V E L D S T R A A T ,  9 0 4 0  S N T -
A M A N D S B E R G  

BL��F OP DE HOOGTE EN VOLG ONS V�A
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De aangekondigde ingreep is in se een 
logisch gevolg op de recente verbreding 
van de op- en afrit aan de Vliegtuiglaan 
ter hoogte van de Motorstraat. En on-
rechtstreeks van het afsluiten van een 
paar spoorwegovergangen aan de Henri 
Farmanstraat. Het betrokken gedeelte 
van de Motorstraat is vandaag voor fiet-
sers een nog toegenomen onveilige scha-
kel in het Gentse fietsnetwerk. Nu zijn er 
twee smalle fietspaden aan beide zijden 
van de straat die erg dicht bij de rijweg 
aanleunen en weinig comfortabel zijn. 
Fietsers die vanuit Oostakker richting 

Comfortabel dubbelrichtingsfietspad aan Motorstraat
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 19 april de 
aanleg van een dubbelrichtingsfietspad aan de Motorstraat. Zeg maar, 
tussen de Hogeweg en de oprit naar de Vliegtuiglaan (N424) richting 
Zelzate. De afrit vanuit Gent wordt tijdelijk afgesloten. Lokaal is het 
omrijden via de Sint-Bernadettestraat en de Hogeweg. De werken duren 
tot eind mei.

Hogeweg uitrijden, dienen zonder be-
veiliging de drukke en intussen verbrede 
afslag te dwarsen. Ook voor het auto- en 
vrachtwagenverkeer is het nog meer dan 
vroeger, uitkijken. Het Vlaams Agent-
schap Wegen en Verkeer (AWV) wil er 
nu in één beweging de veiligheid en het 
comfort van de zogenoemde ‘zwakke 
weggebruikers’, verhogen. Daartoe 
komt er een nieuw vrijliggend dub-
belrichtingsfietspad van 3 meter breed 
tussen de oprit naar de Vliegtuiglaan 
richting Zelzate en de Hogeweg. Aan 
het begin en het einde van het fietspad 
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komen er bovenop nieuwe oversteek-
plaatsen. Fietsers krijgen zo meer ruimte 
in beide richtingen en tussen henzelf en 
het gemotoriseerd verkeer. Ze hoeven 
ook niet langer de vernieuwde aanslui-
ting naar de drukke verkeersas tussen 
Gent en Zelzate te kruisen. 
Afhankelijk van de weersomstandighe-
den en/of andere factoren, start de aan-
nemer de klus op maandag 19 april. De 
werken zullen zo’n anderhalve maand 
duren. In principe tot eind mei. De in-
greep brengt wat extra mobiliteitsonge-
makken met zich mee. Tijdens de wer-
ken wordt een deel van de Motorstraat 
naast de tunnel ingenomen. Het gemo-
toriseerd verkeer wordt langs de werf-
zone enkel toegelaten van west naar 
oost. Lees van de Hogeweg en de Singel 
naar de Motorstraat en de oprit Vlieg-
tuiglaan. Het verkeer vanuit Oostakker 
en het aangrenzend noordelijk deel van 
de Motorstraat kan tijdelijk niet langer 
naar de Hogeweg. Lokaal kan men om-

rijden via de Sint-Bernadettestraat. Voor 
de veiligheid wordt het fietsverkeer, 
in beide richtingen, omgeleid via de 
Scheeplosserstraat. Vrachtverkeer vanuit 
Oostakker moet verplicht richting Zel-
zate uitrijden en terugkeren op een vol-
gend kruispunt. Dat betekent in praktijk 
mogelijks de knooppunten Schansak-
ker en/of Oostakker. Dat geldt evenzeer 
voor alle verkeer op de Vliegtuiglaan 
vanuit Gent. Dat dient rekening te hou-
den met het feit dat de afrit ter hoogte 
van de Motorstraat tijdelijk wordt afge-
sloten. Voor een goed begrip, de op- en 
afrit van de Vliegtuiglaan richting Gent 
(kant Singel en haven) blijven wel open 
voor alle verkeer. In het spoor van de 
geplande ingreep zal Infrabel de aan-
sluiting tussen de Hogeweg en de Mo-
torstraat heraanleggen en meteen ook 
de de al bestaande fietsverbindingen 
verder afwerken. Zoals al vroeger aan-
gekondigd…

Eric VAN LAECKE
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GARAGE VERMEERSCH J. BV
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" +32 (0)499/33.64.92

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

NIEUW: 
THULE FIETSENDRAGERS

WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

Thule Velocompact 925
2 fietsen

399,00 € incl. BTW

Thule Velocompact 927
3 fietsen

470,00 € incl. BTW

Thule Easyfold XT 933
2 fietsen

599,00 € incl. BTW

Thule Easyfold XT 934
3 fietsen

699,00 € incl. BTW

Thule oprijgoot 933-4 voor 
Thule EasyFold XT

62,00 € incl. BTW

Prijzen geldig op 1/04/2021 onder voorbehoud van wijzigingen.

Pure Wellness Experience is een wellnesscenter 
waar je voor al uw behandelingen terecht 
kunt. Enerzijds kan je komen genieten in de 
privésauna Pure Wellness met Finse sauna, 
hamam, infraroodcabine en een grote jacuzzi 
in de buitenruimte met terras. Anderzijds 
ben je voor een professioneel huidadvies aan 
het juiste adres bij Beauty Experience, het 
schoonheidsinstituut. Massages, pakkingen 
en andere behandelingen zoals ontharing, pedicure, soak off gel, enz. worden 

hier ook aangeboden.
Is floating iets meer voor jou? Dat kan in onze FloatSpa 
Pure. Een uurtje floaten in een gigantisch bad gevuld met 
magnesiumsulfaat en calcium is een weldaad voor je spieren en 
gewrichten. Dit geeft je algemene weerstand een enorme boost.  

Kortom, puur genieten en beleving op één adres:

Pure Wellness Experience wellnesscenter

Kouterstraat 55 - 9070 Destelbergen - www.pure-wellness-experience.be - 0475/78.21.65
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Nieuwe wijk
plant een bloemetje
Dat er vaak te snel gereden wordt, is een 
vaststaand feit. Zo is dat ook in de Nieu-
we Wijk aan de Halve Maanstraat (Dam-
poort)  en omliggende straten. Tijdens de 
eerst lockdown , voorjaar 2020, speelden 
kinderen vaak buiten. Er werden toen 2 
kindjes aangereden en de buren vonden 
het tijd de aandacht van de bestuurders te 
trekken om rekening te houden met spe-
lende kinderen.  Eén ongeval (deze keer 
niet door overdreven snelheid echter) ge-
beurde op hoek van Nieuwe wijkstraat en 

Louis Cloquetstraat voor het huis van Da-
vid. Deze buurtbewoner maakte toen een 
houten bloembak. In de zomer 2020 schil-
derden de buurtkinderen de bak en werd 
hij op deze hoek geplaatst. De bloemen 
komen van Noël, de bloemenverkoper op 
de wekelijkse boerenmarkt.
De bloemen zijn nu ververst tijdens de 
Gentsche Gruute kuis.
Het doel van deze bloembak is de aan-
dacht te blijven houden voor verkeersvei-
ligheid, in het bijzonder  voor kinderen en 
tegen hardrijders!

Tekst: Ulrike Buyle
Foto: Dirk De Bourderé
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De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be

Dankbetuiging
Christine, Bavo, Lieve en kleinkinderen
danken iedereen voor de steun en de blijken
van sympathie, betuigd bij het overlijden van 
echtgenoot, pa, pa-tje, opa en pépé Eddy Buysse,

Westveldstraat 24, Sint-Amandsberg.

Bent u lezer van ‘Wegwijs’ en hebt u ook een interessant item, een algemene vraag of oproep, of 
ken je iemand waarvan je denkt dat er een interessant artikel kan over geschreven worden, neem 
dan contact op met ons: Jan Callebert, info@dewegwijs.be, 0478-97 87 11 (namiddag of avond). 
Stuur gerust uw tekst via mail (liefst in ‘word’), eventueel met foto (jpg). Indien u over geen email 
beschikt, schrijf of typ uw tekst en stuur hem naar: Redactie Wegwijs, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 
Oostakker. Eventueel nemen wij contact op met u en sturen een reporter ter plaatse.
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IS DANSEN IETS VOOR JOU ? 
 

Beste Dansliefhebbers, 
Samen met jullie

kijken wij uit naar  
de heropening van de horeca  

+ kunst, sport en evenementen...
We tellen af naar ‘genieten van het 

leven’ ! Als dat weer veilig kan,
heten we jullie 

 
VAN HARTE WELKOM

in ons Dans- en Levenscentrum !

info@polariteit.be
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Maandag: Gesloten
Dinsdag: 14u00 tot ...
Woensdag: 14u00 tot ...
Donderdag: 11u00 tot ...
Vrijdag: 14u00 tot ...
Zaterdag: 14u00 tot ...
Zondag: 08u30 tot ...
Deze urenzijn enkel van toepassing als er 
geen privé-feesten zijn.

MOGELIJKHEID TOT HUUR ZAAL
VOOR VERENIGINGEN EN PRIVEFEESTEN
PETANQUEPLEINEN BESCHIKBAAR

Kring Westveld

Voor alle info:
Jessica Coddens, Kring Westveld
Heilig Kruisplein 10
Sint-Amandsberg
T. 09-330 88 31 0499/267385.

coddens.jessica@outlook.com
www.parochiekringwestveld.be

We mochten zelf eens de toer doen van het 
complex en het moet gezegd worden, alles 
werd zowel binnen als buiten flink opgekuist 
en geschilderd. Alleen de meubels terug-
plaatsen, daar wordt nog even mee gewacht 
tot de horeca “groen licht” krijgt. Als ex-uit-
baatster vond ik het super om te zien hoe 
mooi alles werd en hoe proper, tot de lege 
kelder toe, met veel dank aan haar rechter-
hand Olav De Clippel.
Eigenlijk is het een beetje gebruik maken 
van deze vervelende periode om je energie 
te steken in nuttige dingen en de verplichte 
sluiting een beetje te “vergeten”.
Jessica mist het wel: het café, de feesten, 
de verenigingen, de vaste klanten! Sommi-
ge verenigingen liggen al een jaar stil, zoals 
de tangoavonden, dekenij, parochiale wer-

Kring Westveld in lockdown
Vorige maand kondigde uitbaatster Jessica Coddens ons aan dat ze een 
wedstrijd zou organiseren naar aanleiding van de heropening na de 
lockdown. Omdat op het moment van de deadline voor dit magazine nog 
niet zeker was dat de horeca op 8 mei zal mogen openen, werd beslist de 
wedstrijd uit te stellen tot juni.

ken,... Anderen konden tijdens de zomer-
maanden, wanneer de horeca open mocht 
zijn, een activiteit organiseren volgens de 
dan geldende coronaregels. Feesten gaan 
al een jaar niet door, sommigen blazen al-
les af, andere verplaatsen hun feest geluk-
kig naar een latere datum.
Het jaar voor de hele pandemie begon, 
hadden net een aantal nieuwe clubs de 
weg naar de kring gevonden zoals een 
postzegelclub, 2 petanqueclubs en een 
knutselvereniging en nu NIETS meer! 
Ook het sociale aspect is volgens Jessica be-
langrijk. Van de klanten in de buurt weet 
ze vaak nog wel iets of ze komt al eens ie-
mand tegen. Maar wie niet in de buurt 
woont, daar heeft ze geen contact mee. 
Zo stierven in het voorbije jaar jammer ge-
noeg al een 3-tal klanten en wie weet zul-
len nog mensen niet meer terugkeren en 
dat vind ze wel erg. Pas nog overleed Noël 
Blancquaert , hij was biljartkoning en zou 
in december op het feest van de club, op 
zijn eigen verjaardag, koning gekroond 
worden,... Op zo’n momenten besef je pas 
echt hoe mensen elkaar anders kunnen 
steunen!
Iedereen heeft het over de horecazaken, 
maar Jessica zegt ook eens stil te staan bij de 
groothandels en brouwerijen, want die heb-
ben het ook heel moeilijk en zien hun om-
zet serieus dalen! Ze hoopt dus binnenkort 
iedereen terug te mogen ontvangen in haar 
opgefriste kring en normaal gezien ver-
schijnt hier volgende maand dan toch meer 
informatie over de geplande wedstrijd!
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OOK OP DINSDAG OPEN
Normaal gesproken zullen de terrassen 
open gaan op 8 mei. Dit is nu nog niet ze-
ker. We hopen alvast van wel.
Wat wel zeker is dat we naar de weersom-
standigheden zullen moeten kijken, dat is 
voor elke horecazaak zeker. Daarom heb 
ik besloten om op de dinsdag ook open te 
doen, zoals ik vroeger niet deed. Naarge-
lang de maatregelen hoop ik jullie wel te 

verwelkomen op zaterdag 8 mei.  Uiter-
aard zullen ook de petanqueverenigingen 
doorgaan vanaf die datum, alsook de ver-
enigingen die al een vaste datum hadden 
geprikt en zich kunnen meegeven naar de 
covid-maatregelen (enkel indien de over-
heid beslist dat de horeca terrassen open 
mogen op deze datum).

Tekst: Ulrike Buyle
Foto: Dirk De Bouderé

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



56  Wegwijs Noord - Mei 2021

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

Er zijn reeds een aantal zekerheden ivm 
het team voor 2021-2022.
• Jan Van Huffel blijft hoofdcoach T1 – 
trainer van Caruur Volley Gent.
• Tim Degruyter heeft zich geëngageerd 
om zeker nog een jaar aan te treden als 
setter en captain van de eerste ploeg.
• Jente de Vries ligt contractueel nog vast 
voor het komende seizoen.
• Chris Ogink ligt contractueel nog vast 
voor het komende seizoen.
• Tiemen Ocket gaat komend seizoen ver-
der in zee met Caruur Volley Gent als set-
ter.
• Jome Vandamme gaat komend seizoen 
eveneens verder in zee met Caruur Volley 
Gent als opposite.
• We kunnen bijna spe-
len, ... to be continued!
• Gilles Vandecaveye 
(outside hitter) gedijt 
blijkbaar binnen de stal 
van Caruur Volley Gent 
en heeft zich voor sei-
zoen 2021 – 2022 ver-
bonden om verder voor 
het team aan te treden.
 
Nieuw in het team:
• Martijn Colson (mid-
dle blocker) verlaat 
Decospan Menen en ver-
voegt het team Caruur 
Volley Gent. Martijn 
heeft via verschillende 
teams in de hoogste af-

Caruur Gent bijna compleet
Volleybalclub Caruur Gent eindigde de vorige – ongewone – competitie 
uiteindelijk op een zevende plaats in de Liga A. In de eindronde won het 
drie keer op rij maar liet de kans liggen om vijfde te eindigen (en zo nog 
Europees te spelen). De laatste wedstrijd werd met 3-2 verloren.

deling reeds een succesvolle carrière ach-
ter zich en zal bij Caruur Volley Gent, naar 
goede gewoonte, zijn beste beentje voor-
zetten. Welkom Martijn.
• Niklas Breilin (libero). 21 jaar, Finland, 
speelde de vorige twee seizoenen voor Sa-
vi Volley.
Niklas is die twee jaar telkens uitgeroe-
pen tot beste libero van Finland en maakt 
deel uit van de nationale ploeg van Fin-
land waar Joel Banks (Greenyard Maaseik)  
bondscoach is. Niklas wordt bestempeld 
als groot talent!
Tervetuloa Niklas (welkom Niklas).
 

Henk Silversmet
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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

zonnebril 
volgens uw 

brilsterkte vanaf

 

montuur en 
glazen 

*Info en voorwaarden in de winkel

€100*

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

zonnebril 
volgens uw 

brilsterkte vanaf

 

montuur en 
glazen 

*Info en voorwaarden in de winke
l

€100*



58  Wegwijs Noord - Mei 2021



Wegwijs Noord -Mei 2021   59



60  Wegwijs Noord - Mei 2021

GROENE ZESDAAGSE
Maar toch laten we ons publiek in 2021 niet 
in de kou staan. De Groene Zesdaagse moet 
dit jaar een volledig nieuw en coronaproof 
concept worden met een mix van online en 
offline bloemen- en plantenpracht.
Het is geen geheim dat dé Floraliën een ab-
soluut hoogtepunt zijn voor al wie houdt van 
florale creaties en de impressionante innova-
ties die ermee gepaard gaan. Het zou zon-
de zijn om de groeiende groep liefhebbers 
van groen, bloemen en planten nog een jaar 
langer op hun honger te laten zitten. Daar-
om komt de organisatie met een elegante 
invulling van een online event, al even in-
noverend als het evenement zelf. De Groene 
Zesdaagse wordt het verhaal achter de scher-
men voor iedereen die gebeten is door een 
sector die kleur brengt in ons leven.

Floraliën Gent verrast dit jaar
met De Groene Zesdaagse
2020 was het jaar van COVID-19 en dus werd de organisatie genoodzaakt 
het 4-jaarlijkse floraal topevenement uit te stellen. Nu mogelijke 
versoepelingen op zich laten wachten, dringt de tijd en besliste de 
organisatie onlangs om het event naar 2022 te verplaatsen…

Tussen 4 en 9 mei 2021 kan je genieten van 
een uiteenlopend aanbod aan online work-
shops, interessante tips & tricks, lezingen van 
experts en een hybride event in open lucht 
voor zij die graag de natuur intrekken. Het 
online gedeelte zal gestuurd worden via so-
ciale media en een online platform waar je 
zelf kan aangeven waar je graag meer over 
te weten komt. Op de website, www.flora-
lien2021.be, kan je terecht voor video’s met 
informatie en downloadbare pakketten. Met 
dit onlineconcept ben je niet meer gebonden 
aan openingsuren en krijg je de mogelijk-
heid om elke dag nieuwe dingen te ontdek-
ken over jouw favoriete planten.

“In deze uitdagende coronatijden worden 
de gezondheids- en welzijnsvoordelen van 
tuinieren steeds belangrijker. Daarom leggen 
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we dit jaar de nadruk op biodiversiteit, kli-
maat, innovatie en gezondheid.”, zegt Pieter 
Toebaert, algemeen directeur van KMLP, or-
ganisator van Floraliën. De organisatie kiest 
er dan ook voor om de mensen aan te zet-
ten de natuur in te gaan aan de hand van 
wandel- en fietstochten die je eveneens via 
de website kan ontdekken. Daarnaast starten 
ze een bloemenzoektocht zoals de populaire 
berenzoektocht die de 1e lockdown onze kin-
deren het huis uit lokte. Voor de kinderen zal 
er verder ook nog een programma beschik-
baar zijn om hen meer bij te brengen over 
biodiversiteit, bloemen en planten. 
Op de site van Floraliën, het ICC gebouw te 
Gent, zal een tentoonstelling komen over de 

ontstaansgeschiedenis van Flora-
liën en de impact in het Gentse 
societyleven. De tentoonstelling 
zal volgens de geldende Corona-
maatregelen te bezichtigen zijn. 
“We lanceren De Groene Zes-
daagse vandaag op Internatio-
nal Women’s Day en sluiten af op 
Moederdag, en dat is voor ons 
ideaal”, zegt Alexander Vercamer, 
Voorzitter Raad van Bestuur, er 
zal dus beslist veel aandacht wor-
den besteed aan de mama’s onder 

ons onder de vorm van acties en persoonlij-
ke boodschappen. De Groene Zesdaagse is de 
“Echte Zesdaagse Gent” erkentelijk voor de 
samenwerking en de steun.

Benieuwd wat Floraliën dit jaar voor jou 
kan betekenen?
In maart en april wordt telkens een tipje van 
de sluier opgelicht op www.floralien2021.
be. Ben je geïnteresseerd in exclusieve con-
tent? Dan kan je lid worden van de Gentse 
Floraliën Community en ontvang je nog meer 
interessante info. Volg de Floraliën ook via 
Facebook en Instagram @floraliengent en 
laat weten waar jij meer info wilt over ont-
vangen! 
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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

Positief gedacht! 
‘Beter gekwetst door de waarheid,

dan getroost door een leugen’ (Khaled Hosseini)

info@zinloosgeweld.net

Voor tweede jaar op rij geen Gentse Feesten
De stad Gent ziet zich genoodzaakt om de Gentse Feesten ook dit jaar te annule-
ren. Niettemin mikt de Stad nog steeds op een zomer en najaar vol met activitei-
ten. Het organiseren van de ‘feesten’ vergt evenwel een grote en maandenlange 
voorbereiding en dat zit er op dit ogenblik zeker niet in. Alweer een tegenslag voor 
de horeca-zaken die normaal in deze periode een groot deel van hun jaaromzet 
draaien.

Een ware volkstoeloop is in de gegeven omstandigheden niet aangewezen. De 
voorzorgsmaatregelen zijn onmogelijk te organiseren op een vrij toegankelijk en 
open stadsfestival, aldus de Stad. Het doet pijn maar is een moeilijke doch logische 
beslissing. – (D.D.)
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

Een stralende vacht, de sleutel 
tot een gezonde viervoeter
In mei 20% bonus op je PetBudget

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

  Hond, kat & konijn
  Self Wash
  Vachtvriendelijk trimmen

  Altijd een dierenarts nabij
  Gratis puppygewenning
  7/7 open

Adv. WelloPet Wegwijs 160x240mm. BASIC TRIMSALON.indd   1 10/04/2021   15:42
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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

Sleeplife® 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 ®

Kom langs tijdens de
SLAAP-DNA® Actiedagen

t.e.m. 8 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties Sleeplife® is exclusieve verdeler van

wegwijsNoord16x24-DNAapril21.indd   1 25/03/2021   18:31


