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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 september en 2 oktober. Teksten moeten binnen zijn 13 september. 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.

SEPTEMBER 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

Verkocht in Destelbergen

Gelegen aan hetAdmiraalpark.

Lichtrijke split-level woning.

Mooi aangelegde zuidgerichte tuin.

destelbergen@axellenaerts.be
09 219 08 77

Charmante mezzanine en haard.

Speelse lichtinval in heel het huis.

WIJ HELPEN GRAAG

• Zelfgemaakt ambachtelijk roomijs
• Specialiteit vanille en ander ijs
• Dozen van 1 liter én frisco’s
• ijscrèmetaarten op bestelling

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

✁

KORTINGS-
BON

-1 EURO
bij aankoop van
1 liter roomijs

(geldig in september 2021)
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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 Food For Change

7 Bewoners zijn knijten beu

10 Activiteiten Okra Oude Bareel

12 Tento ‘in bewondering’

16 Scala kwam terug tot leven”

21 Aanleg turboverkeersplein in nieuwe fase

26 Toffe barbecue steunt vzw Togo Child

29 Ludieke buurtactie voor behoud bushaltes

32 De Gentsche Retrowielen kwamen terug samen

36 Gino Primo & Benjamin Suykens echte helden

40 Arno Claeys bezig aan sterk seizoen

42 Vijftig jaar oude roltrap vernieuwd

45 Balletschool zat niet stil

48 DSMG klaar voor grote boekenverkoop

53 Rouwen in tijden van corona

56 Hof Van Heusden: unieke Ofyr beleving

60 Overlast skatepark Westveld werd aangepakt

62 Culinaire wissels Antwerpsesteenweg

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

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 !
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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.

Het verhaal van 
‘Food for Change’

Alarmerende berichten over onze planeet. 
Droogte, bosbranden, overstromingen, erosie, 
stormen, hongersnood… We worden er da-
gelijks mee geconfronteerd. Food for Change 
vertelt het verhaal van vrouwen en mannen 
over de hele wereld die een ander voedselmo-
del uitvinden dat gunstig is voor de planeet, 
de natuur en onze gezondheid.

Deze film toont hoe we drie keer per dag be-
wust kunnen kiezen om het voedselsysteem 
positief te beïnvloeden. Het is een hoopvolle 
documentaire die laat zien dat ieder van ons 
verandering kan brengen en die de recepten 
voor een economisch levensvatbare voedsel-
transitie onthult.

Deze filmavond gaat door op zaterdag 9 ok-
tober om 20 uur. Deuren 19u45. Plaats van het 

gebeuren: Chalet Rozebroeken, Rozebroek-
slag, 9040 Sint Amandsberg

Een organisatie van Velt Damvallei.
VELT-leden gratis, niet-leden 2 euro

Inschrijven via acties.damvallei@velt.nu !
Beperkt aantal plaatsen !

TE KOOP
Hoektafel graniet, op 
betonzuilen. Moet weg 
wegens aankoop hoeksalon. 
Prijs 110 euro. H 70 cm breed  
Beide kanten graniet blad 
90 cm. Eiken salontafel met 
zwart leisteen blad. Prijs 85 euro. Moderne luster met 
6 porseleinen kapjes. Prijs 45 euro.
Info: 0499-144 960

TE KOOP
Thule dakdrager + fietsenhouder:  50 euro.
Tel 0497-270790

Te KOOP
Kinderbuggy, merk Baninni, 6 tot 36 
maanden, gemakkelijk en compact 
opvouwbaar, plastieken regenhoes, 
rem op achteras. Prijs: 45 euro.
Info: 0495-679801

GEZOCHT
Ik koop al uw muntstukken en biljetten van ganse 
wereld, ook ganse verzamelingen. Ik kom vrijblijvend 
aan huis zonder verplichtingen. Bel mij: 0486-33.89.20

TE KOOP
Klein mobiele “snijmachine” (brood, vlees, kaas…) 
NIET elektrisch, 30x20 x 12-24 cm, merk Brunner. 
Nieuwwaarde: 150 euro, nu 48 euro (in goede staat + 
handig). Verstelbare snijdikte. Ook typemachine, niet 
elektr., merk Remington, met draagtas. Nieuw 249 
euro. NU 69 euro. Tel. ‘s avonds : 0498-76.32.05.

TE KOOP
Tweepersoonsbed 
en kast, zelf af 
te halen en uit 
elkaar halen, Dorp 
Destelbergen.
VP: 450 euro.
Info: 0472-738317
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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 Dranken Goossens, Lingerie Het Vijgeblad, Lingerie 
Aphrodite, Bloemisterij Poelman-Vandevelde, De Korf beleefwinkel

Win een Ofyr-beleving (2 personen) t.w.v. 150 euro
geschonken door Hof Van Heusden

We vroegen aan onze lezers:

Hoe vaak gebruik je nog uw ‘vast’ 
telefoontoestel?

A. Maximum 3x per week
B. Maximum 10x per week
C. Dagelijks     

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 !

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.

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 SEPTEMBER  bij 
ons binnen zijn.

Wedstrijd Wegwijs
Ivonna Nevejanstraat 30 - 9041 Oostakker
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“Wie een knijtenbeet krijgt kan daar 
dagenlang last van hebben, soms is dok-
tersbezoek nodig en gebruik van Fuci-
din (op voorschrift) of een ander zalfje 
kan daarbij helpen. Ook uitwassen met 
warm water en zeep, in elk geval pro-
beren een infectie te vermijden. Maar 
je hebt zeker last van jeuk, zwelling en 
pijn”, weet Lucie Clauwaert die op een 
appartement aan de Scheldelaan woont. 
“Ze duiken vooral ’s avonds op, en al ze-
ker als het niet regent. Soms zijn ze er 
dagen niet, en dan duiken ze plots toch 
onverwacht op, ze zijn blijkbaar verzot 
op ‘mensenvlees’ denk ik”, weet ze.
Lucie is niet de enige die er last van 
heeft, de bewoners van de Scheldelaan, 

In Destelbergen, Sint-Amandsberg en Gentbrugge

Bewoners Scheldebuurt zijn knijten echt beu
Aan de bewoners van de Scheldedijken of dicht in de buurt van de 
Scheldemeander tussen Destelbergen en Sint-Amandsberg moet je 
de knijten niet meer leren kennen. Voor de anderen: knijten zijn bijna 
onzichtbare mugjes die vooral in de avonduren plaatselijk voor heel wat 
last kunnen zorgen.

Scheldekant, Nijverheidskaai, Water-
kluiskaai of Jan Delvinlaan zijn inmid-
dels met een paar honderd die terecht 
klagen over die mugjes die zo hard ste-
ken en voor flink wat ongemak zorgen. 
Hun bezorgdheid lieten ze al horen in 
de media, en recent nog op AVS en in 
het nieuws van VRT. 
De knijten leven enkel buitenshuis en 
zijn zeker niet te verwarren met don-
dervliegjes of andere muggen, het is 
een speciaal hardnekkig soort die mas-
saal leeft langs waterlopen en op plaat-
sen waar ze veel vers slib vinden om hun 
eitjes in te leggen. De knijten waren er 
meer dan twintig jaar geleden niet toen 
de Schelde nog een echte rivier was. Het 

Een luchtfoto van de Schelde waarbij het 
slib heel goed in beeld is gebracht. (D.D.)
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is vooral door dat slib dat ze ontstaan 
zijn. Het slib wegdoen zal waarschijnlijk 
geen optie zijn, want dat zou een im-
mens werk worden, wel zorgen dat de 
Schelde opnieuw hoog- en laagtij op re-
gelmatige basis heeft. Kort samengevat 
is het probleem dus een gebrek aan de 
bovenstroomse afvoer tussen Destelber-
gen, Gentbrugge en Sint-Amandsberg 
dat voor een ideale kweekbodem zorgt. 

Het voorbije jaar werden al maatregelen 
genomen om de knijtenplaag in te dij-
ken zo vernemen we bij de groendienst 
van de stad Gent. Daarbij werden geu-
len gecreëerd die meer reliëf in het slib 
brengen wat de afwatering zou moe-
ten verbeteren. Buurtbewoners denken 
echter dat de plantengroei aan de kant 
van de Schelde optimaal is voor het slib, 
maar dat is niet zo. Door een betere af-
watering kan het riet beter gedijen en 
door de rietkragen zet het slib zich vast 
en droogt het vaak uit. Natuurlijk heeft 
de regen van de voorbije weken een ne-
faste invloed gehad op de ontwikkeling 
van én het slib én de knijten.
Andere plannen zijn om aan de oever-
helling te opteren voor de aanplant van 
sleedoorn en wilgen. Deze boomsoor-

ten kunnen een windscherm creëren, 
wat misschien de knijten zal tegenhou-
den. In elk geval verwacht men wel veel 
van de plannen van de Vlaamse Water-
weg om er opnieuw een echte getijden-
stroom van te maken.  Versta daaronder 
dat er meer debiet aan water in deze 
Scheldearm zou vloeien. Nu is de Schel-
dearm vooral aangezand door dat ge-
brek aan bovendebiet. Met meer water 
zouden de larven van de knijten wor-
den weggespoeld. Droge periodes doet 
de knijtenpopulatie explosief aangroei-
en dat weten we nu. Maar om de pro-
blemen van de bewoners effectief aan 
te pakken is duidelijk meer nodig. Het 
slib vormt een gevaar via de aanzanding 
voor de overstromingsveiligheid, want 
water uit de aanvoer van de zijwater-
lopen naar de Schelde wordt daardoor 
ook bemoeilijkt. Het hangt dus allemaal 
een beetje aan elkaar, en daar moet het 
Sigmaplan in de toekomst aan verhel-
pen. Het herstel van de getijdennatuur 
waarvan sprake is moet er liefst zo snel 
mogelijk komen, want alle maatrege-
len die nu genomen worden zijn vaak 
alleen maar lapmiddelen. Althans dat is 
de algemene indruk van de buurtbewo-
ners van de Scheldemeander. – (D.D.)

Een  fel vergrote foto  van de  gevreesde 
knijten die men spuugzat is. (D.D.)
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Wijnen uit de hele wereld
Talrijke promoties

Proef en ontdek verrassende wijnen

Groot Wine-Event

Vrijdag 22 oktober
17:00 - 22:00

Meer info in de volgende Wegwijs
en op

www.drankengoossens.be

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



10  Wegwijs Noord - September 2021

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

• Voor al uw schilderwerken,
 binnen en buiten
• Werken steeds
 door zaakvoerder zelf uitgevoerd

GRATIS PRIJSOFFERTE
Destelbergen

GSM +32 478 025 722
siegpaints@gmail.com

facebook: siegpaintsschilderwerken

Eerstvolgende activiteiten:

Wekelijks wandelen: 
7,5 km of 4,5 km iedere donderdagvoor-
middag om 9.30 uur. We komen samen aan 
de hoek Lijsterbesdreef/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 6 september valt deze uitstap 
samen met de wandeling naar Vinderhou-
te. Op maandag 20 september verzame-
len we aan de kerk van de Oude Bareel om 
13.30 uur voor de gewone wandeling. Ge-
lieve in te schrijven bij:
jacques.braeckman@hotmail.com tot min-
stens 2 dagen ervoor. 

Bezoek:
Bezoek aan het Proefcentrum Sierteelt te 
Destelbergen op vrijdag 3 september. In-
schrijven bij eddy.volckaert@gmail.com

Fotoclub:
Pp donderdag 9 september. Inschrijven bij 
paul.deryckere1@gmail.com  

Praetcafé: 
Op donderdag 9 september in de Parochia-
le kring Oude Bareel om 14.30 uur. 

Fietsen:
Op donderdag 16 september naar Lokeren. In-
schrijven bij persijn.geeraert@scarlet.be 

Museumbezoek:
Op zondag 19 september: MIAT Kathedra-
len van de Industrie. Inschrijven bij:
linda.feys@outlook.be

Dagwandeling:
6 september gaan we samen met nordic wal-
king naar de Vallei van de Oude Kale in Vin-
derhoute. We verzamelen aan de kerk van de 
Oude Bareel om 13.30 uur. Inschrijven bij:
linda.feys@outlook.be

Zondagsgevoel:
Pp zondag 26 september om 14 uur in het 
Boerenhof te Oostakker. Info en inschrijven: 
moniek.degheest@hotmail.com of
tel. 09 228 92 82.

Maandwandeling:
Deze wandeling gaat door op 29 september 
naar het Muziekbos in Ronse.
Inschrijving via linda.feys@outlook.be

Meer info over de verschillende activiteiten op 
onze website: www.okraoudebareel.be
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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

Beide selfmade kunstenaars vonden enke-
le jaren geleden mekaar midden de rust en 
het groen van het Groot Begijnhof. André 
Maes (83) is afkomstig van Hamme, woont 
al ruim twintig jaar in Sint-Amandsberg en 
etaleert op de tentoonstelling portretten 
van bekende personen. Met wereldlijke 
namen als Jan van Eyck, Albert Schweitzer, 
Salvatore Adamo, Boudewijn de Groot, 
Dirk Brossé, Jacques Brel, Nelson Mande-
la en vele anderen. Eddy De Rocker (75) 
heeft zijn heimat in Gentbrugge en laat in 
de kapel bekende plekjes uit de regio be-

‘In Bewondering’ voor twee stijlrijke tekenaars…
Onder de noemer ‘In Bewondering’ stellen twee bevlogen amateur-
kunstenaars een opvallende reeks potloodtekeningen tentoon in de 
kapel (Oase) van WZC Het Heiveld, Antwerpsesteenweg 776 (Hospice). 
André Maes en Eddy De Rocker planden al vorig jaar een gezamenlijke 
tentoonstelling in De Kromme Boom in Oostakker. Coronabeperkingen 
hebben dat toen belet.

wonderen. Met - qua bouwkundig erfgoed 
- o.m. de kastelen van Laarne en Ooidonk 
en het Groot Begijnhof. En herkennings-
plekken als het bedevaartsoord Lourdes 
en een pak Gentse stadsgezichten. Beiden 
hebben hun voorliefde voor het potlood 
gemeen. Als betrouwbare waardemeter 
en kompas voor hun eigen(zinnige) artis-
tieke inzichten en ervaringen. Geboren 
Gentenaar De Rocker studeerde af als ar-
chitect aan Sint-Lucas Gent. In een tijd dat 
de (versnelde) digitale evolutie nog in de 
kinderschoenen stond. Ontwerpers in spe 

werden er opgeleid om met 
een ‘vlotheid des hands’ 
een of ander ‘project in ge-
dachte’ perspectivisch voor 
te stellen. Daartoe dien-
de de tekendiscipline van 
het ‘methodisch schetsen’ 
waar de Sint-Lucasscholen 
zo prat op gingen. Wie nog 
nooit had getekend, moest 
avondles volgen. Ook Ed-
dy, die al snel de schetsmi-
crobe te pakken kreeg. De 
aanvankelijke stugheid bij 
het tekenen evolueerde bij 
de meesten tot een vlotte-
re en intuïtieve vaardigheid 
waarbij ook een zekere ge-
voelsmatigheid niet mocht 
ontbreken. Ook potloodte-
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kenen in openlucht en op locatie, was een 
gedragspatroon van het architectuurin-
stituut. Het staat nog altijd mee symbool 
voor zijn opgebouwd oeuvre.
André Maes is dan weer veeleer een acade-
micus pur sang die al van in zijn jeugd veel 
tekende. In zijn al lange levensloop bewan-
delde hij en effende hij al diverse paden 
(zie elders). Altijd weer gedreven, daad-
krachtig en gevoelsvol voor mensen en 
dingen in zijn omgeving. Aan zijn voorlief-
de voor portretten van bekende iconen, zit 
altijd weer een moment van herinnering 
én bewondering - het uithangbord van de 
tentoonstelling! En de aandrang om ‘ware 
kunstenaars’ al tekenend in beeld extra uit-
straling te brengen. Van het dertigtal por-
tretten is bijna de helft uit eigen land. Met 
de wetenschap dat heel wat beroemdhe-
den in de sport, de muziek, de film, de lite-
ratuur en op zovele andere terreinen, een 
getekend portret waard(ig) zijn. Tot slot 
nog een merkwaardig citaat: “Eerlijkheids-
halve moet ik vaststellen dat mijn bewon-
dering niet alleen gebaseerd is op de kunst 
en kunde van mijn getekende slachtoffers, 
maar ook op de pijnlijke constatering van 
mijn eigen onkunde. In mijn schooltijd had 
ik een hekel aan turnen, voetballen kon ik 
niet, mijn zangstem werd in een koor niet 
op prijs gesteld en in mijn jeugd werd ik 
op de vingers geslagen na een paar weken 

pianotokkelen. Dan maar beter tekenen…”
De expositie is vrij toegankelijk van 29 augus-
tus tot 12 september. Tijdens het weekend 
van 10 tot 13 en van 14 tot 18 uur. Ook op 
woensdag en vrijdag van 14 tot 18 uur.

Eric VAN LAECKE 
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Plaatselijk kunstenaar André Maes, woont 
sinds 2000 in Sint-Amandsberg en is voor al-
les ook een voorbeeldig archivaris. Van 1970 
tot zijn pensioen in 1998 werkte hij - eerst 
als bibliothecaris, daarna als documentalist 
- aan het beeldarchief van het Katholiek Do-
cumentatiecentrum in Nijmegen. Hij liet er 
een collectie met meer dan 100.000 foto’s en 
prentbriefkaarten na. Die inventaris is intus-
sen opgenomen in de Universiteit van die 
Nederlandse stad en wordt nog steeds uitge-
breid. Tussen 2000 en 2016 inventariseerde 
de man ook het archief van de Broeders van 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Oostakker. 
Dat werd toen overgedragen aan het KA-
DOC in Leuven. Ook in Sint-Amandsberg laat 
hij zijn sporen na. Na veertig jaar onderbre-
king, ging hij weer tekenen en schilderen in 

Dienstencentrum Wibier. Hij is nog altijd vrij-
willig aan de slag in het Documentatiecen-
trum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysse-
ling (DSMG) in het Groot Begijnhof. Zo zette 
hij al in 2005 het ‘Beeldarchief’ op dat mo-
menteel ruim 33.000 geïdentificeerde foto’s 
en prentbriefkaarten bevat. In het tijdschrift 
‘Heemkundig Nieuws’ van de Heemkundige 
Kring De Oost-Oudburg publiceerde hij een 
reeks over personen die een straatnaam heb-
ben in het werkingsgebied. De auteur heeft 
daarin vandaag ook een vaste rubriek onder 
de titel ‘De vijf w’en’ waarin hij op zoek gaat 
naar het Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waar-
om van lokaal beeldige foto’s die op (heem-
kundige) (h)erkenning wachten.

Eric VAN LAECKE  

André Maes is ook voorbeeldige archivaris…

Dankzij zijn architectuurstudies (1965-1970) 
kreeg Eddy De Rocker de schetsmicrobe te 
pakken. Het eerste was eerder gericht op 
de hedendaagse werkelijkheid en evolutie. 
Via het laatste voelde hij zich zeer aange-
trokken tot het in beeld brengen van histo-
risch bouwkundig erfgoed. De methodische 
wijze waarop hij bouwkundige elementen 
in beeld brengt, is uiteraard een gevolg van 
die opleiding van toen. Zijn voorkeur gaat 
veelal uit naar stedelijke sites met een pic-
turaal karakter, zeg maar naar begijnhoven, 
kastelen…  Met als uitgesproken aanzet het 
registreren en nastreven van een zo’n cor-
rect mogelijke - dus objectieve - weergave.  
Naast het doelgericht bepalen van de loca-
tie in openlucht - én de verlopende zonne-
stand - vereist de compositorische opbouw 
van de tekening een doordachte keuze van 
standpunt. Dat houdt er o.m. rekening mee 
hoe de waarnemer-kunstenaar de omgeving 
ondergaat en die ruimtelijke context op 
een plat vlak probeert weer te geven. Het 
beheersen van de perspectivische wetmatig-
heden is daarbij een onderliggende vereiste. 
Door ook natuurlijke en/of occasionele ele-
menten in beeld te brengen, wordt de weer-
gave van de gebouwen dan weer ‘verzacht’. 
Met aldoor het (grafiet)potlood als meetin-
strument en richtinggevend kompas. Voor 
de kunstenaar blijft het een beklijvende én 
uitdagende bezigheid. Met dank aan de stu-

dies aan het toenmalig Hoger Architectuur-
instituut Sint-Lucas waar hij zelf ruim twintig 
jaar lesgever waarnemingstekenen/voorstel-
lingstechnieken was…

Eric VAN LAECKE  

Eddy De Rocker is kunstzinnige architect
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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

Talentvol tekenaar André Maes is al sinds 
zijn schoolse bezoekjes aan het ‘Lam Gods’ 
in de ban van de Zuid-Nederlandse mid-
deleeuwse kunstschilder Jan van Eyck. Dat 
was ook te merken op de tentoonstelling 
‘Van Eyck Senior IS here’ in het kader van 
het Gentse herden-
kingsjaar rond de 
Vlaamse Primitief. De 
tentoonstelling vond 
plaats in de Sint-Vin-
centiuskapel, Sint-An-
toniuskaai. Ze werd 
gestoffeerd door een 
aantal senioren die 
een tachtigtal expres-
sieve indrukken mee-
gaven over het ‘Lam 
Gods’. Het was gesne-
den koek voor Maes. 
Hij tekende al vroe-
ger een reek klassieke 
beelden, in correlatie 
met een vroeger ver-
trouwd verleden. ‘Jo-
hannes de Evangelist’ 
en ‘De rode tulband’ 
kregen kreeg bij het 
opzet een relevant 
plaatsje. Citaat: “Als 
een schakel tussen 
een gekoesterd verle-

den en het Gent van nu”. Werk en toelich-
ting werden ook afgedrukt in de gelegen-
heidscatalogus…

Eric VAN LAECKE     

In de ban van Jan Van Eyck
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We kregen in elk geval een avondvullende show in regie van 
Johan Van Hoorde met afwisselend humor, zang en dans. En-
kele vaste acteurs brachten leuke sketches, Lezz Wauters schit-
terde o.a. twee keer als “dutske”, Amber Verleyen wist ons te 
verleiden met haar mooie zangstem begeleid door Patrick Cop-
pejans aan de piano en alles werd opgeluisterd door de dansers 
van “Natural Born Dancers” onder leiding van Silke Vervaet. Het 
deed zo’n deugd om als toeschouwer eindelijk weer eens te mo-
gen genieten van een avondje uit onder vrienden of familie.

Verder programmeerde het theater ook op de 2 vrijdagen de 
nieuwste show van Veerle Malschaert “De post-corona-kakofo-
nie”, ook weer een super grappige voorstelling waarmee ze ho-
pelijk het hele Vlaamse land kan doorkruisen.

Het volgende evenement dat het “Vrie Wijs Theater” plant gaat door op donderdag 16 septem-
ber, hun VIP night van de Scala Business Culture club. Het wordt een avond genieten van stand up 
comedy gebracht door Steven Mahieu. Reserveren kan nog via www.uitbureau.be

Van 10 tot 27 november brengen de vertrouwde acteurs een volgende productie onder regie van 
Johan Van Hoorde. Een Gentse komedie “Kleppe toe”, het wordt zeker en vast weer een leuk  
avondje toneel.

MUSICAL-OPLEIDING

Daarnaast kunnen alle kids van 6-18 jaar, die graag op 
een podium willen schitteren, terecht bij “Vrie Wijs Thea-
ter” voor een heuse musicalopleiding door professionele 
docenten. De lessen gaan door vanaf 21 september op 
woensdagnamiddag van 14.30u tot 17.30u @Scala, Den-
dermondsesteenweg 163 – Gent. Meer info op de website 
www.vriewijstheater.be, via info@vreewijstheater.be of  
+32- 0477/93.09.12

We kunnen dus stellen dat Theater Scala weer leeft na een 
zware corona-crisis!

Verslag: Buyle Ulrike
Foto’s: Vrie Wijs Theater

Scala kwam eindelijk 
weer tot leven!
Tijdens de week van 21 juli, in ‘Gentse Feestenweek’, bracht het nieuwe theatergezelschap “Vrie wijs 
theater” zijn eerste productie in de zaal van Theater Scala. Het was een revue om van te genieten. 
Iedereen werd volgens de geldende coronaregels begeleid naar zijn plaatsje in de zaal. Er werd echt 
met alles rekening gehouden, wat soms wat verwarrend was voor ons, de “habitués”.

16  Wegwijs Noord - September 2021



Wegwijs Noord - September 2021   17

RESIDENTIE EONO
GENT – NOENDRIES 38

LAATSTE 2 
WONINGEN!

www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

BEZOEKMOMENT ZATERDAG 28 AUGUSTUS  |  10 - 16 U
ONTVANGST TER PLAATSE

PALAZZO I UITVERKOCHT

TOREN |  99% VERKOCHT

BEZOEKMOMENT ZONDAG 29 AUGUSTUS  |  10 - 13 U

ONTVANGST TER PLAATSE: STAPELPLEIN 80, GENT – MAAK NU UW AFSPRAAK

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

>  Centrumligging in gegeerde wijk nabij UZ Gent en uitvals wegen
>  Moderne, open architectuur en grote raam partijen
> Energiezuinig: maximum E-peil E40 en zonnepanelen 
> Groen zicht over de stadstuinen 
>  BEZOEK NU ONZE INGERICHTE MODELWONING

LICHTRIJKE HALFOPEN GEZINSWONING 
MET 3 SLAAPKAMERS EN PRIVATIEVE PARKEERPLAATS 

RUIME GEZINSWONING MET 3 SLAAPKAMERS 
EN APARTE PRAKTIJKRUIMTE

STAPELPLEIN 80 - GENT
PROJECT STAPELPLEIN 

LAATSTE LICHTRIJKE 2 SLAAPKAMER APPARTEMENT 
MET RUIM TERRAS OP 11DE VERDIEPING

LAATSTE DUPLEX PENTHOUSE APPARTEMENT MET TERRAS VAN 55 M²

ZICHT OP HET WATER ÉN OP DE TORENS VAN GENT,
MET MAXIMALE PRIVACY

Het Stapelplein maakt deel uit van het grootste  stads vernieuwingsproject van Gent, 
met maximale meerwaarde  en optimale huur garantie tot gevolg. 

Bezoek nu ons ingerichte modelappartement.

VERLAAGD BTW-TARIEF 6% MOGELIJK
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Novemberproductie: een komedie in ’t Gents

KLEPPE TOE: Het verhaal
De Petrochemie in de Gentse haven. Veel lachen en soms veel miserie onder de zware 
jongens van ’t Stad, een stevige rasechte platte Gentse dame en een interim uit Polen. 
Als er door een herstructurering van een ambitieuze manager een kop moet rollen, 
vallen veel maskers af, is het opeens ‘ieder voor zich’ en wordt het duidelijk pompen 
of verzuipen. Kleppe Toe!

Tickets: 19 euro. Uitpastarief: 3,80 euro 

Speeldata:  Vrijdag   12/11/ en 26/11 om 20u

                    Zaterdag 13/11 – 20/11 en 27/11 om 20u

                    Zondag    14/11 en 21/11 om 15u

Auteur: Jack STAAL - Regisseur: Johan Van Hoorde 
Acteurs: Lezz Wauters, Patrick Pevenage, Dirk Van Meirhaeghe, Pieter Depouillon, 
Charlotte Vande Weghe, Caressa De Vogelaere en Geert Van Bever

Reservaties:
www.uitbureau.be of het nummer 09/233.77.88

VREE WIJS! THEATER PRESENTEERT:

Steven Mahieu
Scala Business Culture Club:
Full Contact Tour
Nu podiumbeest Steven 
Mahieu meer dan een jaar 
lang in zijn kooi heeft moeten 
zitten, is hij gretiger dan ooit 
om opnieuw Vlaanderen 
rond te trekken met zijn “Full 
Contact Tour”. In de eerste 
reeks van deze tournee was 
Steven al één brok power die 
zijn publiek bij het nekvel 
greep, dat een mens zich nu 
alleen maar kan afvragen welke invloed die 
lange, ongevraagde pauze zal hebben. 
Om eerlijk te zijn: Steven weet het zelf 
ook niet. Hij kan je alleen beloven dat de 
Full Contact Tour nog een pak intenser 
wordt: de vulkaan staat op uitbarsten en 
in die explosie gaat Mahieu voluit voor de 
rauwe energie van het moment. 
Een beginpunt en een eindpunt is er, maar 
alles wat daartussen gebeurt, wordt een 
heerlijk onvoorspelbare trip. Full Contact 
in het kwadraat. Vaste support act Hans 
Cools is ook deze keer van de partij om 
kalm tegengewicht te bieden. 

OVER STEVEN MAHIEU 
Op dertien jaar tijd is Steven Mahieu 
uitgegroeid tot een vaste waarde: volle 
zalen, lovende recensies en een steeds 
maar groeiend publiek. Zijn debuut 
‘‘MAHIEUSTUEUS’ won de jury- én 

publiekprijs op Humorologie. 
Zijn volgende, ‘Maniak’, 
bevestigde met vier sterren in 
alle pers. Drie jaar later leverde 
hij ‘Zonder Filter’ af en ook deze 
werd lovend onthaald. VRT NWS 
sprak zelfs van “het beste wat 
hij al gemaakt heeft”. 
Hoe langer hoe meer weet 
Steven waar hij voor gemaakt 
is: onder de huid proberen te 

kruipen van zichzelf en zijn publiek. Je zal 
hem niet snel op televisie zien of in een of 
andere videoblog. Hij voelt zich het best met 
het pure spul: het podium.

Theater Scala,
Dendermondsesteenweg 163 te Gent 9000

Donderdag 16 september 2021, 20u15; 
deuren open om 19u.

Inkom : 32 euro (met hapjes en drankjes)
Reservatie: www.uitbureau.be of 
9/233.77.88

18  Wegwijs Noord - September 2021
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Vree wijs! Theater vzw presenteert :

Reservatie:
Uitbureau - www.uitbureau.be - 09 233 77 88

KLEPPE TOE
Auteur: Jack Staal Regie: Johan Van Hoorde

Vrijdag 12/11 - 26/11 om 20u
Zaterdag 13/11 - 20/11 - 27/11 om 20u
Zondag 14/11 - 21/11 om 15u

Theater Scala , Dendermondsesteenweg 163 - 9000 Gent

Ook hier kan uw advertentie staan, neem gerust contact met ons op voor verdere informatie

Musical opleiding
vanaf 15 september

Musical!!!  Hoe cool is dit? 
Hebben jullie zin om te dansen, te zingen 
en te acteren? 
Hebben jullie zin om dit wekelijks te doen 
olv gediplomeerde docenten? 
Hebben jullie zin om naar een Toonmoment 
én een eindproductie toe te werken in ons 
theater? 
Hebben jullie zin om met z’n allen 
én Coronaproof op bootcamp te gaan en 
samen alles wat met musical te maken 
heeft te ontdekken?
Goed nieuws! Jullie kunnen dit nu volgen!
Schrijf je als de bliksem in voor 
onze VreeWijs Musicalopleiding op 
woensdag in de Scala! (voorheen Treis & Co 
van de VZW Theaterplatform Gent)
Plaatsen zijn beperkt dus wacht niet 
te lang!

De opleiding gaat door in Scala Theater 
Gent, Dendermondsesteenweg 163 op 
WOENSDAG, telkens van 14u30 tot 17u30. 
1. Musical lessen in de drie disciplines Zang, 
Dans & Drama. 

2. Toonmoment in november 2021. 
3. Twee Masterclasses van externe 
professionals. 
4. Bootcamp: een intensieve week repeteren 
waar we niet alleen aan teambuilding doen 
maar vooral ook enorm veel vooruitgang 
boeken. Locatie afhankelijk van de Corona- 
situatie en ook voor wat extern of intern 
betreft.  
5. Twee productieweekends eind mei 2022 
waar we een heuse musical op het podium 
brengen met kostuums & decor. We filmen 
de productie zodat zelfs Corona geen roet 
in het eten kan strooien! Dit alles onder 
leiding van professionele docenten en een 
enthousiast team achter de schermen!

Start: we beginnen op 15 september 2021! 
Jaargeld: 400 euro alles in. Jaargeld MET 
Uit-Pas: 80 euro, alles in https://www.
uitpas.be/gebruiksvoorwaarden (alleen via 
Uitbureau)
Je kan storten op volgend nummer:
BE69 7330 5842 7978 
met vermelding: “inschrijving Scala’s 
jeugdwerking Vree Wijs!” + uw naam. 
Personen die in aanmerking komen voor 
het sociaal tarief van Uitpas moeten zich  
inschrijven via Uitbureau, Veldstraat 82 te 
Gent

Wegwijs Noord - September 2021   19
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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

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 
twee 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 16u. 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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JOIN US

  

GRATIS PROEFLES 

bij Lize Accoe & team

GRATIS PROEFLES 

PROEFLESSEN altijd mogelijk

woe 1/09 & zat 4/09

ma 6/09

! NIEUW !   KIDSKOOR (8-11j / 12-14j)

STRICTLY VOICES KOOR (vanaf 15j)

lizaku.com/akunamatata

OOSTAKKER

GENT

INSCHRIJVINGEN ZIJN GEOPEND 

individuele zangles & koor 

INDIVIDUELE ZANGLES
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In opdracht van de Vlaamse overheid 
startte bouwheer De Werkvennootschap 
in februari met de inrichting van een tur-
boverkeersplein op het kruispunt van 
de John Fitzgerald Kennedylaan met de 
Dwight Eisenhowerlaan (R4). Die wordt 
in essentie in een achttal fasen afgewerkt 
om de doorstroming van het fiets- en het 
autoverkeer op de drukke industriële as 
te waarborgen. Al is het er, nog meer dan 
vroeger, aanschuiven en geduld oefenen. 
Het nieuwe complex moet de mobiliteit, 
de veiligheid en de leefbaarheid in de 
Kanaalzone mee verhogen en kadert in 
de omvorming van de R4 West Oost. Dat 
ambitieus Vlaams totaalproject reikt nu 
al tot 2028. Wie er fysisch langskomt of 
vanop de brug in de Gentstraat de bou-
wevolutie nieuwgierig volgt, kan alleen 
maar vaststellen dat de werkzaamheden - 
ook qua visuele herkenning - vlot en snel 
vorderen. Zeker na het pak grondverzet-
tingen die er in de voorbereiding aan te 
pas kwamen. Dat leidde aanvankelijk tot 
wat onvrede door de vele afvoertranspor-
ten doorheen de Gentstraat-Lourdesstraat. 
Aan dat euvel werd al snel verholpen via 

Aanleg turboverkeersplein in nieuwe fase
De aanleg van het eerste turboverkeersplein in Vlaanderen, ter hoogte van 
Eurosilo (R4) - knooppunt 18 - is een tweede fase gestart. Het gaat meer 
precies om de noorderlijke bocht van het toekomstig complex, richting 
Zelzate. De ingreep loopt tussen augustus en eind oktober. Voorziene 
einddatum van het project is juli 2022.

een aangepaste (en tijdelijke) uitvalsweg. 
Intussen zijn in diezelfde Lourdesstraat al 
een tijdje maandenlang durende wegen- 
en rioleringswerken aan de gang. Terug 
naar het terrein zelf. Vanuit de richting 
Gent werd afgelopen maand alvast de zui-
delijke bocht afgewerkt. Zo werd de afslag 
richting Destelbergen vanuit Gent een stuk 
verlegd en opengesteld. De aangebrachte 
werkmarkeringen maken nu al duidelijk 
hoe en in welke richting het verkeer op de 
rotonde zal worden gestuurd en verwerkt. 
Berekend op maximum zo’n 6.200 voer-
tuigtrajecten per uur.

Tweede fase
Sinds begin deze maand is de tweede fase 
van de aanleg gestart. Die loopt tot eind 
oktober en heeft betrekking op de noor-
derlijke bocht van het turboverkeersplein. 
Concreet worden twee aangepaste rijstro-
ken aangelegd voor het verkeer dat van 
Destelbergen komt en richting Zelzate 
wil. In eenzelfde inspanning worden op 
die plek ook verkeerslichten geplaatst. 
Het verkeer zal vanuit die richting via een 
afslagstrook (bypass) naar Zelzate rijden.  



Wegwijs Noord - September 2021   23

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

Zoals gezegd, zijn in totaal acht aaneen-
sluitende fasen gepland. In een derde fase 
- eind oktober, begin november - worden 
op de Dwight Eisenhowerlaan drie rijstro-
ken aangelegd. Die zijn bedoeld voor het 
verkeer dat vanuit Zelzate en/of Gent naar 
Destelbergen en verder wil. In een laatste 
fase - midden november, begin december 
- wordt er gewerkt aan de verbinding van 
de Eisenhowerlaan en het turoboverkeers-
plein. Ook in die omgeving komen er ver-
keerslichten voor wie later het plein wil 
oprijden.

Tussen augustus en december verloopt 
het verkeer er op versmalde rijstroken 
(minstens 2,75 meter breed) en zijn er 
snelheidsbeperkingen voorzien. Om de 
doorstroming te garanderen worden van-
uit Destelbergen richting Gent, tijdelijke 
rijstroken aangelegd. Intussen  is ook de 
fietssnelweg (F40) langs de R4 ter hoogte 
van Euro-Silo weer helemaal open.
Meer over dat alles op webstek:
www.R4WO.be/turboverkeersplein.
Wordt vervolgd…

Eric VAN LAECKE
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DESTELBERGEN  •  Dendermondesteenweg 488  •  Tel. 09/228 30 98 
OPEN: DI-ZA 9U30-12U / 13U30-18U. GESLOTEN: ZO-MA.

Ontdek onze nieuwe collectie

WegwijsNoord-2021-09-Marie-Jo.indd   1 16/08/2021   17:21

Creatief bezig zijn : dat kan bij 
Crea Ten Hove vzw
Groot Begijnhof 47 - 9040 Sint-Amandsberg
 
In september starten onze activiteiten
terug op. Wij bieden aan:

acryl- en olieverfschilderen, aquarel volwas-
senen en jeugd, kalligrafie, keramiek, pastel, porselein schilderen, sculpturen in spek-
steen, tekenen en vrij atelier. Dit alles gebeurt in onze lokalen in het begijnhof op 
specifieke dagen: wij verwijzen hiervoor graag naar onze website www.createnhove.be.

Wij hopen u in september te mogen begroeten.

Zoals we twee maanden geleden in Weg-
wijs schreven zijn er plannen voor een 
nieuwe Albert Heijn op de site aan de Ant-
werpsesteenweg en de Herman Teirlinck-
straat in Oostakker. Redeveco de eigenaar 
van de hele site waarop zich ook de Media-
markt, E5 Mode en de Brico bevinden, gaat 
de inplanting vernieuwen. Er zouden ook 

extra parkeerplaatsen bijkomen. We heb-
ben de plannen nog niet gezien, maar uit 
onze info blijkt dat de drive-in van Brico 
zou verdwijnen, maar de doe-het-zelfzaak 
een verdieping zou bijkrijgen. Albert He-
ijn zou er zijn vijfde winkel optrekken in 
de regio op de plaats waar nu de drive-in 
is. – (D.D.)

Bouwaanvraag voor Albert Heijn
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DESTELBERGEN  •  Dendermondesteenweg 488  •  Tel. 09/228 30 98 
OPEN: DI-ZA 9U30-12U / 13U30-18U. GESLOTEN: ZO-MA.

Ontdek onze nieuwe collectie
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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…..

Zondag 1 augustus had in de Sint-Jo-
zefzaal in het Groot Begijnhof in Sint-
Amandsberg een barbecue plaats ter 
ondersteuning van de acties van “vzw 
Togo Child” uit Sint-Amandsberg. Zo’n 
honderdtal mensen schoven aan voor 

Toffe barbecue om vzw Togo Child te steunen
een ‘Afrikaans’ getinte barbecue, met 
typische gerechtjes maar uiteraard met 
lokaal vlees. Normaal had de barbecue 
buiten moeten plaatsvinden, maar de re-
gen noopte tot een adequate oplossing 
binnen. Fleur Amouzou de voorzitter 
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‘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

Menu Braemhof September
vanaf vrijdag 3 september

Kwartelfilet met textuur van knolselder, shiitake en saffraansaus
OF

Rode poon, geglaceerde wortelen en basilicumsaus
***

Gebakken eendenfilet, geconfijte rode ui, balsamicosaus
en gratin dauphinois

OF
Koninginnenhapje met fruits de mer

OF
Capelline met pest, spinazie, kerstomaat,

pijnboompitten en Parmezaan
**

Clafoutis van fruit met yoghurt ijs

Menu 58 euro p.p.
Met aangepaste wijn +14,50 euro p.p.

Met upgrade wijn +19,00 euro p.p.

Wij zoeken nog een kok en 
zaalverantwoordelijke/zaalmedewerker

van de vzw verwelkomde op een harte-
lijk manier de aanwezigen en lichtte de 
werking van de vzw Togo Child toe. Be-
doeling is boeken en schoolgerief voor 
kinderen in Togo verzamelen, geld do-
neren zodat opleidingen kunnen ge-
start en het uitsturen van vrijwilligers 
om ter plaatse te helpen. Op iets lange-

re termijn wil men helpen aan de bouw 
van een weeshuis, de ondersteuning 
van een klein ziekenhuis in combinatie 
met een apotheek, kortom verschillen-
de projecten waarvoor de vzw zich voor 
de kar zal spannen. Wegwijs ging even 
ter plaatse kijken en steunde het initia-
tief. – (D.D.)
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OOSTAKKERDORP 15, 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
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OOSTAKKERDORP 15, 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

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)

Twee maanden na datum lijkt dit verslagje 
als opgewarmde kost. Maar dat is het lang 
nog niet. De problematiek rond de poten-
tiële afschaffing van bushaltes in de ruime-
re regio, knaagt verder aan de gemoedsrust 
van vele betrokkenen. Zeg maar, van ou-
ders met schoolgaande kinderen over min-
der mobiele medemensen, tot de oudere 
bevolking die het openbaar vervoer koes-
tert als opstap naar nog  schaarse kontakt-
momenten. In een door corona en ander 
onheil fel geteisterd land dat het openbaar 
vervoer meer dan ooit propageert(!), slaan 

Ludieke buurtactie beroert het nationale nieuws…
Actiegroep ‘Zonder Bushalte Straat’ zette net voor het zomerreces een 
ludieke buurtactie op in een (ongelijke) strijd voor het behoud van de 
bushaltes in o.m. Gent en de randgemeenten. Men kreeg daarbij de steun 
van medestanders als Busje Blijft Zo en Greenpeace Gent. Het nieuwe 
vervoersplan van De Lijn zet naar verluidt zo’n kleine tweehonderd 
halteplaatsen op de tocht. In het Vlaamse land zouden er dat vijfduizend 
kunnen worden. Nationaal nieuws dus…    

die onheilstijdingen - zeker al gevoelsmatig 
- als een tang op een varken. Ook al is al-
les altijd weer een kwestie van centen en 
een (politiek) loyale en duurzame maat-
schappij- en beleidsvisie. Als corona al één 
ding heeft geleerd, is het dat het op dat 
vlak alleen maar beter kan (en moet). Ook 
in Vlaanderen roeit vervoersmaatschappij 
De Lijn met de riemen die ze heeft en de 
inperkende opdrachten die ze krijgt opge-
legd. Die laatsten zijn niet min: lineaire be-
sparingen, de roep naar meer effectiviteit, 
naar dito efficiënte, naar minder lege bus-
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sen, naar vergroening ook. En naar optima-
ler inzetten op samenwerkende structuren 
en door liefst mee te zijn met de snelle digi-
tale en technologische ontwikkelingen.  In 
dat dwingend kader moet de vervoerspro-
vider de besluiten van Vervoerregio Gent 
in de praktijk vertalen. Het is sowieso geen 
gemakkelijke opdracht. En al zeker niet in 
sterk polariserende tijden. Het nieuwe ver-
voersplan in wording stuit, vooral in de ve-
le - vroeger verkavelde - woongebieden op 
ongeloof en onbegrip. Op de dualiteit ook 
tussen leven en werken in het stadscentrum 
en de behoeften van de verderop gelegen 
gebieden en deelgemeenten. Op de soms 
afstandelijke discussies tussen de acute no-
den van jongeren en ouderen en de dagda-
gelijkse wereld van verschil tussen mobiele 
en minder mobiele medemensen. Met veel 
inlevingsvermogen poogt actiegroep ‘Zon-
der Bushalte straat’ de (plaatselijke) be-
langen te verdedigen en het tij een stuk 
te keren. En zelfs deel te worden van een 
op maat gerichte besluitvorming die alle 
partijen kan verzoenen. Met herhaalde en 
uiteenlopende steunacties als maatschap-
pelijke stok achter de deur. In principe zou 
het nieuwe vervoersplan ingaan op 1 janua-
ri 2022, maar dat is naar verluidt in praktijk 
al uitgesteld. Steekt De Lijn intussen de Ru-
bicon over om in (constructief) dialoog en 
overleg te gaan? 

Ludieke actie
De actie van 21 juni vond plaats op een 
symbolische plek. Er wachtte de halte ‘Vo-
gelzang’ aan de Goedlevenstraat in Oostak-
ker - als eerste in de rij - een symbolische 
begrafenis. Door de wegenwerken in die 
deelgemeente wordt de stopplaats sowieso 
al niet meer bediend. De afschaffing komt 
volgens de voorliggende plannen in zicht. 
Net als voor een vijftal andere haltes in de 

buurt. De drie actieverenigingen haalden er 
(‘minister’) Mich Walschaerts van het duo 
Kommil Foo bij om met zwarte doeken de 
‘uitvaart’ te officialiseren. Op de tonen van 
‘Laat de zon in je hart’ van Willy Sommers 
- herwerkt door de plaatselijke Freddy Van 
Rietvelde en Roland Van Renterghem - zon-
gen de aanwezigen duchtig mee. De jon-
ge accordeonist Leander Vertriest deed dan 
weer zijn muzikale talenten alle eer aan. 
Het was een ludieke actie die volop het (na-
tionale) nieuws beroerde. De vervoerspro-
blematiek ligt vele mensen nauw aan het 
harten krijgt dus bijna zeker een vervolg…

Eric VAN LAECKE
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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
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Eén van de leden Guy De Schuyter werd 
55 jaar en zijn dochter wou hem verras-
sen. Guy is eigenlijk niet zomaar een lid, 
hij was altijd een heel actief lid en hij  is 
degene die reeds 6 keer een oldtimer-
treffen organiseerde tijdens Heusden-
kermis. De eerste jaren vroeg hij hulp 
aan het bestuur van de GRW, vandaar 
de sterke band, maar ondertussen heeft 
hij een eigen werkgroep om alles te or-
ganiseren. Er zijn veel jongeren die mee-
werken die bij de groep zijn betrokken 
geraakt door de kinderen van Guy. Jam-

De Gentsche Retrowielen komen (eindelijk) weer samen!
Bestuursleden en leden van de Gentsche retrowielen kunnen eindelijk 
weer fysiek, maar veilig samenzitten. Hun eerste fysieke bijeenkomst was 
op maandag 29 juni op het terras van het Haeseveld.

mer genoeg is de 7de editie reeds 2 keer 
uitgesteld door corona. Hopelijk kan 
het in augustus 2022 wel weer gewoon 
doorgaan. Guy droomt ervan er een 
2-daagse van te maken of ook oude fiet-
sen mee te nemen in de organisatie. Tij-
dens de laatste editie in 2019, hadden ze 
zo’n 280 voertuigen op zondag in Heus-
den verzameld en de GRW staat er ook 
elk jaar met een eigen stand. 
Volgens Christ Van de Velde die Guy 
al kent uit zijn jeugdjaren was het al-
tijd een haantje de voorste. Zo had hij 
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vroeger zelfs een vrije (ver-
boden) radio “radio Dino” 
en ooit gingen ze samen 
op de vlucht omdat ze ont-
dekt gingen worden. Het is 
en blijft een ondernemen-
de mens, volgens kennissen 
is hij zelfs op zijn werk een 
werknemer met de geest 
van een zelfstandige.
Dus voor zijn 55ste verjaardag 
had zijn dochter het bestuur 
van GRW aangeschreven om 
de bestuursleden en enkele 
heel actieve leden samen te 
trommelen op het terras van 
’t Haeseveld. Guy was dan 
ook heel aangenaam verrast toen hij 
plots achter de haag zo’n 20-tal vrien-
den en oldtimerliefhebbers zag zitten. 
Het werd natuurlijk een heel gezellige 
avond!

10 dagen later kwamen alle retroliefheb-
bers opnieuw samen op 2 juli op het ter-
ras van hun clublokaal. Een 30-tal auto’s 
en 1 brommer stonden op het grasveld 
van de Kring Westveld tentoongesteld. 

Hun eigenaars en vrienden, zo’n 70-tal 
personen, zaten heel de avond gezellig 
op het terras. 
Secretaris Piet De Koning heette ieder-
een, waaronder een aantal nieuwe le-
den, welkom op deze eerste retrofriday 
van 2021. Eigenlijk ook de eerste le-
denvergadering in het clublokaal van 
dit Coronajaar. De secretaris bracht ook 
een beetje slecht nieuws, want de voor-
zitter Christ Van de Velde moet om ge-
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Maandag: Gesloten
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 14u00 tot ...
Donderdag: 11u00 tot ...
Vrijdag: 14u00 tot ...
Zaterdag: 14u00 tot ...
Zondag: 08u30 tot ...

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 september.
Een onschuldige hand trekt er 
een winnaar uit. Die wordt dan 
persoonlijk verwittigd. Succes !

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

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

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

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

zondheidsredenen zijn 
functie in het bestuur 
stopzetten. Hij blijft 
nog tot de algemene 
vergadering in februa-
ri 2022 voorzitter “op 
papier”.
Ondertussen nemen 
de andere bestuurs-
leden Piet De Koning 
en Michel Huyge zijn 
werk wat over. Het is 
belangrijk dat de vereniging verder blijft 
functioneren zoals ze bezig zijn natuur-
lijk! De volgende “Retro Friday” ging trou-
wens door op vrijdag 6 augustus in en om 
de Kring Westveld. En op vrijdag 1 okto-
ber om 20 uur is er de ‘oldtimer folder- en 
miniatuuravond’, eveneens in Kring West-
veld. Meer info op onze website.

Tekst: Ulrike Buyle
Foto’s: Michel Huyge
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Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Een greep uit ons tweedehandsaanbod

26.850 euro
48.068 km
01/2017
Benzine
89 kW (121 PK)
Automatisch

25.950 euro
9.889 km
05/2019
Benzine
103 kW (140 PK)
Manueel

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

13.899 euro
13.821 km
10/2018
Diesel
77 kW (105 PK)
Manueel

23.450 euro
10.695 km
02/2017
Benzine
103 kW (140 PK)
Manueel

11.999 euro
475 km
01/2021
Benzine
51 kW (69 PK)
Manueel

21.450 euro
9.670 km
08/2020
Diesel
84 kW (114 PK)
Manueel

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

Mitsubishi Outlander 2.0i, 4WD, business, nav.Fiat Spider 1.4 Multiair Lusso - sensoren/camera

Mitsubishi Space Star 1.2 cleartec invite, Euro6

Fiat Doblo lichte vracht maxi, 2 pl, euro 6Fiat Panda 1.0i MHEV Cross 5 pl - demo

Fiat 124 Spider 1.4 Multiair Lusso- parkassistJeep Renegade 1.6 MJD - Ad Blue - demowagen

Mitsubishi Outlander 2.4i 4WD PHEV - Navigatie

www.garagemartens.be

6.950 euro
73.520 km
09/2013
Benzine 
51 kW (69 PK)
Manueel

Fiat 500 - 1.2 Lounge /panor. dak/leder int.

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

Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D Instyle - Full Option - Euro 6
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Voor wie het nieuws niet echt heeft ge-
volgd: de twee mannen, Gino Primo (55) 
en Benjamin Suykens (37) haalden vorig 
jaar in april een bejaarde dame uit een 
brandende woning in de Adolf Baey-
ensstraat in Sint-Amandsberg. En ze de-
den dat op gevaar voor hun eigen leven. 
“Het zijn helden, en daar zijn we fier op” 
zei burgemeester De Clercq. Koning Fi-
lip wou (vooraf) ook alles weten van hun 
heldendaad en salueerde hen bij zijn be-
groeting.
Het heldenverhaal krijgen we van Gino 
Primo: “Ik reed met mijn fiets door de 
Adolf Baeyensstraat, toen ik geschreeuw 
hoorde aan een woning waar duidelijk 
brand was uitgebroken. Ik twijfelde geen 

Gino Primo en Benjamin Suykens zijn echte helden
Met een ontvangst voor het Koninklijk Paleis op 21 juli waar ze als echte 
helden werden ontvangen, kregen ex-wielerprof Gino Primo en Benjamin 
Suykens uit Sint-Amandsberg terecht felicitaties van koning Filip. De twee 
werden tien dagen vooraf ook al gevierd door burgemeester Mathias De 
Clercq om hun heldendaad.

ogenblik en samen met Benjamin Suy-
kens die ook in de buurt was, trokken we 
op handen en voeten de rook in van de 
woning. We hoorden de vrouw roepen, 
waardoor we haar gelukkig konden situ-
eren. Het was op het gevaarlijke af, want 
nadien moesten we echt zuurstof krijgen 
in de ambulance. We werden mee ge-
voerd naar het ziekenhuis voor controle 
en dat was ook nodig na het inademen 
van de rook. We zaten samen in de am-
bulance met de 91-jarige Denise die in 
dat huis in de Adolf Baeyensstraat woon-
de. Blijkbaar was er brand en felle rook-
ontwikkeling ontstaan en zat de vrouw 
geïsoleerd achteraan in haar woning. 
Achteraf zijn we heel fier geweest dat we 

Gino Primo en Benjamin Suykens 
kregen een medaille en veel 
felicitaties voor hun heldendaad, 
o.m. ook van de Koning.
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die mevrouw hebben gered, maar het was 
echt wel levensgevaarlijk. De brandweer 
zei dat het onverantwoord was om een 
brandende woning binnen te gaan. Maar 
wij waren niet te stoppen, op adrenaline 
zijn we binnengegaan, maar nu zijn we 
wel trots dat het allemaal  toch goed is 
afgelopen. Die medaille is natuurlijk een 
toffe herinnering, maar het belangrijkste 
is toch dat ik samen met Benjamin een 
mens heb gered”, vertelt Primo.
Koning Filip feliciteerde de twee ook 
voor hun daad van moed en zelfopoffe-
ring. “Het was fijn daar eens te mogen 
zijn, maar we waren niet alleen, er waren 

nog enkele mensen die op de een of an-
dere manier een heldendaad hadden ver-
richt. Maar de lovende woorden van de 
Koning en de burgemeester blijven mij 
wel bij. Dat doet iets met een mens, we 
dragen dat nu mee in ons verdere leven. 
En Denise zit nu in een rusthuis, we gaan 
haar als de corona wat achter de rug is 
zeker nog een bezoekje brengen. Het is 
voor die vrouw dat we dat gedaan heb-
ben, als we niet binnengegaan waren zou 
ze er nu niet meer zijn. Dus we hebben 
iemand gelukkig gemaakt en zijn er uit-
eindelijk ook heelhuids uitgekomen”, be-
sluit Gino. – (D.D.)
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Kort na de opening vorig jaar sloeg corona toe, de winkel moest sluiten, maar 
Steven bleef niet bij de pakken zitten en zette volop in op online bestellingen en 
leveringen aan huis. Op die manier kon de zaak in het daglicht blijven, en uitkij-
ken naar een heropening na corona in een grotere winkel.
Vanaf nu is ook Dieter, Steven’s broer, een extra kracht. Hij springt bij in de win-
kel en ook voor de leveringen en installaties. Een bijkomende troef voor D&S 
Elektro. De klanten krijgen uitleg in de winkel, en er is ook service bij levering, 
installatie, herstelling, dienst-na-verkoop. Binnenkort geven we ook kookde-
monstraties, strijkdemonstraties en TV-audio voorstellingen. Voor klanten staat 
steeds een koffietje klaar, er is een gezellig lounge-hoek en zelfs een poolbiljart. 

TOTAALBELEVING staat centraal!
Nog een sterke troef: valt de diepvries in panne?  Geen probleem, bestel hier een 
nieuwe en breng je diepvriesgerief mee. Er is steeds een grote, koude, diepvries 
beschikbaar om tijdelijk uw gerief in te vriezen, tot levering van de nieuwe.

ACTIE
Om het één-jarig bestaan te vieren 
is er een actie: gratis plaatsing en 
levering t.e.m. 15 September.

De nieuwe winkel bevindt zich op de Den-
dermondesteenweg 521 in Destelbergen. 

Volg ons op facebook en op de webshop
www.ds-elektro.be.
Of je kan bellen op 09/278.80.82

Nieuwe locatie voor D&S Elektro
Nadat Steven Dhondt vorig jaar in augustus zijn elektro-zaak 
startte in Destelbergen was het al snel duidelijk dat zijn winkel te 
klein zou zijn. Nog geen jaar later, in juni 2021, verhuisde de win-
kel 50 meter verder. De toonzaal is nu veel groter, met veel meer 
mogelijkheden.
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info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Neem een kijkje op
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 521
Destelbergen
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Oostakkernaar Arno Claeys, de 
jongere broer van wielerprof 
Dimitri Claeys, kan al terug-
blikken op een heel sterk wie-
lerseizoen. Hij heeft inmiddels 
al enkele overwinningen op de 
teller staan en werd recent ook 
met zijn club (Home Solution 
Soenens CT) nationaal tijdrit-
kampioen. Recent werd hij ook 
nog vice-kampioen van België 
tijdrijden in Koksijde. Die dag 

botste hij wel op favoriet Lennert van Eetvelt 
die niet alleen ouder maar vooral die dag ook 
iets sterker voor de dag kwam. Maar de pres-
tatie van Arno was niettemin heel knap, want 
hij had voordien ook in de Franse rittenwed-
strijd “2 Sèvres” ook al beslag gelegd op de 
eindoverwinning na een knappe tijdrit die hij 
overtuigend won en enkele dichte ereplaatsen 
in de lastige ritten. Op het ogenblik dat we dit 
schrijven was hij bezig aan de vijfdaagse ritten-
wedstrijd in Vlaams-Brabant. Een lastige wed-
strijd in heuvelachtig gebied.
Arno Claeys heeft duidelijk talent, maar heeft 
dat vooral te danken aan de begeleiding en 
goede raad van zijn broer Dimitri.  Maar het 

Arno Claeys bezig aan sterk seizoen
is duidelijk dat hij er zelf ook veel voor doet, 
want vanzelf gaat zoiets niet. Je moet er echt 
alles voor doen en laten. De twee kunnen het 
heel goed vinden met elkaar en trekken vaak 
samen op oefenkamp.
Arno zelf draagt zijn wedstrijden vaak op aan 
wijlen Bjorg Lambrecht, de enorm beloftevolle 
renner die helaas zo vroeg om het leven kwam. 
De reden is ook niet ver te zoeken, want Arno 
is de vriend (de verloofde mogen we zeggen) 
van de zus van Bjorg. Hij heeft een goede tijd-
rit in de benen, maar kan ook flink spurten en 
klimmen is hem ook niet vreemd. Al die kwali-
teiten zorgen dat hij ook mooie resultaten kan 
neerzetten.
Dit seizoen neemt hij vooral deel aan het 
zwaardere werk. Hij werd 14e in de 2e rit van 
de Tour du Pays Lionnais, een 3e plaats in Ze-
delgem,  een overwinning in Geluwe, 6e in Ber-
lare, 17e in Herbeumont, Belgisch kampioen 
ploegentijdrit (TTT), 5e in Knesselare, 4e, 1e, 
7e, 12e en 1e in de eindstand van de Tour des 
2 Sèvres, 2e in het B.K. tijdrijden en enkele ere-
plaatsen in de Ronde van Vlaams-Brabant. Tja 
dat zijn uitslagen die de bevestiging brengen 
van het talent van Arno die duidelijk aan een 
sterk seizoen bezig is. – (D.D.)
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Zo moet het
zeker niet...

Aan de Carrefour-market 
op het Antwerpenplein 
(Dampoort) zijn er enkele 
parkeerplaatsen voor de 
klanten.
Eentje daarvan is 
voorbehouden voor 
andersvaliden, maar net dat 
plaatsje is vaak ingenomen 
door ‘winkelende’ fietsers. 
Dat kan nooit de bedoeling 
zijn, want er is een ruime 
fietsstalling bijgeplaatst 
op het Antwerpenplein op 
nauwelijks twintig meter. 
En die fietsstelplaats staat 
bovendien vaak leeg.

(D.D.)  
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

Wij zijn bij de treingebruikers die er al 
lang naar uitkeken: de oude roltrap in 
het station Gent-Dampoort werd mid-
den juli opnieuw officieel in gebruik ge-
nomen. Hij werd compleet vernieuwd, 
nadat hij al enkele jaren onbruikbaar 
was. Erger nog de roltrap dateert van 
1976 en was vaak meer buiten dan in ge-
bruik. Nee we overdrijven niet want hij 
was echt wel versleten. Voor de NMBS 
was het een probleem om nog wissel-
stukken te vinden om de roltrap dege-
lijk te herstellen. Er kwamen politieke 
interpellaties aan te pas van regionale 
parlementsleden en uiteindelijk is het 
toch gelukt. De roltrap werd als nieuw 
vervangen, meer nog er kwam ook een 
lift en aan de buitenzijde zal men bin-
nenkort starten met een extra nieuwe 
fietsenstalling. Gent-Dampoort is in de 
regio een druk station met dagelijks zo’n 

vijfduizend pende-
laars die er hun trein 
nemen. De werking 
kwam er wat onder 
druk omdat er minder 
personeel werkt, waar-
door de service niet 
meer optimaal was. 
Minister van Mobiliteit 
Gilkinet en NMBS-ceo 
Sophie Dutordoir heb-
ben dan groen licht 
gegeven voor de ver-

Net geen vijftig jaar oude roltrap
vernieuwd in station Dampoort

nieuwing. Vooral voor de oudere men-
sen is het een goede oplossing om zich 
naar het perron te begeven.
Op onze foto’s kan je nauwelijks het ver-
schil zien tussen de oude en vernieuwde 
roltrap. (D.D.)
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DANCE 2 DANCE  
IS EEN NIEUWE AFDELING  

IN DE BALLETSCHOOL  
Je kan vanaf 8 jaar 1x per week  

les volgen in de volgende  
disciplines:  

Jazzdance, Modern-Jazz,  
Hedendaags en Neo Klassiek.

INFO EN UNIFORMEN  
op zondag 29 augustus  

van 10 - 16 uur. 
De (proef)lessen starten  

op zaterdag 4 september. 

VRAGEN? 0477/39.71.74.

Wil je ballerina worden  
dan kom je naar de balletschool.

Je kan Klassiek Ballet volgen  
vanaf 4 jaar. Ook ruim aanbod voor 

volwassenen zowel recreatief  
als professioneel.  

Lessen vanaf 1x tot 4x per week.

ONLINE INSCHRIJVEN VIA  
WWW.BALLETSCHOOL-ANVANDENBROECK.BE
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Dat is een totaal nieuw concept dat zich richt 
naar een opleiding voor goede danser, maar 
dit keer niet noodzakelijk verloopt na het vol-
gen van het klassiek ballet. In het aanbod van 
de heel toegankelijke lessen steken bijvoor-
beeld Hedendaagse dans, Jazz, Modern Jazz, 
Modern en Neo klassiek en dat zonder andere 
verplichtingen. “Voordien kon je in de Bal-
letschool van An Van den Broeck enkel een 
andere discipline volgen na een inschrijving 

Balletschool An Van den Broeck heeft 
niet stil gezeten
Bij Balletschool An Van den Broeck, en haar team, valt altijd wat nieuws te rapen. 
An en haar team zitten duidelijk nooit stil, en los van het feit dat de balletschool 
al lang garant staat voor topkwaliteit, heeft men de lat ook plots een level hoger 
gelegd met de introductie van de nieuwe afdeling “Dance 2 Dance Studios”.  

klassiek ballet, maar dat is dus nu niet meer 
zo in de afdeling “Dance 2 Dance”, weet An.
Het zijn overigens drukke periodes geweest 
voor An Van den Broeck deze zomer. Er moes-
ten overeenkomsten worden afgewerkt met 
de leerkrachten met de bedoeling de Ballet-
school nog meer internationale uitstraling 
te geven. Zo vervoegt internationaal danser, 
choreograaf en docent Glen Lambrecht het 
team. Naast Hiroshi Wakamasu (Japan) en 
Yevgeniya Stepanova (RU) krijgt Balletschool 
An Van den Broeck nu nog meer en meer 
een internationale uitstraling met klassiek op 
top niveau. Wie dus ballerina wil worden in 
onze ruime regio weet dus zeker waarheen. 
We verwijzen naar het online inschrijven dat 
al vanaf 20 augustus via een nieuw digitaal 
platform zal plaatsvinden. Naast digitaal in-
schrijven kan je natuurlijk voor alle disciplines 
proeflessen reserveren.
In juli en augustus waren er de traditionele 
zomerstages voor de kindjes en jongeren en 
die verliepen opnieuw succesvol. Voorts was 
er voordien ook het balletexamen bij einde 
schooljaar ’20-’21 waarin burgemeester El-
sie Sierens in de jury mocht zetelen. Hoog 
bezoek dus voor de balletschool. De lokale 
burgemeester heeft zelf een opleiding ballet 
achter de rug gehad, ze wist dus van wanten 
bij de beoordelingen. 

An actief bij haar werk met huisfotografe Evelyne 
Sinnaeve.
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Door de coronabeperkingen en het zoeken 
naar nieuwe data voor de al twee keer ver-
plicht uitgestelde dansproductie Coppélia 
werd nu ook een oplossing gevonden. Voor 
dat laatste recital zijn nu de data van 2 en 3 
april 2022 in NTGent vastgelegd. Van deze 
voorstelling wordt enorm veel verwacht want 
ze hebben er nu binnen de Balletschool heel 
lang en noodgedwongen aan kunnen wer-
ken. De ouverture zal de moeite zijn, daar 
moet zeker niet aan getwijfeld worden. Van-
af oktober starten overigens de repetities op-
nieuw voor deze spetterende productie.
Een van de andere knappe initiatieven draait 
rond decoratie. Huisfotografe Evelyne Sin-
naeve maakte de voorbije periode nieuwe 
prachtige foto’s van de professionele dansers. 
Die werken zullen voortaan de dansstudio’s 
decoreren, wat moet leiden tot een nieuwe 
frisse look. Enkele van de foto’s spreken echt 
tot de verbeelding en zullen zeker heel spec-
taculair ogen. In de marge kunnen we ook 
vermelden dat er vacatures lopen bij de Bal-
letschool An Van den Broeck, vooral dan voor 
de nieuwe afdeling Dance 2 Dance zoekt men 
fijne en vooral gepassioneerde leerkrach-
ten (m/v) met een warme persoonlijkheid en 
vooral liefde voor de dans. Ook de eventuele 

lesdagen liggen al vast: maandag 18-19u., 
woensdag 20u30-22u., en donderdag 17-22u.

Email: an@balletschool-anvandenbroeck.be 
En misschien kan je voor de kennismaking 
ook eens surfen naar de website: www.
balletschool-anvandenbroeck.be want daar is 
echt nog veel meer te vinden. – (D.D.)
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Restaurant wordt
terug feestzaal 

Vanaf 16 augustus gaan we terug 
omschakelen van restaurant naar 

feestzaal. De boekingen beginnen terug 
op te starten en we gaan volop voor onze 

hoofdactiviteiten, zoals we het ondertussen 
al 12 jaar doen: feestzaal & catering.

 
Heb jij ook zin in een feestje?

Reserveer nu nog onze zaal of boek ons voor 
catering bij u thuis of op bedrijf.

 
We hopen snel terug onze

Dinner & Dance op te starten en
denken al aan een nieuwe formule!

Meer info volgt .

Interesse? Schrijf u zeker in
op onze nieuwsbrief via de site 

www.delagevuurse.be
 

VOOR DE KIDS:
WE HEBBEN EEN NIEUWE SPEELTUIN !

De Lage Vuurse
Motorstraat 115 - 9000 Gent - T. 09 251 08 08

Positief gedacht! 
Stop met goed te willen zijn in dingen

die je slecht doen voelen (Danielle Laporte)

info@zinloosgeweld.net
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M

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

Gratis
prijsofferte

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS

Specialist

Iedereen kan gerust langsgaan 
want er worden allerlei boeken 
te koop aangeboden en niet al-
leen over erfgoed en geschie-
denis! De opbrengst van deze 
verkoop gaat volledig naar de 
werking van de vzw’s, vooral 
voor aanschaf materiaal en on-
derhoud van het gebouw. Dit 
jaar is de hoeveelheid boeken 
ook zeer groot, want door coro-
na werd alles uitgesteld en ble-
ven er boeken binnen komen.
Eigenlijk zitten er 3 vzw’s in het 
convent nr. 46 gehuisvest die 
samen ons plaatselijk erfgoed 
proberen te bewaren. Het ‘Docu-
mentatiecentrum voor Streekge-
schiedenis dr. Maurits Gysseling 
vzw’, kortweg DSMG, omvat een biblio-
theek en archief over de geschiedenis van 
Gent en omliggende gemeenten. De wer-
king wordt gesteund en geleid op vrijwilli-
ge basis door twee heemkundige kringen, 
namelijk ‘de Heemkundige en Historische 
Kring Gent vzw’ (“Ghendtsche Tydinghen” 
centrum Gent) en ‘de Heemkundige Kring 
De Oost-Oudburg vzw’ (van Dampoort in 
NO richting tot Mendonk, Zaffelare en Ze-

DSMG klaar voor hun grote boekenverkoop!
Op zaterdagen 25/09 en 2/10 EN zondagen 26/09 en 3/10 organiseert 
DSMG opnieuw een grote tweedehands boekenverkoop in de 
Begijnhofkerk van het Elisabethbegijnhof in Sint-Amandsberg, telkens 
van 10u-18u. Wat meer uitleg...

veneken). DSMG bestaat ondertussen al 
iets meer dan 50 jaar, wat jammer genoeg 
ook niet uitbundig kon gevierd worden.
Het convent Engelbertus is eigendom van 
de vzw Groot Begijnhof Sint-Elisabeth in 
Sint-Amandsberg. Het wordt door de stad 
Gent gehuurd en ter beschikking gesteld, 
DSMG mag het gebouw gratis gebruiken 
mits betaling EGW en onderhoud van het 
gebouw. Voorzitter Bert Vervaet en on-

dervoorzitter Louis Gevaert 
zijn de drijvende krachten, 
maar ze kunnen rekenen op 
een 45-tal vrijwilligers die het 
hele archief en de bibliotheek 
mee draaiend houden. Het 
DSMG is elke week open op 
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dinsdag na afspraak 
van 9 tot 17u.30, de 
donderdag na af-
spraak van 14 tot 
17 uur en elke zon-
dag zonder afspraak 
van 10 tot 12 uur. El-
ke dag zijn er vrijwil-
ligers actief om alles 
wat binnengebracht 
wordt te sorteren en 
archiveren. Het doel 
van het DSMG is dus 
het verzamelen, con-

serveren, beheren en voor raadpleging ter 
beschikking stellen van boeken, tijdschrif-
ten, affiches, foto’s, film -en videomateri-
aal, prentkaarten, historische en actuele 
documentatie met betrekking tot het wer-
kingsgebied. Alles staat in diverse kamers 
geordend volgens gemeente, rubriek, per-
soonsnamen, gebeurtenis enz...
Je kan vooraf via de websites al checken of 
er iets is wat je zoekt en het dan persoon-
lijk gaan bekijken of ontlenen. Alle vrijwil-
ligers actief in de diverse vzw’s zijn super 
vriendelijk en heel geduldig en na een jaar 
stilliggen van alle activiteiten wegens het 
duivelse virusje is iedereen maar wat blij 
weer te kunnen verder werken. 
Vrijwilligers zijn zeker nog steeds welkom 
en momenteel zijn de verenigingen voor-
al op zoek naar mensen met computer-
kennis om alles verder digitaal te kunnen 
oplijsten of archiveren. Maar je kan ook 
gewoon lid worden van de kringen om 
zo regelmatig op de hoogte gehouden 
te worden van wat er in onze streek ‘een 
geschiedenis heeft’. Wie denkt boeken of 
documenten te kunnen schenken mag dat 
altijd doen, niets zelf sorteren want wat 
wij misschien naar het containerpark wil-
len brengen, kan voor de heemkunde heel 
belangrijk zijn!

Meer info op de diverse websites of in het 
centrum zelf natuurlijk.
www.dsmg.be - www.deoostoudburg.be   
www.ghendtschetydinghen.be 

Tekst: Buyle Ulrike
Foto’s: DSMG
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VZW NOODLENIGEN ORGANISEERT

ROMMELMARKT    26 september 2021
Het is niet mogeijk om je als marktkramer op 
voorhand in te schrijven. Pas de dag zelf, van-
af 7 uur ’s morgens. Gelieve ook nog niets uit 
te pakken, gewoon aanschuiven en wachten 
tot je een plaats wordt toegewezen.
Kostprijs: 1 euro per meter.
Opgelet: mondmaskerplicht voor ieder-
een op de markt! Hou voldoende afstand 
en wees hoffelijk. Er zullen geen wagens 
worden toegestaan in de zijstraten van de 

markt. Nieuw: er is ook een kinder-rommel-
markt, georganiseerd door Chiro Oude Ba-
reel. Deze gaat door op het plein vlakbij 
(Charles Doudeletstraat).

VRAGEN?
Alle info:  vermeirenjulian@gmail.com of 
Dirk Dobbelaere: 09-228 19 96 (na 17u en 
niet op zondag aub).
Dank voor de samenwerking

De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be
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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 !

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020
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Hartelijk welkom
in onze nieuwe zaak !

OPENINGSUREN:
 
HET SMULHOEKJE THE CAVE
ma 11u30-13u30 17u00-23u00 10u30-24u00
di 11u30-13u30 gesloten 10u30-14u00
woe gesloten gesloten gesloten
do 11u30-13u30 17u00-23u00 10u30-24u00
vr 11u30-13u30 17u00-23u30 10u30-02u00
za 11u30-13u30 17u00-23u30 10u30-02u00
zo gesloten 17u00-23u00 10u30-24u00

THE CAVE
HET SMULHOEKJE

ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 1
OOSTAKKER

0479-064 805 OF 0473-249 810

KOEN, SYLVIE en TEAM VERWELKOMEN U GRAAG !

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren VZW Jeugd-
werken Oude Bareel, de Chiro Oude Bareel en de 
Gidsen Sint-Lucia een ontbijtactie om centjes in 
het laadje te brengen.  De komende jaren zullen 
we investeren in de gebouwen van de Gidsen.

Op zondag 3 oktober ’21 brengen we gratis uw 
ontbijt aan huis tussen 8u en 10u.  Dit ontbijtpak-
ket wordt aan een democratische prijs van 8 eu-
ro per persoon aangeboden.  Het bestaat uit een 
koffiekoek, een pistolet, een eitje, een stukje fruit, 
zoet en hartig beleg.  Als u bij de gelukkige bent 
ontvangt u ook een verrassing.  We verloten na-
melijk meerdere flesjes cava.

Om organisatorische redenen is vooraf inschrijven 
verplicht.  Binnenkort gaan we van start met een 
nieuwe webshop waar de ontbijten online kunnen 
besteld en betaald worden.  Deze zal per 1 sep-
tember ‘21 actief zijn.  Meer informatie hierom-
trent zal u terugvinden op onze facebookpagina.

U kan eveneens inschrijven via mail: vzwjeugdwer-
ken.oudebareel@gmail.com.

In 2020 mochten we 600 ontbijten bezorgen aan 
vele sympathisanten.  We hopen dit jaar minstens 
evenveel ontbijtjes te kunnen verzorgen!  Helpt u 
mee? Bestel tijdig!

Alvast bedankt voor uw steun!

Ontbijt op bed op 3 oktober 2021
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Mondmaskers, anderhalve meter afstand, 
gesloten horeca,… Al deze maatregelen 
hebben grote gevolgen, zeker voor de 
mensen die afscheid moeten nemen van 
een geliefde. Christelle Bracke begeleid-
de het laatste jaar heel wat gezinnen die 
het moesten meemaken. “Het is absoluut 
niet eenvoudig”, bevestigt ze, “Als begra-
fenisondernemer wil je voor de mensen 
een rots in de branding zijn, 
maar de letterlijke afstand 
die gecreëerd wordt, maakt 
dit een stuk moeilijker. Kleine 
zaken zoals elkaar de hand 
schudden helpen om een ver-
trouwensband op te bouwen 

Begrafenissen Chr. Bracke, rouwen in tijden van corona
Covid-19 heeft een invloed op ons allen, zoveel is duidelijk. Maar op de 
moeilijke momenten in het leven is de impact van de coronamaatregelen 
nog iets groter. Daar kan Christelle van Begrafenissen Chr. Bracke 
over meespreken. Zij zag de gevolgen op het rouwproces van dichtbij. 
“Mensen hebben troost van hun naasten nodig.”

en dat kan nu niet. Ook de mondmaskers 
hebben hier invloed op. Ik mag er niet 
aan denken dat ik binnen enkele jaren de 
mensen die ik in deze moeilijke periode 
begeleid heb niet zal herkennen, omdat 
ik nooit hun hele gezicht gezien heb. Dat 
doet pijn.”
Ook de steeds wisselende maatregelen, 
vooral aan het begin van de pandemie, 

maakten het er niet ge-
makkelijker op. “Het is niet 
evident om een waardig af-
scheid te organiseren als het 
aantal genodigden telkens 
moet gewijzigd worden. Dat 
kan zeer pijnlijke situaties op-
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leveren. Enkele gezinnen besloten om de 
uitvaart uit te stellen tot na de pandemie, 
maar de meesten lieten het doorgaan in 
intieme kring. Pas op, dat leverde soms 
zeer mooie en intieme plechtigheden op, 
maar het proces ernaartoe is er ééntje vol 
harde beslissingen.”
Na meer dan een jaar in deze omstandig-
heden te werken, hoopt Christelle dat de 
situatie zo snel mogelijk kan normaliseren. 
“Uiteraard kijk ik uit naar het moment dat 
deze maatregelen overbodig zullen zijn. 
Ik doe mijn werk namelijk graag, telkens 

opnieuw ben ik dankbaar voor de weg die 
ik met mensen kan afleggen. Je leert ze in 
een heel korte tijd heel goed kennen, dat 
geeft enorm veel voldoening.” Hoe ze hier 
terecht gekomen is? “Mijn grootvader, Al-
oïs Goethals, had in de jaren ’20 een con-
cessie voor het lijkenvervoer in Oostakker. 
Tijdens het begin van de jaren ’60 namen 
mijn ouders deze zaak over en breidden zij 
dit uit tot een begrafenisonderneming.” 
Op haar veertiende stapt Christelle Bracke 
mee in de begrafenisonderneming van 
haar ouders, dankzij haar jarenlange erva-

ring heeft ze dus heel wat evoluties 
meegemaakt. “Toen ik in 1978 bij 
mijn ouders aan de slag ging, deed 
ik vooral administratieve taken. Denk 
maar aan rouwbrieven rondbrengen. 
Maar het duurde niet lang alvorens ik 
mijn eerste uitvaartplechtigheid kon 
begeleiden, ik had het natuurlijk ja-
renlang bij mijn ouders gezien. Toch 
was het in die tijd zeer ongebruikelijk 
dat een vrouw deze rol op zich nam, 
laat staan een zestienjarig meisje. Dat 
was dus zeker een uitdaging. Geluk-
kig is er sinds die tijd veel veranderd. 
Sinds 1988 leid ik de begrafenison-
derneming zelf. Eerst alleen, dan 
samen met mijn echtgenoot Dirk en 
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sinds 2014 met mijn metekind San voltijds 
in dienst. Het was mijn doel om de mensen 
volledig te ontzorgen en sinds de opening 
van ons eigen funerarium in 2017 heb ik 
ook echt het gevoel dat ik hierin geslaagd 
ben. Sindsdien kunnen mensen hun overle-
den geliefden hier in Oostakker komen be-
groeten. Dat is voor mij heel waardevol.” 
Van vervoer van de overledene, over aan-
gifteformaliteiten en verzorging van het 
rouwdrukwerk, tot de begeleiding van de 
uitvaart, bij Begrafenissen Chr. Bracke kan 

je voor het hele traject terecht. “Vroeger 
was dit anders,” vertelt Christelle, “toen 
moest je naar de timmerman voor een kist, 
naar de drukker voor een rouwbrief en bij 
de pastoor de plechtigheid uitwerken. Een 
begrafenisonderneming neemt die zorg 
weg. Het komt erop neer dat je na een 
overlijden één telefoontje moet plegen, 
die naar ons, wij zorgen in overleg met de 
familie voor de rest. Zo krijgen mensen de 
ruimte om te rouwen op hun manier, zoals 
het hoort.” 
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Hof van Heusden introduceert 
tafelen aan Ofyr
Restaurant Hof van Heusden op de Laarnebaan 
in Heusden heeft de voorbije maanden een 
complete gedaanteverwisseling ondergaan. Er is 
niet alleen het grote overdekte terras dat  nog meer uitnodigt tot gezellig tafelen, de 
kwaliteit van de menu’s zijn er inmiddels tot ver buiten de gemeente gekend. Nieuw 
is het Ofyr-concept. Even verduidelijken.

Chef Dave Vanbrabant.

De vlees - en visgerechten spreken er voor 
zichzelf. Het restaurant bestaat inmiddels 
tien jaar en dat was ook de reden om eens 
een serieuze innovatie te introduceren. 
Nieuw zijn bijvoorbeeld de vier Ofyr-vuur-
schalen waarrond je lekker kan tafelen. 
Ofyr is de merknaam van een mooi ogende 
vuurschaal, die eens aangestoken als een 
houtvuur, zorgt voor een warme bakplaat 
waarop je lekker kunt bakken of later zelfs 
grillen. In de originele Ofyr-vuurschalen 
ging men nog rond de bakplaat staan, 
maar Abdel en zijn echtgenote Fadwa heb-
ben er een leuke eigen toets aan gegeven. 
Rondom de vuurschaal is een klein aanrecht 
gebouwd in cirkelvorm, waardoor je echt 
zittend kan tafelen. Dat is pas een innova-
tie waar goed over nagedacht is, en in onze 
streken een echte primeur.

Het Ofyr-toestel, een vuurschaal dus om 
te bakken en te grillen, is in Nederland al 
eventjes ingeburgerd. Maar bij ons is het 
nieuw, al hebben de klanten van Hof van 
Heusden het de voorbije maanden al even-
tjes in werking gezien. Het moment is nu 
aangebroken om het volop te promoten 
want het restaurant heeft nu de ervaring. 
Het is duidelijk tof tafelen aan zo’n vuur-
schaal, het heeft in zekere zin iets weg van 
een barbecue maar het is toch nog iets be-
ter en fijner. In principe is het iets om met 
minstens vier mensen rondom aan een 
leuke bakplaat zitten, waarbij in het mid-
den een vuurschaal met houtblokken voor 
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Ofyr op tafel.

Abdel en Fadwa klinken op
‘tien jaar Hof van Heusden’.

de warmte van de bakplaat zorgt. Let op, 
die bakplaat warmt goed op. Binnenin de 
vuurschaal is het soms 450 graden, aan de 
buitenkant van de vuurring is het ongeveer 
200 graden.

RESERVEREN VOOR OFYR NOODZAKELIJK

Er is één belangrijke ‘maar’. Je moet vooraf 
reserveren want je kan aan de Ofyr niet 

aanzitten zonder vooraf te reserveren. Dat 
is best begrijpelijk, want bij reservatie moet 
je vooraf ook  meegeven wat je wil gaan 
eten op de Ofyr. De bakplaat wordt voor-
af aangestoken via de vuurschaal, waarna 
ook de vlees- of visgerechten gereed wor-
den gelegd. In het aanbod zullen zeker 
seizoensproducten komen, denk maar aan 
ree, everzwijn of zelfs maatjes. Ook Toma-
hawk, Picanha, Txogitxu, het kan allemaal. 
We kunnen niet alles opsommen, maar de 
klant zal zelf kunnen bepalen wat hij wil 
eten. Je moet dus alleen zelf nog wat bak-
ken (of grillen), en dat is nu precies het leu-
ke aan het initiatief. Je zit samen te eten 
en beslist zelf of uw entrecote of pakweg 
de Rib Eye, Txogitxuburger, of de kreeft, to-
nijnfilet, roggevleugel, sliptong op de een 
of andere manier ‘à point’ worden gegrild 
of zelfs bruin gebakken. De keuze is aan u 
en samen met uw tafelgenoten rondom de 
bakplaat en vuurschaal. 

Deze manier van werken is dus net dat iets-
je anders dan reserveren voor een plaats in 
het restaurant, er komt wat voorbereiding 
aan te pas. Het is niet dat je even binnen-
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Gezellig rond de Ofyr tafelen met vrienden!

komt en plaatsneemt zoals aan ta-
fel in het restaurant, waar je iets 
kiest uit de menukaart. Dat blijft 
bestaan, maar met de Ofyr beslis 
je daags voordien wat je precies 
wil gaan eten. Vandaar dus reser-
veren minstens één dag vooraf, 
zodat alles vers op de bakplaat kan 
gelegd worden als u binnenkomt. 
De vuurschaal moet overigens ook 
nog vooraf worden aangestoken, 
maar dat is dan een job voor het 
personeel. Het bakken met de Ofyr 
wordt dan wel uw taak en dat is 
leuk, zo hebben we het ervaren.
De nieuwe aanpak is inmiddels al even geïn-
troduceerd met een select publiek, waarbij 
men meteen extra ervaring heeft opgedaan. 
“Daardoor weten we al wat de klant mag 
verwachten van ons”, vertelt zaakvoerder 
Abdel. “Wij vullen de vuurschaal bij, maar 
het kokerellen, als ik het zo mag noemen, 
behoort tot het domein van de klant. En dat 
verloopt heel tof. Het is in zekere zin een 
beetje bakken en grillen naar eigen voor-
keur, alle ingrediënten zijn voorradig om 
het tot een succes te laten uitgroeien. Het is 
ook niet omdat het nieuw is dat er veel vra-

gen moeten gesteld, het loopt meteen vlot 
want hier is echt wel goed over nagedacht.  
Maar het is belangrijk om weten dat het 
bakken en grillen is met enkele vrienden. 
Minimum met vier, maar het kan ook met 
vijf, zes, acht of meer, want alles is aanpas-
baar”, weet Abdel.

Dat het bij de Ofyr-vuurschaal niet kan zoals 
in het restaurant is dus duidelijk. Je kiest als 
klant dus vooraf wat je op de bakplaat wilt 
leggen, en dat moet klaarliggen als je ‘aan 
tafel’ gaat zitten. Ook daar zijn nuances in: 
je kan tafelen aan de Ofyr, maar ook een 
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Het overdekt en verwarmd terras.

Ofyr op tafel hebben. Bekijk de foto’s bij 
het artikel en je zal meteen begrijpen dat 
dit een toffe innovatie is, duidelijk iets voor 
lekkerbekken of fijnproevers. Mits reserva-
tie van één dag op voorhand uiteraard, en 
al minstens in een groepje van vier want 
dat moeten we wel even benadrukken. 

Zoals reeds aangehaald, de Ofyr is een 
nieuwigheid die uit Nederland komt over-
gewaaid. In onze regio heeft alleen Hof 
van Heusden er nu al ervaring mee. Uniek is 
dat de originele Ofyr-vuurschaal waarmee 
je zowel ‘outdoor’ als ‘indoor’ kan werken 
meestal plaatshad met mensen die er rond-
om stonden. Abdel heeft voor een beter 
werkbare innovatie gezorgd als we het zo 
mogen zeggen, want in Hof van Heusden 
zit men liefst aan tafel. “Het vergde een 
aanpassing van de techniek en de basisprin-
cipes, maar ook daar hebben ze goed over 
nagedacht. “We geven de klanten een goe-
de uitleg en dan kunnen ze samen aan de 
slag”, zegt Abdel. “Uit onze ervaring blijkt 
dat het een leuk gebeuren is, want koken 
met de Ofyr is gemakkelijk en je kunt ook 
meteen aan de slag. We hebben nu erva-
ring en kunnen de manier van bakken nu 

gerust volop lanceren als een succes en dat 
gaan we dan ook in de volgende maanden 
zeker doen”, weet Abdel.

Even meegeven dat de Ofyr-vuurschaal ook 
in alle perioden van het jaar kan gebruikt. 
Het is dus niet zoals barbecuën dat alleen 
bij goed weer kan plaatsvinden. Dit is an-
ders door de aanpak. En in Hof van Heus-
den is er verwarming met stralers voor het 
geval dat het iets frisser zou zijn. Alleen op 
maandag en dinsdag is de zaak gesloten. 
Voor de nieuwsgierigen kunnen we ook 
verwijzen naar de website www.hofvan-
heusden.be waarop je ook al de menu’s en 
aanbiedingen kan terugvinden. 

Belangrijk: er is ook een uitgebreide wijn-
kaart van meer dan 200 soorten wijnen van 
over de hele wereld. Kom proeven en ge-
nieten ! – (D.D.)

Laarnebaan 99 - Heusden
T. 09-355 39 86
www.hofvanheusden.be

Open: woensdag t.e.m. zondag
           van 12 tot 15 uur en 18 tot 22 uur 
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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

De kritiek op het skatepark in de Hei-
veldstraat is een oud zeer. Vroeger situ-
eerden die activiteiten zich binnen het 
park achter de bibliotheek. Met de aan-
leg van een gloednieuwe skatepark ver-
plaatste o.m. de geluidslast zich naar 
de kant van de straat met uitzicht op 
de behuizing. Bij de opening van het 
gloednieuwe ‘Spellekenspark’ aan de 
Mezenstraat in de zomer van 2017, kwa-
men de ongemakken en frustraties nog 
maar eens naar boven. Vooral de ge-
luidsoverlast, het niet respecteren van 
de gebruikstijden en een geliefkoosd 
crossparcours voor knallende brommer-
tjes, klonken door. Vooral aangestuurd 
door ‘hangjongeren’ als vaak oorzaak 

Skatepark Westveld ingeperkt op mensenmaat
Het stadsbestuur stuurt de  gedragspatronen én de infrastructuur 
rond het skatepark in Sint-Amandsberg (Westveld) nog maar eens 
bij. De overlast voor de buurt werd te groot. De jongeren in de 
omgeving dromen van een nieuw jeugdhuis. Veli Yüksel (VLD) 
kaartte de problematiek aan in de gemeenteraad…

van nachtelijk lawaai en slapeloze uren. 
De buurt drong aan op een transparant 
reglement en op politiecontroles. En 
op communicatie met de jongeren. Op 
vraag van raadslid - nu schepen - Bram 
Van Braeckevelt - benadrukte vroeger 
burgemeester Termont de noodzaak 
aan duidelijke spelregels. Met de Wijk-
politie, het overlastteam en de Jeugdin-
specteur als corrigerende overheden. En 
de stedelijke Jeugddienst als probleem- 
en procesopvolger. Alles in functie om 
het skateplezier voor jongeren duur-
zaam te garanderen. Dat de jeugd ande-
re behoeften en ontspanning aankleeft, 
kon men ook op de recente Olympi-
sche Spelen in Tokio meebeleven. Het 
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fenomeen is populair, vraagt nauwe-
lijks persoonlijke investering en beoefe-
naars zakken van heinde en ver af om 
hun sportieve ontspanning gezamenlijk 
een uitlaatklep te geven. Meer recent, 
tekenden diehards van het ‘aggressieve 
skaten’ zelfs een petitie om ter plaatse 
meer uitdagende obstakels te plaatsen. 
De stad ging daar toen met mondjes-
maat op in. 

Recent kloegen de buurtbewoners al-
weer over lawaaioverlast tot in de vroe-
ger uurtjes. De Stad besloot dan maar 
de ‘moeilijkere toestellen’ weg te halen 
in de hoop daarmee de aantrekkings-
kracht van het skatepark te verlagen. 
Ook worden ‘parkrangers’ aangesteld. 

Het zijn vrijwilligers vanuit de eigen 
doelgroep die de constructieve sfeer 
en dito gedragspatronen er duurzaam 
moeten helpen overeind houden. Af-
wachten in welke mate dat ook lukt... 
De jeugd geeft aan dat er in de buurt 
weinig te beleven is en droomt luidop 
van een (nieuw) jeugdhuis. Dat is geen 
vanzelfsprekendheid want vraagt so-
wieso plaatselijke ondersteuning op 
termijn. Met een bibliotheek, een Spel-
lekenspark, een skatepark en het - re-
cent heropgeknapte - buurtpark is de 
wijk niet noodzakelijk slecht bedeeld. 
Maar alles kan uiteraard altijd beter…

Eric VAN LAECKE    
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Het gezellige “Little things” stopt. De 
twee zussen vinden het tijd om iets anders 
te ondernemen.
Aan de overkant, waar boeketerie  Nancy 
was gevestigd, komt dan weer een nieu-
we frituur “Meerakker” filiaal van het res-
taurant met dezelfde naam in Oostakker.
Waar de winkel “fruit 4 you” ons jaren 
voorzag van de lekkerste groenten en 
fruit, komt volgens bepaalde bronnen ook 
een nieuw restaurant. Maar meer weten 
we daar nog niet echt over.
Het Chinese afhaalrestaurant “Open wok” 
verhuist dan op haar buurt naar de School-
straat. Daar op de hoek opende onlangs 
een nieuwe pitta/pizza/pasta zaak “As-
min” de deuren.
We keken ernaar uit dat Django uit verlof 
kwam en we weer een lekkere verse ham-
burger konden gaan eten. En vergeten 
we zeker ook niet de reeds jaren gekende 

Culinaire wissels op de Antwerpsesteenweg
Er is het één en ander gaande op culinair gebied centrum Sint-
Amandsberg op de Antwerpsesteenweg. Enkele zaken verdwenen 
en andere komen in de plaats.

“frituur St Amand”, “Pitta Can”, “Restau-
rant Rustika” en “De Mokke”
Je leest het, verhongeren hoef je ‘op den 
berg’ zeker niet te doen op een luie dag, 
als je geen tijd of zin hebt om te koken!

Tekst en foto’s: Ulrike Buyle
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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

DIASHOWS VAN EN DOOR IVO VAN HECKE:
‘De Vulkaan-Eifel’ en ‘Vlaamse Begijnhoven Werelderfgoed’

De Vulkaan-Eifel is een deel van het Rijnlands leisteenplateau. Het dankt zijn naam 
aan de vulkanische activiteit die het landschap heeft gevormd. De vulkanen in de 
Eifel zijn gevormd boven een hot-spot, die nog altijd actief is.

De begijnenbeweging ontstond op het einde van de 12de eeuw. Onder het gezag 
van de Vlaamse en Brabantse bisschoppen kwamen de begijnhoven van het huidige 
Vlaanderen tot grote bloei.

Gezellig samenzijn met koffie en gebak.

Inkom: leden GRATIS - niet leden 8 euro 

INFO: email: olav.declippel@gmail.com of telefonisch: 0475-413086.

Afdeling Sint-Amandsberg
Dinsdag 14 september 2021
om 14u30 stipt
Kring Westveld, Heilig Kruisplein 10
9040 Sint-Amandsberg.
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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


