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

Maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid, in Sint-Amandsberg centrum + enkele straten wijk Oude Bareel. Volgende editie verschijnt 
tussen 24 augustus en 2 september. Teksten moeten binnen zijn 13 augustus. Alle info in verband met publiciteitstarieven (betalend) en 
het plaatsen van teksten (gratis voor verenigingen/particulieren) via e-mail:  info@dewegwijs.be of telefonisch: 0478-97 87 11.

Juli-Augustus 2021
maandelijkse uitgave

Druk:

Aanbod dranken Goossens - zie blz. 9

Sint-Baafskouterstraat 109
9040 Sint-Amandsberg

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

Tarief in het salon :
Wassen + snit : 19 euro

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

Hair Service Dimitri
Aan huis en in salon

Dames & Heren & Kinderen

Enkel op afspraak !
Zondag en maandag gesloten

• 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

AXEL
LENAERTS
makelaars

Axel Lenaerts Makelaars

Destelbergen

Destelbergen@axellenaerts.be

T. 09-219 08 77 

Te koop in Sint-Amandsberg:

Rustig gelegen woning met gezellige tuin  
   Op te frissen woning met gezellige west-gerichte 

tuin. De woning beschikt oa over 2 slaapkamers, een 
zolderkamer met mogelijkheden en een garage met oprit. 

De woning is rustig gelegen maar toch dichtbij alle 
uitvalswegen naar Gent. 

EPC: 409 kWh/m²  - Vraagprijs: 315.000 euro
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Beste lezers,
In de brievenbussen waarop een sticker gekleefd is met vermelding ‘geen reclamedrukwerk’ 
en/of ‘geen reclamefolders’, mogen wij wettelijk geen boekje bussen. Indien je iemand kent 
die Wegwijs Noord wèl wil ontvangen, kan je steeds een ‘Wegwijs’ sticker aanvragen via mail: 
info@dewegwijs.be, of via gsm 0478-97 87 11. Wij komen dan een sticker ‘Wegwijs-OK’ op die 
bus kleven, zodat onze uitdragers weten dat ze daar wél een boekje mogen steken. Redactie.

Lees in deze editie o.a.:
4 De toekomst van pastorie Westveld
7 Oude fabriek Bijgaardepark nuttig ingezet
10 Activiteiten Okra Oude Bareel
12 Hof van Heirleghem: toffe pop-up zomerbar
14, 16, 19: Feestenprogramma De kring Heilig Hart
15 Vita Amandi: gin zet opmars voort
18 ‘Knip’ heeft onvoldoende draagvlak
26 Oud station Oostakker: nieuwe bestemming
28 Tweede editie ‘Gents Buurtfeestje’
32 Enorme files aan werken Dampoort
35 Cultuurhuis Scala met ‘Vree Wijs Theater’
38 Motorstraat alweer dicht voor werken !
42 Omgeving Waterstraat blijft aandachtspunt
48 Freestyle en panna bootcamp Racing Gent
52 Dansschool Urban Base
56 Volleybalclub Caruur klaar voor nieuw seizoen
58 Toneelvereniging Forum 77 houdt contact
60 BBC Falco schrijft onderbouwteams in

Wij gaan er ook even tussenuit in juli.
De volgende editie van WegwijsNoord zal 
uitgedragen worden tussen 23 augustus en 3 
september.  Prettig verlof aan iedereen !

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.

Bekijk
onze webshop:

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

winkel of bij jou thuis?
Maak dan een afspraak via de

website of bel ons op 0470/388.300

Dendermondesteenweg 523
Destelbergen
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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

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

PROEF DE
SINT-AMANDSBERGSE GIN !

Voor elk wat wils:
kruidig, floraal, fruitig

én ook alcoholvrij !



4  Wegwijs Noord - Juli-Augustus 2021

GRATIS ZOEKERTJES
Enkel gratis voor particulieren. Maximum 30 woorden en 1 foto. Stuur tekst (ev. foto) naar zet-werk@telenet.
be, foto’s moeten van goede kwaliteit zijn. Indien u geen e-mailadres hebt, steek uw tekst in een gesloten 
enveloppe en stuur hem naar het redactie-adres: WegwijsNoord, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker.

TE KOOP
Ronde witte terrastafel - diam. 110 cm - met 
middenpoot - uitvoering in wit metaal met 
glazen blad - prijs 150 euro. Tel. 0486-66.27.41

GEZOCHT
Deftige man (57jr) zoekt een 
vriendelijke dame om samen 
koffie te gaan drinken op 
weekdagen. Contact:
0487-47 38 20 of heer1964@outlook.com

TE KOOP
Vliegraam schuifbaar: donkerbruin, 
aluminium, B 1500, H 2060. Zonnescherm 
met muurbevestiging: elektrisch, afstands-
bediening, B 2975, H 2150 (max.), bak H 120.
Info: gsm 0475-23 95 94.

TE KOOP
Allerlei: antieke naaipop (meer dan 100 
jaar oud), prijs o.t.k.; Mercator & Noordstar 
speelkaarten, Nina parfumflesje, veel 
dameskleding m36-38, merkkledij (te koop in 
pakketten van 200 euro). Alles te bezichtigen
in Heusden, na afspraak: 0496-79 46 14

TE KOOP
Fietsendrager Twinny Load voor op 
trekhaak (voor 3 fietsen) 50 euro. 
Info: 0479-07 14 92

TE KOOP
COCA COLA collector items aan 
de weggeefprijs van 5 euro. 
Dienblad (3) Magneetbord en 
drinkfleshouder met klip. Info: 
0477-253634  

Toekomst van Pastorie Westveld
Sinds de pastoor, E.H. Dirk Moereels, enkele jaren geleden de parochie 
moest verlaten, stond de pastorie voornamelijk leeg. Althans dat 
veronderstelden we toch. Sinds enige tijd deden allerlei theorieën de 
ronde over de toekomst van de woonst en de grond. We gingen even op 
onderzoek en kwamen het één en ander te weten.
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

adv_wegwijs_13,6x10,6•.indd   1 5/01/16   08:51De laatste tijd werd gespeculeerd dat de grond 
zou verkocht worden aan een bouwpromotor. 
Of er zou een weg aangelegd worden. Of 
nog dat de bakker naast de woning het zou 
overkopen om zijn zaak uit te breiden met 
terras en speeltuin. Dat laatste werd ons door 
bakkerij Westveld ook als “onzin” afgedaan. 
Daar is al zeker geen sprake van. 
We namen dan ook contact op met Ilse Van 
Wambeke, wijkregisseur bij stad Gent. Ze wist 
ons te vertellen dat de woning in de voorbije 
jaren werd gebruikt om al eens met de mensen 
van “wijk aan zet” te vergaderen en ook 
dienst deed als “noodwoning” voor mensen 
die tijdelijk hun eigen woonst moesten 
verlaten. Omdat het pand niet volledig leeg 
zou staan werd voor een tijdelijke invulling 
gezorgd. Momenteel heeft de vzw OCUP 
(meer info zie hiernonder) de bovenruimte 

Wat doet vzw OCUP precies?
Hun doelstelling bestaat eruit om in de grijze 
zones van de stad tijdelijke, sociaal-culturele 
projecten te organiseren die de interculturele 
ontmoeting en sociale cohesie in een wijk of 
buurt versterken. Door kwetsbare groepen 
ruimte aan te bieden, willen ze hen de kans 
geven om zich te ontwikkelen en actief deel 
te nemen aan onze samenleving. Bovendien 

delen ze deze ruimtes actief met sociale 
partners, burgerbewegingen en andere 
kleine of startende initiatieven. OCUP poogt 
zoveel mogelijk verschillende doelgroepen 
met elkaar te verbinden.
Hier op het Westveld biedt vzw OCUP dus 
atelierruimte aan voor kunstenaars en 
kunnen plaatselijke vzw’s en verenigingen de 
ruimtes gebruiken.

in gebruik als atelierruimte voor kunstenaars.
Beneden staan de ruimtes nu ter beschikking 
van vzw Stappen en KSA Sint-Lievens. Zij 
delen momenteel enkele ruimtes die ook 
voor andere buurtactiviteiten zullen open 
staan. Eerst moet wel alles door de brandweer 
bekeken worden welke ingrepen nodig zijn 
in het kader van de veiligheidsvereisten. Het 
is in elk geval niet de bedoeling het gebouw, 
nog de grond te verkopen, zei Ilse nog.
In de toekomst voorziet Stad Gent echter wel 
in een nieuwe woonfunctie. Het gebouw zal 
dus ooit gesloopt worden en de stad zal een 
nieuwe woonmogelijkheden bouwen, maar 
hierover zijn momenteel nog geen details 
bekend en wordt het huis dus door diverse 
enthousiaste verenigingen benut.

Tekst en foto: Ulrike Buyle
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Geen Wegwijs-wedstrijd in de zomer-editie

Beste lezers,
Zoals elk jaar zal er ook deze keer GEEN wedstrijd zijn in de zomer-editie, zodat wij 
volop kunnen genieten van enkele weken rust. Volgende wedstrijd komt online op 
23 augustus. Dank voor het begrip.

Oplossing vorige keer

A. Suske en Wiske 47%
B. De Rode Ridder 10%
C. Jommeke 43%

Er waren 188 deelnemers

Joke Raman uit Heusden benaderde 
het dichtst de juiste oplossing
(47, 11, 42) en mocht haar 
waardebon van 150 euro afhalen bij 
de nieuwe winkel van D&S Elektro 
in Destelbergen.
Proficiat !

Wonnen ook waardebonnen: 
Flore Decroos, Noël Rammeloo,
Dirk Vanden Hende, Lieve Tierens,
familie Fant, Josée Van Wesemael,
Kevin Van Hoovels, Jochen Merlier,
Johan Van Malcot, Ann Vanbosstraeten.
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

Voor wie de situatie niet kent, het betreft 
een deel dat nog kan gelinkt aan de vroegere 
bedrijven Malmar en textielreus Baertsoen- 
Buysse. In dezelfde buurt is al even een speel-
tuin naast de oude gebouwen zonder dak, 
die al zowat 24 jaar leeg staan. De voorbije ja-
ren was de Malmarsite (maar wij denken toch 
vooral Baertsoen-Buysse dat ooit tot aan de 
Dendermondsesteenweg en en het huidi-
ge winkelcomplex liep) aan een heropleving 
toe. Naastliggend is er een cohousingproject 
Bijgaardehof met wijkgezondheidscentrum 
dat al goed gevorderd is. Het Gentse stads-
ontwikkelingsbedrijf SOGent startte nu met 
de parkuitbreiding.
Uit de toespraken van de beide schepenen 
leerden we dat hier een unieke locatie kan 
benut worden voor allerlei activiteiten. Er 
zullen dus grote werken volgen, al blijven de 
muren en het  ijzeren dakgebinte van dit in-
dustrieel-historisch gedeelte wel bestaan. 
Aan de zuidkant wordt een opening ge-

Oude fabriek in Bijgaardepark wordt nuttig ingezet
Schepenen Sami Souguir en Astrid De Bruycker gaven maandag 31 mei 
het startschot voor de uitbreidingswerken van het Bijgaardepark in de 
Nijverheidsstraat in Sint-Amandsberg. 

maakt waardoor het volledig onderdeel kan 
worden van het Bijgaardepark. Als alles naar 
wens verloopt moet de uitbreiding begin vol-
gend jaar een feit zijn. Om de daad bij het 
woord te voegen grepen beide schepenen 
hamer en beitel om al een gat in de bewus-
te muur te kappen. Pro forma dan want het 
werk zal uiteraard professioneel aangepakt 
worden. Vast staat dat hier ‘tuinkamers’ zul-
len komen met speciaal aangeplante planten 
want hier huizen nog zeldzame vleermuizen 
zoals de baardvleermuis, watervleermuis, 
grootoorvleermuis en de franjestaart, al-
thans dat vertelde schepen De Bruycker. Het 
is ook de reden waarom de grote werken pas 
nu van start kunnen gaan, de vleermuizen 
hielden in de kelder nog hun winterslaap. 
Om te verzekeren dat ze tijdens de werken 
hun weg naar de kelders terugvinden, werd 
zelfs een ecoloog bij de plannen betrokken. 
Windluwe plekjes, een natte kelder en aan-
gepaste planten zullen er na de werken voor 

 (©D.D.)
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 (©D.D.)

zorgen dat de dieren het naar hun zin heb-
ben op de site. Inzake flora is sprake van va-
rens die volop groeien in de oude fabriek en 
nu opnieuw geplant zullen worden. Er is ook 
aandacht voor de diversiteit van vegatieve la-
gen, kruiden, allerlei struiken, jonge boom-
veren en unieke inheemse planten die er 
volop groeien. Dat moet zo blijven.
De uitbreiding van het Bijgaardepark maakt 
deel uit van het stadsvernieuwingsproject ‘En 
Route’ waarover we het al eerder hadden in 
Wegwijs. Ook de aanpak van de H.Hartkerk 
naar een restaurant en ontmoetingsplek valt 
onder ‘En Route’ en is dus gericht op de wijk 
Dampoort-Sint-Amandsberg. In het Bijgaar-
depark is dat ook het doel voor de omgeving.
Om even in detail te gaan: Stadsontwikke-
lingsbedrijf SOGent stelde aannemer Hert-
sens aan om de geplande werken uit te 
voeren. Het nieuw stuk park, inbegrepen die 
industrieel-historische site van Baertsoen-
Buysse en Malmar, is trouwens niet de enige 
recente ingreep. Eerder werd het Bijgaarde-
park zelf al aangelegd. Het oogt er mooi en 
rustig, wie het nog nooit bezocht moet ze-
ker eens gaan kijken. Via de ingang op het 
einde van de Nijverheidsstraat 100, zowat in 
de hoek. Mits een kleine wandeling kom je 
in een andere wereld terecht achter al die 
opeengepakte woningen in de buurt. Het is 
een verademing. Het oude stationsgebouw, 
in principe het gebouw van de stoomtram uit 
lang vervlogen tijden, werd al omgebouwd 
tot kinderdagverblijf De Bijendans. In de 

buurt liggen nog de sporen van de stoom-
tram en niet van de trein zoals door sommi-
gen gesuggereerd wordt. De stoomtram liep 
er al van eind 1800 in de richting van de Toe-
komststraat. Over dat deel werd door heem-
kundige Frederik Vanderstraeten overigens 
voor heemkring De Oost-Oudburg al een heel 
interessant artikel geschreven. We zijn dus 
goed geïnformeerd en kenden het verhaal. 
Vanderstraeten: “De site was de stelplaats 
van de stoomtram, de sporen vermoedelijk 
nog van die trams. De crèche was het stati-
onnetje. Je kan het nog herkennen aan de 
typische bouwstijl die later door de stations 
van de spoorwegen werden overgenomen. 
Door de naastliggende spoorweg vaak ver-
keerdelijk als spoorwegstation i.p.v.  (stoom)
tramstation weergegeven. De site wordt 
steeds Malmarsite genoemd terwijl het gan-
se terrein tot en met het Koopcentrum aan 
de Dendermondsesteenweg de fabriek van 
Baertsoen-Buysse was. Malmar had ach-
ter het stationnetje, hun bureau’s en prefab 
hangars opgetrokken. In de oude fabrieksge-
bouwen Baertsoen-Buysse lagen bij de ont-
manteling van Malmar nog steeds rollen stof. 
Ik heb daarvan foto’s”, weet de heemkundi-
ge. Hoe dan ook ongekend is onbemind. Wie 
interesse heeft moet het Bijgaardepark eens 
bezoeken, het heeft een sociale functie. En 
is een groene ontmoetingsplek waar ieder-
een welkom is.

Manu Debruyne

 (©D.D.)

Industrieel erfgoed dat nu kan benut als parkuitbreiding. 
De schepenen maakten pro forma een gat in de muur. 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 13:00
Openingsuren:

 

Vakantieregeling
Maandag 19 juli tot en met zaterdag 14 augustus

open van 09:00 tot 13:00
 

Gesloten op volgende dagen: 
Woensdag 21 juli 

Maandag 16 augustus 
 

Andere dagen gelden de normale openingsuren 

Uw favoriete drankenwinkel
blijft open tijdens de verlofperiode

!!

Raadpleeg ook www.drankengoossens.be voor onze promo’s

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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Eerstvolgende activiteiten:

Foto: Dirk De Bourderé

DAMES- HEREN – KINDEREN…

We mogen jullie ook deze zomer Coronaproef 
verwelkomen in het kapsalon!

U kan 24/7 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

Wekelijks wandelen: 
7,5 km iedere donderdagvoormiddag om 9.30 uur. We komen samen aan de hoek Lijster-
besdreef/Nachtegaaldreef. Info: moniek.degheest@hotmail.com of tel. 09-228 92 82.
Hou je aan de regels en breng je mondmasker mee!. 

Nordic walking: Op maandag 5 en 19 juli.
We verzamelen aan de kerk van de Oude Bareel om 13.30 uur en verplaatsen ons dan naar 
het begin van de wandeling. Gelieve in te schrijven bij jacques.braeckman@hotmail.com tot 
minstens 2 dagen ervoor. 

Maandwandeling:
De wandeling gaat door op 5 juli te Overmere Donk. Samenkomst om 13.15 uur aan de 
kring om stipt te vertrekken om 13:30 uur.
Wandeling van 9 km langs Donk en Broek, Wandeling van 4,7km langs de Donk (Donkmeer)
Inschrijven verplicht bij dirk.verdonck2@telenet.be

Praetcafé:  op donderdag 15 juli in de Parochiale kring Oude Bareel om 14.30 uur. 

Museumbezoek: 
Op zondag 18 juli: Design museum -Home stories en Het bureau. Inschrijven bij: linda.feys@
outlook.be

Op donderdag 22 juli: wandeling in Gent met gids met als thema “100 jaar Gentse Flora-
liën in de Papegaaiwijk” (omgeving Coupure) om 14 uur.
Inschrijven bij jacques.braeckman@hotmail.com of eddy.volckaert@gmail.com

Meer info over de verschillende activiteiten op onze website: www.okraoudebareel.be
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De stilte die er jaren was heeft nu plaats-
gemaakt in het weekend voor een bont ge-
zelschap dat telkens komt genieten van een 
leuke en gezellige zomerbar. In de straat is 
het dan ook vaak drummen voor een par-
keerplaats, maar dat gebeurt ordelijk. Het 
Hof van Heirlegem is bouwkundig erfgoed, 
maar de zomerbar maakt gebruik van een 
andere opstelling met klapstoelen en een 
grote tent. Men is dus voorzien op alle 
weersomstandigheden, vernemen we van 
Iris Raes van Pic Nic del Mundo.
Eerst wat geschiedenis van het Hof van 
Heirlegem dat ooit nog toebehoorde aan 
de gekende familie Clauwaert. Het gaat om 
overblijvende hoevegebouwen met voor-
namelijk historisch belang, gesitueerd op 
de hoek van de Dendermondsesteenweg en 
de Herlegemstraat (oude binnenweg), vlak-
bij de grens met de gemeente Destelber-
gen. Het goed “Herlingehem” wordt reeds 
vermeld in 966 als hoeve gesticht door de 
Gentse Sint-Baafsabdij, maar gaat mogelijk 
terug op een nog oudere nederzetting (ten 
vroegste eind Merovingische tijd). De aan-
vankelijke abdijhoeve evolueerde van leen 
tot achterleen van Sint-Baafsabdij. Gesitu-
eerd in het moerassige Roosbroek en niet 
ver van de Schelde vertoonde het goed vol-
gens geografische bronnen een motte met 
walgracht. Na haar verwoesting in 1677 
werd de hoeve heropgebouwd. Bij opgra-
vingen in 1964 zouden grondvesten (van de 

Op de grens van Sint-Amandsberg en Destelbergen:

Hof van Heirlegem is nu een toffe pop-up zomerbar
Het voormalig “Hof van Heirlegem”, tot vorig jaar nog een onderkomen van 
de petanqueclub Voksa, Chiro Heilig Hart en de Liga van de Meesterschilders, 
en vroeger zelfs de jeugd van Sjaloom, werd recent verkocht door de 
parochiale werken aan Pic Nic del Mundo en is nu omgetoverd in een leuke 
zomerbar. Een tijdelijke pop-up dus tot ongeveer 23 september.

oorspronkelijke hoeve?) tussen schuur en 
woonhuis blootgelegd zijn. Voormalig boe-
renhuis (zuiden) met losse haaks ingeplan-
te schuur opklimmend tot eind 17de eeuw, 
ingeplant op een grotendeels ingebouwd 
driehoekig terrein met een door een rij po-
pulieren afgezette gekasseide toegangs-
weg. Vrij ingrijpende restauratiewerken 
van 1961 onder leiding van M. Steel bepa-
len het uitzicht van de resterende hoevege-
bouwen zoals die nu nog zijn.
Wijlen politiecommissaris Albert Clauwaert 
schreef in 1976 nog een heel interessant 
stuk geschiedenis over dit bouwkundig Erf-
goed in De Schakel. Hij behoorde tot de fa-
milie die er tot de jaren ’60 eigenaar van 
waren. Nadien is het Hof van Heirlegem 
gekocht door de parochie waartoe het be-
hoorde. jeugdhuis Sjaloom had er tot eind 
jaren 80 een onderkomen. Officieel is het 
nu sinds 2009 bouwkundig erfgoed.

POP-UP ZOMERBAR
“Het tuincafé ‘Heerlijkheid van Herlegem’ 
is nu dus een tijdelijke pop-up tot 23/9 van 
Pic Nic Del Mundo waarbij we voor het con-
cept van een tuincafé gaan: rustig, genie-
ten van een mooie tuin, lekkere drankjes 
en lekkere hapjes. Alles ontspannen in een 
mooi kader,” vertelt Iris Raes. De naam ver-
wijst natuurlijk naar de boerderij het ‘Hof 
van Heirlegem’, waarvoor we even gingen 
luisteren bij heemkundige Frederik  Van-
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derstraeten. Het is een mooie boerderij, 
met dus een zéér lange geschiedenis.  Iris 
Raes: “Omdat het voor ons belangrijk is dat 
wij deze rijke geschiedenis respecteren, la-
ten wij de naam van het tuincafé daarnaar 
verwijzen (en naar heerlijk lekker eten en 
drinken natuurlijk). Wij zijn open, elke don-
derdag (16u-21u), vrijdag (16u - 22u) , za-
terdag en zondag (13u-22u). Omdat wij een 
hartelijke ontvangst en laagdrempeligheid 
belangrijk vinden, werken we niet met re-
servaties: iedereen is nu welkom. We zien 
wel of het lukt of niet. Maar met ongeveer 
90 stoelen, vind je wel snel een plaatsje. Los 
daarvan organiseren we elke twee weken, 
op zondagochtend, ook een brunch. Hier-
voor moet je wel reserveren. We beperken 
immers het aantal plaatsen dan tot 50 zo-
dat ook bij regenweer, iedereen droog kan 
zitten”, vertelt Iris. 
“We proberen originele hapjes en drank-
jes aan te bieden, vaak met lokale spelers, 
die  - net als ons- vertrekken vanuit een pas-
sie voor het product: de Spaanse wijnen 
zijn van Alhambra, de Italiaanse van Cava-
tappi. De biertjes van de Gentbrugse brou-
werij Arogante. We zetten 
ook een paar super lekkere 
ciders op de kaart, o.a. een 
Belgische (omdat we dit een 
onderschatte drank vinden). 
Deze komt van Cideris. De 
olijfolie komt van Food Tra-
vellers uit Gentbrugge, de 
kaas is van het Hinkelspel, 
het ijs van de Vierhoekhoe-
ve uit Gijzenzele, en de aard-
beien van fruithoeve Van 
Poucke uit Beervelde. We 
gaan dus vrij lokaal of in de 
regio voor onze produkten. 
De hapjes zijn gebaseerd op 
de wereldkeuken. Dat is ook 
logisch: Pic Nic del Mundo is 

gespecialiseerd in wereldkeuken. Zo vind je 
bijvoorbeeld  burrata op kaart, gravad lax 
op z’n Italiaans, en geglaceerde Japanse ge-
haktballetjes. Sommige mensen zullen trou-
wens Pic Nic del Mundo ook kennen van de 
Britse dubbeldekbus die een zes jaar in het 
Baudelopark gestaan heeft tijdens de Gent-
se Feesten. De pop up is slechts een tijdelij-
ke activiteit, want de hoofdactiviteit blijft 
catering”. 
Iris en vennoot Koen tot slot: “Toen we de-
ze boerderij kochten, was het onze eerste 
en voornaamste bedoeling om hier te kun-
nen komen wonen, en om een plaats te 
vinden voor Iris’ cateringbedrijf. Het tuin-
café kwam er - niet veel later - bij omdat 
we de tuin te mooi en sfeervol vonden om 
enkel voor onszelf te houden. Afgaand op 
de reacties van de mensen, zijn er ook veel 
die heel blij zijn om dit “verborgen” stukje 
Sint-Amandsberg dicht bij Destelbergen te 
kunnen ontdekken”. 
Alle informatie vind je op www.picnicdel-
mundo.be (ook de data van de brunches en 
hoe ervoor te reserveren). En als het vol is 
hangt er ook een bordje uit. – (D.D.)
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Eventjes terug in de tijd. Eind vorig jaar 
sloot Belevingswinkel De Korf een kwart-
eeuw verdiend bestaansrecht af. Dat fysiek 
vieren - ook met de klanten - kon toen he-
lemaal niet. De grillige uitbraken van CO-
VID-19 gaven in die periode wel uitgestelde 
hoop, nooit veilige sanitaire ruimte. En dat 
is tot op vandaag eigenlijk nog altijd zo. 
Uitbaatster Marleen De Baets loste dat op 
haar eigen creatieve manier op. Als jubile-
umherinnering lanceerde ze een artisana-
le - en vooral ook een Sint-Amandsbergse 
- gin ‘VITA Amandi’. Met vandaag een ge-
groeid gamma aan keuzemogelijkheden 
in soorten en volumes. Het ging van bij de 
en ‘start om een initiatief van jonge Gent-
se ondernemers die even creatief op zoek 
waren naar uitstraling en economisch over-
leven. Voor Marleen klonk dat 
als gesneden koek. Dat boven-
dien tegemoet kwam aan haar 
eigen roep om “iets blijvend te 
doen”. En meteen ook haar ar-
tisanaal aanbod herkenbaar 
uit te breiden. Herhaald, met 
een uitgesproken lokale inslag. 

Sint-Amandsbergse gin ‘VITA Amandi’ zet opmars voort…
Belevingswinkel De Korf aan de Frans Gevaertstraat rondde recent zijn 
specifiek artisanaal aanbod aan Sint-Amandsbergse gins af. ‘VITA Amandi’ 
pronkt met een kruidige, florale, fruitige én - nu ook - alcoholvrije editie. 
Als jubileumherinnering aan ‘25 jaar De Korf’ kan dit tellen…

Het product en de etiketten roepen be-
wust associaties op met (het centrum van) 
Sint-Amandsberg. Waar al ruim een paar 
decennia allerlei creatiefs en lekkers - let-
terlijk en figuurlijk - uit de middenstands-
korf wordt geplukt. Het gaat nog altijd om 
een kruidige gin die intussen met groei-
end succes aan het jubileumjaar een duur-
zaam vervolg geeft. De dame had meteen 
de smaak ook economisch flink te pakken. 
Vanaf de prille start, droomde ze al luid-
op van een uitbreiding van het aanbod met 
o.m. een florale (lees bloemenrijke) uitgave 
en van een zomerse frisfruitige editie als af-
sluiter. (Die laatste was nog niet klaar voor 
de foto, het etiket al wel!). Het werd zelfs 
nog een ‘eye-catcher’ meer. Vandaag maakt 
ook een niet-alcoholische versie de vierdeli-

ge ‘jubileumherinnering’ rond. 
De foto’s op de respectievelijke 
etiketten, tonen (twee gezich-
ten) op de Sint-Amanduskerk, 
op de Sint-Amanduskapel en 
op het vroegere gemeentehuis. 
Het is a.h.w. een geestrijk eer-
betoon aan de deelgemeente 
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Gin heeft al bewogen geschiedenis…

Het begrip ‘gin’ kent al een bewogen 
geschiedenis. Met voor ons een nieuwe 
wijsheid dat de term evenzeer verwijst naar 
een etnisch volk in China. 
Gin wordt omschreven als een sterke geestrijke of al-
coholische drank die wordt gemaakt door de destil-
latie van een vergist graanbeslag. Door toevoeging 
van jeneverbessen krijgt hij zijn specifieke smaak. 
De smaak van gewone gin is erg droog waardoor hij 
zelden puur wordt gedronken. Qua oorsprong stamt 
gin rechtstreeks van jenever af. Al in de eerste eeuw 
na Christus waren het de Arabische alchemisten die 
druk bezig waren met de techniek en het distilleren 
van uiteenlopende elixers. Al werden die hoofdza-
kelijk gebruikt voor medische en wetenschappelijke 
doeleinden. Toen de kennis Europa bereikte, waren 
het de benedictijner monniken die het distillatiepro-
ces verder in Europa verspreiden.
Het duurde niet lang voordat men in Londen jenever 
(‘ginnever’) begon na te bootsen. Tijdens de Neder-
lands-Spaanse oorlog werden ook Engelse soldaten 
uitgezonden om mee te strijden aan de zijde van 
de Nederlanders. Die gaven het begrip jenever het 
predicaat ‘Dutch Courage’ mee en namen de drank 
en de bekendheid mee naar hun moederland. Het 
goedje maakte er een eigen ontwikkeling door en 
groeide uit tot een typisch Brits product met als be-
kendste merk ‘Gordon’s Gin. De oudste Belgische 
gin is Cockney’s Gin. Uit Amerika waaide de cock-
tailtrend over. Al kwam later ook de geestrijke drank 
wodka volop in beeld. Met bekende ginproducen-
ten Tanqueray en Bombay Sapphire als mede-gang-
makers. Vandaag wordt gin gemixt met tonic tot Gin 
en Tonic. Met (droge) vermout is gin een ingrediënt 
van de klassieke Martini. Er is er een oeverloze keuze 
aan combinaties en smaken. Met populaire merken 
en creatieve ambachtelijke creaties. Waarin nu ook 
het plaatselijke ‘VITA Amandi’ een eigen bescheiden 
plaatsje heeft veroverd…

Eric VAN LAECKE     

waaraan ze - niet alleen commer-
cieel - haar hart verloor. Ontwerp 
en beeld zijn een realisatie van 
haar neef Gert-Jan De Baets, be-
kend als topfotograaf én mu-
ziekartiest. 
Belevingswinkel De Korf doet zijn 
uithangbord meer dan ooit al-
le eer aan. In het zog van de co-
rona-bewustwording neemt het 
aanbod aan artisanale produc-
ten uit de streek er nog een inte-
ressantere en specifiekere vlucht. 
Met diverse Gentse biertjes met 
lokale roots als NAFT en Haese-
veld en BRASVAR bier uit Nevele, 
compleet met paté en rillette van 
kwalitatief varkensvlees. Maar 
ook met ‘bubbels’ uit Zwijnaarde, 
vlierbloesem VlieRonade van Roo-
meR en wijnen zoals Fortune uit 
Kalken en Nobel, de smaakmaker 
van Lochristi. De gastvrouw houdt 
er intussen een gevarieerd aan-
bod aan ‘tapas’ achter de hand die 
naadloos aansluiten op haar ei-
gen inventieve gin ‘VITA Amandi’. 
Die kost 24,50/39,95 euro (50 cl). Is 
ook beschikbaar in geschenkver-
pakking met een flesje bijhoren-
de tonic. En in mini-edities (4 cl) 
aan dito prijzen. Die laatste vin-
den veel afzet vinden in de door 
haar op maat samengestelde ont-
bijt- en geschenkmanden en ‘ver-
wenboxen’. Nog een uitsmijter. 
Dankzij de sociale media weten 
we nu ook dat ‘Vita Amandi’ ook 
bekend staat voor een restaurant/
pub in Nässjö (Zweden). De we-
reld wordt kleiner, Sint-Amands-
berg wat groter…  

Eric VAN LAECKE
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We hebben net als de bewoners even de 
nodige tijd uitgetrokken om een manuele 
telling te doen van het aantal voertuigen, 
inbegrepen fietsers en lijnbussen, dat er 
passeert tussen 7u30 en 9 uur, en tussen 
16u30 en 18u15. Het gemiddelde ligt op 
2.100 weggebruikers per uur. Alles door el-
kaar dus en in alle richtingen. Er is ook ver-
keer komende uit de richting van Destel-
bergen. We weten niet of de stad Gent aan 
de brug al eens een telling heeft gedaan, 
maar de cijfers zijn juist. Dus als men daar 
beslist tot een knip, wat we niet meer ver-
wachten, dan moet men wel weten waar 
zeker driekwart van al dat verkeer naartoe 
moet. Niet naar de R40 of de R4, dat is het 
probleem verplaatsen. Gentbrugge-brug is  
in de spits wel druk daar moet geen uitleg 
over. Maar voorstanders van een knip zijn 
óf onrealistisch óf komen al zeker niet uit 
de aansluitende wijken waarvan sprake. 
Het is even absurd of moest men gaan be-
slissen dat er geen fietsers meer over Gent-
bruggebrug mogen rijden. Dat zou ook 
verre van ernstig zijn.
Er is al veel inkt gevloeid over de eventuele 
oplossingen voor deze drukte, maar geen 
enkele biedt totnogtoe de juiste oplossing 
aan. Wat wel een oplossing kan bieden 
zijn de ideeën, suggesties over waar het 

Wijkmobiliteitsplan Oud Gentbrugge en Dampoort:

Knip heeft onvoldoende draagvlak,
wel 20 plekken om aan te pakken
Voorlopig is er nog geen definitieve beslissing genomen, in elk geval niet 
dat wij weten, maar aan Gentbrugge-brug is het in de spitsmomenten 
in de week wel enorm druk. We hebben inmiddels weet van het 
wijkmobiliteitsplan voor de aaneensluitende delen van Dampoort en Oud 
Gentbrugge, waarin uiteraard de Scheldebrug valt.

goed gaat en waar het beter moet tussen 
Dampoort en Oud Gentbrugge. Gentinfo 
heeft via wijkmobiliteitsmarkten en tijdens 
gesprekken met wijkregisseurs veel input 
gekregen, en daar verwachten we toch wel 
wat van.
Zo is men tot de selectie van twintig knel-
punten gekomen die door de betrokken 
bewoners vaak werden gesignaleerd, en 
die een invloed hebben op de verkeerscir-
culatie. In het verkeer hangt alles wat aan 
elkaar zegt de stad. Je kan de rijrichting 
niet veranderen zonder met de straten om 
de hoek rekening te houden. De voorlopige 
conclusie is dat je de Dampoortwijk en Oud 
Gentbrugge niet los van elkaar kan zien. 
Ondanks de grote verkeersstromen van 
fietsers, auto’s en openbaar vervoer, vor-
men de twee wijken duidelijk één geheel.
Al in 2019 werd door de stad gesuggereerd 
dat Gentbruggebrug afsluiten voor ‘sluip-
verkeer’ de enige oplossing was. Dat is al-
vast niet de mening van de bewoners van 
Oud-Gentbrugge en Sint-Amandsberg. Een 
soms oudere bevolking die niet aan bod 
komt. Alle denkpistes gaan gewoon om 
het verplaatsen van een verkeersstroom, 
wat op zich heel onrealistisch zou zijn. Wat 
wel realiseerbaar is gaat om het aanpakken 
van de knelpunten die naar die stroom lei-
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den. We gaan ze hier niet allemaal opsom-
men, je vindt ze op de website van de stad. 
Maar er zijn enkele belangrijke bij, zoals de 
Gentbruggestraat en de ‘vijfhoek’ waarbij 
de verkeersveiligheid moet verbeterd zon-
der het openbaar vervoer te hinderen. 
Voorrang geven van de Gentbruggestraat 
op de Aannemers- en Destelbergenstraat 
heeft voor gevolg gehad dat de snelheid 
(30 km./u) in de Gentbruggestraat omhoog 
ging. Men zal het niet graag horen, maar 
het is zo. Een van de opties zal dan ook zijn 
om in deze buurt (Oud Gentbrugge en de 
straten van Sint-Amandsberg overal 30 km./
uur) in te voeren. In de Gentbruggestraat 
en omliggende straten moet de leefkwa-
liteit verhoogd. Wat de Nijverheidskaai, 
Emiel Lossystraat, Paul De Ryckstraat be-
treft moet de fietskwaliteit verhogen zon-
der het vrachtverkeer van en naar de be-
drijven uit het oog te verliezen. Uiteraard 
zijn er in die knelpunten ook aandachts-
punten voor Oud Gentbrugge, waarover 
we het hier niet gaan hebben. Maar ook 
daar moet de leefbaarheid omhoog.
Over de bruggen over de Schelde zegt men 

dat die verbindingen comfortabeler en 
veiliger moeten gemaakt voor de zachte 
weggebruikers. Dat is natuurlijk een teer 
punt. Hoe men dat moet aanpakken is nog 
koffiedik kijken. Als het van de fietsers af-
hangt dan is een oplossing waarbij alleen 
bussen, hulpdiensten en fietsers over de 
brug mogen wel heel onrealistisch of kort-
zichtig. Dit is in feite geen sluipverkeer, 
maar mensen die zich op weg begeven 
naar hun werk of er van terugkeren. De 
stad realiseerde aan de overkant nieuwe 
woonwijken en een bedrijventerrein, dat 
is een verantwoordelijkheid. Dat is net zo 
voor de fietsers. Bewoners van beide wij-
ken die aan de overzijde willen geraken 
(en er is een grote groep oudere bewoners) 
zouden bij een eventuele knip een grote 
omweg moeten maken. Wij hebben even 
de moeite gedaan om de reacties te lezen 
op sociale media. De tegenstellingen zijn 
enorm en afhankelijk van welke bron ze 
komen. Iedereen heeft wel een reden om 
een oplossing voor te stellen. Het samen-
gaan van fietsers en auto’s is te gemakke-
lijk te benoemen als dé boosdoener. Dat er 

Autoverkeer op de brug. (D.D.)

20  Wegwijs Noord - Juli-Augustus 2021



Wegwijs Noord - Juli-Augustus 2021   21

www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

> 1, 2 of 3 slaap kamers en ruim terras
> Exclusief en rustig wonen in hartje 

Lievegem
> Hoogstaande architectuur met oog 

voor detail
> Op wandelafstand van horeca en 

winkels 
> Parktuin om te genieten van rust 

en groen
> Ondergronds parkeren mogelijk
>  REEDS 45% VERKOCHT

PROJECT SIFFERHOF
LIEVEGEM – BLAUWERSSTRAAT 16

TE KOOP: LICHTRIJKE LEEFAPPARTEMENTEN

AANVANG WERKEN ZOMER 2021

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

GROEN WONEN IN HET 
CENTRUM VAN LIEVEGEM

TOPINVESTERING 
OP TOPLOCATIE



22  Wegwijs Noord - Juli-Augustus 2021

sluipverkeer is dat de kortste route kiest 
om ergens te komen is zeker zo. Maar er 
zijn ook oplossingen waarover kan nage-
dacht als men de situatie echt goed kent. 
Een van de oplossingen is een fietsbrug, 
een andere verkeerslichten die vooral in 
de spitsuren in werking treden, met beur-
telings een rijrichting. Ingewikkeld mis-
schien, maar één manier om sluipverkeer 
te weren. Het is ook een veilige manier, 
want laat ons wel wezen op Gentbrugge-
brug heeft in de laatste drie jaar (volgens 
de politie) geen enkel ongeval plaatsge-
had. Op de Brusselse-, Dendermondse- en 
Antwerpsesteenweg daarentegen. En we 
zwijgen nog over de R4 en E17 die nu al 
dicht zitten.
Je hoort mij niet zeggen dat Gentbrug-
gebrug veilig is. De fietsers hebben er een 
suggestiestrook, maar niet echt een fiets-
pad. Voor de lijnbussen uit de richting van 
Oud-Gentbrugge is er wel een lichtsignali-
satie, waarbij de bussen voorrang hebben. 
Dat zou men alvast kunnen doortrekken 
naar beide kanten. Bespaar beide deelge-
meenten van een knip, want je maakt van 
een klein probleem een nog groter pro-
bleem. – (D.D.)

Luchtfoto van de Gentbruggebrug.  (D.D.)
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Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

Op dit ogenblik moeten nog wat werk-
zaamheden worden uitgevoerd. Zo werd 
het grote zwembad aangepakt met nieuwe 
tegels. Maar de accommodatie zelf werd 
ook coronaproof uitgerust met  maximale 
buitenluchtventilatie en alle zones zijn nu 
uitgerust met een CO2 meter die continu 
de luchtkwaliteit meet voor de veiligheid 
van de bezoekers. Tijdens de sluiting en als 
voorbereiding op de opening van de zwem-
paradijzen werden in alle LAGO-vestigin-
gen testmomenten en extra opleidingen 

georganiseerd voor de redders met extra 
aandacht voor allerlei procedures.
Verder kunnen bezoekers voortaan vertrou-
wen op de doeltreffende corona-aanpak 
van LAGO, waardoor social distancing op 
elk moment kan nageleefd worden. Voor 
de zwemparadijzen is de aankoop van een 
ticket verplicht via de webshop. Er wordt 
gewerkt met een maximumcapaciteit per 
tijdslot en dus een lagere bezetting in de 
baden. Er zijn wel langere openingsuren.

(D.D.)

LAGO Rozebroeken heropent op 1 juli
Officieel is het subtropisch zwemparadijs van LAGO Rozebroeken al op 
woensdag 9 juni opengegaan, maar het sportbad, waar we echt naar uitkijken, 
opent pas op 1 juli e.k. de deuren.

UW ADVERTENTIE IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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Positief gedacht! 
 Hoe goed je ook iets doet, er is altijd wel iemand die er 

niet zal van houden (R.H. Thomas)

info@zinloosgeweld.net
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Twee jonge ondernemers, Char-
lotte Dengis (30) afkomstig uit 
Heusden en Maxime Koch (30) 
uit Sint-Denijs-Westrem, startten 

reeds in 2017 met een interieurzaak in Kor-
trijk. Deze is gevestigd in een oud vlasmaga-
zijn. Ze waren al een tijd op zoek naar een 
historische locatie om ook in het Gentse der-
gelijke zaak  te openen. Toen het voormali-
ge stationsgebouw aan de Lourdesstraat te 
huur stond, hebben ze niet geaarzeld.
“We kregen de sleutels begin mei, en ge-
zien het gebouw zeer goed onderhouden 
is konden we reeds na één week de deuren 
openen. We bieden een breed gamma van 
betaalbare kwaliteitsmeubelen, zowel voor 
binnen als voor buiten” vertelt Charlotte.  
“Ook voor tapijten kan je bij ons terecht. En 
floriste Rani verzorgt een heuse bloemen- en 
plantenhoek, waar je terecht kan voor bloe-
men, planten maar ook voor keramiek pot-
ten en vele andere zaken”.
We konden wat foto’s nemen van het sfeer-

Oud station Oostakker is nu interieur- en bloemenzaak
Sinds begin mei heeft Oostakker er een hippe zaak bij. In het oud 
stationsgebouw van Oostakker, naast het containerpark, is nu 
een mooie interieur- en bloemenzaak gevestigd. Onder het motto 
‘kwalitatief en betaalbaar’.

vol interieur, zelfs de inkom en de loketten 
van het voormalig station zijn nog uitdrukke-
lijk aanwezig. Pure nostalgie voor de wat ou-
dere inwoners van Oostakker. Ook de ‘tunnel 
met trappen naar de perrons’ zijn nog altijd 
in originele staat gebleven. Vanop de bin-
nenplaats, waar tuinmeubilair te bezichten 
is, heb je een prachtig zicht op dit prachti-
ge stukje geschiedenis van begin jaren 1900.
Het ondernemen zit een beetje in de ge-
nen van Maxime. Ook zijn ouders hebben 
professionele banden met verschillende 
meubelmerken, dus aan kennis en nodige 
ondersteuning van daaruit zeker geen ge-
brek.
“We hebben al enkele medewerkers om al-
les vlot te laten verlopen. Rani houdt zich be-
zig met de plantenzaak. En we hebben een 
vrouwelijke medewerkster die verantwoor-
delijk is voor de ‘social media’, vandaag de 
dag niet meer weg te denken in de promo-
wereld”.
Charlotte en Maxime zijn volop bezig om 
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de woonst naast de zaak in te richten, zo-
dat ze binnenkort ook naast de zaak kun-
nen wonen.
De zaak is vrij te bezichtigen maar je kan 
ook een afspraak maken, voor een meer per-
soonlijke aanpak. Immers kan je ook op be-
stelling werken. Neem zeker eens een kijkje 
op www.astuce-interior.be, om het brede 
gamma te bekijken.

INFO:
De zaak is gelegen Lourdesstraat 6A, Oostak-
ker en is doorlopend open van dinsdag tot za-
terdag, telkens van 10 tot 18 uur. Je kan gratis 
parkeren voor de deur, parkeerplaats genoeg.

Tekst en foto’s: Jan Callebert
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Vorig jaar werd dit buurtfeest op vraag 
van William (toen 8 jaar) last-minute geor-
ganiseerd om in coronatijd de buurtkinde-
ren toch maar een leuke activiteit te geven. 
Het bleek toen heel gezellig en naast coro-
naproof bleek het schaduwrijke terrein ook 
hittegolf-proof te zijn. Dus komt er gewoon 
een 2de editie.
De namiddagen zijn gericht op kinderen 
met onder andere workshops aquarel, teke-
nen, kinderdans en natuurlijk ook weer Ke-
ziban de clown. Volwassenen genieten van 
yoga en buikdans met Darshana.
Dit jaar is er ook een volwaardig avondpro-
gramma met optredens van onder andere 
Mustapha Aydin (11/08), een karaokeavond 
(12/08) en een dansfuif met dj’s Mousta en 
Danny (13/08). Doorlopend is er schrijf-eens-
een-bericht-naar-je-buur (een ouderwetse 
message party), ideaal om wat nieuwe bu-
ren te leren kennen. Drankjes worden aan-
geboden aan democratische prijzen.
Alle activiteiten zijn gratis. Voor de work-
shops kun je binnenkort inschrijven.

Locatie: De Scheve Chalet, Serafijnstraat 61, 
9000 Gent.

Meer info of steek je graag ook de 
handen uit de mouwen? 
Kom eens kijken op facebook: 
ents buurtfeestje 2021 of via mail:
gentsbuurtfeestje@gmail.com

Tekst: Ulrike Buyle en Heleen Schamp
Foto: Heleen Schamp

Tweede editie Gents buurtfeestje
Op het terrein van Scouts Ten Berg in de Serafijnstraat, beter bekend als 
‘de Scheve Chalet’, kan je deze zomer van 11 tot en met 13 augustus weer 
zalig vertoeven. 
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Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Een greep uit ons tweedehandsaanbod

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

13.673 euro
10.050 km
12/2019
Benzine
70 kW (95 PK)
Manueel

16.950 euro
40.125 km
01/2015
Benzine
63 kW (86 PK)
Manueel

10.990 euro
10 km
05/2021
Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

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

19.990 euro
36.900 km
12/2018
Benzine
110 kW (150 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

39.700 euro
10 km
05/2021
Benzine
99 kW (135 PK)
Automatisch

BMW 118 Hatch - 2015 - Airco - ParkassistFiat Doblo Benzine SX - Slechts 10.000 km

Suzuki Jimmy 1.3i JLX Pilot - Nieuwe staat

Mitsubishi Space Star 1.2i Intense - W85 Silky WhiteVolkswagen Golf 1.5 TSI EVO Highline DSG

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 6Mitsubishi Outlander 2.4i 4WD PHEV - Navigatie

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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Petanquers terug actief !
Vrijdag 26 mei was het de opstart van de 
nieuwe petanqueclub van Vl@s (Vlaamse 
Actieve Senioren) afdeling Uilenspiegel. 
Na weken van onophoudelijk slecht weer 
(regen, koud, winderig tot zelfs stormach-
tig) was het bang afwachten wat het weer 
ons zou brengen tijdens de start en het 
tornooi van ons eerste treffen.
Het was meteen een schot in de roos; de 
weergoden waren ons goed gezind met 
schitterend terrasjesweer en meteen 12 
inschrijvingen (dit was toen wegens de 
coronamaatregelen nog het maximum 

toegelaten aantal deelnemers). Het was 
een leuke, ontspannende namiddag op 
de prachtige tuin met de 2 professionele 
petanquebanen van de parochiale kring 
Westveld.
We kijken nu al uit naar de editie van
30 juli (info: olav.declippel@gmail.com
of 0475-413086)



Wegwijs Noord - Juli-Augustus 2021   31

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

Tento
verlengd
De tentoonstelling “Glas 
bij Van Eyck in de kerk 
van het Groot-Begijnhof 
wordt verlengd t.e.m. 
1 augustus! In vorige 
WegwijsNoord werd dit 
artikel gepubliceerd.

Meer info/reservatie via  
www.grootbegijnhof.be/
tentoonstelling
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We hebben er voor gewaarschuwd 
maar deden ambtshalve toch nog eens 
echt de test om uit ervaring te kun-
nen spreken. Wie toch nog in de rich-
ting van de stad of de Ring R40 wil of 
moet rijden moet in de spitsuren en 
ook nog een tijdje daarbuiten rekenen 

Enorm zware files voor werken Dampoort
Op 25 mei zijn de werken aan de Dampoort (die de volgende twee jaar 
voor enormeverkeershinder gaan zorgen), volop gestart. U kon het hier in 
Wegwijs al lezen, maar nu is er geen ontkomen meer aan.

op een vertraging van een half uur. Het 
verkeer zit vooral blok op de Dender-
mondsesteenweg, maar vaak ook op 
de Antwerpsesteenweg en de Land van 
Waaslaan. De werken aan de rotonde 
zijn volop aan de gang, maar wellicht 
moet het ergste nog komen.

De werken aan de zwaaikom 
vormen de eerste fase aan de 
Dampoort. (D.D.)

Het is op werkdagen aanschuiven op de 
Dendermondsesteenweg. (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

De fiets kan misschien een aanrader 
zijn, want ook de lijnbussen staan al in 
de file. Voorlopig gaat het nog om klei-
ne werken aan de Zwaaikom die wel al 
grote hinder opleveren, zelfs voor de 
fietsers. Voor fietsers is het vanaf nu 
al niet meer mogelijk om de volledige 
rotonde rond te rijden. Zij worden al-
vast omgeleid via het fietspad achter de 
spoorwegbrug. Gemotoriseerd verkeer 
kan slechts over één rijstrook langs de 
werfzone. Verkeer naar de Koopvaar-
dijlaan volgt nog steeds de omleiding 
via de Land van Waaslaan en de Ant-
werpsesteenweg. 

Met wat we nu weten wordt er vooral 
dus gewerkt in de draai van de zwaai-
kom, dat zou duren tot ergens in ok-
tober. Daardoor moeten auto’s op de 
rotonde vaak via 1 rijstrook langs de 
werfzone rijden. Dat gaat dus allemaal 
om die eerste fase.

Als we even vooruitkijken dan start 
men de 2e fase begin november. Langs 
de Dampoort komt dan een tijdelijk 
dubbelrichtingsfietspad waarvoor men 
een rijstrook van de rotonde gaat inne-

men. Het fietspad zelf zal onderbroken 
zijn ter hoogte van het Oktrooiplein. 
Fietsers raken wel op hun bestemming 
via het tijdelijk dubbelrichtingsfiets-
pad langs de rotonde. Fietsers die naar 
het station willen en komende uit Sint-
Amandsberg en Oostakker gebruiken 
dan liefst de fietstunnel via de Dender-
mondsesteenweg om zo de fietsstalling 
voor het station te bereiken.  Er werd 
ook een tijdelijke fietsstalling gemaakt 
op het Antwerpenplein, waardoor (al-
weer) parkeerplaatsen voor auto’s ver-
dwijnen.

In elk geval zal vooral de Dender-
mondsesteenweg zwaar lijden onder 
de files. Dat hebben we dus al onder-
vonden. Bij dit alles is het belangrijk om 
weten dat de werken vooral tot doel 
hebben het deel van de rotonde het 
dichtst bij de sporen, beter aan te slui-
ten op de Koopvaardijlaan. Dat vergt 
extra rijstroken en nieuwe verkeerslich-
ten. In de toekomst komt dan verder-
op ook de Verapazbrug, waardoor alle 
verkeer dat nu nog langs Dok-Zuid rijdt 
dan via de Koopvaardijlaan naar de 
Dampoort komt. – (D.D.)
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Theaterplatform Gent was bijna 20 jaar 
een gevestigde waarde in Gent en omstre-
ken. Maar door corona dreigde een faillis-
sement. De cultuurdienst van de Stad Gent 
sprong bij om toch nog een toekomst te 

Cultuurhuis ‘Scala’ herleeft
Corona sloeg in als een bom in de culturele sector. Zo zag duivel-
doet-al Johan Van Hoorde tussen maart 2020 en juni 2021 dikwijls 
geen licht aan het eind van de tunnel. Nu hij de supervisie krijgt 
van een nieuw opgericht gezelschap ‘Vree Wijs! Theater’ is hij 
weer in zijn nopjes…

bieden aan de toneelvoorstellingen in Sca-
la. De groep werd in drie gesplitst, één van 
de nieuwe kinders is dus “Vree Wijs! Thea-
ter”. Ze zullen jaarlijks een viertal produc-
ties op poten zetten. De nieuwe vereniging 
heeft dan nog eens 3 segmenten: het vol-
wassen theater, de Scala business Culture 
club, en een VWT Jeugd Musicalafdeling.

GENTSE FEESTEN 
Met de Gentse Feesten voor de deur staan 
alvast 2 producties op het programma.

“De Vrie Waaze Revue”
Dit wordt een Gents onderonsje.  Amber 
Verleyen zal instaan voor zang, begeleid 
door Patrick Coppejans. Silke Vervaet ver-
zorgt het dansgedeelte van “Natural Born 
Dancers”. De nieuwe sketches van Geert 
Van Bevere, Johan Van Hoorde en Jack 
Staal zorgen voor de komische noot. En er 
is een ‘acte de présence’ van “De Dutskes”, 
gekend van Youtube.
De regie is in handen van Johan Van Hoor-
de himself. Acteurs zijn gekend voor het 
Scala-publiek: Lezz Wauters, Charlotte 
Vande Weghe, An Fleur, Marleen Bassez, 
Geert Van Bever, Rens de Coensel.
Reservaties: www.uitbureau.be
of 09-233 77 88 - tickets@uitbureau.be
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“De Post Corona kakafonie”
Ook deze voorsteling belooft veel 
goeds. Actrice Veerle Malschaert – de 
vereenzelviging van Pipi Langkous – 
geeft een conference. Een coronaproof 
gebeuren, waarin Veerle vergeten ver-
halen bovenhaalt en verse vertelsels 
met u deelt. Kortom: een comedyshow 
van en door Veerle Malschaert. Ze 
heeft de regie zelf in handen.

Reservaties:
www.uitbureau.be
of 09-233 77 88 
tickets@uitbureau.be

Beide producties worden sterk onder-
steund door een ervaren team. Magda 
Coolsaet en Peter De Vos zorgen voor 
de decors, Pascal Desloover is de tech-
nieker van dienst. Achter de schermen 
zogen Marleen Dhont en Nadine De 
Rycke voor de kleding. – J.C.

Deze voorstellingen gaan door in
Theater Scala,
Dendermondsesteenweg 163, Gent.

Johan Van Hoorde en Veerle Malschaert 
hebben duidelijk zin om er weer in te vliegen.
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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 15 juli.
Een onschuldige hand trekt er 
een winnaar uit. Die wordt dan 
persoonlijk verwittigd. Succes !

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

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

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

email: ...........................................................

Na maandenlang gesloten te moeten zijn, was ik terug 
van de partij op woensdag 9 juni 2021.
In het begin hadden we geen chance, veel slecht weer, 
koud en veel regen. Maar nu begint alles op zijn plooien 
te komen. Nu heel mooi weer en clubs beginnen ook 
weer terug te komen. We hopen natuurlijk op nog meer 
versoepelingen, dan pas kunnen we er vol voor gaan.
Het heeft allemaal lang genoeg geduurd.

BILJARTEN VERBODEN
Jessica vindt het onrechtvaardig dat er in de ‘open huizen’ wél biljart mag gespeeld worden 
maar niet in de Kring, nochtans meer dan 200 m2 groot. Antwoord van de bevoegde politie-
diensten: “Seniorenhuizen zijn leefgemeenschappen, dus niet vergelijkbaar”. Begrijpe wie 
kan. We vernamen nu van een plaatselijke politieker dat het eigenlijk enkel mag in woon-
zorgcentra en dus ook niet in open huizen...

De Kring
eindelijk
terug open !
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Boerenmarkt
“De Toekomst”

Elke zaterdag
van 9u tot 12u

Pleintje: hoek van

Halvemaanstraat/Spijkstraat

Rechtstreekse verkoop

van producent naar

consument

aan eerlijke prijzen !

DESTELBERGEN  •  Dendermondesteenweg 488  •  Tel. 09/228 30 98 
OPEN: DI-ZA 9U30-12U / 13U30-18U. GESLOTEN: ZO-MA.©
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De mooiste solden vind je bij Vijgeblad.
Maar haast je, want op is op.

* Koppelverkoop geldig bij aankoop van 2 artikelen aangeduid met een bolletje. 
Solden vanaf donderdag 1 juli op artikelen aangeduid met een bolletje.

Koppelverkoop* vanaf 22 juni
Solden vanaf 1 juli

WegwijsNoord2021-07-Koppelverkoop-Solden.indd   1 16/06/2021   17:37

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Midden april begon het Agentschap We-
gen en Verkeer (AWV) met de aanleg 
van een dubbelrichtingsfietspad tussen 
Motorstraat en de Hogeweg. Toen werd 
ook de afrit (Motorstraat) vanaf de Vlieg-
tuiglaan afgesloten. Dat is nog altijd zo. 
In het spoor van die ingreep ging Infra-
bel ook de bestaande fietsverbindingen 
verder verbinden en afwerken. Vandaag 
is het zover. Het verkeer moet alweer om-
rijden. Er komen verkeersplateau’s aan de 
Hogeweg, de Motorstraat en op termijn 
ook aan de Singel. Het nieuw aangelegde 
dubbelfietspad wordt nu aangesloten op 
dat van de Hogeweg. Onder de spoor-
wegviaduct komt dan weer een tweerich-
tingsfietpad dat aansluit op dat van de 
Henri Farmanstraat-Singel. Tot 15 septem-
ber blijft de betrokken Motorstraat-Hoge-
weg afgesloten voor alle verkeer. Daarna 
is het de beurt aan de Singel. Die wordt 
afgesloten vanaf 20 september tot 22 ok-
tober. Ook daar is een verkeersplateau in 
de maak. Alle verkeer wordt in de beide 
gevallen doelmatig omgeleid.
Een aannemer herstelt sinds 21 juni ook 
het wegdek op de John Fitzgerald Ken-
nedylaan (N424) richting Zelzate op het 
einde van de oprit aan de Motorstraat. 
De klus gaat anderhalve week duren en 
nauwelijks hinder meebrengen voor het 
drukke verkeer.

Eric VAN LAECKE  

Motorstraat-Hogeweg alweer dicht
Zoals al aangekondigd, start nu ook de tweede fase van de aanleg 
van de nieuwe fietsinfrastructuur op de as Motorstraat- Hogeweg. 
De verbindingsweg wordt tot midden september (alweer) afgesloten 
voor alle verkeer. Later komt ook nog de Singel aan de beurt...
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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 

‘t Braemhof zoekt personeel
Ben jij ook gebeten door dat horecabeestje?

Ben jij een horeca kanjer?

Dan ben jij de collega die we zoeken.

 

HET BRAEMHOF ZOEKT DRINGEND

EXTRA PERSONEEL M/V VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING:

• Kok die zelfstandig kan werken zowel warme of koude keuken

• Zaalverantwoordelijke met de juiste spirit om ons team positief 

aan te sturen

• Zaalmedewerkers met een ervaring of de juiste mindset 

Wij bieden u een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen. 

Aarzel niet en stuur onmiddellijk uw cv met motivatie naar
reservations@braemhof.be

‘t Braemhof
Braemkasteelstraat 6

9050 Gentbrugge
Tel. 09/231.03.16

reservations@braemhof.be
www.braemhof.be

Vanaf 1 september:
Open 7 dagen op 7

DOORLOPEND VAN 12 TOT 21 UUR -ZONDAG VAN 12 TOT 18 UUR
TEA-ROOM ALLE DAGEN VAN 14 TOT 18 UUR

Reserveren: 09 231 03 16 of reservations@braemhof.be

Maandag 15 augustus vanaf 12 uur

Zomer-brunch 
Reservaties:

Tel. 09/231.03.16 of via mail: reservations@braemhof.be

Verwelkoming met hapjes aan tafel 
~

Koud en warm voorgerechtenbuffet
Scampi brochette - rundscarpaccio - 1/2 babykreeft - Saladebar

~
Hoofdgerechtenbuffet aan de BBQ:

Vlees: Merguez, saté, barbecueworst, gemarineerd kippenhaasje
Spek, côte à l’os, lam, gebraiseerde beenham,

Vis: Tongrolletjes - Forel - Sardines - Salade- en aardappelbuffet 
~

Kaas- en dessertenbuffet
met o.a. chocolademousse, crème brulée, assortiment mini-patisserie,

gebakjes, vers fruit, verschillende soorten ijs …

Inclusief dranken tijdens de maaltijd tot en met de koffie
(exclusief sterke dranken en champagne)

70 euro per volwassene - 30 euro per kind vanaf 3 jaar

Volgende brunch:  zondag 18 september: zie www.braemhof.be
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Braemkasteelstraat 6
GENTBRUGGE

Tel. 09-231 03 16
www.braemhof.be
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Zoals in vorig nummer aangekondigd, 
weegt de heraanleg van de Lourdesstraat 
in Oostakker vooral ook op de reisroute en 
de verkeersafwikkeling van het openbaar 
vervoer. Voor een belangrijk deel ook op 
grondgebied Sint-Amandsberg. Het plan-
netje (met legende) van De Lijn maakte 
pro-actief duidelijk hoe de buslijnen 70, 

Omgeving Waterstraat blijft dagelijks aandachtspunt…
Door wegenwerken in de Oostakkerse Lourdesstraat, geldt sinds 10 mei 
en tot juni volgend jaar eenrichtingsverkeer in de Waterstraat en deels 
de Albrecht Rodenbachstraat (vanaf de Frans Gevaertstraat). Ook voor 
vervoersmaatschappij De Lijn is de ingreep een tijdelijke ‘noodtoestand’…

71, 72, 73 en 74 zich in het komende jaar 
ontrollen. Zowel in de richting Oostakker 
als in de richting Gent. Ook de lijnen 38 
en 39 gaan mee in die omleiding. In de 
praktijk is het voor iedereen volop aan-
passen, vooral in de geesten. Dat laatste 
is minder vanzelfsprekend, te meten aan 
het aantal ‘zondaars’ dat men soms te-
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genkomt. De heraanleg vraagt sowieso 
een geduldige tol van bewoners en ge-
bruikers. In principe tot het einde van de 
werken in juni ’22. Zoals bekend, rijden 
de lijnen vanuit Gent tijdelijk om via o.m. 
Potuit, Lijnmolenstaat, Ferdinand Snel-
laertplein, Albrecht Rodenbachstraat, 
Zingemkouterstraat en verder door op 
een vertrouwd traject naar Oostakker. 
Gedurende de werken blijven de inwo-
ners van de Grondwetlaan, Hogeweg, 
Sint-Bernadettestraat, Gentstraat (Lour-
des) en een flink stuk van de Wolfput-
straat (tot aan de Meerhoutstraat) op hun 
gebruikshonger. In de omgeving van de 
Waterstraat heeft men (over)last van het 
omgekeerde. Zowel in de Albrecht Ro-
denbachstraat (ter hoogte van de Frans 
Gevaertstraat en staduitwaarts) als in de 
Waterstraat (tussen spoorwegbrug en 
Sint-Bernadettestraat en stadinwaarts) 
weegt het momenteel overvloedig aan-
bod van het openbaar vervoer op de in-
geburgerde draagkracht. In beide straten 
is daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer in-

gevoerd. Prioritaire voertuigen en afval-
wagens van o.m. Ivago mogen wel nog 
door. De ingrepen zorgden aanvankelijk 
voor heel wat verwarring, chaos en ook 
wel een groeiend ongenoegen. Extra en 
visuelere wegsignalisatie wijzen intussen 
nog nadrukkelijker op de ingevoerde ver-
keersomleiding. Inclusief verbodsborden 
die het omkeren en/of terugrijden alvast 
wettelijk moeten tegengaan. Herhaald, 
er zijn altijd en overal ook ‘zondaars’ op 
de weg. Het blijft dus voor alles uitkijken 
geblazen.
Anders gezegd, de omgeving van de Wa-
terstraat blijft meer dan ooit, een dage-
lijks aandachtpunt voor al diegenen die 
er hun weg (moeten) zoeken…  
P.S. Alvast in een eerste fase van de 
werken - tot midden september tus-
sen Groenstraat en Katoenstraat - leidt 
de heraanleg van de Lourdesstraat nau-
welijks tot files en/of chaos. Afwachten 
wat de nazomer en de verdere toekomst 
brengt…

Eric VAN LAECKE 
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Restaurant open
Vanaf heden is het restaurant open, telkens van donderdag tot zondag.

WIJ BLIJVEN DE GANSE ZOMER OPEN !
Er is een vaste kaart, vele suggesties en elke maand

een ander menu.
Over de middag kan je bij ons iets komen drinken

en genieten van onze lekkere tapas.
 

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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OPENINGSUREN: maandag t.e.m. vrijdag van 
09u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 18u30

Zaterdag GESLOTEN

Bij ons kan je naast verzorgingen 
ook terecht voor geschenkartikelen, 
fantasiejuwelen, handtassen en 
schoonheidsproducten.

BEHANDELINGEN:
- Gelaatsverzorging (Sans Soucis)
- Manicure
- Pedicure
  (alle soorten probleemnagels)
- Paraffine voor de handen
- Peeling van het   lichaam
- Ontharingen
- Spapedicure
- Verven wimpers en wenkbrauwen
- Make-up
- Relaxerende rugbehandeling
- Gellak
MOOIE KEUZE:
• Handtassen, Sjaals
• Fantasiejuwelen
• Maquillage
• Badartikelen
• Cadeaubons en geschenkideeën

www.schoonheidssalon-an.be

NIEUW: daily vitamines self tanning 
fluid op basis Van kokos.

VERLOF: van 6/08 t.e.m 21/08

Het Agentschap Wegen en Verkeer 
laat weten dat er de komende weken 
werken zullen plaatsvinden op enkele 
plaatsen op de R40 (de stadsring van 
Gent).
Van vrijdag 25 juni tot 27 juni zijn er 
werken op de Brugsesteenweg en de 
Rooigemlaan (nieuwe asfaltlaag). De 

Hinder door werken op stadsring

middenberm wordt er aangepakt en 
zal klaar zijn op 9 juli.
Op maandag 28 juni starten werken op 
het kruispunt van de Bernard Spaelaan 
met de Nieuwewandeling.
Er zal gewerkt in twee fasen. Er is een 
omleidingsplan van 28 juni tot 9 juli. – 
(D.D.)
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Het oog van het bedrijf gaat nu uit naar 
een locatie tussen de Dampoort en de 
Antwerpsesteenweg in Oostakker. Er zijn 
een aantal opties die nog moeten onder-
zocht worden, maar er is wel een belang-
rijke vereiste: er moet in de onmiddellijke 
omgeving parkeergelegenheid zijn. Dat 
wijst dus in de richting dat het wellicht 
geen kleine, maar mogelijks toch om een 
grotere inplanting kan gaan.  We hebben 
de info uit goede bron, maar er is ook 
nog niks beslist. 

Albert Heijn zoekt tussen Dampoort
en Oostakker naar 5e stek
Winkelketen Albert Heijn is in onze regio aan het zoeken naar een locatie 
voor een vijfde supermarkt. Nu zijn er in Gent al vier winkels, nl. aan de 
Ghelamco Arena, Korenmarkt, Kouter en in de Overpoortstraat. Voor het 
centrum van Gent volstaat dat, men mikt nu naar de rand. 

Dat Albert Heijn uitkijkt om meer naar 
de rand te verschuiven met een nieuwe 
supermarkt is wel veelzeggend.

Alle opties staan open, er lopen geruch-
ten dat een bepaalde zaak plannen heeft 
om in te krimpen, waardoor ruimte zou 
vrij komen. Maar dat blijven geruchten. 
Tussen Dampoort en Oostakker ligt wel 
al een grote Carrefour dat is alvast een 
concurrent. – (D.D.)
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 - Centrale ligging 
- Te renoveren gezinswoning 
- Zuid gerichte oriëntatie 
- Uiterst ruim 
- Grote garage + bijgebouw`
 
Wg, Vg, Gvkr, Gvv. 

GAVERE
STATIONSSTRAAT 95REF. 2954577

- Instapklaar appartement  
- In dorpskern Gavere  
- Ideale opbrengsteigendom  
- Ondergrondse autostaanplaats  

EPC: 167 kWh/m² - UC: 1741967

GAVERE
SCHELDESTRAAT 36

HUIS

KANTOORRUIMTE

REF. 2839546

1

1

60 m2

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

OOSTERZELE
LANGE MUNTE 96

APPARTEMENT

REF. 2494682

5

1

297,5 m2

6850 m²

525 m²

HUIS

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 . 

- Statige open bebouwing 
- Instapklaar 
- Grote zuid georiënteerde tuin 
- Knappe volumes binnenshuis 
- Dubbele garage en veel bergruimte 
EPC: 447 kWh/m²; UC: 1427010-00000004-7. Wg + 

Ag (achterste gedeelte tuin), Vg, Gvkr, Gvv.  

OOSTERZELE

GAVERE

LEMBERGESTRAAT 9

DORPSTRAAT 116

REF. 2568985

REF. 2786953

- Totaalrenovatie in 2018
- Energiezuinig 
- Grote  leefruimtes
- Tuin met ruim terras
EPC: 251 kWh/m²; UC: 1997209-1.

Wg, Vg, Gvkr, Gvv. 

MERELBEKE
HUNDELGEMSESTEENWEG 714 REF. 2893441

4 4

1 1

225 m2 144 m2

832 m² 300 m²

- 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 APPARTEMENT

22 m²

2

1

200 m2

389 m²

BEKIJK ONS VOLLEDIG AANBOD OP:  WWW.NOBELS.BE
BIV 200947
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Op die dag zullen Martijn en Filip sa-
men met nog enkele andere topcoaches 
de deelnemers onderdompelen in de we-
reld van freestyle tricks en panna skills, 
gecombineerd met matchskills techniek-
training en een grote dosis fun met leuke 
voetbal attracties!
Ze willen de jongeren een onvergetelijke 
dag bezorgen waarin ze nieuwe skills kun-
nen leren en zich ongelofelijk gaan amu-
seren!
Je kunt inschrijven via hun website:
www.skillskampen.be
Er is een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar, dus snel zijn is de boodschap!

Ratjeskamp
KRC Gent organiseert ook tijdens de zo-
mervakantie opnieuw een Ratjeskamp. 
Wij bieden je kind een gezonde én spor-
tieve opvang op ons jeugdcomplex in de 
Eikstraat in Oostakker. Aarzel niet om 
je kind in te schrijven voor het Ratjes-

Freestyle & Panna bootcamp  
Op zaterdag 17 juli 2021 organiseren Martijn Debbaut (Belgisch kampioen 
panna) samen met Filip Meeus (voormalig top 10 wereldwijd freestyler) 
het eerste officiële “Freestyle & Panna bootcamp”. Deze ééndaagse stage 
vindt plaats op het kunstgrasterrein van KRC Gent.

kamp van maandag 9 tot en met vrijdag 
13 augustus. Er zijn ook flink wat nieuwig-
heden, zo hebben we er bewust voor ge-
kozen om niet langer alleen maar voetbal 
aan te bieden. Het fungehalte wordt nog 
groter en naast voetbal zijn er ook initia-
ties korfbal en judo en veel ludieke spel-
momenten, opgesplitst volgens leeftijd. 
Op vrijdag doen we een penaltycup en 
we organiseren ook een uitstap naar het 
zwembad. 
Elke morgen is er gratis opvang vanaf 8 
uur en ‘s avonds tot 17u30. ‘s morgens 
wordt er voor elk kind ontbijt voorzien en 
er is ook een warme maaltijd inbegrepen. 
In de voormiddag krijgen de deelnemers 
een koek en een drankje, in de namiddag 
yoghurt of een ijsje als het warm weer is. 
De deelnameprijs voor deze vijf dagen 
bedraagt 150 euro. Inschrijven is moge-
lijk voor kinderen die geboren zijn tussen 
2015 en 2009. Je kunt inschrijven door een 
e-mail te sturen naar:
ratjeskampen@krcgent.be
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Wonen in Gent, tussen water en groen.

APPARTEMENTEN MET 3 SLAAPKAMERS 
OP TOPLOCATIE

Lichtrijke appartementen met ruime terrassen en uniek uitzicht
Het Stapelplein maakt deel uit van het grootste stadsvernieuwingsproject van Gent, 

met maximale meerwaarde en optimale huur garantie tot gevolg. 
Laat deze opportuniteit niet liggen! 

Instapklaar en onmiddellijk bewoonbaar. Bezoek ons modelappartement op afspraak.

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

PALAZZO I UITVERKOCHT

TOREN |  99% VERKOCHT

09 321 03 00 - WWW. STAPELPLEIN.BE

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

en uitvals wegen
> Halfopen gezinswoning met drie slaapkamers

> Gezinswoning met drie slaapkamers en praktijkruimte met wachtzaal
> Moderne, open architectuur en grote raam partijen

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

> VERWACHTE OPLEVERING: ZOMER 2021

RESIDENTIE EONO
GENT – NOENDRIES

LAATSTE 2 
WONINGEN!

www.acasa.be09 321 03 00

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

PROJECTONTWIKKELING
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

ONTDEK ONZE AANHANGWAGENS VIA
WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

GARAGE VERMEERSCH J. BV
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" +32 (0)499/33.64.92
# info@garagejv.be - www.garagejv.be

Voor alle duidelijkheid, ik ben geen zuive-
re country-danser, dit laat ik over aan de 
countryclubs. Ik breng een gevarieerd pro-
gramma en laat jullie dansen op alle mu-
ziekgenres.         
Ik ben Danté. Ik ben een gediplomeerde 
leraar in dans voor senioren en daarnaast 
ook in rolstoeldans. Ik geef nu reeds 6 jaar 
les in een dienstencentrum te Zelzate aan 
jong en oud – man en vrouw. En sedert 2 
jaar in een dansschool in Evergem. 
In september 2021 wil ik graag mijn dans-
activiteiten uitbreiden als er tenminste 
voldoende interesse is en starten met een 
nieuwe groep in Sporthal Bergenmeers 
te Destelbergen. De lessen gaan door op 
dinsdag en starten om 16 u. De les duurt 
1,5 uur.

Weet je niet zeker of dit wel iets voor jou 
is… Geen nood. Neem je vriend(in) mee 
naar de gratis les, de eerste 2 zijn trou-
wens gratis. Wil je blijven dansen dan kan 

NIEUWE CLUB ZOEKT LIJNDANSERS 
Hou je van muziek en bewegen maar je hebt geen danspartner… geen 
nood, wij dansen alleen. Ervaring is ook niet vereist, dit maakt dat het 
voor iedereen is weggelegd.  

je nadien ervoor kiezen om te betalen per 
les of met een 10 beurtenkaart. 
Het einde van het seizoen is voorzien in 
mei 2022 en in de vakanties wordt er geen 
les gegeven. 

Wil je graag nog wat meer info, mail me 
of bel me gerust op. 

Dante1vdw@telenet.be 
Gsm: 0477/354129
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P i j l e n s e t   
D i m i t r i   
Van den Bergh 
te winnen! 

€ 1 0   
INSCHRIJVING 

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

Sarah De ReuSarah De Reu
gespecialiseerde Pedicuregespecialiseerde Pedicure
VoetreflexologieVoetreflexologie

Scheldelaan 13
9070 Destelbergen

0493 13 81 88
www.sarahdereu.be

Dansschool
The Spot komt
naar Sint-
Amandsberg
Dansschool The Spot, voor-
lopig nog aan Dok-Zuid in 
Gent, bouwt een nieuwe lo-
catie aan de Striemenbergs-
traat in Sint-Amandsberg. 
Daar zou men een opper-
vlakte van 800 m2 hebben, 
met een dansstudio van 172 
m2 en twee danszalen van 
90 m2.

Vermoedelijk in september 
zou het nieuw onderkomen 
open kunnen gaan. Voor de 
ombouwwerken werd een 
crowdfunding opgestart.

Alle info over 
inschrijvingen enz. zijn te 
vinden op
www.thespot.be 
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De nieuwe dansschool is een samensmel-
ting van iDancity en de dansschool die Liza 
voordien runde in Sint-Amandsberg. Zo-
als de naam al doet vermoeden, wil Urban 
Base een veilige basis (‘base’) zijn waar ie-
dereen zich comfortabel voelt om te komen 
dansen. 

42 uur
De dansschool is actief in De-
stelbergen (sporthal Bergen-
meers), Heusden (sporthal 
De Klaver) en Sint-Amands-
berg (sporthal Sint-Janscol-
lege) en biedt elke week van 
maandag tot zaterdag 42 uur 
les aan. Urban Base richt zich op al-
le leeftijden: kinderen van drie jaar kunnen 
er al terecht voor kleuterdans en volwasse-
nen kunnen zich onder andere inschrijven 
voor een work-out of fundance. Bovendien 
bieden ze tal van dansstijlen aan waaronder 
hiphop, girly en modern. Tegenwoordig telt 
de vereniging 450 leden en zijn er 18 lesge-
vers actief. 

Workshops en kampen
De dansschool organiseert ook workshops 
en kampen in de schoolvakanties en zomer-
vakantie, waardoor er het hele jaar door iets 

Dansschool Urban Base
Urban Base ontstond in 2020 toen Liza Heirman en Lauren Spruyt 
besloten om hun krachten te bundelen.
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te doen is. Op het einde van het 
dansjaar organiseren ze nor-
maal een show maar dat was 
dit jaar uiteraard niet mogelijk. 
Daarnaast telt de school drie 
wedstrijdteams die doorheen 
het jaar deelnemen aan com-
petities. Momenteel is ook dat 
beperkt en zijn er enkel online 
wedstrijden.  

Buiten dansen
Ook wat de lessen betreft moest 
Urban Base het afgelopen jaar 
zoals zovele andere verenigin-
gen creatief uit de hoek komen. 
Om ondanks de opgelegde 
maatregelen toch zoveel mo-
gelijk te kunnen doen, gingen 
ze op zoek naar geschikte bui-
tenlocaties. Daar werd zelfs bij 
vriestemperaturen gedanst. 

Contact
Meer informatie over Urban Ba-
se is te vinden via de website ur-
banbasedancestudio.com of op 
de instagrampagina. 

Tekst: Ellen Van Laere
Foto’s: Urban Base
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Kom als eerste de ID.4 ontdekken

in onze showroom!

De volledig elektrische SUV

en nog zoveel meer!
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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

De omleggingen zorgen voor meer 
drukte in de omliggende straten, 
maar veel automobilisten vermijden 
nu deze werfzone. Het is echter wel 
opletten voor voetgangers die de 
Lourdesstraat wel mogen gebruiken. 
Immers, regelmatig rijden fietsers en 
zelfs bromfietsers ook over het voet-
pad, wat nochtans verboden is. De 
politie heeft al controles gedaan en 
verschillende overtredingen vastge-
steld.
De handelaars roeien met de rie-
men die ze hebben. Bakkerij Mertens 
installeerde een ‘pop-up’ contai-
ner-winkel op de hoek met de Groen-
straat. “Dat is zeker nog tot het einde 
van het jaar” zo wist men ons te vertellen. 
“We proberen onze klanten zo goed mo-
gelijk te bedienen, het is wat weg-en-weer 
geloop voor ons, maar we kunnen niet an-
ders”.
Met een kleine moeite kunnen de klanten 
zeker de handelszaken bereiken, men kan 
parkeren in Slotendries of de August Mo-
reelsstraat, dat is één of twee minuutjes 
stappen. Ook in de Groenstraat zijn steeds 
enkele parkeerplaatsen beschikbaar. Kap-
per Jean-Pierre en het aanpalende Itali-
aans restaurant voelen het goed dat de 
straat onderbroken is. Volgens de kapper 
zou het eerst deel van de werken in het 
najaar achter de rug moeten zijn, dan zal 
fase twee starten tussen Katoenstraat en 
rondpunt.
“We rekenen een beetje op de goodwill 

Handelaars Lourdesstraat bereikbaar
De Lourdesstraat, één van de belangrijkste verbindingsstraten tussen 
Sint-Amandsberg en Oostakker, wordt heraangelegd. De werken zullen 
ongeveer een jaar duren. De verwachte grote verkeershinder blijkt op 
zich mee te vallen. De plaatselijke handelaars vragen aandacht en mits 
een kleine moeite zijn ze bereikbaar.

van onze klanten dat ze de moeite doen 
om enkele minuten te voet te stappen, 
het is tenslotte zomer. Deze werken wa-
ren noodzakelijk, maar het zijn zware tij-
den voor de handelszaken”.  En niet te 
vergeten ook voor de mensen die in de 
Lourdesstraat wonen, die moeten nu en-
kele maanden ‘tanden bijten’. 

Hierbij doen de bewoners nogmaals een 
oproep aan alle automobilisten, fietsers, 
bromfietsers om super goed op te letten, 
want hier wandelen vaak oudere mensen 
in smalle straten. “Als iedereen zich aan 
de snelheidsbeperkingen houdt en het 
eenrichtingsverkeer respecteert blijft het 
voor iedereen aangenaam” zo wist een in-
woner uit de Slotendries ons te vertellen. 
– J.C.
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Volleybalclub Caruur Gent is zo goed als klaar voor het nieuwe 
seizoen. Vorige maand kondigden we al de komst van Colson 
aan, nu valt de ploeg bijna ‘in zijn plooien’.
 - Kjaer Hougs Tobias verlengt zijn verblijf bij Caruur.

Nog nieuw in het team:
-  Petr Šulista. Petr vervoegt Caruur 
Volley Gent om de hoek receptie po-
sitie te verstevigen.
Petr heeft de Tsjechische nationaliteit, 
is 1,99 m groot, 28 jaar (29/04/1993) 
en speelde afgelopen seizoen bij VK 
Dukla Liberec (bekerwinnaar en 3e in 
de Tsjechische Extraliga).

- Christian Freitas. Christian zal het 
midden compartiment versterken. 
Christian heeft de Braziliaanse na-
tionaliteit, is 2,08 m groot, 23 jaar 
(06/12/1997) en speelde afgelopen 
seizoen in de Portugese A1 league bij 
Vittoria Sport Club.

Ook het trainersteam wordt nog maar 
eens uitgebreid met een ‘ouwe ge-
trouwe”. Oud-speler en trainer Tom 
Roose vervolledigt de staf. Tom heeft 
een zeer succesvolle carrière achter de 
rug in de zaal en in het zand. Dat hij 
het volleybal in al zijn facetten niet 
kan los laten was al langer bekend. 
Tom versterkt de sportieve staff en zal 
optreden als assistent coach. 

Jan Van Huffel, Bram Van Ghelue en 
Tom Roose zullen alles in het werk stellen om het team opti-
maal te begeleiden en vormen.
Het beach-seizoen is nu volop aan de gang, maar vanaf eind 
juli zullen de meeste ploegen de trainingen hervatten om ho-
pelijk volgend seizoen terug een ‘normaal’ seizoen te bele-
ven. Met publiek. – J.C.

Nog nieuw bloed voor Caruur Gent

Christian Freitas
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Van zodra we weer lessen mogen aanbieden, 
hebben we voor jullie verschillende dansstijlen 

in de aanbieding, verschillende vormen van 
yoga en andere levenskwaliteits-verbeterende 

bewegingstechnieken. 
 

Tot we weer van start mogen gaan, wensen we 
iedereen toch voldoende levenskwaliteit toe om 

deze impasse door te komen.

NIEUW !

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
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Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

Maar er zijn ook groepen in de cultuursec-
tor die het puur in vriendschapsverband 
doen. Zo hebben we de toneelgroep Fo-
rum77 op de Oude Bareel. Al jaar en dag 
een vaste waarde die in de maand novem-
ber 3 weekends lang toneel brengt op “de 
Bareel”. Ze probeerden ook al een paar 
keer jongerentoneel te brengen met veel 
succes. De voorbereidingen en repetities 
waren voorjaar 2020 in volle gang, toen 
het vervelende coronabeestje zijn opgang 
maakte en alles werd afgeblazen met de 
hoop het stuk in het voorjaar 2021 te kun-
nen brengen. IJdele hoop bleek het dus en 
ze duimen dat de productie niet volledig 
in het water valt.
Natuurlijk kon in het najaar 2020 ook geen 
gewone productie gebracht worden. Eerst 
waren de regels te streng om alles te kun-
nen organiseren zonder zwaar in de rode 
cijfers te gaan. Er was ook twijfel of al-
les verder versoepeld zou worden en wat 
bleek…. Horeca en evenementen werden 
in oktober weer volledig stopgezet!
Naast een culturele vereniging is Forum77 
ook een hechte vriendengroep. Het leu-
ke is ook dat de oudere generatie haar 
kroost vaak kon motiveren om mee te hel-

Forum 77 houdt contact
Het was een rotjaar voor veel mensen. Vooral de niet-essentiële 
contactberoepen, de horeca en zeker ook de evenementensector hadden 
het zwaar te verduren. We schreven er al vaak genoeg over.

pen of te spelen en dus ook 
in de toekomst kan blijven 
bestaan. Ook het idee van 
jeugdtoneel kadert in het 
verder zetten van deze tof-
fe groep. 

Tussen de producties door 
komen de spelers en mede-
werkers af en toe samen om mekaar eens 
te zien en te spreken. Zo heb je elk jaar 
een nieuwjaarsbijeenkomst, een uitstap-
je in het voorjaar, een algemene vergade-
ring en de producties zelf waar ze mekaar 
zien en uitgebreid  kunnen bijpraten! Ook 
dit alles viel weg, nu al 16 maanden. “We 
missen elkaar en daarom wou het bestuur 
toch even iedereen een hart onder de riem 
steken van alle medewerkers. We wer-
den aangenaam verrast met een prachtig 
chocolade-kunstwerk van Eric Bracke (ex-
voorzitter en notoir lid van de vereniging) 
of een boeket voor de dames. Toch tof als 
je ziet dat het bestuur van je vereniging 
jou op deze manier wil bedanken voor al-
le steun en geduld in deze moeilijke pe- 
riode”.
Voorzitter Patrick Teerlinck wist me te ver-
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tellen dat ze starten met voorbereidin-
gen voor een volgende productie. Wat 
en hoe ze gaan spelen ligt nog niet vast, 
dat hangt van de komende protocollen af, 
maar hou sowieso een avond vrij in het 
najaar. De speeldata zijn: 30-31/10, 05-06-
07-12-13/11 en als alles goed gaat komt in 

Een sfeerbeeld van een vorige productie in 2019.

mei 2022 ook een nieuwe jeugdproductie.  
Hopelijk wordt alles weldra weer “nor-
maal” en kunnen we samen genieten van 
een avond ontspanning bij Forum 77!

Tekst en foto: Ulrike Buyle
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“BBC Falco Gent is voor veel spelers van 
onze club een zeer belangrijk segment in 
hun leven. We vonden ons dan ook ver-
antwoordelijk dit segment zoveel mogelijk 
aan te bieden aan de onderbouw rekening 
houdend met alle maatregelen rond coro-
na,” verduidelijkt jeugdcoördinator Mar-
tijn Dewulf. 

BBC Falco schrijft 22 onderbouwteams in
“Afgelopen seizoen was opnieuw een coronaseizoen. Voor de onderbouw 
Multiball tot U14 was het echter geen verloren jaar,” zo vertelt bestuurslid Luk 
Lefever van BBC Falco ons. “Op enkele weken na hebben we steeds kunnen 
doortrainen en waren onze trainers en coördinatoren steeds bereid om flexibel 
te zijn om iedereen aan het basketten te houden. Een grote dankbaarheid gaat 
naar alle coaches en bestuur om dit mogelijk te maken”.

Bij Falco Gent was men als club ook in deze 
crisisperiode bijzonder vindingrijk en kon 
er snel  geschakeld worden. De jeugdcoör-
dinatoren hebben een bijzonder sterke job 
geleverd. Het was wel een gemiste kans 
voor de teams om zich te tonen. De U12A 
en U14A waren nog ongeslagen aan de vo-
rige competitie begonnen, die moest door 
de covid-maatregelen uiteindelijk gestopt 
worden. Nu mikt men al op volgend sei-
zoen en aan de hand van de nieuwe ver-
soepelingen ziet dat er voor de club goed 
uit. 
“We gaan komend seizoen 22 onderbouw-
teams inschrijven. Nieuwigheid zal de start 
zijn van een onderbouwtak in Lochristi. 
Dat is een bruisende gemeente waar bas-
ket voorlopig niet meer aanwezig was”, 
vernemen we binnen de club. “Op deze 
manier kan de jeugd van Lochristi kennis-
maken met basketbal. We zijn zeer fier op 
deze nieuwe samenwerking en dat biedt 
perspectieven. Verder zal onze werking 
vooral in Sint-Amandsberg (Gent) actief 
zijn met zowel het grootste deel van de 
onderbouw, A-lijn, B-lijn en de senioren-
ploegen”.
Voor volgende teams kan er nog inge-
schreven voor komend seizoen: Jungle 
skills: geboortejaar 2017 – 2014 - Jungle 
skills zal Multiball integreren binnen BBC 
Falco Gent. Met maar liefst vier groepen 
Multiball hoopt men te starten komend 
seizoen. Er is voorzien in twee groepen in 
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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

Sint-Amandsberg (Gent) en twee groepen 
in Lochristi. Met Multiball kan men kin-
deren van 4 tot 7 jaar hun algemene bal-
vaardigheid en motoriek op een speelse en 
gevarieerde manier laten verbeteren. Elke 
balsport komt daarbij aan bod, met ballen 
werpen en vangen, zowel met de handen 
als de voeten een bal manipuleren, balba-
nen van verschillende ballen inschatten, 
mikken, slagspelen. Na één of twee jaar-
tjes Multiball kunnen ze al dan niet door-
groeien naar basketbal bij BBC Falco Gent 
of een andere leuke sport.
Start to basket U6, U8, U10 en U12: ge-
boortejaar 2015 – 2011. Wie de basketmi-
crobe helemaal te pakken heeft op jonge 
leeftijd kan direct starten bij Start to bas-
ket U7 of Start to basket U12 voor de iets 
oudere spelers. Start to basket is de per-
fecte ontdekkingstocht om te kijken of 
basketbal jouw sport is. Op een speelse 
manier zal men in één uurtje per week de 
beginselen van basketbal aanleren. Spelers 
van 5 tot 11 jaar kunnen inschrijven voor 
start to basket. Dit kan zowel in Lochristi 
als Sint-Amandsberg (Gent).
U8, U10 competitieteams: geboortejaar 
2015 - 2012 - Een echte basketter is meer 

dan één keer per week met basket bezig. 
Bij de pré-microben krijg je de smaak te 
pakken. Twee trainingen plus de eerste 
wedstrijdvormen komen aan bod. Je wordt 
omringd door gediplomeerde coaches.

Je aanmelden voor de testtrainingen in 
augustus kan via:
coach.dewulf.bbcfalco@gmail.com
of op gsm 0471-671.872 – (D.D.)
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Boerenmarkt “De Toekomst”
Elke zaterdag van 9u tot 12u

Pleintje: Halvemaanstraat/Spijkstraat

Rechtstreekse verkoop van producent naar consument
aan eerlijke prijzen !

10de Memorial
Hanne De Smet
Nadat vorig jaar deze editie werd 
uitgesteld door corona hopen de 
organisatoren om in 2021 deze 
memorial Hanne De Smet toch te 
kunnen laten doorgaan.
Noteer alvast volgende data in uw 
agenda:

- Zaterdag 21 augustus 2021
Het tornooi start om 9u00 in EDUGO Are-
na met 8 TEAMS uit 1ste en 2de NATIONA-
LE dames, met deelname van ons VDK-B 
team !
Finales voorzien rond 17u00.
 
- Zondag 22 augustus 2021
We starten eveneens om 9u00 in EDUGO 
met 8 TEAMS uit 1ste en 2de PROMO da-
mes, hier nemen onze VDK-C & D dames 
aan deel; ook de jaarlijkse deelname 
van het HDS-team of HANNE DE SMET 
TEAM is verzekerd. Ook hier voorzien 
we de finales rond 17u00)

Laat ons vooral duimen dat het dit jaar 
zeker kan doorgaan.
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

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

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

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

en krijg een gratis welkomstbox

Adv. WELLOPET 140x105mm..indd   1 8/01/2021   15:59

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

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

stickertjes80x40mm_500stuks.indd   1 7/05/18   17:24
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www.dewegwijs.be

Beste creatieveling,
Wij kijken reeds volledig uit naar 
het nieuw werkjaar 2021-2022.  
Voor het ogenblik wordt er volop 
gewerkt aan onze website zodat 
die klaar is voor de vakantie.  Niets 
belet je natuurlijk om al eens een kijkje te nemen en kennis te maken met de wer-
king van Crea Ten Hove vzw.  

Heb je zelf zin om te schilderen met acryl- of olieverf, met aquarel, te tekenen, 
porselein te beschilderen, met klei te werken, of met speksteen, pastel, of om kal-
ligrafie te leren ?  

Alle huidige info kan je vinden op www.createnhove.be.  Vanaf juli zal de website 
klaar staan voor volgend werkjaar en kan je je ook hierop inschrijven.

CREA TEN HOVE vzw
Groot Begijnhof 47
9040  Sint-Amandsberg
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Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 
T. 09 355 98 01
Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

Openingsuren: Di - Vr: 9u30 - 18u • Za: 10u - 18u
 Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak

Tijdens de solden open op zondag van 14u tot 18u

matrassen  %  boxsprings  %  lattenbodems  %  hoofdkussens  %  dekbedden  %  textiel

Pro� teer nu van kortingen tot 50%

sleeplife.be

wegwijsNoord16x24-solden.indd   1 11/06/2021   14:44


