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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:

Recent gebouwde woning te koop
in Sint-Amandsberg 

Recent gebouwde woning met 4 slaapkamers en een
zuid-west-georiënteerde tuin.  Gelegen in een rustige wijk 

op de grens van Destelbergen en Sint-Amandsberg en 
nabij het jaagpad aan de Schelde.

E-peil: 57  - Vraagprijs: 495.000 euro 

• Zelfgemaakte ijscrème, met hoeve-melk
• Specialiteit vanille
• Op bestelling (liefst op voorhand bestellen)
• Dozen van 1 liter (10 euro)
• Frisco’s (2 euro/stuk)

www.ijscremehuisje.be
eddytemmerman@telenet.be
Zuidveenakkerstraat 2 - 9000 Gent
0495-43 80 30
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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 Glasgeheimen bij Van Eyck

7 Herinrichting Antwerpsesteenweg vraagt   
 integrale verkeersveiligheid

10 Word monitor bij Sportaround

12 De dromen van de Kelten

15 Hoe Angelo ‘rock’ laat klinken: ‘Jam51’

18 Op termijn Sigmaplan Schelde ?

24 Retrowielen doen coronarit langs WZC’s

26 Koffietijd in tuin Villa Emma

30 Rouwen is liefhebben…

34 Het Heiveld is WZC van het jaar

38 Lokale klimaatplannen met tuinadvies

40 Klusserette deelt, herstelt, experimenteert

44 Bandencentrale De Geyter is verhuisd

46 Haarwensen vzw helpt ook kinderen

48 Nieuwe vuilnisbakken Dendermondsesteenweg

50 Picknick met Maritsa

54 Woonzorgcentra van de toekomst

56 Zin in artisanaal ijsje ?

59  Activiteiten OKRA heropgestart

62 Heraanleg Lourdesstraat weegt op openbaar vervoer

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 
VADERDAG 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.

Aletta, kunsthistorica en gerenom-
meerd glasspecialiste, in Gent geboren 
en getogen, wist ons te vertellen dat ze 
het in dit Van Eyckjaar be-
langrijk vond om via de schil-
derwerken van Jan Van Eyck 
op zoek te gaan naar glas en 
glasramen. Ze maakt daarbij 
een connectie naar glaswer-
ken die her en der in ons land 
werden gevonden. We zien 
telkens een kopie van een 
schilderij op ware grootte 
geprint en daarnaast vaak 
enkele uitvergrotingen om 
de details te tonen. Nadat ik 
vorig jaar de tentoonstelling 

Glasgeheimen bij Van Eyck
Op 10 april 2021 opende de tentoonstelling in de Begijnhofkerk van het 
Elisabeth begijnhof in Sint-Amandsberg. Wij mochten genieten van een 
persoonlijk bezoek aan deze expositie dankzij curator en bedenker van 
de tentoonstelling Aletta Rombaut. Gino Bulcke uit Sint-Amandsberg 
bepaalde de opstelling van alle werken.

over Van Eyck bezocht in het MSK, be-
sef ik maar al te goed hoe gedetailleerd 
hij schilderde. Telkens zie je met het ge-
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TE KOOP
Zetel stijl Louis XV, 
lederen bekleding 
(gebruikssporen). Afhaling 
bij mij thuis, prijs 100 euro. 
Vrijblijvend te bezichtigen, 
0487-47 38 20 of via mail 
heer1964@outlook.com

TE KOOP
Kleerkast (zeer goede staat,  kleur beige,  
vijfdeurs - afm. 2,50m lengte x 2,30m hoogte 
(kast eventueel zelf te demonteren - voor 
afhaling datum af te spreken) - 150 euro.
Blender Kitchenaid - nieuw - 100 euro.
Info op nr. 0486-66 27 41

GEZOCHT
Multiplex  van 18 en van 12mm gevraagd voor 
decorbouw. Hoeft niet nieuw maar liefst niet te 

veel geschonden, niet krom en geen boorgaten. 
Prijs overeen te komen.
Johan Sobrie 0497/284349
of  Johan.sobrie@telenet.be

TE KOOP
Kuifje - Complete serie 
- First edition (2007). 
Nieuw: nog in de 
verpakking. Collectors 
items voor de ware 
Kuifje liefhebber. 
Vraagprijs: 75 euro.
Info: 0477/253634

TE KOOP
Akoestische piano - zwart - afmetingen H 132cm, 
D 65cm,  B 148cm. Prijs overeen te komen.
Zelf afhalen in Oostakker. Info: 0485-50.69.60 of 
els.huylebroeck@telenet.be
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etaleerde glas een link naar wat op het 
schilderij te zien is.
Het glaswerk dat tentoongesteld staat, 
komt voor een groot stuk (88 stukjes van 
de 2000) van een toevallige vondst uit 
“Het Pand” te Gent in 1982 (eigendom 
van “de regie der gebouwen”), vond-
sten uit andere kerken of musea en het 
pronkstuk het glasraam “Maria en kind” 
uitgeleend door museum M in Leuven. 
Je moet ook beseffen dat glas en tapij-
ten vroeger heel duur waren, veel kost-
baarder dan een schilderij. Voor 1kg 

glas had je toen o.a. 2400 kg as van beu-
ken- of eikenhout en zand nodig. Te-
genwoordig wordt glas met andere en 
goedkopere materialen en procedures 
gemaakt natuurlijk.
Het oudste bewaard gebleven glasraam 
bevindt zich in de Sint-Eustachiuskerk in 
Zichem. Maar ook de Sint-Elisabethbe-
gijnhofkerk heeft mooie glasramen die 
hier een prachtig kader vormen voor de-
ze tentoonstelling. En vergeet zeker ook 
niet even te wandelen in ons prachtig 
begijnhof, een oase van rust in de druk-

te van de Randstad.

Je kan de 
tentoonstelling 
bezoeken op donderdag 
en vrijdag van 14u – 
18u; op zaterdag, zon- 
en feestdagen van 
10u – 18u; enkel na 
registratie via volgende 
link:
www.grootbegijnhof.be/
tentoonstelling/...

Tekst: Ulrike Buyle
Foto’s: 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 JUNI bij ons 
binnen zijn.

Wedstrijd Wegwijs
Ivonna Nevejanstraat 30 - 9041 Oostakker

Win een waardebon van 150 euro geschonken
door D&S Electro, Destelbergen

We vroegen aan onze lezers:

Welk stripverhaal vind je het leukste?

A. Suske en Wiske
B. De Rode Ridder
C. Jommeke    

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. Dagelijks 28%
B. 1x per week 36%
C. 1x per maand 36%

Er waren 165 deelnemers.

Winnaar werd Greetje Heirbaut, 
Oscar Colbrandtstraat, Sint-
Amandsberg (28, 36, 36). Ze 
mocht haar waardebon van 100 
euro afhalen bij Lin’s Lingerie in 
Heusden. Proficiat.

Wonnen ook waardebonnen:  Lieve Tierens,
Walter Vervaet, Nadine D’haenens, Ingrid Neyt,
Jessica Raemdonck, Astrid De Sy, Lesley Feyaerts,
Villeroy Willem-Jan
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Het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) en de Stad gingen in maart starten 
met de herinrichting van de Antwerpse-
steenweg (N70), ter hoogte van de op- 
en afritten (R4). Men wil er de omgeving 
vooral (fiets)veiliger maken met o.m. bre-
dere fietspaden, overzichtelijkere kruis-
punten, veiligere fietsoversteekplaatsen 
en een conflictvrije verkeersregeling 
voor alle weggebruikers. De omgeving 
staat er al ettelijke jaren bekend als een 
gitzwart punt op de lijst van het Vlaams 
wegenaanbod. En kreeg - na een dode-
lijk ongeval - als blijvende herinnering in 
de volksmond ‘Nikita-kruispunt’ opge-
speld. In een eerste fase zouden de nuts-
bedrijven er in maart aan de slag gaan. 

Herinrichting Antwerpsesteenweg
vraagt ‘integrale’ verkeersveiligheid…
De herinrichtingswerken aan de Antwerpsesteenweg (kruispunt 
Orchideestraat) en verderop richting Lochristi zijn uitgesteld. 
Handelszaak Sleeplife Gent-Oost-De Zwaan nv tekende ter elfder ure 
beroep aan tegen de vergunning omdat haar extra bezorgdheid voor 
een optimalere verkeersveiligheid niet werd gehoord. “Het aanplanten 
van een haag voor de oprit, zal de situatie er sowieso gevaarlijker op 
maken”, luidt het argument.   

De start van de eigenlijke wegen- en rio-
leringswerken was gepland vanaf augus-
tus. Die zullen sowieso twee jaar duren. 
Intussen was al bekend dat die werken 
werden opgeschoven naar maart 2022. 
Met hoopvolle heropening in het voor-
jaar van 2024. De uitgestelde procedu-
re en planning is - behalve corona - een 
gevolg van een beroep te elfder ure te-
gen de voorliggende vergunning door de 
daar al decennia gevestigde bedden- en 
matrassenwinkel Sleeplife, het vroegere 
Sleepy. In tegenstelling tot wat men zou 
kunnen vermoeden, is de tegenspraak 
geenszins ingegeven door louter econo-
mische motieven. Integendeel, aan de 
basis ligt allicht een ‘communicatiestoor-
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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

nis’ met de bereikbaarheidsambtenaar 
van AWV. Die kon zich in de oorspron-
kelijke gesprekken inleven in de pro-
blematiek maar dat werd blijkbaar niet 
vertaald in de uitgewerkte plannen. Er 
is vooral ook de extra bezorgdheid van 
het bedrijf om de al precaire verkeersaf-
wikkeling in de omgeving niet alleen te 
verhogen, maar al zeker niet de bestaan-
de situatie er gevaarlijker op te maken. 
De plannenmakers willen immers voor 
het grootste gedeelte van de bestaan-
de oprit (10 meter) een haag aanplanten. 
Groene esthetica is één zaak, functiona-
liteit én mobiliteitsveiligheid een ande-
re. Wie de situatie ter plaatse kent, weet 
dat het af- en aanrijden van klantenvoer-
tuigen en bedieningscamionetten nu al 
best alle maneuvreerruimte kan gebrui-
ken. Gelukkig beschikt Sleeplife al jaren 
over grote stockeringsruimten aan de 
Eksaardserijweg. Die pro-actieve aanpak 
en aanpassen aan de omstandigheden 
kenmerkt al jaren de maatschappelij-
ke betrokkenheid van het (vroegere) fa-

miliebedrijf. Jammer dat, via de sociale 
media, de voorbeeldige ‘Oostakkerse’ 
ondernemers onterecht door het stof 
moesten. We hebben daar zelf intussen 
ook ervaring mee (sic). 
Als symbolisch ‘recht op antwoord’ krij-
gen uitbaters Koen en Tineke Van Im-
schoot van Attentie een corrigerend 
forum. “We tekenden beroep aan na 
meerdere pogingen om in dialoog te 
treden. Ook wij willen een veilige ver-
keerssituatie. Zoals de plannen nu zijn in-
getekend, kan die veiligheid allesbehalve 
worden verzekerd. We zijn ervan over-
tuigd dat het niemand zijn bedoeling 
is om een kruispunt - dat al zoveel aan-
dacht vereist - nog gevaarlijker te maken. 
Dat is meteen het probleem verleggen. 
We hopen, zoals iedereen, op een snelle, 
gepaste en vooral veilige oplossing. We 
duimen dat zo alles in een stroomver-
snelling kan komen. Dat kunnen en zul-
len we alleen maar toejuichen’..

Eric VAN LAECKE
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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 Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be

Volvo Trucks zoekt 350 nieuwe medewerkers…
Volvo Trucks blijft goed boeren. Het bedrijf aan de Smalleheerweg is op zoek naar zo’n 350 
extra medewerkers. Die moeten straks meehelpen om aan de hogere vraag van de kopers 
te kunnen voldoen. Als reden van het succes refereert het bedrijf naar twee economische 
meevallers. De Zweedse groep lanceerde vorig jaar met succes een compleet nieuw vrachtwa-
gengamma. En er is de sterk verhoogde e-commerce economie die de klanten aanzet om hun 
logistieke vloot te vernieuwen en… uit te breiden. Met een verhoogde productie tot gevolg. 
Ook in Oostakker dat nog altijd kan uitpakken met de grootste Volvo-vrachtwagenfabriek in 
Europa. Die wordt vandaag trouwens nog altijd geleid door Oostakkernaar én bewoner Koen 
Knippenberg. - Eric VAN LAECKE    
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Jo’s Repair Shop BV | Kerkwegelakker 12A | B-9080 Lochristi | +32 (0)9 355 37 80  

Covid-19 bescherming RUIME STOCK Airco en luchtkoelers   

ventilatoren   

insectenweerders 

info@josrepairshop.be              www.josrepairshop.be 

Mondmaskers / handgel /  
volgelaatschermen / zepen /  
handschoenen 

Dat is geen reden om er niet even bij stil 
te staan. Rond het thema “De dromen van 
de Kelten” werd middels het inzetten van 
een gids annex een tentoonstelling, een 
reis gemaakt in de Gallische Hoeve die 
de toeschouwers liet ervaren hoe het er 
in de periode van de Kelten aan toeging 
op een erf als de nacht valt. Daarbij werd 
enigszins de grens van het verleden over-
gestoken, want van de bezoekers werd 

De dromen van de Kelten in Gallische Hoeve
Tijdens het weekend van de Erfgoeddag had er ook een interessante 
activiteit plaats in de Gallische Hoeve in Destelbergen (deels op de 
grens met Sint-Amandsberg). Door maatregelen omwille van covid 
werd het eerder opengesteld voor een beperkt publiek, en daardoor 
was het ook al heel snel volzet.

aandacht gevraagd voor het initiatief. We 
kennen immers veel verhalen en sagen 
over de Kelten, maar kloppen die allemaal 
wel?
In de kleine tocht die naar aanleiding van 
de Erfgoeddag werd georganiseerd was er 
vooral aandacht voor hoe het toen was. 
De Gallische hoeve vormde het centraal 
punt, maar wat deden de Kelten allemaal? 
Het werd heel tof en visueel voorgesteld. 

Je kon de gids volgen in een 
reis door mistige tijden, ook al 
was het bij de rondleiding wel 
klaarlichte dag. Maar je kreeg 
een indruk hoe het verliep bij 
de Kelten en op het erf voor de 
nacht viel. Je kreeg een indruk 
van de rituelen tussen de men-
sen en de wispelturige goden. 
Het is een voordeel dat binnen 
het museum van de Gallische 
Hoeve werkgroepen actief zijn 
die zich bezighouden met expe-
rimentele archeologie. Het zijn 
precies de medewerkers van de 
educatieve werkgroep die voor 
de rondleidingen zorgden.
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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.

Wie nog nooit de Gallische Hoeve heeft 
bezocht mist duidelijk iets, want de aan-
pak zit wel heel goed in elkaar. Bij een 
rondgang kan je echt ervaren hoe het ooit 
moet geweest zijn om vuur te maken, of 
het oude Keltische oorlogswezen weer tot 
leven te roepen.
Dat er vaak ouders met kinderen komen 
kijken is enorm tof. Het is een geschiede-
nis die moet toegelicht op een didactische 
wijze en daarvoor was de tentoonstelling 
een ideaal moment. Diverse ambachten 
kwamen aan bod, denk maar aan mali-
enbreien, houtbewerking, weven, leerbe-

Enkele beelden van de rondleiding voor een beperkt publiek. (repro D.D.)

werking en enkele andere. In dat opzicht 
is men binnen de Gallische hoeve enorm 
goed geslaagd en beslagen. Alle rondlei-
dingen waren dan ook snel volzet. Maar 
begrijpelijk door de beperking van het 
aantal aanwezigen. Er werd dan ook ge-
werkt met telkens een tijdslot en die wa-
ren allemaal snel volzet. Maar er is hoop, 
deze zomer volgen misschien nog wel ac-
tiviteiten waarvoor de deuren (bij manier 
van spreken op een hoeve) kunnen open-
gezet. De Gallische hoeve heeft dan ook 
een goed imago in alles wat ze aanpak-
ken. – (D.D.)
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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

Hij vroeg eind 2019 via “bandleden ge-
zocht in België” een zanger/gitarist en 
drummer om een bandje op te richten. 
Daarop reageerden Jonas en Morgan en 
begonnen ze te oefenen. Ze kozen voor 
de eerste letters van hun respectievelijke 

Hoe Angelo ‘rock’ laat klinken:  ‘Jam51’
Je bent jong en je wilt wat! Dit geldt zeker voor Angelo Keymeulen. 
Ik leerde Angelo kennen toen ik mede-uitbaatster was van de Kring 
op het Westveld. Altijd een toffe gast die steevast meekwam met 
zijn ouders. Ondertussen was ik hen even uit het oog verloren, 
maar onlangs kwamen we Angelo weer tegen. Hij vertelde dat hij 
ondertussen speelt in een Rockbandje…

voornamen JAM en plaatsten er 51 achter 
(omdat dit goed klonk op dat moment). 
Eerst speelden ze vooral blues, maar toen 
na korte tijd Jonas wegens zijn studies 
stopte, stapten ze meer over naar Rock en 
Metal. 

Toen kwam Covid-19 
en moesten ze noodge-
dwongen stoppen. On-
dertussen besliste Mika 
(neef van mama Vanes-
sa) de groep te vervoegen 
als zanger. Ook de diver-
siteit van de 3 bandleden 
is super. Morgan, ge-
schoold muzikant, is stu-
dent Burgerlijk ingenieur 
in Gent. Mika, iets ouder 
en papa van een prachti-
ge kroost, is fotolasser en 
werkt nu als plaatser van 
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DESTELBERGEN  •  Dendermondesteenweg 488  •  Tel. 09/228 30 98 
OPEN: DI-ZA 9U30-12U / 13U30-18U. GESLOTEN: ZO-MA.

Mag het een maatje meer zijn?

Lingerie en badmode in grote cupmaten

WegwijsNoord-2021-05-Empreinte.indd   1 17/05/2021   09:52

zonnepanelen. En Angelo (21 
jaar) volgde een opleiding hout-
bewerking en solliciteert mo-
menteel om in de Gentse haven 
een job te vinden. Maar je voelt 
echt een positieve vibe bij deze 
3 mannen met een diverse ach-
tergrond.

The sound of Jam51
Angelo is een grote AC/DC fan, 
haalt daar vaak zijn inspira-
tie en schrijft ook mooie eigen 
nummers. Ze kunnen nu al een 4-tal eigen 
songs brengen, o.a. “All these sounds” en 
er liggen nog een paar teksten te wach-
ten. Voor de rest brengen ze covers, vaak 
met een eigen twist. Angelo vindt het ook 

leuk gitaren uit elkaar te halen en weer te 
samplen met een eigen look. Zo heeft hij 
al een aardig setje gitaren verzameld.
Sinds enige tijd repeteren ze weer corona-
proof en wij mochten zo een repetitie bij-

wonen. We genoten met volle teugen 
en hopen de boys binnenkort life aan 
het werk te zien in één of andere locatie 
in de buurt. Ze zouden dit jaar spelen in 
de plaatselijke kroegentocht, maar daar 
steekt Corona dus weer een stokje voor. 
Ondertussen kan je ze al volgen op hun 
Facebookpagina of via YouTube. 

Als AAGent supporter in hart en nieren 
hoopt Angelo ooit in de Ghelamco-are-
na te mogen spelen. Wie weet, niet alle 
dromen zijn bedrog!

 Tekst: Ulrike Buyle
Foto’s: Dirk De Bourderé
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Het gaat daarin vooral over het Sigma-
plan, weet het communicatiebureau 
RCA. “Het Sigmaplan beschermt Vlaande-
ren tegen overstromingen van de Schel-
de en haar zijrivieren bij stormtij door de 
aanleg van hogere dijken en natuurlijke 
overstromingsgebieden. 
Daarnaast zorgt het plan voor de bescher-
ming en uitbreiding van de unieke rivier-
natuur in de Scheldevallei. Uitvoerders 
van het Sigmaplan zijn De Vlaamse Wa-
terweg en Natuur en Bos van de Vlaam-
se overheid”, meldt Silke Goyens van 
het communicatiebureau RCA ons in een 
mail. Het is in zekere zin een antwoord 
op onze bijdrage in een vorige Wegwijs 
waarbij we het hadden over de overstro-
mingen uit het verleden, maar ook over 
de slibvorming in de Schelde. 
Uit wat we nu vernemen is het de bedoe-
ling om via verschillende deelprojecten 
het verlanden van de Schelde tussen Wet-
teren en Gent tegen te gaan. Dat is vooral 
belangrijk voor Destelbergen en Heus-
den. Een van de belangrijke thema’s is dat 
men de getijdennatuur optimaal beleef-

Op termijn via Sigmaplan toch meer water in de Schelde
tussen Destelbergen-Heusden en Sint-Amandsberg?
In de jongste nieuwsbrief van de Scheldemeander Gent-Wetteren komen 
we meer te weten over de transformatie langs de Scheldemeander tussen 
pakweg Heusden, Destelbergen en Sint-Amandsberg.

baar wil maken. In mensentermen wil dat 
zeggen dat er op termijn dus wel meer 
water in de Schelde zal komen tussen 
Heusden, Destelbergen en Sint-Amands-
berg. Nu is dat soms ook zo, maar het is 
nog vaak niet goed waarneembaar. Door 
een slimme constructie tussen Melle en 
Heusden te bouwen, gaat men stroom-
opwaarts een gereduceerd getijdenge-
bied aanleggen. Dat is een uniek project 
waarbij onder invloed van een beperkt 
getij slikken en schorren zich verder kun-
nen ontwikkelen. Versta daaronder dat 
bij hoog springtij schorren onder wa-
ter zullen staan, en slikken alleen bij elk 
hoogwater. Hierdoor zijn slikken, in te-
genstelling tot schorren, onbegroeid. In 
slikken komen veel waterdieren voor die 
zich onder meer verbergen in het zand.
Slikken zijn dus de lagergelegen gebie-
den die bij elke vloed overstromen. Daar-
door blijft er telkens ook wel een laagje 
slib achter. Na een tijdje steken de slikken 
dan ook langer boven de waterlijn uit en 
komen hier verschillende plantensoor-
ten tot ontwikkeling. In dat geval spreekt 

Een beeld van de Schelde zoals die ooit was. (©De Vlaamse Waterweg).
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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

HUIS

KANTOORRUIMTE

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

- Instapklare gezinswoning 
- Energiezuinig gerenoveerd 
- Uitbreidingsmogelijkheden 
- Zonnige tuin met zwembad 
- Rustige ligging met vlotte bereikbaarheid 
EPC: 171 kWh/m²; UC: 2395825-RES-1. Wglk, Gvkr, 

Gvv, Vg. Effectief overstromingsgevoelig gebied . 

- 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. 

OOSTERZELE

MERELBEKE

LEMBERGESTRAAT 9

MEIERIJ 32

REF. 2568985

REF. 2277924

- Centrale ligging in centrum Nazareth 
- Veel visibiliteit  
- Voldoende parkeergelegenheid 
- Tijdloze en open inrichting 

EPC in opmaak. Wg, Vg, Vv, Gvkr. 

NAZARETH
DEINZESTRAAT 25BREF. 2290440

4

1
108 m2

300,5 m2

3830m²

- 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 !

VERKOCHT !

APPARTEMENT

22 m²

2

1

200 m2

389 m²

BEKIJK ONS VOLLEDIG AANBOD OP:  WWW.NOBELS.BE
BIV 200947
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men dan van schorren. Door nu met een 
regelbare constructie te werken kan deze 
aanslibbing gestuurd worden tot de ge-
wenste verhouding slikken en schorren, 
waardoor ook de aanslibbing vermin-
dert. Ook de getijdennatuur gaat de ster-
ke aanslibbing van de Scheldemeander 
tegen. Uiteindelijk is het de bedoeling 
de woongebieden van Heusden, Destel-
bergen enerzijds en Sint-Amandsberg en 
Gentbrugge anderzijds te beschermen 
tegen wateroverlast. Door de construc-
tie kan men er voor zorgen dat de slik-
ken voldoende nat blijven. Daardoor kan 
men min of meer ook vermijden dat de 
vervelende beestjes zoals de gevreesde 
knijt voor overlast gaan zorgen.

Meer water in de rivier
Aansluitend bij het voorgaande project 
gaat men binnen het Sigmaplan ook voor 
het ontpolderen van de zandwinningsput 
in Melle zorgen. De bestaande zandwin-
ningsput zal aangesloten worden op de 
rivier de Schelde door een bres te maken 
in de huidige Scheldedijk. Zo ontstaat er 
getijdennatuur. Een wilgenvloedbos zo-

als ook al aanwezig in Destelbergen, zal 
dan dienst doen als een natuurlijke buf-
ferzone tussen het natuurgebied en de 
achterliggende woningen. Wilgen zijn 
gekend als tamelijk goed bestand tegen 
overstromingen of een wisselend water-
peil. Er zou ook een ringdijk gebouwd 
worden rond dit gebied.
In de plannen is voorzien in een juiste fa-
sering van de werken zodat de schorren-
rug kan begroeien alvorens het gebied in 
verbinding kan gebracht met de rivier. 
In een ander project gaat men gecon-
troleerde overstromingsgebieden voor-
zien in Bastenakkers en Ham in Wetteren. 
Op de gemeentegrens van Destelbergen 
(Heusden dus) en Wetteren ligt Bastenak-
kers. Door zijn ligging is dit gebied een 
ideaal overstromingsgebied in geval van 
stormtij. Maar dat zal alleen in uiterste 
omstandigheden moeten gebruikt wor-
den. Statistisch zelfs slechts om de vijf-
tig jaar, dus daar hoeven we ons geen 
zorgen om te maken. Om dit te realise-
ren moet er ook nog een ringdijk opge-
trokken worden. Die zal voorkomen dat 
er water vanuit het overstromingsge-
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bied naar de achterliggende gebieden 
stroomt. De slotsom is dus dat we op ter-
mijn meer water kunnen verwachten in 

de rivier de Schelde. Maar dit keer dus op 
een gecontroleerde manier en in functie 
van de getijden. – (D.D.)

Een beeld van de Scheldemeander in Destelbergen-Heusden 
en Sint-Amandsberg. (©De Vlaamse Waterweg).

beste
thuisverpleging

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

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

• Heb je het moeilijk om je rug of je 
voeten te wassen?

• Kun je wel een handje hulp gebruiken 
om je ’s morgens aan te kleden of ’s 
avonds uit te kleden?

• Ben je bang om te vallen in bad of 
onder de douche?

• Heb je hulp nodig om je medicatie 
klaar te zetten ?

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

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

Gentse
Belleman
overleden
na ziekte
Jean-Pierre Van de Perre, gekend 
als de Belleman van Gent is de 
dag na Hemelvaartdag overleden 
op 70-jarige leeftijd. Hij was al 
een tijdje ziek, want zijn laatste 
optredens dateerden al van 
2019. Hij ging wel nog vaak naar 
officiële evenementen.

Van de Perre was een graag 
gezien figuur die zijn taak als 
Belleman heel ernstig opnam. Hij 
begon al in 1993 als Belleman, 
maar pas in 2016 werd hij de 
belleman in Gent. – (D.D.)
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Antwerpsesteenweg 253B
9040 Sint-Amandsberg 
BIV erkend makelaar: 508.846 
GSM: 0494/48.69.70 
Email: info@sofimmo.be

 Volg ons op 
 facebook en instagram 
 voor de laatste 
 vastgoedupdates!

 Uw vastgoed in goede handen!

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

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

U zoekt iets om te huren of kopen?
Spring gerust even binnen en we nemen uw 
vereisten graag op in ons zoekbestand. 
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Ze besloten een ritje te organiseren naar 
4 diverse woonzorgcentra. Daar konden 
de bewoners nog eens enkele auto’s be-
wonderen waar ze misschien zelf ooit nog 

GRW start met Woonzorgcentrum corona-rit
De Gentsche retrowielen haalden eindelijk hun oldtimer nog eens van 
stal om in groep te rijden. Niet evident, want daarvoor heb je momenteel 
toestemming nodig van elke gemeente waar je doorrijdt.

mee gereden hadden. De rit startte aan 
het clublokaal, de Kring Westveld rond de 
klok van 14u en het zonnetje was alvast 
van de partij.

Zowat 45 auto’s en 4 moto’s vertrok-
ken van daaruit in colonne voor een 
mooie rit, langs Destelbergen re-
den ze zo Lochristi binnen. Het eer-
ste woonzorgcentrum waar ze even 
over de parking mochten rijden was 
WZC Sint-Pieter in de Bosdreef. Daar-
na werd rustig verder gebold rich-
ting Heusden. Rond de gebouwen 
WZC Kouterhof werd een toertje ge-
reden. De bewoners zwaaiden ook 
hier vanop een terras of vanuit hun 
kamer naar alle mooie oldtimers die 
voorbijreden.
Na dit bezoek werd de weg verder 
gezet naar “De zevensterre” in Laar-
ne. Op de parking van deze zaak 
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werd coronaproof gepauzeerd. Iedereen 
kreeg een beker koffie en een lekker stuk-
je vlaai aan de auto geserveerd. Wie even 
een toiletbezoek moest doen kon dat 
doen mits een mondmasker te dragen en 
voldoende afstand te houden. Alles werd 
nauwlettend door de organisatoren in het 
oog gehouden. Na een halfuurtje werd 
er weer rustig aangezet richting Melle. 
WZC Kanunnik Triest was de volgende lo-
catie waar langs de parking onze bolides 
aan de bewoners werden getoond. Hier-
na werd onmiddellijk verder koers gezet 
naar WZC Helianthus aan de Brusselse-
steenweg. Ook hier mochten we eventjes 
helemaal rond het complex rijden om uit-
gebreid te zwaaien en te toeteren naar al-
le bewoners achter het raam of op diverse 
terrasjes. Aan de ingang stond ook hier 

een enthousiaste delegatie van bewoners 
en personeel die heel erg genoten van al 
die “schuune auto’s”. Onder luid applaus 
vertrokken iedereen daar om nog een 
laatste keer één voor één in de Kouterslag 
gefotografeerd te worden door onze huis-
fotograaf Dirk De Bourderé. 
Ondertussen vernamen we dat de deelne-
mers heel enthousiast waren over deze rit 
in eigen omgeving, langs mooie wegen, 
met een goed doel! Allicht wordt dit een 
jaarlijks terugkerende traditie.

Tekst: Ulrike Buyle 
Foto’s: Dirk De Bourderé
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Jan van Eyck heeft op het net gerestau-
reerde middenpaneel van “Het Lam Gods” 
een prachtige Wonderbaarlijke Tuin ge-
schilderd. Botanici hebben op het retabel 
76 verschillende planten kunnen herken-
nen. Al die planten zijn in de tuin van 
B&B Villa Emma in de Waterdreef 13 te 
St.Amandsberg terug te vinden. 
Elke zaterdagnamiddag in mei, juni en juli 
om 14 uur, worden in die tuin rondleidin-
gen georganiseerd waar men zich kan op 
inschrijven. De rondleiding duurt onge-
veer anderhalf uur. Er wordt verteld wie 
Jan van Eyck was, waarom hij zo baanbre-
kend was in de schilderkunst en hoe hij er-
toe kwam om die planten zò herkenbaar 
te schilderen dat botanici die vandaag 
kunnen herkennen.
De wandeling in de tuin doet een hele 
reeks van die planten aan en er wordt ver-
teld hoe men in de middeleeuwen naar 
planten keek, hoe belangrijk planten toen 
waren en wat hun plaats in de maatschap-
pij was. 
Maar er worden ook brugjes gemaakt 
naar vandaag: wat gebeurt er met som-
mige planten in de winter? Hoe verliep de 
zoektocht naar sommige zeldzame exem-
plaren? Groeien al die planten op alle 
plaatsen? 

We mogen elkaar weer zien

Koffietijd in de Wonderbaarlijke Tuin van Villa Emma!
Het Gentse themajaar “OMG! Van 
Eyck was here” begon sterk in 2020, 
maar ook daar heeft het Corona-virus 
stevig huisgehouden. Daarom wordt 
het themajaar in 2021 verlengd: er 
staan weer een hele reeks “Van Eyck”-
activiteiten op de agenda dit jaar.

En als kers op de taart: na de wandeling 
wordt er samen nagekaart bij een kop kof-
fie of thee met een stuk taart. Na de afge-
lopen periode voelt het goed om nog eens 
“onder  de mensen te komen”.

De wandeling op zaterdagnamiddag, 
inclusief koffie/thee en taart kost 10 
euro per persoon en inschrijven kan 
via telefoon (09/259 21 95 of 0475 73 
69 08), via e-mail (info@villa-emma.
be) of via het formulier op de web-
site: www.villa-emma.eu/van-eyck-
plantenwandeling). 

Wie een groepje van 4 personen of 
meer (max 8 personen) samen krijgt 
kan zelf een datum kiezen en voor-
stellen!
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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
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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*

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

A
phrodite 

L
ingerie 

w
w

w
.lingerieaphrodite.be 

Denderm
ondsesteenw

eg 353 
9040 Sint-Am

andsberg 
09 228 16 64 
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COACHING
ROUW- EN VERLIESBEGELEIDING

SASKIA SAELENS
Dendermondesteenweg 199 - Destelbergen

0474-88 47 90 • 09-238 25 41
www.saskiasaelens.be

saskia_saelens@hotmail.com

Omgaan met rouw en verlies is niet mak-
kelijk. Erover met elkaar in gesprek gaan, 
valt ons vaak moeilijk. En toch… net als 
rouwende heb je nood aan ondersteuning, 
een omgeving die je helpt om hiermee om 
te gaan. Want rouwen kan je niet alleen. 
Elke rouwende heeft steun van anderen 
nodig én dat is heel normaal. 
Vaak volstaan familie, vrienden en kennis-
sen om jou hierbij te helpen. Doch soms is 
dat onvoldoende: je wil elkaar sparen, je 
manier van rouwen wringt met die van 
jouw omgeving, concentratie op ‘t werk 
lukt niet echt, je vraagt je af of je wel goed 
bezig bent, je krijgt de boodschap dat het 
nu stilaan toch moet ‘over’ gaan of dat je 
je hierover moet zetten…  Op zo’n mo-
menten kan het echt helpen om met een 
professional in gesprek te gaan. 

Rouwen is liefhebben …
Maar hoe doe je dat ‘rouwen’? Waar haal je levenskracht vandaan als 
het overlijden van een dierbare je leven op zijn kop zet? Hoe ga je om 
met het immense verdriet en de pijn van het gemis? Waarom voelt 
het aan alsof je niet meer weet wie je bent nu die ander er niet meer 
is? Rouw- en verliesbegeleider Saskia Saelens in Destelbergen kan je 
hierbij ondersteunen.

In deze vreemde Corona-tijd is het om-
gaan met het overlijden van een dierbare 
nog complexer. Geen afscheid mogen ne-
men of noodgedwongen op hermetische 
afstand, een uitvaart in beperkte kring, 
het zoekend nabij-proberen-zijn van de 
omgeving binnen die, des te meer, ver-
vloekte Corona-afstand… Het maakt 
rouwen niet makkelijker.
Saskia Saelens, geboren en getogen in 
Sint-Amandsberg en sinds 5 jaar woon-
achtig in Destelbergen, heeft een eigen 
praktijk als rouw- en verliesbegeleider. 
Ze begeleidt en ondersteunt rouwenden 
en mensen die een betekenisvolle verlies-
situatie meemaakten (verlies van relatie, 
werk, gezondheid, ongewild kinderloos-
heid...) Samen mét jou en op jouw tempo 
focust ze op je rouw- en/of verliessitua-

tie, de uiteenlopende emoties 
hierbij en de impact ervan op je 
dagelijks leven. Er wordt stil ge-
staan bij hoe je hiermee verder 
kan of wat jou hierin niet lukt. 
Ook gaat ze samen met jou op 
zoek naar mogelijke kracht-
bronnen en naar je veerkracht 
want soms geraakt die onder-
gesneeuwd door de rouw. Het 
doel is om het verlies te verbin-
den en te integreren in je ge-
wijzigde leven op een manier 
die recht doet aan jezelf, aan 
diegene die je verloor, aan wat 
er niet meer is.
Iedere (jong)volwassene (+18 
jaar) kan in haar praktijk te-
recht. Deze begeleiding  hoeft 
niet persé langdurig te zijn. 
Soms doen enkele gesprekken, 
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kimvlerick@skynet.be - www.kimvlerick.be - 0498 33 92 09
VOLG ONS OP

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

met wat uitleg en tips, al wonderen en 
kan een rouwende zelf weer verder. Soms 
is er evenwel meer nodig. Dan bieden de 
begeleidingsgesprekken de nodige rust 
en veiligheid om te kunnen/mogen venti-
leren, ten volle stil te staan bij het verlies 
en de betekenis ervan om zo op zoek te 
gaan naar hoe het nu verder moet. Saskia 
neemt alle tijd om hierin samen met jou 
geleidelijk de weg te gaan die aansluit bij 
wie jij bent en hoe jij het wil.
Als sociaal werker werkte ze in geestelij-
ke gezondheidszorg, verslavingszorg, al-
gemeen welzijnswerk, slachtofferhulp. 
Reeds 15 jaar verdiept ze zich professio-

neel in het thema ‘rouw en verlies’. Naast 
rouw- en verliesbegeleidingen coacht ze 
verkeersslachtoffers en hun nabestaan-
den voor vzw Rondpunt, begeleidt ze 
een praatgroep van ouders van veronge-
lukte kinderen (OVK- Save vzw) en geeft 
ze bijscholing over rouw en verlies. Ook 
binnen de Arteveldehogeschool is ze al 
jaren actief rond dit thema: ze geeft les 
en training in het postgraduaat Rouw- en 
verliesconsulent en coördineert deze op-
leiding. Ze verrichtte onderzoek over ‘on-
dersteunen van rouwende werknemers’ 
en ‘noden en behoeften van jonge nabe-
staanden na zelfdoding’.

Vragen of nood
aan begeleiding?

www.saskiasaelens.be
of 0474-88 47 90

Saskia Saelens is tevens 
loopbaancoach bij het 
door de VDAB erkende 
loopbaancentrum ‘Wiis 
Werken’. Ze kan dus ook 
ondersteunen bij vragen in 
verband met je loopbaan,  je 
job of bij  een carrièreswitch.
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Pareltjes van muziek
Sinds begin mei presenteert Guy 
Broeckhove op Eclips-TV, elke zondag 
om 13u05 het programma ‘Pareltjes’ 
met voornamelijk feel-good muziek, 
steeds met videoclips. Dit gedurende 
10 weken. Het programma wordt op 
woensdag herhaald om 13u15.
De rubriek “The Original” levert het 
verhaal van de origineelste versie 
en covers van een muzieknummer. 
En bij “Klassiek als Basic” wordt 
bewezen dat moderne componisten 
zich lieten inspireren door klassieke 
meesterwerken.
Eclips TV vind je op kanaal 51 
(Telenet), kanaal 90 (Proximus), 
kanaal 39 (Orange) en kanaal 13 (TV 
Vlaanderen).
“Pareltjes” is een productie van 
‘Special One Entertainment’. – J.C.

 

WANDEL 
FOTO 

ZOEKTOCHT 
OUDE DOKKEN  

GENT 
 

Een unieke route langs het vroegere 
havenindustriegebied 

 
Lengte: 5km 

 
Prijs: €6  

incl. €1 t.v.v. 

 

WWW.KWIZO.EU 

Info &  
Inschrijvingen : 
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In memoriam Norbert De Latte
Wielerliefhebber en clubvoorzitter Norbert De Latte (70) van 
wielerlclub Vetrapo-Cycling is net voor Hemelvaartdag overle-
den aan corona. Wij hadden nog contact met Norbert die vanuit 
het Maria Middelaresziekenhuis en op intensieve,  enkele dagen 
voordien nog een hoopvol signaal gaf. Helaas raakte hij alsnog in 
coma en is overleden. Norbert was een sportieve figuur die ruim 
40 jaar geleden al aan de wieg stond van het wielergebeuren in 
de regio Gent en Laarne. Hij was afkomstig van Sint-Amandsberg 
waar hij ook woonde. Vier jaar geleden werd hij weduwnaar. Hij 
heeft ook twee zonen. Langs deze weg bieden we onze deelneming aan. (D.D.)
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De eer is terecht, maar 
de award zou mogelijks 
ook aan één van de zes 
andere genomineerde 
Woonzorgcentra kun-
nen uitgereikt zijn. Het 
is niettemin een prach-
tige erkenning voor Het 
Heiveld, één van de vijf 
woonzorgcentra van 
de stad Gent. We wil-
len graag herinneren 
aan de moeilijke perio-
de door de Covid-pan-
demie die alle WZC’s 
de voorbije veertien 
maanden hebben door-
gemaakt. Dat er een-
tje werd uitgekozen als 
laureaat heeft duidelijk te maken met het 
feit dat vooral in Het Heiveld extra inspan-
ningen zijn geleverd om de tevredenheid 
van de bewoners en het personeel te ver-
hogen.
Het Woonzorgcentrum ‘Het Heiveld’ be-
vindt zich aan de Antwerpsesteenweg 776 
in Sint-Amandsberg. Vroeger sprak men 
nog van het Hospice, maar de naam is nu 
vooral gelinkt aan de nabijgelegen Heiveld-
straat, waar het een beetje uitgebreid ligt 
tussen de Antwerpsesteenweg en de Hei-
veldstraat. Het WZC Het Heiveld is gekend 
voor zijn woonzorgcentrum, maar ook als 
centrum voor kortverblijf en dagverzor-
gingscentrum. De inrichting is afgestemd 
op heel gevarieerde bewoners: validen, 
minder-validen, personen met een handi-
cap, dementie, Parkinson of zelfs Alzhei-
mer. De vertrekken zijn heel mooi ingericht. 
Specifiek is dat senioren er zelf de kleur van 
hun kamer mogen kiezen en die bovenop 
naar eigen wens met hun eigen meubelen 
mogen inrichten. In Het Heiveld is ruimte 
voor alles: het personeel organiseert vaak 
recreatieve en vormingsactiviteiten waar-

Het Heiveld is WZC van het jaar
en dankt dat ook aan de medewerkers
Directeur Geert Roggeman van het Woonzorgcentrum Het Heiveld in 
Sint-Amandsberg kreeg recent de trofee voor het WZC van het jaar. De 
uitreiking had plaats tijdens een livestream in de Minard Schouwburg en 
is een initiatief van het vakblad “Zorg Magazine”.

aan iedereen mag deelnemen. Voor de be-
woners is dat echt aangenaam, want zo 
kunnen ze ook activiteiten die ze thuis ge-
woon waren, in het WZC voortzetten. Denk 
maar aan lezen van de krant, muziek be-
luisteren, zelfs knutselen en koken of tui-
nieren staan op het menu. Misschien is dat 
in de meeste WZC’s zo, maar blijkbaar heeft 
de vakjury beslist dat Het Heiveld over alle 
punten de beste troeven had.
De jury noemde Het Heiveld eerder een 
dorp met 180 inwoners, waar alle residen-
ten thuiszorg op maat krijgen. “Zorg, wo-
nen en leven gaan er hand in hand. In Het 
Heiveld evolueert alles mee met de be-
woners. Zo wordt sterk ingezet op groe-
ne zorg, met een eigen boomgaard, een 
huisimker en tal van dieren. Het zorgvar-
kentje Gust heeft er zelfs een eigen In-
stamgrampagina. De ontmoetingsruimte is 
ingericht als een bruin dorpscafé, inbegre-
pen een jukebox met vooral plaatjes uit de 
jaren ’50 en ’60, dus aangepast aan de pe-
riode van de residenten. Er is zelfs een ei-
gen huisbier met ’t Hospice”, zo liet de jury 
verstaan.

Directeur Geert Roggeman met de trofee. (repro D.D.)
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Restaurant open
Vanaf heden is het restaurant open, telkens van donderdag tot zondag.

Ons gezellig terras is doorlopend open.
We hebben een vaste kaart, vele suggesties en elke maand een ander menu.

We kijken er naar uit om iedereen terug te verwelkomen.
 

Vaderdagontbijt
Een mand vol lekkers voor de liefste papa’s

Je kan ze komen ophalen of we brengen ze bij jou thuis
Een afhaal menu voor vaderdag is er ook

 

Kant en klare BBQ boxen
(groentjes, sausjes, aardappel en vlees en/of vis of veggie)

Alles klaar om je gasten te ontvangen,
jij zorgt enkel voor de drank, het vuur en de gezelligheid!

Wij zorgen voor het eten!

Alle info op www.delagevuurse.be
De Lage Vuurse - Motorstraat 115 - 9000 Gent -09 251 08 08
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DEN ARGOS Antwerpsesteenweg 550
9040 Sint-Amandsberg
Tel. 09/228 19 38

BILJARTZAAL met verschillende clubs
9 CARAMBOLES - 1 ARTISTIEK BILJART
Snacks en belegde broodjes: ook om mee te nemen
DINSDAG
GESLOTEN

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

Directeur Roggeman is een tevreden man 
maar laat wel verstaan dat eigenlijk alle 
wzc’s in het land zo’n award verdienen. 
“Het afgelopen jaar zaten we allemaal 
in een oorlogszone, maar gelukkig zien 

we nu na de vaccinaties perspectief 
voor onze bewoners en hun fami-
lie. Maar mijn dank gaat vooral naar 
mijn 152 medewerkers die instaan 
voor de goede zorg en altijd focus-
sen op de levenskwaliteit van de re-
sidenten. Dat lukt alleen als ook 
de medewerkers tevreden zijn met 
hun werk en de situatie waarin ze 
tewerkgesteld zijn en waarvoor ze 
zich dagelijks inzetten”.

Info:
WZC Het Heiveld, dagprijs 1-persoonska-
mer vanaf 59,09 euro/dag, dagprijs 2-per-
soonskamer vanaf 95,09 euro/dag.
Tel. 09/266.31.11  – (D.D.)

Café ’t Hospice (het bruine café) van WZC Heiveld bezit 
zelfs een jukebox. (repro D.D.)

Volvo vorkheftrucks op waterstof…
Volvo Trucks blijft technologisch en innovatief alert. In het wereldwijde distributiecen-
trum - gevestigd naast de vrachtwagenfabriek - aan de Smalleheerweg worden voor-
hefttrucks getest op waterstof. Het proefproject  loopt i.s.m. Toyota en Still die aange-
paste heftrucks met brandstofcellen aanleveren. Het kennis- en samenwerkingsplatform 
WaterstofNet, actief in Vlaanderen en Nederland, staat in voor de uitrusting van het 
mobiele waterstofstation. Waterstof is het resultaat van elektrolyse van water. De tech-
niek is vrij nieuw, bedient zich veelal van groene stroom en is vooral duurzaam. Maar 
vandaag ook nog erg duur. Het Volvo ‘onderdelencentrum’ maakt gebruik van ruim vier-
honderd dergelijke logistieke voertuigen…

Eric VAN LAECKE   



Wegwijs Noord - Juni 2021   37

Bilk Binnenluchtkwaliteit

Gespecialiseerd in ventilatie, geurmarketing en 
luchtzuivering. Ontwerpen en plaatsen van ventilatie voor 
residentiële gebouwen en KMO. Creëer een veiligere werk- 
en leefomgeving voor je klanten, medewerkers en familie.

Iedereen heeft recht op een gezond binnenklimaat, 
laat je adviseren door onze specialisten en surf 
vandaag nog naar www.bilk.be 
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De provincie subsidieert er klimaat-
gezond tuinadvies en stuurt daarvoor 
tuincoach Ann Muyldermans op pad 
die gepersonaliseerd voortuinadvies 
geeft aan geïnteresseerde burgers*. 
De stad Gent nam zelf ook een tuin-
adviseur in dienst om nuttige tips te 
geven. Want de stad wil dat voortaan 
bij nieuwbouw en aanleg van wegen 
vooral ook gemikt wordt op een ver-
groening met het oog op het vermin-
deren van broeikasgassen. 
“De negatieve gevolgen van de kli-
maatverandering zijn ook in Oost-
Vlaanderen te voelen”, zo stipte 
gedeputeerde Riet Gilis, bevoegd voor Kli-
maat aan bij de voorstelling van het project 
rond klimaatgezonde tuinen in het Om-
beekhof. “Om hitte, droogte, wateroverlast 
en het verlies aan biodiversiteit te bestrij-
den, zijn twee maatregelen nodig, namelijk 
vergroening en ontharden. Dat is niet al-
leen een taak van overheden, maar ook van 
de bewoners” zei ze op de voorstelling van 
een nieuw project in Ombeekhof, en later 
die dag ook nog in Uitbergen-Berlare. Uit-
eindelijk zal het ook gaan om liefst zestien 
deelnemende steden en gemeenten in Oost-
Vlaanderen die beroep zullen kunnen doen 
op de tuincoach.
In de wijk Ombeekhof in Sint-Amandsberg 
kregen we de primeur te zien. Daar wer-
den negen bijna energie neutrale wonin-
gen gebouwd. De stad Gent bepaalde via 
de stedenbouwkundige voorschriften dat 
de voortuinen van deze woningen (op dit 
ogenblik nog in ruwbouwfase) niet mogen 

Lokale klimaatplannen met tuinadvies in wijk Ombeekhof
De provincie en de stad Gent hebben de handen in elkaar geslagen voor 
hun strijd tegen de klimaatverandering. In Ombeekhof, op de grens 
van Sint-Amandsberg met Oostakker, werden bij nieuwbouwwoningen 
initiatieven genomen die op termijn hun nut zullen bewijzen in de strijd 
tegen klimaatverandering.

verhard worden. Schepen Heyse, verant-
woordelijk voor milieu en klimaat legde uit 
waarom ontharding in een stad als Gent zo 
belangrijk is. De tuincoach adviseerde een 
bewoner over hoe de aanleg van een kli-
maatgezonde voortuin er op termijn moet 
uitzien. Uit de uitleg van zowel Gillis als Hey-
se leerden we dat de periode van een priva-
te tuin inrichten als een stenen woestijn niet 
meer van deze tijd is. Integendeel, door na-
tuurlijke processen ook in je tuin toe te laten 
en de natuur soms haar gang te laten gaan, 
heb je veel minder onderhoud en creëer je 
bovendien een waardevol stukje biodiverse 
natuur. In Oost-Vlaanderen is 9% van de to-
tale grondoppervlakte ingenomen door tui-
nen, slechts 5% is bos. Er is dus in zekere zin 
veel potentieel voor meer groen.
Zestien steden of gemeenten in onze pro-
vincie doen mee aan het proefproject “Kli-
maatgezonde tuin” die de Provincie in 2021 
uitrolt, en waarvan de wijk Ombeekhof dus 
een voorbeeld zal zijn. De plannen zullen 
ook voor andere nieuwbouwprojecten wor-
den toegepast, al blijft er natuurlijk altijd 
vrijheid voor de bewoners. Misschien zal niet 
iedereen overtuigd zijn van een ‘verwilder-
de tuin in functie van het milieu’, maar het is 
wel iets om over na te denken. “Hoe hard we 
ook inzetten op het verminderen van broei-
kasgassen, we zullen ook onze steden, wij-
ken, straten en huizen moeten aanpassen. 
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Als stadsbestuur vergroenen we Gent waar 
mogelijk bij aanleg van straten, het voorzien 
van groendaken en -slingers en het reali-
seren of uitbreiden van parken en natuur-
gebieden. Maar ook steeds meer inwoners 
gaan gelukkig zelf aan de slag in hun eigen 
straat of voortuin. Dat engagement verster-
ken we via subsidies, advies en logistieke 
steun. Zo werken we samen aan een groene-
re, levendige buurt. Want bomen en planten 
maken een buurt aantrekkelijk en bescher-
men tegen hitte, droogte en wateroverlast,” 
aldus schepen Heyse.
In het project Ombeekhof verbiedt Gent ver-
hardingen zoals opritten in de voortuintjes 
van de nieuwe verkaveling, en moet gedacht 
aan inheems groen en ruimte voor regenwa-
ter om in de bodem te infiltreren. Dat laat-
ste is cruciaal om droogte tegen te gaan. Na 
huisbezoek ontvangt de burger een advies-
verslag op maat met alternatieven voor de 
ininrichting, mooi gevisualiseerd en gedocu-
menteerd. Met dat advies zal de aanzet wor-
den gegeven voor onmiddellijke actie. Bij de 
voorstelling van het project kreeg een nieu-
we bewoonster alvast degelijke uitleg van 
de Provinciale tuincoach Ann Muyldermans. 
– (D.D.)
*zie ook www.oost-vlaanderen.be/klimaat-
gezonde-tuin
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Circulaire experimenten voor en door de 
Dampoortwijk zeg maar. Wij brachten een 
bezoek want voorlopig is de “Klusserette” 
een buurtatelier dus, door coronabeper-
kingen slechts open op dinsdagavond van 
17u30 tot 19u. en op vrijdagavond van 17 
tot 19 uur.  Maar het is een tof initiatief 
omdat je er klus- en tuinmateriaal kan ont-
lenen, tot zelfs kinderfietsen enz. Defecte 
toestellen kunnen er gerepareerd worden, 
of je kan er nog bruikbaar klusgerief bin-
nenbrengen om mensen uit de buurt te 
helpen. Er zijn dus zeker een aantal pro-
jecten waarvoor je beroep kan doen op de 
Klusserette.
Bij onze rondleiding leerden we de manier 
van werken beter kennen, want er is een 
uitleendienst Pastory, een doorgeefdepot, 
op Wielekes (kinderfietsen), een techmo-
biel, een inzamelpunt voor digitale toestel-
len en er zijn atelier- en workshops. Voorts 
is er een doka Pastory voor wie nog graag 
analoge foto-ontwikkeling wil doen, een 

Klusserette deelt, herstelt, experimenteert en maakt
De “Klusserette”, is een lokale dienstverlening voor de wijk Dampoort en 
H.Hart, waar je allerlei zaken kan delen, er is een hersteldienst en men 
experimenteert en maakt. Ook de uitleendienst “Pastory” huist er.

fietsatelier met hersteldienst, en uiteraard 
een Repair Café. Keuze genoeg dus want 
de Klusserette is er voor en door bewoners 
van de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg. 
De Klusserette bevindt zich aan de Dender-
mondsesteenweg, op de site van het win-
kelcentrum Dampoort, net naast de Hubo. 
In elk geval gemakkelijk te bereiken met 
de fiets, het openbaar vervoer of de auto 
want er is ook parkeerplaats.
Goed om weten is dat de Uitleendienst 
Pastory al zo’n vijf jaar bestaat, maar de 
Klusserette werd officieel voorgesteld op 
vrijdag 30 april. Dat gebeurde conform co-
rona maar toch met veel toeters en bellen. 
Het is dus een nieuw buurtatelier waar al-
les draait rond maken, delen, hergebrui-
ken en herstellen. Ideaal dus om er klus- en 
tuinmateriaal te ontlenen, zelfs een kinder-
fiets kan je er ophalen. Het initiatief kreeg 
ondersteuning van de stad Gent, Cultuur 
Gent en Siklos Invest. Wie lid wordt van de 
Klusserette krijgt een exclusieve pet als er-



Wegwijs Noord - Juni 2021   41

Een beeld van de Klusserette en de aangeboden 
mogelijkheden. En uiteraard de toegang die je 
moet leren kennen. (D.D.)

kenning. Je kan er vooral ook allerlei klein 
materiaal vinden in kleine hoeveelheden: 
pluggen, vijzen, moeren en noem maar op. 
Allemaal materiaal dat gerecupereerd is 
maar best nog bruikbaar (of nieuw). In de 
uitleendienst Pastory vind je werkgereed-
schap zoals een boormachine, vlakschuur-
der, cirkelzaag, tot een kruiwagen en zelfs 
een heggenschaar. Je verschiet van wat ze 
daar allemaal voorradig hebben. Uitlenen 
is voorlopig op afspraak, maar daar komt 
zeker verandering in als de situatie het zal 
toelaten. Het doorgeefdepot omvat dan 
weer bestaand bouwmateriaal maar in 
goede staat (overschot van werken of re-
cuperatiemateriaal). Hier mikt men op de 
kansengroepen want het materiaal kan 
gratis ter beschikking gesteld. Buurtbewo-
ners zelf betalen een vrije bijdrage.

Heel leuk en tof is “Op Wielekes” waar 
je kinderfietsen kunt lenen voor kinde-
ren tussen 3-12 jaar. Middels een jaarlijks 
lidgeld kan je de fiets afhankelijk van de 
leeftijd van uw kind ruilen voor een gro-
ter model als dat nodig zou zijn. Uiteraard 
worden ook kinderfietsen aangenomen. 
Een goed initiatief dus waarbij je geld kan 
besparen omdat je niet telkens een nieu-
we fiets moet kopen als uw kind een jaar-
tje ouder wordt. Voor dit initiatief is er ook 
voorlopig afspraak te maken, telkens de 
eerste zondag van de maand (11-13u.) 

Om alles goed te vatten is het interessant 
om ook eens te surfen op de webpagina 
van Klusserette.be waar je alles netjes op 
een rij kan vinden en contact kan leggen. 
– (D.D.)
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Foto: Dirk De Bourderé

DAMES- HEREN – KINDEREN met coronakapsel…

We mogen je eindelijk
Coronaproef verwelkomen in het kapsalon!

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

Ulrike en Kimberley

Haarstudio Muis,
dé familiekapper 

Antwerpsesteenweg 278 
9040 Sint-Amandsberg
09/229.24.25

Vorig jaar grote heisa rond bronbemaling 
in Sint-Amandsberg waarbij water in de ri-
ool werd geloosd. Menig politieker deed 
hierin zijn zeg en er moesten regels ko-
men. Bij uitbreiding/renovatie GO-school 
in Bernadettewijk op dit moment, identie-
ke situatie, geen haan die er naar kraait. 
Water wordt geloosd in een beek die nog 

Bronbemaling… nooit zo een hoge waterstand heeft ge-
had zoals nu op dit punt.
En dan nog maar te zwijgen van de ver-
schillende dieselgeneratoren die er ge-
bruikt worden, terwijl er een tijd geleden 
een spiksplinternieuwe hoogspanningsca-
bine in het gebouw is geplaatst. Niet echt 
ecologisch ...
Andere bouwheren, andere regels.

Tekst en foto:
een aandachtige Wegwijs-lezer
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Bekijk
onze webshop:

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

of bij jou thuis?
Boek dan een afspraak via de

website of bel ons op 0470/388.300

Dendermondesteenweg 513a
Destelbergen

Een en ander is een gevolg van de 
vraag van toekomstige huwelijkspa-
ren om iets meer volk toe te laten 
op de burgerlijke plechtigheid. Als 
de huwelijksplechtigheid plaats-
vindt in het stadhuis is het aantal 
aanwezigen streng beperkt. Dat is 
ook overigens in de kerk nog zo. 
Maar om meer aanwezigen toe te 
laten denkt Gent nu na om daar-
voor gebruik te maken van de tuin 
van Hotel d’Hane Steenhuyse. Eer-
der had de gemeente Destelbergen 
daarin al het voorbeeld gegeven 
door in primeur vorig jaar huwelij-
ken toe te staan in open lucht. Daardoor kon 
meer volk aanwezig zijn en werd zeker social 
distancing in acht genomen.
Als het Overlegcomité in de toekomst het licht 
op groen zet om meer mensen toe te laten bij 
ceremonies die buiten plaatsvinden, dan zou 

De tuin van Hotel d’Hane Steenhuyse is een mooi 
alternatief voor meer publiek bij het burgerlijk huwelijk.

Trouwen in Gent straks ook in openlucht?
De stad Gent denkt na over de mogelijkheden om op korte termijn 
huwelijksceremonies in openlucht te laten plaatsvinden.

Gent daarop willen anticiperen. Men is nu 
bezig alles in orde te brengen om buiten-
huwelijken mogelijk te maken. Die moge-
lijkheid zal bestaan van zodra en zolang de 
coronamaatregelen buiten meer aanwezi-
gen toelaten dan binnen. De locatie ligt 
ook al vast want er zal geopteerd worden 
voor de tuin van het Hotel d’Hane Steen-
huyse in de Veldstraat. Mogelijks zullen er 
ook nog andere toegelaten plaatsen zijn. 
Enig probleem is dat in de Veldstraat geen 
auto’s mogen rijden. En de voetpaden en 
de straatstenen zijn ook niet  denderend. 
We hopen dat geen enkel bruidje of brui-
degom er de voet zal omslaan. – (D.D.)
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Iedereen uit Sint-Amandsberg kent Banden-
centrale De Geyter, het mooie gebouw op 
het kruispunt van de Potuit. Alain en zijn 
vrouwtje Karin voelen hun pensioen nade-
ren en hoopten op een overnemer van hun 
alom gekende bedrijf. De 2 dochters noch 
schoonzonen waren geïnteresseerd. Maar 
op een bepaald moment contacteerde de 
uitbater van AGK-service (oorspronkelijk 
in de Spijkstraat en later Koopvaardijlaan) 
hen met de vraag of ze eventueel eens kon-
den praten i.v.m. overname van de ban-
dencentrale. AGK service is een erkende 
bandencentrale, evenals gespecialiseerd in 
het vervangen & herstellen van autoruiten. 
Na de nodige kennismaking en gesprekken 
vonden Alain en Karin het een prima idee 
o.a. omdat deze firma ook belang hecht aan 

Bandencentrale De Geyter bolt “verder”
De bekende bandencentrale “De Geyter” aan de Potuit in Sint-Amandsberg 
is verhuisd. Het wordt dus wennen binnenkort als je daar passeert, alweer 
een icoon die verdwenen is op de Antwerpsesteenweg…

een persoonlijke benadering van de klan-
ten en een goede service. Kortom ook een 
“huis van vertrouwen”. Uitbreiden op één 
van de twee locaties was niet mogelijk, dus 
werd gezocht naar een ander gebouw. Sinds 
1 januari is de nieuwe firma AGK – De Gey-
ter een feit en gevestigd in de loods op de 
Afrikalaan waar vroeger ECOshop gehuis-
vest was. Woensdag 24 maart was de laat-
ste werkdag voor Alain en zijn team in hun 
eigen garage. Donderdag en vrijdag 25 en 
26 maart werden alle toestellen afgebroken 
door Alain, Angelo en Pieter en verplaatst 
naar de nieuwe locatie op de Afrikalaan 52. 
Sinds maandag 29 maart werken ze allemaal 
vanuit de nieuwe garage. Ze zijn wel al sinds 
1 januari officieel in dienst van de nieuwe 
firma AGK – De Geyter en voor Alain en Ka-

rin is dit minstens voor 2 jaar. 
Zo willen zij hun bestaande 
klanten op een rustige manier 
begeleiden binnen het nieuwe 
bedrijf en kan Alain zijn jaren-
lange kennis overdragen, o.a. 
ook voor het uitlijnen van ban-
den waarvoor hij gekend staat 
in onze omstreken.

Back in time
De kennis van het herstellen 
van banden is al een eeuw 
oud. Grootvader Emile trok in 
1913 naar Amerika (eigenlijk 
wou hij in 1912 met de Tita-
nic overvaren, maar geldge-
brek noopte hem een jaar te 
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wachten) en leerde er de stiel in Detroit. 
In 1921 kwam hij terug naar België, werk-
te enige tijd in loondienst om in 1933 te be-
slissen een eigen zaak op te starten die hij 
UNICA noemde. Hij gebruikte een speciale 
methode van warm vulkaniseren waardoor 
meer banden konden hersteld worden i.p.v. 

De auto op de foto is de rode Mazda MX5 ND 
cabrio, kleur ‘Sol Red’ van Eric Vanderstraeten 
uit Sint-Amandsberg. Deze wagen heeft 2000cc 
en 160Pk onder de motorkap. Eric is heel fier 
op zijn bolide. Hij kreeg de smaak voor MX5 te 
pakken toen hij in 2015 met zijn vriendin Valerie 
10 dagen ging rondtoeren in Schotland met 
de MX5-club. Bij terugkomst besloot hij er zelf 
ook eentje te kopen en we mogen het als een 
prachtexemplaar beschouwen! 

zomaar te vervangen. Hiervoor bedacht hij 
zelf een toestel. Alles gebeurde wel in open-
lucht op de toenmalige locatie in de Kasteel-
wegel. De methode werd ook gebruikt door 
zijn zoon Cyriel die de zaak verder zetten en 
verhuisde in 1961 naar de nieuwe overdek-
te ruimte aan de Potuit. Ondertussen mag 
de methode van warm vulkaniseren niet 
meer gebruikt worden volgens de autokeu-
ring. Koud vulkaniseren mag wel nog maar 
kan alleen toegepast worden voor het op-
lappen van “nagelgaatjes” en geen kleine 
scheurtjes meer. Vroeger maakten ze ook 
zelf “spijkerbanden” wat ondertussen ook 
al lang verboden is natuurlijk.

On to the future
En nu dus de samenwerking en verhuis naar 
een grotere ruimte op de Afrikalaan. Niet 
alleen de werkruimte en wachtruimte zijn 
groter, maar er is ook meer opslagruimte. 
Nu worden de meer dan 4000 banden opge-
slagen op diverse plaatsen en nu beschikken 
ze plots over een ruimte van 2400m².
Ondanks de werken aan de Dampoort blijft 
de garage bereikbaar vanaf de Weba.
“Het is toch een beetje als je eigen kind los-
laten”, biechtte Karin me op.
“En voor de klanten wordt het ook even 
wennen”, zo vertelde Eric Vanderstraeten 
ons die net aanwezig was met zijn Mazda 
MX5 ND (meer over deze wagen in bijgaand 
kadertje). De familie De Geyter kijkt er al-
vast naar uit om iedereen te ontvangen op 
de Afrikalaan 52 – 9000 Gent voor een klei-
ne herstelling, nieuwe banden of uitlijning.

Tekst: Ulrike Buyle
Foto’s: Dirk De Bourderé
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uit Duffel hebben we de Belgische tak van 
vzw Haarwensen opgestart. We geven kin-
deren tot 18 jaar, met medische problemen, 
een gratis pruik van écht haar. En we zor-
gen ervoor dat het geen euro kost aan de 
ouders”.
Alvorens aan de slag te gaan overlegden ze 
goed en plaatsten een aandoenlijk filmpje 
op internet. “We kregen ook reactie van 
collega’s uit West-Vlaanderen (Nathalie), en 
Els uit Limburg. Op die manier hebben we 
kunnen de mensen dus in elke Vlaamse pro-
vincie iemand van ons bereiken, zodat verre 
verplaatsingen kunnen vermeden worden”.

PRAKTISCH
Om één kinderpruik te maken is al gauw 
650 gram haar nodig. “Het haar moet aan 
bepaalde criteria voldoen: minstens 30 

De haarwerkspecialiste maakt al jaren voor 
kankerpatiënten of mensen die hun haar 
verliezen door alopecia, stress of andere 
aandoeningen.  Haar klanten bedanken 
haar dikwijls met bloemen of chocolaatjes. 
“Maar eigenlijk doe ik gewoon mijn werk”. 
Annick is al jaren passioneel met haar bezig. 
“Er zijn echter ook kinderen die om een of 
andere reden weinig of geen haar hebben, 
of aan haarverlies lijden, en ook daar wou 
ik iets aan doen”. Na wat opzoekingswerk 
kwam ze terecht bij het AMC-ziekenhuis in 
Amsterdam. Ze leerde er Ivonne De Boer 
kennen, die de vzw Haarwerken Nederland 
opstartte. “Ik haalde daar de inspiratie om 
ook in België iets dergelijks te doen, maar 
zag het groter dan alleen de kinderen uit 
mijn straat of uit mijn buurt. Samen met 
collega’s Cathy uit Erembodegem en David 

Haarwensen vzw
kijkt verder dan
kindjes uit de straat alleen
Annick De Jaeger, zaakvoerster van Het Haarhuis 
in Oostakker, stichtte vier jaar geleden de vzw 
Haarwensen op. Ze steekt haar handen letterlijk en 
figuurlijk in het haar...



Wegwijs Noord - Juni 2021   47

centimeter lang, niet gekleurd, niet grijs. 
Kortom ‘maagdelijk haar’ is wat we zoeken. 
“Onze jongeren krijgen ook een ‘isomo-
hoofd’ mee naar huis alsook verzorgings-
producten en een borstel. En om de twee 
maanden krijgen ze een gratis onderhoud. 
De voorbije vier jaar mochten we al 185 kin-
deren een nieuwe start geven” aldus nog 
Annick.

WAAROM  vzw HAARWERKEN?
De moeder van Annick stierf jammer ge-
noeg op zestigjarige leeftijd aan kanker. “Ik 
had lang het gevoel dat ik te weinig voor 
haar heb kunnen doen en het was mijn zus 
die mij de suggestie deed om iets met prui-
ken te gaan doen. Toen ik op een beurs de 
kans kreeg om een pruik ‘bij te knippen’ 
was ik overtuigd, ik had de smaak te pak-
ken. En de trein was vertrokken”.

DONATIES
Zo’n pruik kost natuurlijk handenvol geld. 
Maar de organisatie kan rekenen op enkele 
gulle schenkers, o.a. serviceclubs, tevreden 
ouders die al eens een eetfestijn organise-
ren, zelfs een schooldirecteur nam al eens 
het heft in handen om iets te organiseren 
ten voordele van Haarwerken. “Dat doet 
echt deugd. We steken heel veel tijd en 
moeite in onze vzw en als we zien hoe het 
anderen gelukkig maakt, en hoe het men-
sen aanzet om ons te sponsoren, dan maakt 
mij dat gelukkig”.
Kappers die zich geroepen voelen om haar-

donaties te doen kunnen steeds contact 
opnemen op onderstaande email of gsm-
nummer.
Ben je als lezer ook geraakt door dit mooie 
verhaal?  Particulieren kunnen ook doneren 
op BE43 0018 0100 8801. Bij voorbaat be-
dankt !

Meer info:
info@haarwensen.be of 0499-427 355
www.hethaarhuis.be
www.haarwensen.be

Tekst en foto’s: Jan Callebert
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In een eerste fase werden er op het deel van 
de Dendermondsesteenweg (tussen Dam-
poort/Antwerpenplein en de Cécile Cauter-
mansstraat en Adolf Baeyensstraat) al vijf-
tien  groene vuilnisbakken geplaatst.
De bestaande kleine korven die er al ston-
den werden vervangen door andere iets 
grotere modellen. Het was één van de laat-
ste acties die door woordvoerder Koen Van 
Caimere werd doorgedrukt alvorens zelf 
met pensioen te gaan.
Bij deze aanpak moet zeker geen tekenin-
getje gemaakt: de Dendermondsesteenweg 
heeft in Gent (deels Sint-Amandsberg) niet 
de beste faam inzake netheid. Vaak laat 
men er sluikvuil achter op straat. De vuilnis-

KLEINE DAAD – GROOT RESULTAAT

Eindelijk opnieuw vuilnisbakken
op Dendermondsesteenweg maar…
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar Ivago heeft uiteindelijk 
toch groen licht gekregen van de stad om opnieuw vuilnisbakken te 
plaatsen op de Dendermondsesteenweg. 

bakken zijn een tip om het anders te doen: 
gebruik ze. Helaas ook al staat er op de 
vuilnisbakken dat het een “kleine daad met 
groot resultaat” is, de realiteit leert ons dat 
er nog velen niet bij de les zijn. 
Recent werd nog ter hoogte van de inrit 
van de Colruyt een camera geplaatst omdat 
daar vaak vuil werd gestort. Dat gaf tijdelijk 
beterschap, maar onderzoek heeft uitge-
wezen dat het misschien toch beter was om 
er ook opnieuw vuilnisbakken te plaatsen. 
Die staan wel niet op die plaats, maar netjes 
verdeeld over de hele Dendermondsesteen-
weg. Je kan er echt niet naast kijken.
Veel jaren terug stonden er ook al vuilnis-
bakken langs de Dendermondsesteenweg, 
maar die werden er toen weggehaald om-
dat Ivago van mening was dat het uitein-
delijk het sluikstorten stimuleerde. Van die 
mening is men nu afgestapt want de steen-
weg blijft op dat vlak een zorgenkind. Vol-
gens de sociale media, en we citeren ook 
De Gentenaar en Ivago, nam het opruimen 
van sluikstort in de buurt van de Dender-
mondsesteenweg de laatste jaren enorme 
proporties aan. In 2018 werden 416 sluik-

storten opgeruimd, in 
2020 waren dat er al 
773. In kilogram uitge-
drukt ging het toen om 
12.108 kg. in 2018 en 
zelfs 17.387 vorig jaar. 

De nieuwe vuilnisbakken op de 
Dendermondsesteenweg hebben tot 
doel het sluikstorten tegen te gaan. 
Maar dat lukt nog niet altijd goed, het 
is nochtans maar een “kleine daad voor 
een groot resultaat”.  – (© D.D.)
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Dit jaar hoopt men alvast die getallen sterk 
omlaag te krijgen. Hoe men dat precies 
gaat doen laat ons sterk vermoeden dat er 
nu ook nog extra controle zal plaatsvinden. 
Of er camera’s komen is niet duidelijk, maar 
het zou zeker tot de mogelijkheden beho-
ren, want de stad wil paal en perk stellen 
aan deze situatie. 

Een eerste vaststelling is dat het voorlopig 
nog niet veel uithaalt. De vuilnisbakken 
worden wel gebruikt, maar sommigen vin-
den het nodig precies afval op de mond van 

de vuilnisbak te plaatsen. Overigens is het 
niet alleen de Dendermondsesteenweg die 
extra aandacht zal krijgen, dat is ook het 
geval voor de Bevrijdingslaan in de Brugse 
Poort, straks de Overpoort, Sint-Pietersplein 
en de stedelijke parken, maar vooral ook 
de invalswegen. Het is ook geen algemene 
regel horen we, het is vaak een afweging 
waarbij voortschrijdend inzicht een rol zal 
spelen. Maar er zal meer nodig zijn want 
het is nog niet bij iedereen doorgedrongen 
dat het anders moet en kan. Met goede wil 
dan.  – (D.D.)

Maandag: Gesloten
Dinsdag: 14u00 tot ...
Woensdag: 14u00 tot ...
Donderdag: 11u00 tot ...
Vrijdag: 14u00 tot ...
Zaterdag: 14u00 tot ...
Zondag: 08u30 tot ...
Vanaf 8 juni zullen we gesloten zijn op 
maandag én dinsdag

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

Vul dit formulier in
en win bon 10 euro

Met een kleine inspanning kan u in 
juni een bon van 10 euro winnen, te 
besteden in Kring Westveld.
Wat moet u doen?
Vul deze bon in, knip hem uit, steek  
hem in een omslag en post hem in 
onze brievenbus, Kring Westveld, 
Heilig Kruisplein 10, Sint-Amandsberg, 
en dit vóór 7 juni.
Een onschuldige hand trekt er 
een winnaar uit. Die wordt dan 
persoonlijk verwittigd. Succes !

Naam: ...........................................................

Adres: ...........................................................

Tel. of gsm: ..................................................

email: ...........................................................
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NGELO
DAKWERKEN

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

MEEWERKEND PATROON

EN ZOON

VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE

St.-Arnoutstraat 18 - 9041 Oostakker

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

Miss België 2021
Natuurlijk hadden we het nog even over de 
Miss België verkiezing. Maritsa deed vooral 
mee omdat dit al als kind op haar bucketlist 
stond, maar ook uit journalistiek oogpunt. Is 
het echt allemaal doorgestoken kaart en heel 
duur om deel te nemen? Wel Maritsa zegt dat 
het goedkoop kan, als je goede sponsors zoekt 
en veel zelf doet. Zo bracht ze zelf alle flyers en 
affiches rond. Ze schreef zich nu pas in omdat 
ze eindelijk meer zelfvertrouwen en een beter 
zelfbeeld had.
Wie het volgde kan alleen maar beamen dat 
ze het super goed deed. Ze startte zeker niet 
met de intentie om het kroontje te winnen, 
maar tijdens de verkiezingsmomenten kreeg 
ze voortdurend positieve commentaren. Zo-
wel Darline, de choreograaf, medekandidaten 
en ex-miss België Celine Van Ouytsel staken 
haar vaak een hart onder de riem door te zeg-
gen dat ze het goed deed en zeer gemotiveerd 
werkte. Misschien heeft dit wel met de matu-
riteit te maken, ze was de oudste deelnemer, 
heeft een paar jaar gewerkt (zelfs op fabriek) 
en een burn-out overwonnen. Ook de kijkers 

Picknick met… Maritsa!
Maritsa Van Iterson vertegenwoordigde onze regio tijdens de Miss België 
verkiezingen, maar ze zit nog steeds niet stil. We vonden het een leuk 
idee om eens met haar een namiddagje te picknicken op onze eigenste 
Kapellenberg. Het werd een gezellige babbel, met dank ook aan Marleen van 
“De Korf” voor het hapje en drankje en Elza Joos voor het mooie laken.

beaamden dat ze het super deed, maar tele-
voting kiest niet altijd de beste volgens mijn 
bescheiden mening! Eerst was Maritsa gedes-
illusioneerd dat ze zelfs niet één van de 7 ere-
dames werd, maar ondertussen is ze al heel fier 
toch bij de 15 finalisten (op 2000 inschrijvin-

Picknick samengesteld en gesponsord 
door “De Korf“ Sint-Amandsberg.
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

gen) te zitten en…. Eigenlijk heeft ze nu ook 
geen verplichtingen en kan ze gewoon weer 
doen wat ze wil. 

K2 zoekt K3
Dit is onder andere deelnemen aan de ver-
kiezing voor het nieuwe K3-lid in de plaats 
van Klaasje. Daags na ons onderonsje moest 
ze auditie doen. Benieuwd hoe dat verhaal 
verder gaat, maar sowieso zal ze weer een 
ervaring rijker zijn! Voor miss België had ze 
geen podiumervaring en die heeft ze onder-
tussen dus wel. Tijdens de finale danste ze 
daar de pannen van het dak op de tonen van 
“Grease”, zonder ooit dansles te hebben ge-
volgd. En nu waagt ze zich aan een ‘zang’-
avontuur, ook weer na zelfstudie en dat 
klinkt niet slecht hoor! 

Werk, omdat het moet!
Ze had graag podiumkusten gestudeerd in 
het KSO maar dit werd haar van thuis uit 
afgeraden. Dus ging ze voor een grafische 

opleiding (ook beetje kunst toch). Nadien be-
gon ze op 18-jarige leeftijd direct te werken, 
maar ze voelde dat ze iets mistte in haar jon-
ge leven. De bom ontplofte met een Burn-out 
waarbij ze volledig van de kaart was. Op haar 
21-ste besliste ze opnieuw te gaan studeren. 
Niet evident als je daarnaast nog werkt en 
een huishouden hebt. Ze volgde journalistiek 
op haar tempo en hoopt zo ooit zelf “in the 
picture te komen”. Ze deed stage bij televisie 
zenders zoals VTM en gaat nu nog voor een 
vrijwillige stage als monteur bij Play4 (vroe-
gere VT4). Ondertussen is ze ook sidekick van 
Bram Van Hee bij TOP-radio, elke vrijdag van 
16-18 uur.

Wij wensen alvast Maritsa al geluk toe en 
houden haar via facebook en Instagram 
zeker in het oog, want deze dame komt er 
zeker wel!

Tekst: Ulrike Buyle
Foto’s: Dirk De Bourderé
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Als de coronacijfers blijven dalen aan het tempo dat we nu zien dan blijft 
het wellicht geen droom, maar mogen we ons effectief voorbereiden op de 
heropening! Wellicht met een ‘binnenplan’, maar in elk geval beter dan niks.

Dat is zeker goed nieuws ook voor het parochiaal centrum op de Oude Bareel.
Corona heeft er zwaar ingehakt maar we zijn onze verenigingen enorm dankbaar voor 
de financiële steun die we van hen kregen.  Dat hielp om onze rekening toch positief te 
houden!  En eens we met alle verenigingen terug kunnen starten en activiteiten plannen, 
dan loopt onze trein terug vlot!
We zaten uiteraard niet stil tijdens de sluiting.  In de eerste fase werd ons interieur geschil-
derd en kwamen er nieuwe gordijnen… het spontaan aangeboden werk van vrijwilligers! 
Waarvoor dank!
Bij de tweede sluiting werden onze bierleidingen wekelijks gespoeld, planten verzorgd 
en vervallen bieren en frisdranken uit de kelder gehaald. Die staan klaar om opgehaald te 
worden door de brouwer en te vervangen door verse producten.
Ook dank zij de vaccinaties die deze zomer wellicht zullen afgerond zijn, zijn we er klaar 
voor om terug data te plannen en de kalender vol te boeken!
We hopen dan ook dat jullie in onze vreugde delen en enthousiast plannen of eens naar 
het café komen om een aperitiefje of om te biljarten, te bollen en een kaartje te leggen…

Openingsuren en activiteiten:
Zondagmorgen  vanaf 10.30 u. tot 14 u.  aperitief, bollen
Maandagmiddag  vanaf 12 u. tot 18 u. bollen
Maandagavond  vanaf 19 u. kaarten, biljarten, dansen
Woensdagmiddag  vanaf 12 u. tot 18 u. bollen
                                 vanaf 14 u biljarten
Woensdagavond  vanaf 19 u. tafeltennis
Zaterdagmiddag  vanaf 12 u.         bollen
Zaterdagavond  vanaf 20 u. bollen

Horeca (binnen) eindelijk 
terug open op 9 juni ?

Vanaf nu kan je ook oudere edities van Wegwijs & Attentie 
digitaal bekijken op onze vernieuwde website

onder de rubriek ‘archief’.

Met dank aan onze nieuwe webmaster ‘Hepto’ uit Heusden.

v.u. Jan Callebert
gsm 0478/97.87.11
zet-werk@telenet.be
info@dewegwijs.be

JA,
OK
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Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Groenstraat 76

9041 Oostakker

Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Kom ons
ruim aanbod
ontdekken
in de
toonzaal.

GYPROCWERKEN 
PLAKWERKEN 

ISOLATIE EN AFWERKING ZOLDER 
GEVEL CREPI 

09 277 06 72 
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WE KIJKEN AL UIT NAAR DE ZOMER
EN ZULLEN U DAN MET OPEN ARMEN ONTVANGEN

Ik ben ook al 75 en voel mij nog heel 
goed, en zeker niet bejaard. Ook (nog) 
niet rijp om naar een woonzorgcentrum 
te gaan. Ik ben nog goed mee met al die 
nieuwe media, dat denk ik toch. Maar 
het kan natuurlijk altijd snel wijzigen in 
het leven. Toen ik jong was waren non-
kels en tantes die 65 jaar werden, echt 
wel heel oud in mijn verbeelding. Maar 
nu zeker niet meer. De tijden zijn veran-
derd, we worden echt wel veel ouder en 
gelukkig maar. Ik begrijp dus best Zaki 
(Jackie De Waele), die voormalige tv- en 
radiofiguur die in de media echt zegt dat 
hij geen “kusjesdans wil in het rusthuis 
of ’s namiddags bingo spelen, maar de 
Rolling Stones en treffelijke wifi. En ook 
eens Thais als middagmaal i.p.v. boeren-
worst met stoemp”. 

Ik moest daar lachend aan denken omdat 
het WZC Heiveld in Sint-Amandsberg re-
cent verkozen werd  tot het Woonzorg-
centrum van het jaar. Dat dankt het ook 
aan zijn aanpak, de inzet van het perso-
neel en het feit dat men het daar de re-
sidenten naar de zin maakt. Ze serveren 
daar al lekkerder eten, en dat doen ze 
ook al in Destelbergen in het Panhuys-

park. In WZC Heiveld hebben ze ook al 
lang een café ’t Hospice en daar staat 
zelfs een jukebox. En je kan er pinten 
tappen. Maar ook wel kaarten.

Zaki meent het als hij vertelt dat de gene-
ratie die er nu aankomt andere eisen zal 
stellen aan de WZC’s. Een verantwoor-
delijke van de koepel van commerciële 
woonzorgcentra geeft hem overigens 
volledig gelijk. De generatie die er nu 
aankomt, de boomers van net na Wereld-
oorlog II zullen het anders willen. Het zal 
vaker gaan om mensen die andere eisen 
willen stellen, hogeropgeleiden, mensen 
die in hun leven een enorme evolutie 
hebben meegemaakt en dus veel meer 
kennis hebben vergaard en financieel 
misschien beter af zijn. Nee, we gaan niet 
veralgemenen, maar vraag aan de jonge-
ren van nu of ze nog gehoord hebben 
van het 45-toerenplaatje, de Walkman, 
de cassetterecorder en ze vallen uit de 
lucht. Wij hebben dat allemaal meege-
maakt toen er zelfs nog geen computers 
waren. Het is nu allemaal Facebook, sky-
pe, WhatsApp, Instagram, Spotify, Mes-
senger, Youtube, Pinterest en we zwijgen 
nog van Hootsuite en Tailwind. En een 

De Woonzorgcentra van de 
toekomst... met jukebox en wifi?
Laatst las ik in de krant het berichtje van die overval op een ‘bejaarde’ dame 
van 72 jaar. Toen heb ik me echt de bedenking gemaakt zijn we echt al zo 
bejaard als we 72 zijn?
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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

smartphone die alles kan. Deze genera-
tie gaat zeker geen bingo meer willen 
spelen, maar zal een goede wifi-verbin-
ding vooropstellen. Zelf zou ik nog aan 
kaarten durven denken en eens pokeren, 
dat wel. Ik vrees dat die generatie voor 
de gezelligheid misschien op Tinder zul-
len gaan of pakweg Meetic, Parship en 
misschien 50plus Match, Singles50, be2 
of Academic Singles. We blijven duidelijk 
te weinig stilstaan bij de enorme evolutie 
die we nu meemaken, en straks zijn we 
al blij als een kind als we op een terrasje 
mogen gaan zitten in een kleine bubbel 
met vier, of als de horeca in juni echt zal 
opengaan. Maar de WZC’s mogen wel 
een voorbeeld nemen aan ’t Heiveld, dat 
wel. – (D.D.) 

Park & Ride Oostakker 
wordt verlengd…
Ondanks een nog altijd wisselvallige en ma-
tige bezettingsgraad, wil het stadsbestuur 
doorgaan met de park en ride-concessie op 
de site van Carrefour Oostakker aan de Ant-
werpsesteenweg. Het verlengt daartoe de 
huurovereenkomst met eigenaar Redevco 
Retail Belgium voor een periode van drie 
jaar en telt daarvoor 100.000 euro neer.
De parking telt zo’n tweehonderd plaatsen 
en men kan er gratis parkeren. Er komen 
ook een viertal buslijnen langs. Sinds de start 
in 2005 is de overeenkomst al drie keer ver-
lengd. Die loopt nu tot 3 juli 2024.

 Eric VAN LAECKE     
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Zin in een artisanaal ijsje ?
Sinds kort kan je in de Zuidveenakkerstraat 2 in Gent te-
recht voor artisanaal ijs. Eddy Temmerman, gepensioneerd, 
herschoolde zich tot ijsbereider. Hij werkt voornamelijk op 
bestelling, “maar als de mensen passeren aan mijn huis 

mogen ze gerust aanbellen. 
Als ik thuis ben bedien ik 
hen met plezier”.

Het aanbod is  beperkt, 
maar alles is zelf gemaakt. 
“Specialiteit is natuurlijk 
zelfbereid vanille-ijs, maar 
op aanvraag maak ik ook 
andere soorten. Meestal per 
liter (10 euro). Maar ook 
zelfgemaakte frisco’s kan je 
hier kopen of bestellen (2 
euro/stuk)”.  De meeste pro-
ducten worden gemaakt met hoeve-melk, wat toch altijd 
een speciale smaak garandeert.
Eddy is ook regelmatig te vinden in de volkstuintjes, vlak 
bij zijn huis.
Neem gerust een kijkje op www.ijscremehuisje.be, bestel-

len kan ook via eddytemmerman@telenet.be of 0495-43 80 30. Bij voorkeur enkele da-
gen op voorhand, gezien alles artisanaal gebeurt, dus niet in supergrote hoeveelheden.

Tekst en foto’s: Jan Callebert
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bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104

9041 Gent

Tel. 09/238 30 05

schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen

Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)

In deze ‘rare periode’ hebben we allemaal nood aan een rustige 
geest en een krachtig lichaam. Anders uiteraard ook, maar nu, 
meer dan anders ! Speciaal daarvoor is Bamboo Yoga ontwikkeld.
Een heerlijke en toegankelijke Yoga-vorm voor beginners, 
gevorderden, jong en oud.
Een Yoga-vorm met houdingen die ondersteunt worden door 
Bamboe-stokken. Bamboo staat in Zen voor: schoonheid, krachtige 
vorm en stevige veerkracht. 

Start : zaterdag 12 juni 2021

Elke zaterdag van 14u tot 17u in aal ‘De Deining in Polariteit 
(Verkortingstraat 55 te 9040 St.-Amandsberg)

Inschrijven via 09 238 26 30. Aantal deelnemers is beperkt.

NIEUW !
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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

19.965 euro
98.520 km
03/2018
Diesel
96 kW (131 PK)
Manueel

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

9.990 euro
7.950 km
09/2019
Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

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

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

8.450 euro
47.520 km
04/2018
Benzine
52 kW (71 PK)
Manueel

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

19.990 euro
25.690 km
08/2018
Benzine
103 kW (140 PK)
Manueel

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Diamond editionFiat Ducato L-H2 Dubbel Cabine - 7 Plaatsen

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

Mitsubishi Space Star 1.2i ClearTec Invite (EU6d-TZMP)BMW 118 - 1 Hatch - 2015 - Airco + Parkassist

Isuzu D-Max - V Cross - Full option demowagenMitsubishi Space Star 10.i ClearTec - Airco + navigatie

Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D Instyle - Full Option - Euro 6Jeep Compass 1.4 Turbo 4x2 Night Eagle (eu6d)

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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Eerstvolgende activiteiten:

Wekelijks wandelen:
4km of 7,5 km elke donderdagvoormiddag om 9 u 30. 
We komen samen aan hoek van de Nachtegaaldreef en de Koerspleinstraat. Inschrij-
ven via moniek.degheest@hotmail.com

Nordic walking:
maandag 7 en 21 juni. Inschrijven via  jacques.braeckman@hotmail.com

Maandelijks wandelen:
maandagnamiddag 7 juni tussen Gent en Aalst. Inschrijven via  linda.feys@outlook.be

Maandag 14 juni: bezoek aan Waterfront Gentse Dokken. Inschrijven via  linda.
feys@outlook.be

Fietsen: donderdag 17 juni naar Drongen. Vertrek aan de kerk Oude Bareel. Inschrij-
ven via persijn.geeraert@scarlet.be

Dinsdag 22 juni 
bezoek NTG – VAN EYCK: 7 Sences tour  om 14 uur. Info en inschrijvingen: linda.feys@
outlook.be. Opgelet: CORONAREGELS: mondmasker meebrengen, afstand houden en 
INSCHRIJVEN voor elke activiteit!

Meer info over de verschillende activiteiten: oudebareel.okra@gmail.com 
Tel. 09 355 90 89of 0475 23 95 94 (na 19 u)
Kijk ook op onze website: www.okraoudebareel.be
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Koffie in de kijker
Wanneer je dit leest, is de World Fair Trade 
Day (Internationale Dag van de Eerlijke Han-
del) van 8 mei waarschijnlijk net achter de rug. 
De wereldwinkel in de Lourdesstraat wou 
zjjn klanten graag een kopje koffie aanbie-
den in de winkel. Wegens corona zochten de 
vrijwilligers een creatieve oplossing en gaven 
de klanten een sneetje zelf gebakken cake 
mee om thuis op te eten bij een kopje koffie. 
Iedere klant maakte ook kans op een koffie-
verwenpakket ter waarde van 50 euro. Koffie 
was (naast rietsuiker) het eerste product dat 
50 jaar geleden via de wereldwinkels verkocht 
werd. Het is naast onze chocolade ons ‘ster-
product’. 
We waren de eerste in België die aan de slag 
gingen met eerlijke koffie en kunnen terecht 
dé fairtrade koffiepionier van België noe-
men. Ondertussen zijn we ook nog steeds de 
best verkochte fairtradekoffie van het land.  
Wist je trouwens dat Oxfam Wereldwinkels 
dit jaar haar 50ste verjaardag viert? In een la-
tere Attentie iets meer over onze geschiede-
nis.
In de wereldwinkel in de Lourdesstraat kan je 
kiezen tussen bijna 20 verschillende koffies, 
zowel qua herkomst als qua verpakkingsvorm. 
De Oxfam koffie komt uit uit Peru, Congo, 
Tanzania, Burundi, Nicaragua, Honduras, Ethi-
opië, Uganda. We bieden ook verschillende 
verpakkingen aan zoals oploskoffie, bonen 
en  gemalen (250gr en 1kg of koffiepads. Au-
gusto, een Peruaanse koffieboer zegt: “Door-
dat onze klanten een eerlijke prijs betalen 
voor onze koffie, kunnen we investeren. Zo 
verbeterde de kwaliteit van onze koffie sinds 
we een nieuwe verwerkings-installatie kon-
den bouwen.”
Amilcar van de koffiecoöperatie Coarene in 
Honduras zegt: “Via onze geëngageerde le-
den ondersteunen we de hele gemeenschap, 
in harmonie met de natuur.”

Door koffie aan te kopen in de wereldwin-
kel steun je dus koffieboeren en hun families. 
Kom gerust eens langs 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. 
Bestellen kan ook via onze webshop https://
shop.oxfamwereldwinkels.be/

Tijdens de heraanleg van de Lourdesstraat 
blijven we onze klanten ontvangen in de 
winkel. 
Is het moeilijk voor u om tot aan onze winkel 
te geraken, dan kan je altijd bestellen via de 
webshop en aan huis laten leveren.

Winkel: Lourdesstraat 55, Oostakker

De Oxfam vrijwilligers

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

beschikbaar is.

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

(45ct/minuut) of kijken op www.apotheek.be
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Positief gedacht! 
We beseffen de waarde van het water eerst

wanneer de bron is opgedroogd (Thomas Fuller)

info@zinloosgeweld.net
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Heraanleg Lourdesstraat
weegt op het openbaar vervoer…
Op 10 mei zijn FARYS en stad Gent gestart met de volledige vernieuwing van de Lour-
desstraat. De werken verlopen in fasen en zullen tot juni 2022 duren. Met (alweer) 
extra druk op de verkeersafwikkeling in het noorderlijke Gent. Niet in het minst voor 
de gebruikers van het openbaar vervoer (zie hiernaast).
De jongste Oostakkerse werf omvat de integrale heraanleg tussen de Sint-Bernadette-
straat en het kruispunt Gentstraat/Groenstraat. Inclusief de aanleg van een tijdelijke 
afrit - alleen voor de hulpdiensten! - van de John Fitzgerald Kennedylaan (R4) ter 
hoogte van Slotendries. En van een werfweg richting recyclagepark waardoor dat 
laatste permanent bereikbaar blijft. 
De werken verlopen in vijf fasen. In een eerste luik wordt gewerkt tussen het kruis-
punt Groenstraat en de Katoenstraat. Midden september is dat het geval tussen het 
kruispunt Groenvinkstraat en de Katoenstraat. In de openingsfase wordt het gemo-
toriseerd verkeer vanaf de rotonde omgeleid via de Groenvinkstraat, Groenstraat en 
de Gentstraat. Vanuit Oostakker centrum via Slotendries en de Katoenstraat. In beide 
gevallen geldt eenrichtingsverkeer.
Fietsers vinden hun weg (in beide richtingen) via Slotendries en de Katoenstraat. Voet-
gangers kunnen alom hun weg verderzetten. De heraanleg omvat o.m. een nieuwe 
rijbaan is asfalt, fiets- en voetpaden, een oversteekplaats met blindenbegeleiding, 
extra groenzones en een gescheiden rioleringsstelsel. Wordt vervolgd.

Eric VAN LAECKE
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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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exclusief verkrijgbaar bijSleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 
T. 09 355 98 01
Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

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

 Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak

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

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

3 t.e.m. 18 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

JOHAN,
Ergosleep® slaper sinds 2018

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

3 t.e.m. 18 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

DANA,
Ergosleep® slaper sinds 2018

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


