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

OKTOBER 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

• 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)

AXEL
LENAERTS
makelaars

TE KOOP IN DESTELBERGEN:
Rustig gelegen woning met grote tuin  

Op te frissen woning met gezellige west-gerichte tuin. De woning beschikt onder andere over
3 slaapkamers, een badkamer, ruime bergplaats aansluitend aan de keuken en een grote tuin.

De woning is gelegen in een rustige doodlopende straat te Destelbergen.  

EPC: 501 kWh/m²  - Vraagprijs: 385.000 euro 

Axel Lenaerts Makelaars
Dendermondesteenweg 501 - Destelbergen - 09-219 08 77

destelbergen@axellenaerts.be - www.axellenaerts.be
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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.:
8 Eline Berings hangt spikes aan de haak

10 Zone 30 breidt uit in Dampoortwijk

12 Zwerfboek van de Boekenjagers

14 Verlaagd BTW-tarief op pruiken

22 Actiegroepen tegen bushalte-sloop

26 Voetpad inruilen voor groen ?

32 Improvisatietheater verovert Minard

37 De steun aan vzw Togo Child

38 Volleybalclub Caruur klaar voor nieuw seizoen

40 VOKSA vierde gouden jubileum

44 Activiteiten Okra Oude Bareel

46 Dansschool The Spot is verhuisd

48 Caroline neemt afscheid van ‘snollebollekes’

53 Ook VDK dames klaar voor nieuw seizoen

54 WoninGent gestraft voor ongeschikte panden

58 Eeuwfeest Wiegwijs in oktober

62 Copacobana: minder volk, meer genieten

64 Activiteiten Open Huis Azalea

68 Aanpassing gevaarlijk kruispunt kan doorgaan

 Veel leesplezier - J.C.

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
manu.debruyne@telenet.be

Jeroen Callebert
Medewerker lay-out
info@dewegwijs.be

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever. Jan Callebert en alle medewerkers aan dit maandblad aanvaarden 
op generlei wijze enige aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of goe-
deren, die in verband gebracht kan worden met de in Wegwijs gepubliceerde 
informatie en/of advertenties.

Eetfestijn voor Koester
Vzw Aktiegroep Koester Lochristi her-
neemt zijn jaarlijks eetfestijn - het dertien-
de nu al - t.v.v. het Kinderkankerfonds UZ 
Gent. Tweede schepen Janine Stadeus uit 
Hijfte Center duimt dat na de passage van 
corona de mensen opnieuw hun goed hart 
willen tonen.

Het culinaire festijn gaat door op zondag 
3 oktober tussen 12 en 14 uur in zaal Uyt-
tenhove, Zavel 5 in Lochristi. Er is keuze 
uit o.m. varkensgebraad, vis van de dag of 
vegetarische schotel met verse groenten, 
salades, gebakken aardappelen en dessert. 
Er is ook een kinderschotel voorzien.

Volwassenen tellen 25 euro neer. Kinderen 
tussen 5 en 12 jaar 12 euro. Steunkaarten 
kosten 5 euro.

Kaarten te verkrijgen bij Janine Stadeus 
tel. 09/355.76.87 en 0477/62.12.53 of via 
janine.stadeus@gmail.com. 

Eric VAN LAECKE

Eetfestijn voor Koester
Vzw Aktiegroep Koester Lochristi her-
neemt zijn jaarlijks eetfestijn - het 
dertiende nu al - t.v.v. het Kinderkanker-
fonds UZ Gent.

Tweede schepen Janine Stadeus uit Hijfte 
Center duimt dat na de passage van co-
rona de mensen opnieuw hun goed hart 
willen tonen.

Het culinaire festijn gaat door op zondag 
3 oktober tussen 12 en 14 uur in zaal Uyt-
tenhove, Zavel 5 in Lochristi. Er is keuze 
uit o.m. varkensgebraad, vis van de dag 
of vegetarische schotel met verse groen-
ten, salades, gebakken aardappelen en 
dessert. Er is ook een kinderschotel voor-
zien.

Volwassenen tellen 25 euro neer.
Kinderen tussen 5 en 12 jaar 12 euro.
Steunkaarten kosten 5 euro.

Kaarten te verkrijgen bij Janine Stadeus 
tel. 09/355.76.87 en 0477/62.12.53 of via 
janine.stadeus@gmail.com. 

Eric VAN LAECKE



Wegwijs Noord - Oktober 2021   3

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.

TE KOOP
Tuinmeubilair. Eettafel Bristol, Amalfi-
collectie (280/200 x 100). Verlengbaar. 
Alu-onderstel, tafelblad massief 
teak. Uitstekend onderhouden. Prijs 
bespreekbaar. GSM: 0496-95 67 42

GEZOCHT
De dames van de mutsenclub van Stella 
Maris zoeken gratis breiwol waarmee 
ze mutsen voor de zeemannen kunnen 
breien. We komen het graag bij u 
afhalen. Bel ons: 0478-45 23 01

TE KOOP
Damesfiets (nieuw), retro, torpedo, 
prijs: bespreekbaar.
Bel na 18u op 0484-17 80 55

TE KOOP
Elektr. fiets Veloci (heren), 1 maal gebruikt, prijs otk. 
Hometrainer 25 euro. Tel. 09-228 74 28

TE KOOP
TV VOOR CAMPING, lcd tv toshiba, 
werkt op 12 volt en 230 volt. 
Handleiding en afstandsbediening 
aanwezig. B 45 cm, H 33cm. 
Vriendenprijs 100 euro.
Bel: 0487 47 38 20.

TE KOOP
Slaapkamer Louis XVI, met ornamenten in bladgoud. 
Handgemaakt rond 1890 Bellen voor afspraak tss 20 
en 21u:   09-266 33 59

TE KOOP 
Verzamelreeks “Vliegtuigen vd Wereld”. 
Per map volledige info over elk toestel 
met kleurenfoto’s. Bevat 6 mappen (elk 
8-10cm dik). Serie is onvolledig, de fiches 
zijn prachtig. Als nieuw. PRIJS: 50euro. 
Tel.09-2292390
GSM 0499-115716

TE KOOP
Jacuzzi WELL SPA met 1 ligplaats en 2 zitplaatsen. 
Afm. 200x180x85 cm. Met 40 massagejets, LED 
verlichting, isolatiecover, opstaptrapje. Prijs o.t.k.
Tel. 0472-64 10 19

TE KOOP
Seat Arosa, bj 2004, 
3-deurs, HATCHBACK, 
benzine, 52000 km, 
goed onderhouden, 
eerste eigenaar en enige 
bestuurder, prijs overeen 
te komen, 0472-915.885
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

adv_wegwijs_13,6x10,6•.indd   1 5/01/16   08:51

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

Deze film toont hoe we drie keer per dag 
bewust kunnen kiezen om het voedselsys-
teem 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 le-
vensvatbare voedseltransitie onthult.

Zaterdag 9 oktober 2021

Deuren 19u45, Film 20u
Chalet Rozebroeken,
Rozebroekslag, 9040 Sint Amandsberg

Een organisatie van Velt Damvallei i.s.m. 
Michiel en Dave van CSA Het Wijveld die 
na de film de werking van hun zelfpluk-
boerderij toelichten en met het publiek in 
gesprek gaan.

www.csa-netwerk.be 
Velt leden gratis, niet-leden 2 euro
Inschrijven via acties.damvallei@velt.nu ! 
Beperkt aantal plaatsen !

Wegwijs Noord - Oktober 2021   5
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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 waardebon van 100 euro geschonken door 
Restaurant The Boss, Laarne

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 OKTOBER  bij ons 
binnen zijn.

Wedstrijd Wegwijs
Ivonna Nevejanstraat 30 - 9041 Oostakker

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

Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be

NIEUWE
COLLECTIE

WegwijsNoord-2021-10-PrimaDonna.indd   1 11/09/2021   14:30

We vroegen aan onze lezers:

Welke pralines lust je liefst ?

A. Met praliné-vulling
B. Met drankvulling
C. Met crème-vulling     

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 hierboven). Niet volledig 
ingevulde formulieren worden als 
ongeldig beschouwd.

GEGEVENS DEELNEMER:

Uw naam: ...........................................................

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

  .....................................................................

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

Tip:   som van
A, B en C moet
steeds 100 % zijn !

Oplossing vorige keer

A. Max. 3x per week 20%
B. Max 10x per week 31%
C. Dagelijks 49%

Er waren 164 deelnemers.

Winnaar werd Yolande 
Gavel uit Sint-Amandsberg. 
(20, 30, 50). Ze mocht haar 
waardebon Ofyrbeleving 
voor 2 personen ophalen 
in Restaurant Hof Van 
Heusden. Proficiat !

Wonnen ook
waardebonnen: 

Guy Jolie,
Ernest Boone,
R. Vanderdonckt,
Liliane De Mol,
Linda Verstuyft,
Oliva Bracke,
Helena Heyman,
Luc De Roose
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ONDERHOUD CENTRALE VERWARMING

Didie OCV
Zorg dat je niet in een koude zetel zit. Zorg dat je je niet 

met koud water moet wassen in de winter.
Wij onderhouden uw centrale verwarming. Na de 

reiniging wordt ook het nodige papierwerk overhandigd.

Voor info of afspraak: Didie.ocv@gmail.com
0499-47 71 87 (tss. 13 en 17 uur) - Facebook: Didie OCV

KORTINGS-
BON

-20
euro

bij onderhoud
van uw chauffageketel

(max. 1 bon per onderhoud)

Ze heeft velen geïnspireerd door haar 
dromen nooit op te geven en kwam ook 
na kwetsuren telkens terug. Eline Be-
rings is 35 en vindt dat ook het gepas-
te moment om de spikes aan de haak te 
hangen.
Berings werd een uitmuntende horden-
loopster. Dit jaar miste ze op een haar 
na de O.S. in Tokio want ze viel net op 
de eerste plaats van de niet geselecteer-
den. Er was nauwelijks verschil met haar 
voorgangster. Die niet-selectie was de 
figuurlijke druppel die haar beslissing 
in gang zette. Het had een mooi einde 
van haar sportloopbaan kunnen zijn. Nu 

Eline Berings hangt spikes aan de haak
Haar niet-selectie in laatste instantie voor de Olympische Spelen in Tokio 
heeft er bij Eline Berings hard ingehakt. In een officiële mededeling liet ze 
de atletiekwereld weten dat ze een punt zet achter haar atletiekcarrière.

mag ze wel terugkijken op een Euro-
pese titel in 2009, ze werd ook vijf keer 
Belgische kampioene op de 100m hor-
den. Op de 60m horden indoor kroon-
de ze zich zelfs twaalf keer tot de beste 
van het land.
Eline Berings nam één keer deel aan de 
Olympische Spelen, nl. in 2012 in Lon-
den. Voor de O.S. in Rio moest ze verstek 
geven na een tweede kruisbandblessu-
re. Nadien kwam ze nog terug met een 
persoonlijk record van 12”72 waarmee 
ze bij de besten van de wereld was.

(D.D.)
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Wat de wijk Dampoort betreft ging 
het concreet om het volledige gebied 
tussen de Schelde (aansluitend op de 
zone 30 van Gentbrugge), de R40, de 
N70, de Alfons Braeckmanlaan en de 
Admiraalstraat (in de gemeente Des-
telbergen). In de loop van septem-
ber zou met de uitrol gestart worden, 
maar de zone ook effectief realiseren 
met verkeersborden is duidelijk afhan-
kelijk van de levering van die borden, 
vernemen we van Sofie Aelterman, 
woordvoerder van de dienst Mobiliteit 
bij de stad Gent.

In de komende jaren zal een groot 
deel van Gent zone 30 worden, op de 
invals- en doorgangswegen na. Dat 
ook de Dendermondsesteenweg zone 
30 gaat worden is dan weer geen ver-
rassing, want het kadert in  de plannen 
om de hele Dampoortwijk te herbekij-
ken. Dit keer is voorzien om aanslui-
tend bij het eerste deel dat al 30 km./
uur was uit te breiden tot aan de grens 

Zone 30 aan uitbreiding toe in Dampoortwijk
Als onderdeel van de “Operatie zone 30” werd in het schepencollege van Gent 
al op 17 juni   beslist om de al deels bestaande zone’s 30 in heel wat Gentse 
wijken, en meer specifiek in de wijk Dampoort een stuk ruimer te maken.

met Destelbergen. In Destelbergen is 
de Dendermondesteenweg overigens 
al 50 km./uur omwille van de bebouw-
de kom. In de Dampoortwijk worden 
ook de Nijverheidskaai, Waterkluis-
kaai en Jan Delvinlaan voortaan zone 
30. De verkeersborden worden dra ge-
plaatst.

Sofie Aelterman: “De invoering van de 
zone 30 staat los van de wijkmobili-
teitsplannen. We breiden op het hele 
grondgebied de zones 30 nu stelselma-
tig uit. Dit gebeurde recentelijk ook al 
in bv. in Sint-Denijs-Westrem. De invoe-
ring/uitbreiding van zone 30 heeft een 
dermate grote impact op de verkeers-
veiligheid dat we die over heel Gent 
gaan invoeren”. Met betrekking tot 
de wijkmobiliteitsplannen Dampoort 
en Oud Gentbrugge zijn er voorlopig 
nog geen definitieve plannen beschik-
baar. Vermoedelijk wil men de impact 
van de uitbreiding naar zone 30 bekij-
ken denken we.  – (D.D.)

ALLE INFO OVER ADVERTEREN IN ‘WEGWIJS-NOORD’:
Jan Callebert :     info@dewegwijs.be  of 0478 97 87 11
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Zwerfboek van De Boekenjagers
Hier en daar, en alvast langs de 
Schelde kan je op een bankje af 
en toe een “zwerfboek” vinden. 
Netjes in plasticfolie ingepakt om 
niet nat te worden, dat wel. Met 
het opschrift: Proficiat, je vond een 
zwerfboek! Bedoeling is dat de 
vinder het boek meeneemt en gaat 
lezen, en het later op dezelfde ma-
nier gaat verstoppen. Uiteraard 
met de bedoeling dat het door een 
andere lezer kan gevonden. Je kan 
er meer over lezen op de Facebook-
pagina De Boekenjagers. Je kan er 
ook meer over vinden op www.
boeken-jagers.be - Het is een actie 
die gegroeid is vanuit wat lokale 
bewoners in Destelbergen en Sint-
Amandsberg en inmiddels aan het 
uitdeinen is. Er zijn hier en daar in 
de gemeente ook ruilbibliotheken 
waar je een boek kan halen in een 
kastje en er een ander in de plaats 
zet. Mooi initiatief. – (D.D.)
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Voor mensen die door kanker hun haar 
verliezen en ook voor mensen die aan 

Verlaagd BTW-tarief op pruiken is mooi initiatief
Op woensdag 15 september werden we uitgenodigd bij Annick De Jaeger 
en haar dochter, van Het Haarhuis in Oostakker. Reden was een bezoek van 
minister Van Peteghem en kamerlid Nathalie Muylle die groot nieuws brachten. 
Radio 2, VTM, Focus TV en ook wij van Wegwijs/Attentie waren aanwezig.

alopecia (permanent haarverlies) lijden 
door ziekte is er namelijk goed nieuws. 

De kosten voor het aanmaken 
van pruiken variëren van 750 eu-
ro tot 2500 euro (bij pruiken met 
écht haar). Er werd een wets-
voorstel ingediend om vanaf 1 
januari 2022 de BTW-tarief van 
21% te verlagen naar 6%. En-
kel voor mensen die het medisch 
kunnen bewijzen. Voor hen kan 
dit jaarlijks toch enkele honder-
den euro’s verschil maken.
Zowel minister Van Peteghem 
als Nathalie Muylle luisterden 
aandachtig naar het verhaal van 
twee patiënten, en Annick de-
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monstreerde hoe zo’n pruik wordt 
besproken en aangepast naar wen-
sen van de patiënt. Honderd pro-
cent tevredenheid is belangrijk. 
Sylvia Wittoeck en Tine Floré bena-
drukten dat dit een enorm verschil 
kan maken. Het verhoogt het zelf-
vertrouwen wanneer men met een 
mooie pruik tussen de mensen kan 
komen. Maar het blijft duur.
Deze BTW-verlaging is dan ook 
een geschenk uit de hemel.  Want 
de voorbije jaren liepen de kosten 
al gauw op tot meer dan tiendui-
zend euro. Immers een pruik kan 
meermaals gewassen worden, maar 
dient na verloop van tijd toch ver-
vangen te worden. Gemiddeld om 
de twee jaar.
Van Peteghem benadrukte dat het 
mentale welzijn van deze alopecia-
patiënten, maar ook van kankerpa-
tiënten die tijdelijk een pruik nodig 
hebben, serieus kunnen verbeterd 
worden. Ook minister Vandenbrou-
cke is tevreden met deze btw-ver-
laging.
Nu nog proberen om ook via de 
hospitalisatie-verzekering een be-
langrijk deel van deze kosten terug 
te krijgen. Want tot hiertoe is dat 
zelden of nooit het geval.
Ook Annick en dochter, die ook de 
vzw Haarwensen oprichtten, is blij 
met deze BTW-verlaging. Haarwen-
sen kon de voorbije vier jaar al bij-
na 200 kinderen en hun ouders een 
nieuwe start geven. We schreven 
enkele maanden geleden een uit-
gebreid artikel over deze vzw. – J.C.
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Na de Corona/Covid-perikelen hopen 
we voor het werkjaar 2021-2022 op-
nieuw lessen te kunnen plannen op en 
zo normaal mogelijke manier. 
Het nieuwe seizoen zien we als volgt te-
gemoet: 
• Ik wil batikken… 
• Het is lang geleden… 
• Eindelijk wil ik eraan beginnen… 
Deze korte reeks is ideaal voor jou om je 
kennis op te frissen of om te weten hoe 
je eraan moet beginnen. 

Wat breng je mee? 
In de eerste plaats je enthousiasme. 
Heb je batikmateriaal? Breng het dan 
ook mee. Een gedetailleerde lijst krijg je 
bij inschrijving. 
Heb je helemaal niets in huis? Geen 
probleem, alles is in bruikleen beschik-
baar in het atelier. Na de eerste les zal je 
bewust je eigen materiaal kunnen aan-
schaffen. 
LES 1:
MATERIALEN EN BASISTECHNIEKEN 
Donderdag 14 en vrijdag 15 oktober 
Het weefsel, de batikwas, de kwasten en 
penselen, de tjanting… 
De materialen worden besproken en 
gebruikt in enkele basisoefeningen om 
ermee vertrouwd te geraken. Deze oe-

feningen geven ook inzicht in de op-
bouw van een batikwerk. 

LES 2:
JE EIGEN ONTWERP UITWERKEN 
Donderdag 18 en
vrijdag 19 november 

Je (eenvoudig) ontwerp wordt ge-
analyseerd zodat de planning voor de 
opbouw duidelijk wordt. Onder bege-
leiding ga je dan te werk. 

Dit wordt een boeiende les waarin je 
zelfstandig leert denken om een batik 
te realiseren. 

LES 3: DIEPTEWERKING 
Donderdag 16 en vrijdag 17 december

We gaan een stapje verder en ontdek-
ken mogelijkheden om meer diepte en 
volume in ons werk te leggen. 

Wat kost het? 
Je betaalt 330 euro voor de reeks. Voor-
schot 110 euro bij inschrijving. Saldo: 
telkens 110 euro vóór 1 november en 
vóór 1 december 2021 

INFO:
Lijnmolenstraat 52
Sint-Amandsberg)
Tel. 09 229 18 49 of 0478 347 119
rita@ritatrefois.be
www.ritatrefois.be
IBAN:BE30 29 00 393 0 3411 

Lessenreeks batik in eigen atelier
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Friturist Koen maakt vandaag 
alvast zijn droom waar. Op prille 
leeftijd (15) was hij al actief in 
de horecasector. Altijd in dienst 
van iemand anders, zoals dat 
heet. Met in Oostakker recente-
lijke praktijkervaring in o.m. De 
Lage Vuurse en een restaurant 
aan Oostakkerdorp dat intus-
sen een nieuwe naam kreeg. 
Tot Covid 19  roet in het eten 
gooide en het horecapersoneel 
mee in de val trok. De zelfstan-
dige in wording ging dan maar 
in Gent als friturist aan de slag. 
Het werd de opstap naar een 
ander leven waarin hij zichzelf 
baas wou zijn. Na wat zoekwerk, 
een richtinggevende plaatsverkenning en 
een win-winovereenkomst met de vroe-
gere eigenaars Patrick en Patricia was de 
keuze snel gemaakt. Het vroegere café en 
biljartmekka De Retro wisselde zegezeker 
van eigenaar. De gedaantewisseling van 
vroeger naar nu werd onmiddellijk aange-
vat. De uitbaters opteerden voor een zo-
genoemde landelijke-industriële stijl maar 
de infrastructurele ziel van de omgeving 
werd zo goed als behouden. Zo werd de 
buitengevel in een nieuw kleedje gestopt, 
het binneninterieur grondig aangepakt en 
ook het sanitaire gedeelte eigentijds ver-

Eetcafé The Cave is “een schot in de roos”…
Frituur Het Smulhoekje en Eetcafé The Cave op de hoek van de Onze-
Lieve-Vrouwstraat en de Groenstraat in Oostakker zijn onder een gunstig 
gesternte gestart. De uitbaters Sylvie Jolie (40) en Koen D’hondt (41) 
spreken nu al van “een schot in de roos”. Daar zit het uitnodigend interieur 
en het ruime en gevarieerd eet- en drankaanbod voor veel tussen. En de 
latente honger (en dorst) van de inwoners naar zo’n locatie op de wijk…

nieuwd. Er kwam een gloednieuwe frituur 
en dito andere elektrische toestellen om 
de vernieuwde horecakijk aan te kunnen. 
En ook veel nieuwe stoelen, zitbanken en 
barkrukken onder het motto ‘voor elk wat 
wils’. Het maakt van The Cave een ont-
moetingsplaats waar jong en minder jong 
een eigen plekje vindt. In een combinatie 
van een paar knusse en intieme hoekjes, 
een lounge-achtige zithoek en vooral een 
pak familievriendelijke tafeltjes waar men 
een drankje kan nuttigen of een frietje 
kan steken in een democratisch aanvoe-
lende omgeving. 

Het aanbod van café-
bazin Sylvie en friturist 
Koen en hun team is 
quasi oeverloos. Van 
frisdranken, bieren en 
grensverleggende ape-
ritieven - de zaak heeft 
een eigen kruidige gin - 
over snacks, hapjes, 
soep en belegde brood-
jes tot klantgerichte 
kindergerechten. En 
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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 11u30-13u30 17u00-23u30 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 !

er is vooral nog meer de culinaire 
aanvoer uit het aangrenzende ‘Het 
Smulhoekje’ in al zijn varianten en 
mogelijkheden. Met de klemtoon 
op smakelijk afgewerkte (friet)
schotels en aanlokkelijke Engelse 
en andere speciale burgers die zich-
zelf tot een volwaardige maaltijd 
verheffen. Kortom, het is tafelen 
voor het ganse gezin in een demo-
cratisch kader en geborgen gezel-
ligheid. Zo’n 76 personen kunnen 
er gelijktijdig plaatsnemen. En voor 
diegenen die het ‘tokkelen’ niet 
kunnen laten, is er ook WiFi. Met 
een paar scholen in de omgeving 
zijn er ook maandelijkse acties voor 
studenten.
Het koppel heeft vier kinderen en 
woont in Lochristi.  Als uitsmijter 
een citaat op de tariefkaart: ‘Kijk 
met je ogen, Ruik met je neus, Proef 
met je tong en Geniet met het hart’. 
Meer info op tel. 0479/064.805 of 
0473/249.810 en via Facebook
en Instagram.

Tekst: Eric VAN LAECKE    
Foto’s: Jan Callebert    
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VRIJDAG 28 JANUARI 2022 OM 20 UUR
GROENZAAL (St. Bavohumaniora) 

Lange Boomgaardstraat 114 - 9000 GENT

TICKETS € 18,50

Voor reservatie:
Info@dekorf.be / tel: 09 251 51 14 

www.uitbureau.be / tel: 09 233 77 88

www.dekorf.be

KADRIL

met gastoptreden 
van Kommil Foo

Deze voorstellingen worden georganiseerd volgens de op dat moment geldende covid maatregelen.
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FRIDAY

DOORS: 20u
ENTRANCE: €15 (incl. 1 strong blond or alternative)

live: 21u30
AFTERparty with guest dj
:

Tickets:

Vu: Haeseveld nv, alfons braeckmanlaan 430, gent

In concert
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Ook de Partij van de Arbeid en een paar 
(deelgemeentelijke) politici maakten hun 
opwachting. Al houden de initiatiefne-
mers - de ervaring leert - zich ver van het 
politieke bestel dat, zoals zo vaak, mee 
aan de oorzaak ligt van de problema-
tiek. Het verhaal is intussen voldoende 
bekend. Op aangeven van Vervoerre-
gio Gent moet vervoersmaatschappij De 
Lijn in de toekomst niet alleen herori-
enteren en zwakke plekken in de mobi-
liteitsaanpak bijsturen, maar vooral ook 
de vinger op de knip houden. Over het 
hoe en waarom schreven we al uitvoe-
rig in vorige nummers. Aangejaagd door 
plaatselijke toestanden in Oostakker en 

Actiegroepen willen ‘haltesloop’ stoppen…
In het slotweekend van de ‘Week Van De Mobiliteit’ voerden de 
actiegroepen ‘Zonder Bushalte Straat’ en ‘Busje Blijft Zo’ - samen met 
Greenpeace Gent - op de Korenmarkt actie rond de ‘bushaltesloop’ die 
de basisbereikbaarheid op termijn dreigt te ondermijnen. Ze deelden 
symbolisch namaak-lijnkaarten uit met ‘Niet meer geldig op 5000 
afgeschafte haltes’. Ook voor een aantal inlevende toeristen was de 
aangereikte problematiek best herkenbaar…

Sint-Amandsberg en met veel begrip en 
inlevingsvermogen voor wat er bij de ge-
wone man in de straat leeft. De spreek-
woordelijke kloof, weet u wel…

5000 HALTES…
Ook al ligt niets al helemaal vast(!), in 
Vlaanderen zouden 5000 haltes in 2023 
worden afgeschaft, waarvan zo’n 159 
in Gent. Op basis van afgeleide analy-
ses verdwijnen zo 1 op de vijf haltes en 
komen honderdduizenden burgers zon-
der openbaar vervoer te zitten. Volgens 
de actievoerders ondervinden nu al een 
twee miljoen landgenoten (dagelijkse) 
vervoersarmoede. De Vlaamse overheid 
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propageert het zogenaamde 
‘Vervoer Op Maat’ (VOM) om 
de nieuwe gaten in het open-
baar vervoersnet te dichten. 
Leef nu al maar met de gedach-
ten aan nieuwerwetse (groe-
ne) recepten als o.m. taxi’s, 
flexbusjes, deelauto’s, -fietsen 
en ander creatief tuig dat ach-
ter het (commerciële) hoekje 
loert. Denk ook aan de intus-
sen verbannen belbussen. En 
aan mogelijke nieuwerwetse 
gedragspatronen als telefoni-
sche app’s, vooraf reserveren, 
flexibele maar evenzeer in-
perkende bedieningstijden en 
creatieve - allicht verzwaren-
de - gebruikstarieven…
Voor de bewoners van het veel 
uitgestrektere platteland, de 
minder-mobiele levensgeno-
ten alom en de alsmaar ou-
der wordende bevolking, zijn 
dat afschrikwekkende gedach-
ten en aartsmoeilijke verande-
ringsprocessen. Zeker voor wie 
de nieuwe ICT- technologie-
en i.p.v. een verrijking vooral 
mentale verarming inhouden. 
In een tijd dat het geld schaar-
ser wordt en de verdeling er-
van nog veel problematischer 
en egocentrischer. De actie-
groepen noemen de voor-
liggende plannen absoluut 
ontoereikend. Teweinig inves-
teringen en teveel (voorlopig?) 
onbeantwoorde vragen inbe-
grepen. De uitrol van de ‘Ba-
sisbereikbaarheid’ is al zeker 
uitgesteld tot 2023. Ze vragen 
aan de Vlaamse regering om 
die tijd te gebruiken om het 
concept aan te passen waar 
nodig en ook het ‘Vervoer op 
Maat’ te verbeteren vooraleer 
dat in te voeren. Vlaanderen 
zou daarbij beroep moeten 
kunnen doen op het ‘Euro-
pees Herstelfonds’. Ze vragen 
aan de bevoegde minister Ly-
dia Peeters - en aan alle ande-
re politici - om het recht van de 
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burgers op een vlotte verplaatsing te ver-
dedigen. Citaat: “Het is jammer dat we 
opnieuw actie moeten voeren voor iets 
wat eigenlijk heel vanzelfsprekend zou 
moeten zijn: een bereikbaar, betaalbaar  
frequent en duurzaam openbaar ver-
voer”. Ze roepen alle gebruikers op om 
zich mee in te zetten voor de uitbouw 
van een modern, aantrekkelijk openbaar 
vervoer en de online petitie te onderteke-
nen (https://www.11m.br/p/
stop-de-halte-sloop). Ook in 
Leuven en Limburg voerden 
lokale groepen van Green-
peace mee actie.
Op de Korenmarkt werd 
door de aanwezigen meer-
maals het snel aangeleerde 
- Oostakkers/Sint-Amands-
bergs - strijdlied meegezon-
gen. Een ludieke vertaling 
van ‘Laat de zon in je hart’ 
van Willy Sommers en her-
werkt door het duo Fred-
dy Van Rietvelde en Roland 
Van Renterghem. Muzikaal 
ondersteund door accorde-
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onist Leander Vertriest en Mong Rosseel 
van de Vieze Gasten. Die laatste werkte 
al vroegere rond vervoersarmoede. Als in-
woner van Merendree - gefusioneerd met 
Deinze - die ommetjes moet maken via 
Gent, is hij een ervaringsdeskundige in-
zake het mislopen - beide betekenissen - 
van openbaar vervoer…

Eric VAN LAECKE  
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Verzamelaarsclub De Draak 
huist nu bij Immer Vooruit

Verzamelaarsclub De Draak uit Gent die een 
tijdlang resideerde in de Britannia in Heus-
den, heeft nu een onderkomen gevonden 
in de kantine van schuttersvereniging Immer 
Vooruit in de Sint-Baafskouterstraat 15 in 
Sint-Amandsberg. De Britannia is (voorlopig) 
dicht, dus moest men wel noodgedwongen 
uitwijken naar een ander lokaal. De vol-
gende bijeenkomsten voor de verzamelaars-
club liggen vast op zaterdagen 25/9 en 9/10, 
telkens van 13u30 tot 16u. in de Sint-Baafs-
kouterstraat 15 in Sint-Amandsberg. “Op 23 
oktober hebben we dan onze grote Interna-
tionale beurs welke doorgaat in de Odisee 
Hogeschool, Gebroeders De Smetstraat 1 te 
Gent ,van 9.00u tot 14.00u.”, zo liet voorzit-
ter Karel De Caluwé ons weten. – (D.D.)

TAFELTENNISCLUB OUDE BAREEL

Geslaagd intern
dubbeltornooi 
Op zaterdag 18 september gaf TTCOB 
een intern ‘dubbel’ tornooi. Dat het leuk 
was staat buiten kijf. Met 18 deelnemers 
konden 9 duo’s worden gevormd via 
lottrekking, die allen in 1 grote poule 
werden gestopt. Zo speelde iedereen tegen 
iedereen.

36 wedstrijden later was iedereen pompaf, 
maar kroonden ook Luc Le Loup en Koen 
De Coninck zich tot eindwinnaars. Plaats 2 
op het podium was voor Said en Hilde. Jens 
en Annette pakten de 3de plaats. – S.V.
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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

Of het volledig strookt met de plannen 
van de stad Gent om op termijn stukken 
verharde oppervlakte in te ruilen voor 
meer groen en bijkomend een betere wa-
terinsijpeling in de grond, is nog geen uit-
gemaakte zaak maar misschien wel de 
bedoeling in de toekomst. De stad geeft 
overigens tips over wat 
kan en waar het mag. Be-
langrijk om weten is de 
vraag of je voetpad breed 
genoeg is voor een gevel-
tuin, en hoe je je geveltuin 
kan aanmelden. Voorts 
geeft de stad tips over wel-
ke planten je best kiest en 
of een groenslinger met 
je buren mag. We hebben 
ook een reglement gevon-
den dat zoiets toestaat, 
waardoor het dus volop 
kan in Gent. De stad Gent 
neemt daarin zelf ook 
soms het voortouw door 
asfalt of betontegels te 
verwijderen en te vervan-
gen door groen. Bij nieuw-
bouw wordt dat overigens 
al verplicht ingevoerd. 
Daar worden voortuin-
stroken niet meer verhard, 
maar moeten die openblij-
ven en dat is beter voor 
het milieu. Uiteraard is dat 
dan gereglementeerd en 
staat het in de bouwtoe-
lating.

Voetpad inruilen voor groen kan maar onkruid is toch geen zicht
Hier en daar in de stad Gent, en al zeker in Sint-Amandsberg wordt 
gedoogd dat een stukje voetpad kan ingeruild voor een klein voortuintje. 
Als dat ook wat onderhouden zou worden is dat een mooi initiatief. 

Geveltuinen zijn altijd een goed idee want 
ze brengen meer kleur en sfeer in de stra-
ten. Bovenop verbeteren ze de luchtkwa-
liteit, isoleren en beschermen je gevel en 
bieden voedsel aan vogels en insecten.
We weten niet waar het allemaal kan, 
maar op de site van de stad Gent staat wel 

de nodige info. Zo werden re-
cent in de Henri Mortierstraat 
in Gentbrugge enkele trottoirs 
onthard. Bewoners gingen 
er op initiatief van het GMF 
(Gents MilieuFront) aan de slag 
om enkele tientallen vierkante 
meters te ontharden. Versta 
daaronder stenen wegnemen 
om plaats te maken voor groen 
en een waterdoorlatende bo-
dem. De kans op waterover-
last kan er kleiner op worden, 
maar we denken wel dat een 
en ander gecontroleerd moet 
gebeuren en in overleg met 
de stad, want niet in alle stra-
ten kan je zomaar de tegels 
van voetpaden uitbreken om 
er een tuintje van te maken. 
Er zijn nog wel plaatsen waar 
het voordien kon, de Désiré 
Toeffaertstraat werd ook deels 
onthard en in Ombeekhof in 
Sint-Amandsberg is het nu ver-
plichte kost.
Een van de maatregelen zegt 
dat men een doorgang van 
minstens 1,50 meter moet be-
houden op het voetpad. De ge-
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Kom de nieuwe Polo
ontdekken in onze showroom!

Uw Volkswagen-concessiehouder

5,2 - 7,1 L /100 KM • 100 - 162 G /KM CO2 (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie 

over de fiscaliteit van uw voertuig.Milieu-informatie (KB 19/03/2004): volkswagen.be

Wie zegt dat u geen grootse dingen mag verwachten van een stadsauto? 
Laat u verrassen door de troeven van de nieuwe Polo: de ledkoplampen die als 
lichtsignatuur het design in de kijker zetten, zijn standaard Digital Cockpit die alle 
belangrijke informatie overzichtelijk maakt, en zijn rijhulpsystemen, exclusief voor  
deze categorie. Ga net als de nieuwe Polo mee met uw tijd. En blijf forever young.

De nieuwe Polo
Mee met z’n tijd
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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 oktober.
Een onschuldige hand trekt er 
een winnaar uit. Die wordt dan 
persoonlijk verwittigd. Succes !

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

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

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

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

veltuin moet op 30 cm. afstand blijven van het 
huis van je buren, tenzij je van uw buren daar-
voor toelating hebt.

ONDERHOUDEN...
Maar wat ook aan het gebeuren is: bewoners 
die onkruid welig laten groeien en daar niks aan 
verhelpen. Op sommige plaatsen geeft het een 
slordige indruk, want iedereen moet wel een 
beetje voor zijn woning en voetpad instaan.

Er is een verschil tussen een 
netjes aangelegde voortuin of 
wat flinke begroeiing, maar 
onkruid zomaar laten groei-
en is niet netjes en al zeker 
niet de bedoeling. Het mag 
wel op groene stroken, maar 
voetpaden moeten wel zelf 
onderhouden worden door 
bewoners of aangelanden en 
moeten dus vrij van onkruid 
zijn. En je moet er ook voorbij 
kunnen stappen, hier en daar 
dient men zelfs met wandel-
wagen of rolstoel op straat te 
gaan stappen... – (D.D.)

www.highwayresidence.be  |  verkoop@highwayresidence.be  |  0800 50 118

Kom vrĳ blĳ vend langs 
zonder afspraak: 

 Hogeweg 165,
9040 Sint-Amandsberg

INFOWEEKEND 
van 10u
tot 13u2 &3 OKTOBER

20 duurzame 
appartementen

grootste fi etsen-
stalling van Gent 

warmtepompen & 
zonnepanelen

9 appartementen 
verkocht

profi teer nu van
6% btw
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Kom vrĳ blĳ vend langs 
zonder afspraak: 

 Hogeweg 165,
9040 Sint-Amandsberg

INFOWEEKEND 
van 10u
tot 13u2 &3 OKTOBER

20 duurzame 
appartementen

grootste fi etsen-
stalling van Gent 

warmtepompen & 
zonnepanelen

9 appartementen 
verkocht

profi teer nu van
6% btw
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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
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IN DESTELDONK

14u30 Ontvangst
15u ‘De piano serveert violen’

 Anouk, Bernard, Bart, Oskar, Viktor en Leon 
 brengen een allegaartje van klassieke muziek

16u Pauze
16u45 ‘Damast Duo’
 Violist Shalan Alhamwy uit Syrië en Belgisch   
	 accordeonist	Jonas	Malfliet

In de pauze en na de optredens zullen medewerkers van 
KANS, de Welzijnsschakel van de Gentse Kanaalzone,  
passende drankjes voorzien (tegen betaling).

Blijf	aandachtig	voor	de	
algemene regels in de 
bestrijding van COVID-19: 
blijf thuis als je ziek bent. 
Draag een mondmasker 
als je je verplaatst. 
Hou nog even veilige 
afstand. Ontsmet en was 
regelmatig	de	handen.

Van Eyck voor iedereen en overal 

Met ‘Van Eyck in de Wijk’, een 
initiatief	van	Culuur	Gent	in	kader	van	
het ‘OMG! Van Eyck was here’-jaar, 
organiseren Gentse verenigingen hun 
eigenste Van Eyck-moment. Voor de 
buren, de wijkbewoners en bezoekers. 
Het programma loopt tot eind 2021. 
Bekijk hier het volledige programma: 
cultuur.stad.gent/nl/vaneyckindewijk

GRATIS

Een	organisatie	van	de	Desteldonkse	verenigingen

zo 17 okt
Programma
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OPENINGSUREN: maandag t.e.m. vrijdag van 
09u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 18u30

Zaterdag GESLOTEN

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

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

www.schoonheidssalon-an.be

NIEUW: CURASANO 
SPRAY FOND DE TEINT EXPRESS

EN COVERSPRAY

Voordelen: 
Zeer natuurlijk - Ideaal voor spataders en 

pigmentvlekken of vitiligo
Kleeft niet  - Sneldrogend 

Water resistent - Afwasbaar

DE NIEUWE COLLECTIE IS ER !

GYPROCWERKEN 
PLAKWERKEN 

ISOLATIE EN AFWERKING ZOLDER 
GEVEL CREPI 

09 277 06 72 

Zondag 3 oktober
tussen 14 en 16 uur

Tentoonstelling boekenbeurs
aanbod Davidsfonds 2021-2022

Inkomhal  Sint Janscollege
Visitatiestraat 5 - Sint Amandsberg.”

Er is een drankje en een hapje voorzien.
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Cartoonist, auteur, humorist Mario De-
coninck - alias AAaRGh - is afkomstig van 
Aalst maar woont al een kleine twintig 
jaar in Gent. Vandaag aan de Seringen-
dreef in Sint-Amandsberg, samen met 
zijn vrouw Marleen - freelance copywri-
ter en vertaler - en hun twee kinderen. 
Hij studeerde destijds communicatiewe-
tenschappen aan de VUB en werd daarna 
cartoonist in hoofdberoep. Hij ontleende 
zijn roepnaam uit zijn geliefde stripwe-
reld. Met een specifiek knipoog naar de 
verhalen over De Rode Ridder. Zijn crea-
tieve gedachten en pennentrekken duiken 
(of doken) met de regelmaat van een klok 
op in diverse kranten, magazines en ande-
re belangwekkende publicaties. Op vraag 
van reclamebureau’s komen zijn grappen 
ook aan bod in thema-uitgaven van uit-
eenlopende organisaties. Met de publica-
tie van o.m. cartoonboeken, 
sprookjes- en kinderboe-
ken en - meer recent ook 
- van zelf geschilderd realis-
tisch werk, gekruid met car-
toonexpressies, veroverde 
hij zich in al die tijd een ver-
trouwd en herkenbaar uit-
hangbord in het wereldje. 
Behalve met twee gerela-
teerde cartoonboeken over 
de corona-uitbraken, liet 
hij tijdens de (pseudo) lock-
downs de inwoners van de 
deelgemeente genieten van 
zijn verbeeldingskracht op 
de etalageramen van diverse 
handelaars. Met de groeten 
van opdrachtgever handels-
organisatie STAR. Eind no-
vember rolt ook de uitgave 

Improvisatietheater verovert Gentse Minard
Improvisatietheater De Nonsens Alliantie staat op zondag 24 oktober 
eenmalig op de planken van de Gentse Minardschouwburg. In een 
combinatie van verbale, visuele en muzikale hersenspinsels én expressieve 
tekeningen treedt de groep interactief de suggesties en verzuchtingen van 
het publiek tegemoet. Met een allesomvattend knipoog van mede-promotor 
en cartoonist Mario Deconinck uit… Sint-Amandsberg. 

‘CulinAAaRGh’ van de pers. Het wordt een 
cartoonistische reflex over de (procesma-
tige) ervaring om op restaurant te gaan. 
Met voorwoord door Peter Goossens van 
Hof van Cleve. Een kort overzichtje van zijn 
oeuvre kan je elders lezen. 
Maar dat is maar het halve verhaal. Ma-
rio Deconinck (44) is meer dan een po-
lyvalente bezige tekenbij. Hij is ook erg 
vertrouwd met de spitse, prikkelende 
en interactieve sfeer van de zogenaam-
de (impro)comedy. Een genre dat alsmaar 
meer individuele belangstellenden, scho-
len, verenigingen, bedrijven en organisa-
ties aanspreekt. Waarmee die laatsten - in 
volle COVID-19 pandemie - via het corona-
scherm hun personeel waarderend bij de 
les en op het goede mentale pad probeer-
den te houden. Mario verdiende in al die 
jaren al zijn sporen bij improvisatietheater 
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The Lunatics - gesticht door 
zijn ‘compagnon de route’ 
Stef Vanpoucke - en bij De 
Nonsens Alliantie. Dat hij 
samen met zijn echtgenote 
Marleen Labbeke, gitarist-
zanger Lode Demetter uit 
Melle, Erwin Van der Mosse-
laer uit Antwerpen en de al 
genoemde stand-up come-
dian en schrijver voor the-
ater, radio en televisie Stef 
uit Sint-Niklaas vorm en ge-
stalte geeft. Met als voorlo-
pig hoogtepunt het komend 
optreden in Gents roemrijk-
ste schouwburg De Minard. 
Het gezelschap is straks net 
als voor de sanitaire crisis - 
weer volop klant van ACV 
Oost-Vlaanderen dat als pro-
motielokker leden en po-
tentiële nieuwkomers blijft 
verwelkomen. Raadpleeg 
de provinciale kalender. Het 
gezelschap is in al die jaren 
erg op elkaar ingespeeld 
en beheerst vakkundig de 
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Mario Deconinck (‘AAaRGh) is al sinds 
2000 creatief en kunstzinnig aan de slag. 
Aanvankelijk kreeg hij vooral uitstraling 
via de geschreven media. Met al dan niet 
nog altijd lopende publicaties in o.m. De 
Streekkrant, het Nederlandse Sp!ts, Sto-
ry, TeVeblad, Metro, De Zondag, De Stan-
daard, Jobat, MARK Magazine... Maar ook 
in uitgaven van CM (Visie) en UZA. Hij pu-
bliceerde al een drietal cartoonboeken 
met een prikkelende bloemlezing over 
het leven van alle dag en slag over de da-
gelijkse actualiteit heen. In coronatijden 
probeerde hij - fysisch en financieel - te 
overleven met drie dagelijkse cartoons op 
Facebook en het samenstellen van twee 
op de crisis geënte uitgaven (Corona en De 
tweede golf). Met tussendoor uitbeeldin-

gen op de winkelramen van een pak han-
delaars van STAR Antwerpsesteenweg.
In 2018 debuteerde hij als auteur van het 
modern sprookje ‘De prinses die alles had’, 
verkozen tot beste kinderboek van het 
jaar. Twee jaar later schreef hij er een ver-
volg op (‘…zelfs genoeg van haar ridder’). 
Tussendoor verscheen in opdracht van Erf-
goedcel Denderland ‘Maarten en de ma-
gie van de mantel’. Meer recent penseelt 
hij nu ook realistisch schilderwerk opge-
vrolijkt door cartoonfiguren. Zoals ge-
zegd, rolt binnenkort ook een culinair 
cartoonoek (CulinAAaRGh) van de persen. 
Meer op de webshop https://shop.aaargh.
be of via info@aaargh.be

Eric VAN LAECKE

De (cartoon)kunst van creatief te zijn…
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speelse uitdagingen 
in een combinatie van 
woordspelingen, visue-
le en muzikale humor. 
Onvoorbereid en in ijl-
tempo, met tussendoor 
wat extra ademhalen 
om alles te laten door-
dringen en iedereen - 
van welke leeftijd ook 
- een goed gevoel te 
geven. Anders gezegd, 
om via creatieve humor 
alleman optimaal aan 
het lachen te krijgen. 
In principe zijn alle in-
steken van het publiek 
welkom. En breedden-

kend en behapbaar opgediend. Al wordt 
behoedzaam en sereen omgesprongen 
met indringende thema’s rond intiemere 
levensvragen- en dito ervaringen. De uit-
voerders zijn al jaren zo getraind en erva-
ren dat ze niet echt veel repetities nodig 
hebben. Behalve als ze nieuwe processen 
willen uitproberen. De wereld van de (im-
pro)comedy staat nooit stil en is oeverloos 
verrijkend. Een goede raad: stap eens mee 
in die biotoop en kom nadien buiten met 
een grote glimlach en een totaal andere 
blik op de wereld rondom ons…

Toegankelijk voor gezinnen (+ 12j). Prijs 15 
euro, 12 euro (red), 18 euro (adk). Vooral 
niet wachten en bestellen via https://mi-
nard.be. Zondag 24 oktober 2021 om 15 
uur.

Eric VAN LAECK
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bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

Heb je familienieuwsnieuws (speciale verjaardag,
jubileum, viergeslacht, feestactiviteit...) in uw
vereniging of familie, stuur het gerust naar de redactie van Wegwijs:  
info@dewegwijs.be. We bekijken wat we ermee kunnen doen of we 
sturen een reporter ter plaatse.
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ZATERDAG 29 JANUARI 2022 OM 20 UUR
GROENZAAL (St. Bavohumaniora) 

Lange Boomgaardstraat 114 - 9000 GENT

TICKETS € 22,50
We schenken € 1 per verkocht ticket aan VZW Zinloos geweld

Voor reservatie:
Info@dekorf.be / tel: 09 251 51 14 

www.uitbureau.be / tel: 09 233 77 88

www.dekorf.be

GUIDO
BELCANTO

29.1.2022

Deze voorstellingen worden georganiseerd volgens de op dat moment geldende covid maatregelen.
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Zondag 1 augustus had 
in de Sint-Jozefzaal in 
het Groot Begijnhof 
in Sint-Amandsberg 
een barbecue plaats 
ter ondersteuning van 
de acties van “vzw 
Togo Child” uit Sint-
Amandsberg. Dat heb-
ben we reeds vermeld 
in een vorige editie 
van WegwijsNoord.

Van 19 tot 27 augustus 
gingen Fleur Amouzou en haar man 
naar Togo. Ze brachten er heel wat 
schoolgerief en boeken aan wees-
kinderen. Het geeft hen de kans om 
in 2021-2022 naar school te kunnen 
gaan. Bij deze willen de initiatiefne-
mers nog eens de vele vrijwilligers en 
sponsors bedanken die dit mogelijk 
maakten. – J.C.

Toffe barbecue om vzw Togo Child te steunen
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Hier worden je voeten verwend
en loop je nadien
vol energie op wolkjes

Sarah De ReuSarah De Reu
gespecialiseerde Pedicuregespecialiseerde Pedicure
VoetreflexologieVoetreflexologie

Scheldelaan 13
9070 Destelbergen

0493 13 81 88
www.sarahdereu.be

Caruur Volley Gent zit 
niet stil op sportief vlak, 
er werd reeds een en 
ander afgehaspeld.
Naast de obligate po-
wer-, fitness- en bal-
trainingen werd er al 

vriendschappelijk geoe-
fend tegen Guibertin en 

Waremme (tornooivorm), tor-
nooi in en met Lindemans Aalst, in en te-
gen Knack Volley Roeselare.
In september waren er oefenpartijen te-
gen SSS Barneveld, Knack Roeselare, Me-
nen.
Er was ook een ploegvoorstelling, 
maar die zal in volgende Wegwijs 
aan bod komen.
De ambities voor seizoen 2021-
2022:  meedingen naar een Euro-
pees ticket.  De meeste ploegen 
bouwen in de breedte, topteams 
als Maaseik en Roeselare blijven 
topfavorieten voor de titel. Maar 
Gent heeft zich degelijk versterkt. 
Er moeten heel wat nieuwe spe-
lers ‘ingewerkt’ worden in het 
team. Maar het bestuur denkt dat 
het team sterker voor de dag zal 
komen dan voorbije seizoenen.
Afwachten dus.
Zoals reeds gezegd:  vrijdag 22 

Caruur Gent klaar voor nieuw seizoen
Zoals de meeste teams is ook Volleybalclub Caruur Volley Gent in 
volle voorbereiding voor de competitie in de Euromillions Volley 
League, seizoen 2021 – 2022. Reikhalzend wordt uitgekeken naar het 
startweekend op vrijdag 22 oktober 2021. Om 20u30 komt Decospan 
Volley Team Menen de spits afbijten in de Edugo Arena.

oktober om 20u30 komt Decospan Me-
nen naar de Edugo Arena. In het verleden 
waren de ontmoetingen tussen Caruur en 
Menen al dikwijls spannende wedstrijden. 
Wie weet wat het dit seizoen wordt.
De trainersstaf (Jan Van Huffel, Bram Van 
Ghelue, Tom Roose) heeft er in elk geval 
zin in, en ook de spelers zijn gebrand om 
eindelijk weer eens voor publiek te kun-
nen aantreden.
Dankzij hoofdsponsor Caruur zijn er ook 
2 busjes en 6 Renault Captuur wagens be-
schikbaar voor de spelers, met dank aan 
Valckenier Renault-Dacie. – J.C.
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“Officieel bestaat onze club nu wel al 51 
jaar”, vertelt voorzitter Benny Cornand 
ons. “In de beginjaren was Voksa vooral 
een volleybalclub, ontstaan uit de ouders 
van de KSA, waar de naam nog steeds 
naar verwijst, nl. Volleybalclub Ouders 
KSA, maar in de loop van de tijd hebben 
we, ook een beetje gezien de leeftijd van 
onze leden, en bij manier van spreken het 
geweer van schouder veranderd. We zijn 
nu een petanqueclub-met-vrienden met 
een beperkt aantal leden. Ik mag het na 
al die jaren zeggen: een hechte vrienden-
groep”. 
De ouders van de K.S.A.’ers uit die begin-
periode kwamen allemaal uit de buurt 
van het H. Hart in Sint-Amandsberg of 
het Eenbeekeinde (Des-telbergen). Uit 
de beginperiode herinneren we ons nog 
de namen van het eerste uur: Frans Bac-
caert, Lucien Rawoens, André Van Acker, 
Marcel Pennoit, Marcel gardelein, Oscar 
Vanderstichelen, Gaston D’Haenens, Ro-
ger Vermeiren, Willy Verleysen, Richard 
Scheire, Gonthier Vercamer, Hubert Van 

Eerst volleybalclub nu vriendenclub petanque

Voksa kon eindelijk gouden jubileum vieren
Met een tof feestje in een gezellig lokaal vierde Voksa recent het 
gouden jubileum. De club had dat al eerder kunnen doen, maar door de 
coronabeperkingen werd ook dit jubileumfeest naar later verschoven.

De Velde, Roland Baudu en Robert De 
Brouwere. Veel van die mensen zijn er niet 
meer, maar het waren wel de pioniers van 
een volleybalploeg die pas één jaar later 
echt gestalte kreeg met een eerste bestuur 
waarvan André Vlaminck de voorzitter 
was en Marcel Pennoit de ondervoorzitter.

VOBOG-COMPETITIE
De club sloot aan bij het VOBOG. Trainen 
deed men op het Blauwvoetterrein  aan 
de Sint-Baafskouterstraat of bij koud weer 
in de turnzaal van het GITO. Vanaf 1973 
speelde Voksa op een volleybalterrein in 
het Azaleapark en na bemiddeling van 
wijlen burgemeester Monsaert kreeg men 
een terrein aan de rand van het Werk van 
den Akker en het Sportcomplex Rozebroe-
ken. Op zaterdag hadden de competitie-
wedstrijden plaats, maar na enkele jaren 
was de band met de K.S.A. niet meer aan-
wezig.
In 1990 moest men het terrein verlaten en 
kreeg men onderdak in het Hof van Herle-
gem, op de grens met Destelbergen. “Op 

Dertig jaar geleden kregen de spelers hun clubtruitjes uitgereikt: we herkennen achteraan: Fons 
Stoffelen(†), Jean-Pierre Meersman, Geert Stoffelen; Freddy De Buck, Philippe De Bruycker, Gino 
Verhelst(†) en Bob Losken. Vooraan: Armand De Champs, Roger Frechier, Benny Cornand, Roger 
Vermeiren(†) en Renaat Van de Casteele(†).
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

EXTRA KOELRUIMTE NODIG?
HUUR EEN 

KOELAANHANGWAGEN

60 euro / dag
langere periode op aanvraag

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

ons palmares stonden wel enkele volley-
baltitels, de laatste in 1993, maar toen de 
club degradeerde en de trainer vooral de 
jongere spelers meenam, werd beslist om 
het roer definitief om te gooien met de le-
den die nu meer supporter waren gewor-
den en vaak kwamen kijken. We vroegen 
om petanquebanen te mogen aanleggen, 
en dan is het volleybal gestopt en zijn we 
petanque beginnen spelen in de vrienden-
kring Voksa: in de zomer buiten en in de 
winterse maanden binnen op de binnen-
banen van de kring H. Hart”, vertelt voor-
zitter Cornand die al van 
1981 de stuwende kracht 
was van Voksa.
Petanqueclub Voksa werd 
een vriendenclub, waarbij 
ook de echtgenotes bij de 
activiteiten werden betrok-
ken.
Allen kwamen nu samen in 
de kring van het Westveld 
om via een feestbarbecue 
nog even na te mijmeren 
over het gouden jubileum. 
Voorzitter Benny herinner-
de aan de leden en vrien-
den die hen in de laatste 
dertig jaar zijn ontvallen: 
Fons Stoffelen, Roger Ver-

meiren, Renaat Van de Casteele, Albert 
Braeckman, Jos Blyau, André Vlaeminck 
en Gino Verhelst. Voksa is nu meer een 
vriendengroep die wekelijks één keer met 
de petanqueballen rolt, maar waar vooral 
vriendschap de gemeenschappelijke band 
vormt. Voortaan kan men petanque spe-
len op het Westveld, en daarvoor werd 
uitbaatster Jessica van de kring met een 
applaus bedacht. “Voksa is nu duidelijk 
met zijn gat in de boter gevallen”, besluit 
de voorzitter. Enkele van de leden zijn al 
van in de beginperiode lid. – (D.D.)

Eerst nog een volleybalclub, maar nu al jaren een 
petanqueclub. Samen met de echtgenotes. (D.D.)
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Nam’s Thee : dé online-shop
van Oostakker en omstreken !

Nam’s thee neemt je mee in de wondere 
wereld van thee en infusies. Je vindt er 
een ruime keuze aan thee, infusies en 

benodigdheden.
Contacteer ons vrijblijvend en samen me jou 
gaan we op zoek naar het perfecte verhaal.

Contact via onze webshop: www.namsthee.be
Geniet van een korting en gebruik de 

promocode:  ‘welkom sint-amandsberg’

Film ‘Cool Abdoul’ komt op 15 oktober uit
De film over de ex-Destelbergense bokser Ismaïl (Cool) Abdoul gaat op 15 oktober 
in première tijdens het filmfestival van Gent. Regisseur Jonas Baeckeland maakte 
de film over het bewogen leven van de Destelbergense bokser. De hoofdrollen zijn 
weggelegd  voor Nabil Mallat (die Ismaïl Abdoul speelt), Anemone Valcke (zijn 
vriendin) en Johan Heldenbergh (de coach van Abdoul). De film wordt verdeeld 
door Kinepolis Film Distribution (KFD). – (D.D.)



Wegwijs Noord - Oktober 2021   43

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

‘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 Oktober
vanaf 1 oktober

Gebakken Sint-Jacobsnoten met kervelpuree afgewerkt met 
parmaham en sauce vierge

OF
Mousse van kwartel met een ratatouille van rode biet,

mango, appel Pink Lady
.

Livar varken met gekarameliseerd witloof, stro-aardappelen, 
afgewerkt met een bordelaise saus

OF
Grietfilet met spinazie, gekonfijte venkel en

aardappelmousseline
OF

Tofu op Thaise wijze
•

Braemhof coupe (sorbet van framboos, wodka,
roze peper en aardbei)

OF
Moelleux van chocolade en warme chocoladesaus

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

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

ALLE INFO OVER
ADVERTEREN IN ‘WEGWIJS NOORD:

Jan Callebert
info@dewegwijs.be

of 0478 97 87 11
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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/Nachtegaal-
dreef. Info: moniek.degheest@hotmail.com 
of tel. 09 228 92 82.
Hou je aan de regels en breng je mond-
masker mee!. 

Nordic walking: Op maandag 11 oktober 
valt deze uitstap samen met de wandeling 
naar de Prosperpolder. Op maandag 18 
oktober verzamelen we aan de kerk van 
de Oude Bareel om 13.30 uur voor de ge-
wone wandeling. Gelieve in te schrijven 
bij jacques.braeckman@hotmail.com tot 
minstens 2 dagen ervoor. 

Fotoclub: op donderdag 7 oktober in de 
kring. Inschrijven bij paul.deryckere1@
gmail.com  

Wandelvoetbal: elke maandag om 18.30 
uur. Info gilbert.dhaenens1@telenet.be

Praetcafé:  op donderdag 14 oktober in 
de Parochiale kring Oude Bareel om 14.30 
uur. 

Bloemschikken: op donderdag 14 oktober 
in de Parochiale kring Oude Bareel om 14 uur. 
Info en inschrijven ten laatste op 9 oktober 
bij: jo_deboeck@hotmail.com 

Fietsen: op 21 oktober naar Mendonk.Ver-
trek om 14 uur aan het parochiaal centrum. 
Inschrijven via persijn.geeraert@scarlet.be 

Dagwandeling: op 22 oktober gaan we 
naar Lier. Info en inschrijven: linda.feys@out-
look.be

Zondagsgevoel: op zondag 24 oktober om 
15 uur in de kring van het Westveld. Info en 
inschrijven: moniek.degheest@hotmail.com 
of tel. 09 228 92 82.

E.H.B.O.: op vrijdag 29 oktober: gebruik van 
de defibrilator. Om 14 uur in het parochiaal 
centrum. Info + inschrijven noodzakelijk bij: 
laurette.deveirman@telenet.be 

Meer info over de verschillende activiteiten 
op onze website: www. okraoudebareel.be 
en inlichtingen op info@okraoudebareel.be
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RESIDENTIE EONO
GENT – NOENDRIES 38

LAATSTE 2 
WONINGEN!

www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

> 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

PROJECT SIFFERHOF
LIEVEGEM – BLAUWERSSTRAAT 16

WERKEN AANGEVAT

OPENDEUR VRIJDAG 24 SEPTEMBER | 15 - 19 U

ZATERDAG 25 SEPTEMBER | 10 - 16 U

ONTVANGST IN TENT TER PLAATSE: BLAUWERSSTRAAT 16, 9330 LIEVEGEM

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

> Hoogstaande architectuur met oog voor detail
> Op wandelafstand van horeca en winkels 

> Parktuin om te genieten van rust en groen
> Ondergronds parkeren mogelijk > REEDS 45% VERKOCHT

TE KOOP: LICHTRIJKE LEEFAPPARTEMENTEN

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK
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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

De verbouwingen namen evenwel veel tijd in 
beslag, maar dat is inmiddels achter de rug. In 
de week van 12 tot 18 september kon wie dat 
wou kennismaken met de dansschool. Zon-
dag 12 september was er zelfs een opendeur 
met enkele gratis workshops, en wij gingen 
kijken.
‘The Spot’ werd opgericht in 2012 door Lo-
wie Deseyne, Samuel Chan en Bruno De Rou-
ck. De jarenlange vriendschap en collegialiteit 
van het drietal en hun ervaring in de danswe-
reld als danser, choreograaf en lesgever, ligt 
aan de basis van deze samenwerking. Later is 
dan ook gebleken dat dit de ideale fundering 
is om op te bouwen. Vanuit een soort onge-
noegen over de visie en cultuur die er vroeger 
heerste in de meeste traditionele dansscho-
len (en vandaag de dag soms nog), ontstond 
bij hen de behoefte aan een eigen dans-
school. Een plek waar ze hun passie, kennis 
en ervaring met anderen kunnen delen. Wat 
onschuldig is begonnen als enkele dansles-
sen in een kleine zaal, is na enkele jaren uit-
gegroeid tot een heus project met een eigen 
pand, een talrijk docententeam en een duide-

Dansschool The Spot huist nu in Sint-Amandsberg
Dansschool “The Spot” heeft een eigen locatie en huist voortaan in de Striemenbergstraat 
11D in Sint-Amandsberg. De voorbije twee jaar zat de dansschool nog aan Dok Noord in 
Gent, maar de nood werd te groot om niet te zoeken naar een eigen gebouw.

lijke visie. Wij hadden een babbel met pionier 
Louis Deseyne.
“Vertrekkende vanuit hun eigen ervaring als 
leerling en docent, rekening houdend met 
de hedendaagse noden en behoeften van 
leerlingen, hebben we doorheen de jaren 
een community opgebouwd waar een res-
pectvolle, waarderende sfeer heerst en waar 
de ontwikkeling van je persoon en wie je 
bent als danser centraal staat”, begint Louis.
En hij vervolgt: “Met een  uitgebreid lesaan-
bod bestaande uit diverse dansstijlen en een 
kwalitatief en ervaren docententeam, is The 
Spot dan ook een gevestigde waarde in de 
Belgische danswereld. Vanuit het idee om uit 
te bereiden en meer vrijheid te hebben, is 
The Spot in 2018 verhuisd van ‘Planeet Mars’ 
naar Dok Noord, maar de afgelopen 2 jaar 
zijn we intensief op zoek geweest naar een 
nieuwe, maar vooral een eigen locatie. Het 
was een moeizame zoektocht want telkens 
wanneer we dachten iets te hebben gevon-
den, leek het financieel toch niet haalbaar 
te zijn, werd het onder onze neus wegge-
kaapt of kregen we te horen dat daar geen  
dansschool kon gevestigd. En de Coronacrisis 
heeft het allemaal nog moeilijker gemaakt, 
zowel financieel als organisatorisch”, weet 
Louis Deseyne. 
“Maar goeie dingen komen nooit zonder 
slag of stoot en het zijn dan ook deze tegen-
slagen die de drijfveer zijn geweest om te 
blijven doorzetten. En vandaag, bijna 10 jaar 
later, kunnen we met trots zeggen dat we 
een eigen gebouw hebben gekocht en nu al-
le vrijheid hebben om onze droom verder uit 
te bouwen: een tweede thuis creëren voor 
dansers en artiesten waar creativiteit geen 
grenzen kent” benadrukt Louis. 

Missie
‘Move Together, Create Yourself’ omschrijft 
de missie van ‘The Spot’ als dansschool. Een 
danser, of een artiest in het algemeen, kan 
zich pas ten volle ontplooien wanneer die 
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zich goed voelt in zijn creatieve omgeving. 
Wanneer die omgeving gedeeld wordt met 
anderen zijn waarden zoals wederzijds res-
pect, waardering en erkenning voor diver-
siteit cruciaal om je als individu volledig te 
ontwikkelen.
‘Move Together’ staat niet alleen voor het 
fysiek bewegen of dansen maar ook voor 
de mentale beweging. Door onze ideolo-
gie, kennis & ervaring en waarden & nor-
men te delen, inspireren we elkaar. ‘Create 
Yourself’ staat dan weer voor de ruimte en 
vrijheid die je krijgt als individu binnen ‘The 
Spot’. Want welke informatie je ook op-
neemt, hoe veel je ook beïnvloedt en ge-
inspireerd wordt door anderen, je blijft als 
individu nog altijd de eindontwerper van je 
eigen creatie.

Visie
Louis Deseyne tot slot: “Nu we onze eigen lo-
catie hebben kunnen we al onze energie fo-
cussen op het uitbouwen van een unieke en 

creatieve ontmoetingsplaats voor dansers en 
artiesten van alle kunstvormen. Een plaats 
waar mensen kunnen samenkomen om hun 
passie te delen en in dialoog kunnen treden 
met elkaar, en zo bijdragen tot elkaars ont-
wikkeling. De komende jaren willen we dan 
ook verder uitgroeien tot een volwaardige 
en hechte gemeenschap binnen de danswe-
reld waar iedereen zijn passie naar hartelust 
kan uitvoeren. Een dansgemeenschap ge-
dragen door een eenheid waar dansers over 
heel België worden opgeleid in diverse dans-
stijlen. Waar personen worden geïnspireerd 
door elkaar en zich ten volle kunnen ontwik-
kelen als artiest en individu”.

We verwijzen graag naar de website van The 
Spot: www.thespot.be adres: Striemenbergs-
traat 11D in Sint-Amandsberg. Er is keuze uit 
veel verschillende dansstijlen: Afro House, 
Breaking, Dancehall, Funk Styles, Hiphop 
enz. Er is ook een uitgebreide lessenrooster 
voor alle leeftijden. – (D.D.)
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“Na 15 jaar te hebben ge-
werkt als flexibele ont-
haalouder stop ik met 
een beetje pijn in het hart 
met opvang ´t Bareeltje. 
In 2004 ben ik begonnen 
in de Krijtestraat waar 
wij toen een huis huur-
den. Er was een vrien-
din die geen opvang had 
op woensdag, wat doe je 
dan? Een vriendendienst. 
Dit werd al vlug meerde-
re dagen en het vuurtje 
deed al vlug de ronde. Zo 
kwamen er al snel ande-
re ouders aan mijn mouw 
trekken en ben ik op zoek 
gegaan naar een dienst 
om toch maar in regel te 
zijn wat betreft verzeke-
ring voor het kind en mezelf. Zo ben ik bij
I-Mens (vroeger Solidariteit vh Gezin) te-
recht gekomen en dit was een uitsteken-
de beslissing. 
Alles werd geregeld en alle voorwaarden 
werden op tafel gelegd om in orde te zijn. 
Dit was met een bijscholing ook al had 
ik diploma Kinderverzorgster. Al gauw 
moesten we op woensdag een 3-tal ke-
ren over en weer rijden tot alle kindjes en 
eigen 3 kinderen thuis waren. Ondertus-
sen had ik ook Vera kunnen inschakelen 
(na het volgen van de bijscholing) want 
alleen mocht ik maar 8 kinderen hebben 
en met 2 pers. mochten we 14 kinderen 
hebben, wat eigenlijk niet strookte met 
het aantal kinderen dat je soms alleen 
hebt in een school. Affin soite regels wa-
ren regels en moesten nageleefd worden. 
Er kwam onverwachtse controle dus kon-
den we ons niks riskeren. In 2009 hebben 
we Bakkerij `t Bareeltje kunnen kopen 

Caroline neemt afscheid van haar snollebollekes !
Kinderopvang is meer dan actueel in deze tijden. Caroline Sennesael 
werkte 15 jaar als ‘flexibele onthaalhouder’ en gaat het nu wat rustiger 
aan doen. Ze zag de voorbije periode dan ook zowat 100 kinderen in de 
opvang passeren. Ze nodigde zoveel mogelijk van ‘haar kinderen’ uit om 
afscheid te nemen… We laten Caroline zelf aan het woord.

omdat deze stopte. Dit was een goede 
zaak want dan moest ik niet meer over 
en weer rijden en gewoon te voet de kin-
deren s´morgens naar school brengen en 
na de school halen.. Na korte tijd hier te 
zijn geïnstalleerd kwam ook de vraag om 
tijdens de weekends, ´s nachts opvang te 
doen. Aangezien ik geen nee kon zeggen 
heb ik dit een 10-tal jaren gedaan. Stille-
tjes werd dit afgebouwd. Tijdens alle va-
kanties was er ook opvang en konden de 
kinderen warm blijven eten. De laatste 
2 jaar werd dit niet meer mogelijk door 
de vele verschillende menu’s die gewenst 
werden wat niet haalbaar was. Het laat-
ste jaar kwam dit door Corona enz…
De laatste 5 jaar heeft Jean-Pierre mijn 
echtgenoot ook nog veel meegehol-
pen alsook mijn dochter die beiden ook 
de opleiding hebben moeten volgen. Zo 
konden we elkaar eens afwisselen of in-
springen als er iemand van ons ziek was. 
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Bezoek onze toonzaal of vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55

Sierpleister/crepi - steenstrips - isolatie - gevelreiniging - kaleien 

Vanaf 2021 

30 euro/m2

isolatiepremie

De ouders zaten dan niet op het onver-
wachts zonder opvang.
Tussen de schooluren werkte ik ook op 
scholen die vervangingen nodig hadden 
i.v.m. kinderverzorgster. Ik deed ook mid-
dag toezichten op school, ik zat niet stil 
terwijl de kinderen op school waren. 
Nu zal ik ook niet stilzitten hoor. Ik blijf 
nog middagtoezicht doen en als er hulp 
nodig is hier of daar op een school, kan 
ik bijspringen. 
Het vroege opstaan zal ik niet missen. 
Ik ga alles nu wel op een rustiger tempo 
kunnen doen.
Wij willen al enkele jaren verbouwingen 
(vernieuwingen) aan ons huis doen maar 
zolang men opvang doet kan je dit niet 
doen voor de veiligheid van de kinderen 
die niet door de werf mogen lopen. Dit 
was de doorslagevende beslissing om er-
mee op te houden.
Ik verdwijn niet uit de omgeving en zal 
mijn kindjes nog veel zien op school want 
ik zorg na school voor 1 van mijn opvang-
kindjes als nany.
Ik dank dan ook mijn medewerkers, de 
dienst voor de fijne samenwerking als-
ook mijn ouders voor het vertrouwen. Tot 
ziens, Caroline & CO.

Groetjes, Caroline !
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Voordracht:
De vensters open
op het heelal

Door prof. Christoffel Waelkens

Dinsdag 12 oktober 2021 om 14u30

Kring Westveld
Heilig Kruisplein 10,
Sint-Amandsberg.

De fascinatie die van de sterrenhemel uit-
gaat, is sinds mensenheugenis een bron 
geweest van veel verwondering en het 
stellen van fundamentele vragen.  Hoe kij-
ken we vandaag aan tegenover het heelal 
om ons heen, wat weten we, en wat ho-
pen we nog te weten te komen? 

Wir haben es geschafft!
Na 2 jaar geduldig wachten was het dan 
eindelijk zover… Maandag 30 augustus 
2021 stipt om 5u30, met 47 deelnemers 
voor 5 dagen op weg met busreizen Ver-
hoeven naar het Harzgebied (gelegen 
aan de noordkant van midden Duitsland. 
Via Soest en Kassel, bij de meest mannen 
onder ons heel gekend, naar onze eerste 
bestemming, de vroegere mijnstad Claust-
hal Zellerfeld met een bezoek een één van 
de grootste houten kerken van Europa. 
Daarna richting Oberharz naar ons hotel 
in Gosslar, de voormalige keizerstad met 
haar oude binnenstad, met tal van vak-
werkhuizen en monumenten. Vanuit het 
terras van ons hotel hadden we een prach-
tig zicht op de fontein uit 1230, het carillon 

Deze voordracht gaat in op deze vragen, 
met enige nadruk op hetgeen moderne 
technologische ontwikkelingen, waaron-
der de ruimtevaart, hebben bijgebracht.

Gezellig samenzijn met koffie en gebak.

Inkom:
leden GRATIS - niet leden 8 euro 

Info
Via mail: olav.declippel@gmail.com
of telefonisch: 0475-413086 

met figurenspel, en het Rathaus.  De wan-
deling naar het indruwekkende keizerlijk 
paleis was TOP. Verder was er de leuke reis 
met de stoomtrein van de Harzer Schmal-
spurbahnen naar de 1.142 m hoge top van 
de Brocken, tevens de hoogste berg van 
Duitsland (zie groepsfoto hiernaast). Het 
weer was schitterend met prachtig zicht 
over het indrukwekkende Harzgebergte. 
Op donderdag bezochten we de mach-
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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

tige, futuristische Autostadt in 
Wolfsburg. Het terrein van 25 
ha toont de geschiedenis van de 
automobiel en dan vooral van 
het merk Volkswagen. Eventjes 
met ons allen poseren vooraan 
de schitterende Bugatti Veyron 
(kostprijs 3,000.000 euro)….
droom maar lekker verder…... 
Nadien was er het bezoek aan 
het stukje grens in Marienborn 
met de wereldbekende grens-
overgang tussen Oost en West 
Duitsland. Vrijdag, onze laatste 
dag, brachten we nog een be-
zoek aan de Gedenkstätte Mit-
telbau-Dora, soms ook wel het werkkamp 
Mittelbau genoemd waar de gevangenen 
de mijngangen moesten vergroten en ver-
bouwen tot een ondergrondse raketten-
fabriek voor V1 en V2.

Beoordeling: 10 op 10.
We kijken al uit naar de editie van 2022.

Proficiat aan organistor Yvan van Damme 
(voorzitter Vl@s Vlaamse Actieve Senioren 
afdeling Destelbergen), en aan onze gids 
Willem Barremans en onze chauffeur Pa-
trick Wuyts.

Tekst: Olav De Clippel 
Foto’s: Willem Barremans
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

Elke DERDE vrijdag van de maand,
met start op 15 oktober,

organiseren we terug onze succesformule:

‘Dinner & Dance’

Een all-in van 19u00 tot en met 03u00,
een combinatie van lekker eten en dansen.

Ontvangst aan tafel
met Cava en hapjes, nadien buffet

(voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert)

Alle gerechtjes bestaan uit mooie bordjes 
welke de gasten makkelijk kunnen nemen.
Zowel vis, vlees als vegetarisch is voorzien.

 
Onze DJ zorgt ervoor dat we nog niet

direct naar huis moeten!
 

Door de vele aanvragen
voor feesten

zijn we op zoek naar
EXTRA PERSONEEL

 
Heb je zin om te komen werken in een leuke 

werksfeer, dan ben je op het juiste adres!
 

Alle info en reservaties:
De Lage Vuurse

ww.delagevuurse.be
Motorstraat 115 - 9000 Gent

09 251 08 08
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VDK dames klaar voor nieuw seizoen op hoogste niveau

Op 2 oktober gaat de nieuwe competitie van start. Traditioneel 
werd de kern serieus dooreen geschud met vertrekkende en 
komende speelsters. De ploeg ambieert terug een top-drie plaats.  
De wedstrijden vinden plaats in de Edugo Arena in Oostakker

Samenstelling ploeg:
IN: Charlotte Coppin (setter) komt van Michelbeke, Lise De Valkeneer  komt van Char-
leroi,  Marlies Janssens is toptransfer (middenspeelster van de Yellow Tigers komt 
over van Asterix Avo Beveren) Axelle Longeval (libero) komt over van Michelbeke
UIT: Maud Catry (?), Anke Allemeersch stopt, Justine Calleeuw stopt

KERN 2021-2022: Charlotte Copin, Tine De Quick, Lotte De Quick, Charkotte Desmey, 
Lise De Valkeneer, Janne Devos, Laure Flament, Marlies Janssens, Axelle Longeval, Ju-
lie Smeets, Els Vandesteene, Iris Vandewiele.

Eerste vijf competitiewedstrijden:
 02 oktober : 18u30  Tchalou - VDK Gent
 09 oktober : 20u30  VDK Gent - Jaraco LVL Genk
 17 oktober : 17u30  Saturnus Michelbeke - VDK Gent
 23 oktober : 20u30  VDK GENT - Interfreight Brabo Antwerp VT
 07 november : 17u30  VC Oudegem - VDK Gent 

Op 17 november speelt VDK Gent Dames in het kader van de CEV cup om 20u30 thuis 
tegen het Italiaanse Busto Arsizio terugwedstrijd in de buurt van Milaan op 24 no-
vember.

Eddy Vanhecke
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Ondanks de opgedreven inspanningen van 
de eigenaar sindsdien en zijn beslissing om 
de woonwijk te slopen en herop te bou-
wen. Voor actiegroep ‘Bernadette Blijft’ is 
het een duidelijk signaal om verder te ijve-
ren voor de instandhouding van het woon-
patrimonium en voor een plaatselijke re-
novatie ‘blok per blok’.
Eventjes terug in de tijd. Op de drempel 
van de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018 kreeg de woonwijk de volle aandacht 
in een VRT-reportage en in de nationale 
pers. Die bracht o.m. aan het licht dat de 
sociale woningmaatschappij WoninGent 
zeventien panden die ongeschikt waren 
verklaard -  zogenoemde ‘schimmelwonin-
gen’ - toch nog verhuurde. De toenmalige 
Gentse meerderheidspartijen - Open VLD, 
Sp.a (nu Vooruit) en Groen - kregen de vol-
le lading en werden toen volop en terecht, 
mee aan de schandpaal genageld. Zetelen 
in de raad van bestuur heeft niet alleen 
zijn (financiële) voordelen maar ook nog 
altijd zijn (politieke) verantwoordelijk-
heden. Het dossier belandde bij de recht-
bank. In eerste aanleg veroordeelde die 
de eigenaars in januari vorig jaar tot een 
boete van 200.000 euro, waarvan 120.000 
euro met uitstel. Met de verplichting om 

Verhuur van ‘ongeschikte panden’ breekt WoninGent zuur op…
De Gentse rechtbank veroordeelde ook in beroep de sociale 
woonmaatschappij WoninGent voor de verhuur van o.m. zeventien 
‘ongeschikte panden’ in de Sint-Bernadettewijk.

de betrokken onge-
schikte woningen te 
renoveren. WoninGent 
tekende daartegen be-
roep aan en vroeg een 
boete met zo groot mo-
gelijk uitstel. De pleiters 
deden dat vooral om 
pragmatische redenen. 
Ze verwezen naar de 
fusie in 2011 met twee 
andere maatschappijen 
en de abrupte toena-
me van zo’n 2.000 naar 
ruim 9.000 woningen. Met bovenop de al 
jarenlange financiële dualiteit tussen da-
lende huurinkomsten en stijgende onder-
houdskosten. In een nieuw arrest bevestig-
de het Gentse hof van beroep de vroeger 
genomen beslissing. Het geeft de modale 
burger een hoopvol gevoel dat ook voor 
overheidsinstanties en aanverwante straf-
feloosheid niet kan. Ondanks de groei-
ende ongelijkheid en onrechtvaardigheid 
die hij in de eigen leefomgeving alsmaar 
meer ervaart. De woonmaatschappij moet 
ook de betrokken panden herstellen of af-
breken en heropbouwen. Voorzitter Marc 
Heughebaert van WoninGent erkende al 
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Actiegroep reageert op vonnis
“Niemand wordt gelukkig wanneer een sociale 
huisvestingsmaatschappij wordt veroordeeld door 
de correctionele rechtbank. We hopen dat deze 
(zoveelste) kaakslag voor het sociaal wonen de politiek 
nog meer doet beseffen dat het hoog tijd is voor een 
beter woonbeleid” schrijft Actiegroep Bernadette Blijft.

Dat het tot protest, publieke verontwaardiging over de toe-
stand waarin sociale huurders leven en zelfs een rechtszaak 
rond de Sint-Bernadettewijk is gekomen, wijten de klagers 
aan de vaststelling dat er niet structureel naar de bewoners 
wordt geluisterd. Een huis wordt niet van de ene op de an-
dere dag onbewoonbaar. Ze lezen dat WoninGent per jaar 
24 miljoen euro uitgeeft aan onderhoud van het patrimoni-
um. Dat is 2.500 euro per woning(!). Het maakt volgens hen 
duidelijk dat de woonmaatschappij de problemen in haar 
wijken, straten en huizen niet kent. Ze blijven WoninGent en 
de stad Gent oproepen om samen een toekomstplan voor de 
wijk uit te stippelen. Samenwerking is de beste weg vooruit. 
Het is erg belangrijk dat vooraf goed wordt nagedacht over 
de vier huizen die in expliciete opdracht van de rechtbank 
ofwel gerenoveerd, ofwel heropgebouwd moeten worden. 
“Wordt het nog maar eens weggesmeten gemeenschaps-
geld op de kap van de sociale huurder of luidt dit het begin 
van een nieuwe wijk voor de buurtbewoners in?  We gaan 
toch niet bouwen om daarna te slopen? Staat het retorisch 
in de perstekst…

Eric VAN LAECKE

vroeger de gemaakte 
fouten maar benadrukt 
dat de maatschappij er 
sindsdien alles aan doet 
om de aanpak ten goede 
te keren. Er zijn geen on-
geschikt verklaarde wo-
ningen meer, problemen 
worden zo snel mogelijk 
weggewerkt en, indien 
nodig, wordt werk ge-
maakt van vervangende 
huisvesting. Dat Wonin-
Gent intussen besliste 
om de - ooit zo geroem-
de - sociale woonwijk, te 
slopen en stedebouw-
kundig vernieuwend 
herop te bouwen is nog 
lang niet verteerd. Actie-
groep Bernadette Blijft 
en bewoners blijven 
ijveren voor de instand-
houding van het patri-
monium en een plaatse-
lijke renovatie ‘blok per 
blok’. Hiernaast leest u 
een reactie…

Eric VAN LAECKE
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Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Een greep uit ons tweedehandsaanbod

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

8.990 euro
42.765 km
07/2015
Diesel
51 kW (69 PK)
Manueel

13.990 euro
10 km
10/2020
Benzine
51 kW (69 PK)
Manueel

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

19.990 euro
23.858 km
10/2019
Benzine
110 kW (150 PK)
Manueel

33.990 euro
10 km

Benzine
132 kW (179 PK)
Automatisch

Fiat Spider 1.4 Multiair Lusso - sensoren/camera

Fiat 500 1.2 Lounge - Panoramisch dak - parkassist

Fiat Panda 1.0i MHEV Cross 5 pl - demo

Fiat 500 1.0i MHEV Lounge - Pano dak - Parkassist

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Diamond Edition

Hyundai Tucson 1.6 T-GDi HEV Full Hybride 

www.garagemartens.be

7.490 euro
44.950 km
10/2016
Benzine 
52 kW (71 PK)
Manueel

Mitsubishi Space Star 1.01i - EURO6 - AIRCO

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

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

Mitsubishi Space Star 1.2 cleartec invite, Euro6

19.500 euro
10 km

Benzine
88 kW (120 PK)
Manueel

Hyundai i30 - 1.0 T-GDi MHEV Sky

NEW

NEW

NEW
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De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be

Het betreft een consultatiebureau voor 
raadplegingen met lokaal in de Door-
nakkerstraat 54 in Sint-Amandsberg. En 
op zaterdag 16 oktober mag dat wel 
eens gevierd worden in het ruime lo-
kaal want de werking bestaat inmiddels 
een eeuw.
Van bestuursleden Lucette De Cock en 
Francine Van Eenaeme kregen we tekst 
en uitleg over het onstaan en de wer-
king, want een eeuwfeest daaraan kan 
men niet zomaar voorbijgaan. Er zal dus 
een groot feest zijn in het consulatiebu-
reau, maar wel beperkt tot de betrok-
kenen.

Eeuwfeest Wiegwijs: 100 jaar wegen en meten
Moeders met kleine kindjes, vaak borelingen dus, kennen de werking wel 
van wat in de volksmond “Kind en Gezin” of ook wel het “Nationaal Werk 
voor Kinderwelzijn” noemde. Honderd jaar geleden, op 10 juni 1921 om 
precies te zijn, startte in de wijk Heilig Hart in Sint-Amandsberg officieel 
het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, dat inmiddels beter gekend is met 
de naam “Wiegwijs”.

Uit de geschiedenis leren we dat precies 
honderd jaar geleden de eerste raadple-
gingen gestart zijn dank zij enkele vrou-
wen uit de burgerij en de lokale KAV. 
“Zowel stoornissen in de voeding als een 
gebrek aan vaccinaties tegen kinder-
ziekten waren ervoor verantwoordelijk 
dat veel zuigelingen en jonge kinderen 
het nauwelijks overleefden in die peri-
ode. De kindersterfte lag dan ook zeer 
hoog door de Eerste Wereldoorlog en 
het gebrek aan gepaste voeding. Er ont-
stonden spontaan  groepjes  dames uit 
de burgerij die aan het lot van de kin-
deren iets wilden doen. Ze startten op 

10 juni 1921 in een klein 
lokaaltje, en een jaar later 
nam de KAV het officieel 
over. Zo werden de eerste 
raadplegingen geboren… 
vooral rond voeding, het 
gewicht van de baby’s en 
de verzorging. Men sprak 
toen van het kinderheil of 
de weging”, vernamen we 
van hen. 
In die beginperiode start 
op het H.Hart officieel het 
Nationaal Werk voor Kin-
derwelzijn. Van de eer-
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ste pioniers herinneren we ons nog de 
namen van de dames De Groote, Sor-
geloose en later Standaert, Desmet, 
Clauwaert, en Van Hoorde. Dat waren 
de pioniers die als vrijwilligers de raad-
pleging daadwerkelijk ondersteunden. 
In de loop van de jaren evolueerden de 
raadplegingen. De kindersterfte daalde, 
het gratis toedienen van vaccins voor-
kwam vele ziekten en de preventieve 
begeleiding werd veel ruimer. Kind en 
Gezin stelde een strategisch plan “pre-
ventieve kinderzorg” op en startte een 
v.z.w. Kind en Preventie: een groep vrij-
willigers die zorgde dat de  consultatie-
bureaus een brug vormen tussen arts, 
verpleegkundigen en jonge gezinnen. 
Na een nieuwe reorganisatie en een 
inkanteling in de C.M. veranderde de 
naam uiteindelijk in WIEGWIJS. Wieg 
voor het wiegje van de baby en Wijs 
voor verwijzing naar de ouders.

Op het H. Hart in Sint-Amandsberg 
startte men in de lokalen van de Visita-
tieschool op de Krekelberg. Daarna ver-
huisden men naar lokalen aangeboden 
door de kerkfabriek... naast de parochie-
kring. Jarenlang leidde Mevr. Palster-
man alles in goede banen. Ze werd later 
opgevolgd door Jeanine Claeys die sa-
men met Mich Audenaert, de regiover-
antwoordelijke, op zoek ging naar een 
nieuwe locatie. Door hun inzet  kon 
men later verhuizen naar de gebouwen 
in de Doornakkerstraat 54 waar men nu  
nog altijd de consultatie weet te onder-
steunen. 
Op dit ogenblik draait Wiegwijs op een 
groep van 22 vrijwilligers, en die zetten 
zich in om de wekelijkse consultaties te 
verzorgen, samen met drie verpleeg-
kundigen en met extra  ondersteuning 
van mevrouw Solange Genbrugge, een 
educatief medewerkster. – (D.D.)
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Positief gedacht! 
Wat we weten is slechts een druppel in een oceaan

van wat we niet weten (Isaac Newton)

info@zinloosgeweld.net

PETER  
ADRIAENSSENS  

Neos  
Gent-Oostrand 
presenteert 

LOCATIE:  
Hotel De Lourdes  
Onze-Lieve-Vrouwdreef 6  

9041 Oostakker 

DO 21 okt 2021 
14.30 uur 

Iedereen is welkom.  
Deelnameprijs: € 12 

Uiterste datum van inschrijven:  
11 Oktober 2021  

Inschrijving: BE89 9730 0664 9685   
Info: www.neosvzw.be/gentoostrand  

"HOE PAK JE PUBERS AAN?"  
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Antwerpsesteenweg 253B
9040 Sint-Amandsberg 
BIV erkend makelaar: 508.846 
GSM: 0494/48.69.70 
Email: info@sofimmo.be

 Volg ons op 
 facebook en instagram 
 voor de laatste 
 vastgoedupdates!

 Uw vastgoed in goede handen!

(Ver)kopen of (ver)huren ?

TE KOOP
EVERGEM: Reibroekstraat 125b
Instapklare gezinswoning met ruime 
woonkamer, keuken, wasplaats, 
inkomhal met bureau/slaapkamer en 
toilet. Verdieping met drie slaapkamers, 
twee badkamers, apart toilet. 
Zuidgerichte tuwin. Aparte garage. 
Bouwjaar 2007, elektriciteit conform - 
vrij op: te bespreken – opp.: 349 m² - EPC 
175 kWh/m² - Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Gvv – 
Richtprijs: 385.000 euro

TE KOOP
WETTEREN: Cooppallaan 122
Instapklare alleenstaande woning met 
garage, woonkamer met eetplaats en 
keuken, twee slaapkamers, wasplaats, 
toilet, badkamer. Verdieping werd ingericht 
als studio met badkamer, keuken en 
slaapkamer. Veel mogelijkheden! Zonnige 
tuin met carport en tuinhuis. Elektriciteit 
conform, leidingen reeds vernieuwd. Vrij bij 
akte – opp.: 500 m² - EPC: 287 kWh/m² - Vg/
Wg/Gvkr/Gdv/Gvv - Vraagprijs: 349.000 euro

TE HUUR
SINT-AMANDSBERG: Filip de 
Pillecijnstraat 2
Ruime woning in rustige, 
kindvriendelijke straat. Indeling: 
inkomhal, ruime woonkamer met 
gaskachel, keuken, toilet, badkamer 
met ligbad en aansluiting wasmachine, 
zonnige koer/tuin, drie ruime 
slaapkamers, zolderberging. Opp.: 156 
m² - Vrij vanaf: 01/10/21 - EPC 295 kWh/
m² - Huurprijs: 840 euro/maand

ONS PROGRAMMA 2021-2022

PETER  
ADRIAENSSENS  

Neos  
Gent-Oostrand 
presenteert 

LOCATIE:  
Hotel De Lourdes  
Onze-Lieve-Vrouwdreef 6  

9041 Oostakker 

DO 21 okt 2021 
14.30 uur 

Iedereen is welkom.  
Deelnameprijs: € 12 

Uiterste datum van inschrijven:  
11 Oktober 2021  

Inschrijving: BE89 9730 0664 9685   
Info: www.neosvzw.be/gentoostrand  

"HOE PAK JE PUBERS AAN?"  

Donderdag 21 oktober 2021 om 14u30
Hotel de Lourdes, O.-L.-Vrouwstraat,
Oostakker 
Voordracht “Hoe pak je Pubers aan?”
Spreker Prof. Dr. Peter Adriaenssens

Donderdag 18 november 2021 om 14u30
Hotel de Lourdes, O.-L.-Vrouwstraat,
Oostakker
Voordracht “De bewegingswetten van 
de Wetstraat”
Spreker Prof. Dr. Carl Devos

Donderdag 16 december 2021 om 12u00
Hotel de Lourdes, O.-L.-Vrouwstraat,
Oostakker  
Eindejaar diner 

Donderdag 13 januari 2022 om 15u00
Hotel de Lourdes, O.-L.-Vrouwstraat,
Oostakker 
Nieuwjaarsreceptie 
+ muzikale omlijsting met Luc Around 

Donderdag 17 februari 2022om 14u30
Hotel de Lourdes, O.-L.-Vrouwstraat,
Oostakker 
Voordracht ‘’Iedereen allergisch” 
Spreker Prof. Dr. Philippe Gevaert 

Zaterdag 5 maart 2022 om 20u00,
Sportpaleis Antwerpen
Andrea Bocelli 

Donderdag 10 maart 2022om 14u30
Hotel de Lourdes, O.-L.-Vrouwstraat,
Oostakker 
Voordracht “Vlaamse Dialecten”
Spreker Prof.Dr. Magda Devos 

Inlichtingen :
www.neosvzw.be/gentoostrand 
Voordrachten in HDL: 12euro
      (voordracht, koffie + gebak).
Lidgeld 33 euro/p.p./jaar



62  Wegwijs Noord - Oktober 2021

bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104

9041 Gent

Tel. 09/238 30 05

schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen

Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)

In 2019 lokt het festival nog meer dan 
50.000 bezoekers over de drie dagen. Nu 
waren het er alles samen nog geen 20.000, 
maar gezien de omstandigheden was men 
toch tevreden met de opkomst. En het was 
een stuk gezelliger. Minder drummen, een 
veiliger gevoel. De organisatie kreeg terug 
de nodige steun van Stad Gent.

Wijzelf kwamen de sfeer opsnuiven op 
zondag. Het binnenkomen was zeer goed 
georganiseerd, met covid-safe ticket, be-
zoekers kregen een armbandje met een 
code, waarop ze consumpties konden 
opladen, wat organisatorisch zeker een 
pluspunt was, in vergelijking met vroeger: 
bonnetjes en cash geld. Dat wordt stilaan 
verleden tijd.

Alle optredens beschrijven kunnen we ook 
niet doen. De ene groep al beter dan de an-
dere, maar smaken verschillen natuurlijk. 
Wim Claeys was er aanwezig om de jonge 
meute (kinderen tussen 5 en 12 jaar) zich 
muzikaal te entertainen. Zeker geslaagd, 
er waren op deze zondag-familiedag ook 
heel veel complete gezinnen aanwezig. 
Een DJ-act op aparte weide, voor elk wat 
wils. Al zagen we ook mensen met baby’s 
van slechts enkele weken oud, persoonlijk 
vind ik dit niet kunnen, maar het zal wel 
aan mezelf liggen. We worden oud…

Bediening aan eet- en drankkramen ver-
liepen vrij vlot, mede dankzij het ‘arm-
bandjes-systeem’.

Copacobana: minder volk, meer genieten
De organisatoren van Copacobana blikken terug op een – al bij al – 
geslaagde editie 2021. Corona stak vorig jaar een stokje in de wielen, maar 
nu kon het festival toch doorgaan in het weekend van 10 tot 12 september.
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OP NAAR 2022

Wat de editie 2022 zal brengen is nog 
koffiedik kijken.  Laat ons in elk geval al 
hopen dat het corona-beestje zich koest 
houdt. Wordt het terug juni (zoals vroe-
ger) of september?  In het voorjaar 2022 
zal er meer duidelijkheid zijn. – J.C.

MINPUNTJE

Jammer genoeg moesten we toch vast-
stellen dat héél véél bezoekers van het 

festival geen ge-
bruik maakte van 
de massaal aange-
brachte fietsstal-
lingen. Nochtans 
duidelijk op grote 
borden aange-
duid, op verschil-
lende plaatsen 
aan de ingang van 
het terrein. Een 
minpunt toch, 
zeker als je weet 

dat de organisatie én de Stad Gent fiets-
rekken plaatste, op nog geen 200 me-
ter van het festival. Slechts 

300 of 400 ervan 
werden gebruikt, 
terwijl er honder-
den fietsen tegen 
omheiningen en 
gevels in de buurt 
gestald (of gesme-
ten) waren, soms 
rijen dik, of op het 
voetpad, wat dan weer hin-
der betekende voor de vele 
voetgangers.  Betere controle 
hierop zou zeker welkom zijn.
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OPEN HUIS AZALEA
Waar 55+ thuis zijn Eerstkomende activiteiten: 
 
vr   1 / 10  14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
 
zo  3 / 10 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma  4 / 10 14u - 18u Super Bingo 
di   5 / 10 14u - 18u nazicht fietsen en biljarten 
wo  6 / 10 14u - 18u kaarten & spellen 
do   7 / 10 14u - 18u tekenen & schilderen 
vr   8 / 10 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
 
zo  10 / 10 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma  11 / 10 14u - 18u Kwis met Tony 
di  12 / 10 14u - 18u biljarten 2 Carambols 
wo  13 / 10 14u - 18u kaarten & spellen 
do 14 / 10 14u - 18u tekenen en schilderen 
vr 15 / 10 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
 
zo  17 / 10 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma  18 / 10 14u - 18u Bingo 
di 19 / 10 14u - 18u nazicht fietsen en biljarten 
wo 20 / 10 14u - 18u kaarten & spellen 
do 21 / 10 14u - 18u tekenen en schilderen 
vr 22 / 10 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
 
zo 24 / 10 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 25 / 10 14u - 18u Volksspelen 
di 26 / 10 14u - 18u biljarten 2 Carambols 
wo  27 / 10  14u - 18u kaarten & spellen 
do 28 / 10 14u - 18u tekenen en schilderen 
vr 29 / 10 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
 
zo 30 / 10 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 31 / 10 14u - 18u Super Bingo 
di  1 / 11 gesloten 
wo  2 / 11 14u - 18u kaarten & spellen 
do  3 / 11 14u - 18u tekenen en schilderen 
vr  4 / 11 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony

Het OH Azalea team,
voorzitter Claudine MARTOU, gsm 0477 79 37 30
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Een dag waar ’s middags en ’s avonds, 
in totaal meer dan 1000 mensen wor-
den ontvangen. De school biedt u sa-
men met het oudercomité en tientallen 
vrijwilligers heerlijke Zeeuwse mosse-
len aan, à volonté. Ondertussen kan ie-
dereen zijn of haar kans wagen tijdens 
een tombola.  Genieten van een aperi-
tiefje of dessertje  kan u in de gezelli-
ge bodega.
Volwassenen betalen voor mosselen 
met brood of frieten 22 euro, kinderen 
-12 jaar 15 euro. Wie geen mosselen 
lust, kan voor 18 euro kiezen voor vol-
au-vent of balletjes in tomatensaus.  
Beide gerechten geserveerd met friet-
jes en appelmoes.  Voor kinderen tot 8 
jaar betaalt u 10 euro voor een gelijk-
aardig kindergerecht.
De jaarlijkse mosselsouper van SJC Ou-
de Bareel is meer dan een gewoon 
eetfestijn. Niet alleen ouders en de kin-

Mosselsouper Oude Bareel
Op zaterdag 16/10/2021 vindt de 44ste jaarlijkse Mosselsouper plaats 
van de basisschool St-Janscollege Oude Bareel uit Sint Amandsberg.  
Na een jaartje afwezigheid organiseren we deze terug !

deren van SJC Oude Bareel maar ook 
vele parochianen en buurtbewoners 
want dit is een eetfestijn voor de gan-
se wijk.  Een traditie op “Oude Bareel” 
die gesmaakt wordt door de bezoekers 
van de Mosselsouper en haar vrijwilli-
gers !
Inschrijven kan via bestuur@ouderco-
mite-oudebareel.be 
 
Zaal “De Kring” (Oude bareel)
Antwerpsesteenweg 986,
9040 Sint-Amandsberg.

Er wordt ’s middags opgediend tus-
sen 11.30u en 14.00u en ’s avonds van 
17.30 tot 21.00.

Toegang met het covid safe ticket is ge-
wenst, mondmasker ten allen tijde bij-
houden. 
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Fermenteren op woensdag 13 
oktober of 3 november 2021.
Van groente tot spread op 17 
november 2021.

Locatie: Villa Anamma, Gustaaf Carels-
hof 35 – 9040 St.-Amandsberg

Wij fermenteren het seizoen. Doe je 
mee? met Kathleen Lips.
 

Groentefermentatie be-
leeft de laatste jaren 
een heuse revival. Deze 
oude bewaarmethode 
heeft immers heel wat 
in petto. Niet alleen is 
het een van de meest 
ecologische manieren 
om groenten te bewa-
ren. Fermentatie, zorgt 
ook voor een unieke 
smaak. Chefs maken er 
deze dagen dan ook 
gretig gebruik van.
Tijdens deze workshop 
krijg je de kneepjes van 
groentefermentatie he-
lemaal onder de knie. 
En uiteraard houden 
we daarbij rekening 

met de seizoenen. Je ontdekt hoe fer-
menteren in elk seizoen weer anders is 
en dus smaakt. Om het nog boeiender 
te maken, improviseren we à volonté. 
Door groenten en smaakmakers te com-
bineren, creëren we onze eigen unieke 
fermenten en nemen we die nadien ook 
mee naar huis. En alsof dat nog niet vol-
staat, krijg je ook nog eens tal van tips 
om je fermenten te verwerken tot heer-
lijke gerechten.

Workshops: 

Workshop van groente tot 
spread met Kathleen Lips
Zin in iets anders op 
je brood dan kaas of 
salami? Tijdens deze 
workshop leer je zelf 
gezond broodbe-
leg maken op basis 
van seizoengroen-
ten. Ook restjes zijn 
welkom. Zo hoef 
je nooit meer eten 
weg te gooien en ga 
je voedselverspilling 
tegen. Samen met 
de lesgeefster maak 
je een paar heerlij-
ke spreads klaar en 
uiteraard worden 
die nadien ook ge-
proefd. Naast 
de recepten krijg 
je een handig stap-
penplan waarmee je 
thuis in een wip  je 
eigen spreads bij el-
kaar tovert.

Eén workshop kost 
25 euro. Velt leden krijgen een korting 
van 8 euro. Schrijf je in voor beide work-
shops: fermenteren en ‘van groente tot 
spread’, dan kan je kiezen voor een kor-
ting van 16 euro ofwel voor het boek: 
‘groenten fermenteren’ of ‘lekker ge-
smeerd’ (kostprijs 20 euro/boek voor le-
den en 25 euro voor niet leden/winkel-
prijs). 
(Indien geen lid, kan men via de Velt 
website lid worden voor 35 euro/jaar)
Inschrijven via de website van Villa 
Anamma. (Lukt dit niet, stuur een be-
richt naar nieuws.damvallei@velt.nu en 
dan bezorgen wij jou de rechtstreekse 
link).

Deze workshops kwamen tot stand in 
samenwerking met Villa Anamma
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Herstellen en bekleden van dakgoten

Plaatsen van dakvensters

Alle zink- en koperwerken

Plaatsen van isolatie

Renovatie van schoorstenen

Renovatie van hellende en platte daken

DAKWERKEN
Dringende herstellingen

Joepie,
we mogen 
weer 
dansen !

Zin om je benen
weer te strekken 
en een fijne
ontspannende
hobby te beleven ? 
 
Kom dansen in
Polariteit.

Bekijk onze website
www.polariteit.be
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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

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
en de Stad gingen in maart starten met de 
herinrichting van de Antwerpsesteenweg 
(N70), ter hoogte van de op- en afritten (R4). 
De omgeving moet er (fiets)veiliger worden 
met o.m. bredere fietspaden, overzichtelij-
kere kruispunten, veiligere fietsoversteek-
plaatsen en een conflictvrije verkeersrege-
ling voor alle weggebruikers. De omgeving 
staat er al ettelijke jaren bekend als een 
gitzwart punt op de lijst van het Vlaams 
wegenaanbod. En kreeg - na een dodelijk 
ongeval - als blijvende herinnering in de 
volksmond ‘Nikita-kruispunt’ opgespeld. In 
een eerste fase zouden de nutsbedrijven er 
in maart aan de slag gaan. De start van de 
eigenlijke wegen- en rioleringswerken was 
gepland vanaf augustus. Die zullen sowieso 
twee jaar duren. Intussen was al bekend 
dat die werken werden opgeschoven naar 
maart 2022. Met hoopvolle afwerking en 
heropening in het voorjaar van 2024. Bed-
den- en matrassenwinkel Sleeplife, het vroe-
gere Sleepy, ging te elfder ure in beroep 
tegen de aanvraagvergunning. Uit extra be-
zorgdheid om de al precaire verkeersafwik-
keling in de omgeving niet te verhogen. En 
al zeker niet om de bestaande situatie er ge-

Aanpassing kruispunt Antwerpsesteenweg kan doorgaan
De herinrichtingswerken op de Antwerpsesteenweg - aan kruispunt 
Orchideestraat en verderop richting Lochristi - kunnen gepland doorgaan. 
Handelszaak Sleeplife Gent-Oost-De Zwaan nv en het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) bereikten daarover een regeling. Het beroep tegen 
de vergunning omwille van een ‘optimalere verkeersveiligheid’ is dus 
achterhaald. Tot tevredenheid van alle partijen.

vaarlijker op te maken. De plannenmakers 
wilden immers voor het grootste gedeelte 
van de bestaande oprit (10 meter) een haag 
aanplanten. Wie de situatie ter plaatse kent, 
weet dat het af- en aanrijden van klanten-
voertuigen en bedieningscamionetten nu 
al best alle maneuvreerruimte kan gebrui-
ken. Maar dialoog kan wonderen doen. De 
hoop op een snelle, gepaste en vooral vei-
lige oplossing is in de maak. Daartoe werkte 
het bedrijf en het overheidsagentschap een 
constructieve regeling uit. De aanplanting 
van een groene haag voor de huidige oprit 
wordt deels behouden. Anderzijds zal het 
grootste deel van de zijberm worden ver-
hard. Waardoor veilig op- en afrijden weer 
mogelijk wordt. En daar was het zaakvoer-
der Koen Van Imschoot vooral om te doen.  
Eind goed, al goed?
P.S. Bij het afsluiten van Attentie liep op 
maandag 6 september een persbericht 
(AWV) binnen dat de voorbereidende werk-
zaamheden vanaf die dag gingen starten. 
Het gaat om de vernieuwing van de leidin-
gen voor gas, water, elektriciteit en telecom-
municatie. De werken - met verkeershinder 
- zullen tot eind 2021 duren.

Eric VAN LAECKE    
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OOSTAKKERDORP 15, 9041 OOSTAKKER I T 09 251 28 38
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OPEN: DI-VR 9-12:30U & 14-18U 
ZA 10-12:30U & 14-17U I ZO & MA GESLOTEN
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Ambiance op uw Feest ? Bel Jan
van het ‘Arlejan’ dansorgel

of de ‘Oranje Verbeeck’ draaiorgel
0475-530 806

of jan@kinderspektakel.be

Ook verhuur van klank en licht

Groenstraat 76 – 9041 Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Voor dag van de klant
(zaterdag 2 oktober)
krijgt elke klant een

kleine attentie
en bij aankoop van 100 euro

gratis pop up wasmand*
(*zolang de voorraad strekt )

Vaccinaties in Wachtebeke 
en Wetteren stoppen
begin oktober

In principe worden op 2 oktober 
de laatste vaccinaties gezet voor de 
mensen die op 11 september nog 
een Pfizer of Johnson-vaccin kre-
gen. Bedoeling is de vaccinatiecen-
tra af te bouwen.

Er zouden wel nog derde prikken 
gegeven worden voor sommige 
personen die tot een risicogroep 
behoren. Maar meer dan waar-
schijnlijk zal dat niet meer in de 
sporthal gebeuren. Volgens recen-
te cijfers (eind augustus) was in de 
regio 95,27% van de 65-plussers 
gevaccineerd. 90,33% voor de leef-
tijd vanaf 18 jaar. 

Mensen die nog geen vaccin kre-
gen of wilden, hebben meer dan 
kansen genoeg gekregen. Uit de 
recente cijfers van de opnames in 
ziekenhuizen blijkt nu toch dat het 
overwegend niet-gevaccineerden 
zijn die besmet geraken.  – (D.D.)
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

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

  Katvriendelijke dierenartsen
  Vachtvriendelijke trimmers
  Gespecialiseerde gedragstherapeuten
  Voeding met advies

Jouw katvriendelijke 
dierenarts in Lochristi

Ontdek in oktober wat WelloPet 
kan doen voor jouw kat:

Maak kans op een prijzenpot 
van meer dan € 1000 aan 

producten en diensten voor je kat
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Adv. WelloPet Wegwijs 160x240mm. KAT Mega Give Away.indd   1 2/09/2021   17:50
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Maak je dromen waar tijdens de

 Sleeplife®
Opendeurdagen

van 24/09 t.e.m. 09/10

Geniet van uitzonderlijke 
acties en kortingen

Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 - T. 09 355 98 01
Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

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

sleeplife.be

Open op zondag 3/10 van 14u tot 18u

wegwijsNoord16x24-opendeurSept21.indd   1 3/09/2021   21:38


