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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 november en 3 december. Teksten moeten binnen zijn 13 november. 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.

NOVEMBER 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

AXEL
LENAERTS
makelaars

TE KOOP IN DESTELBERGEN:

Villa op prachtig perceel
Ruime op te frissen woning met zuid-gerichte tuin. De woning bevindt zich op een perceel van

2650 m² en beschikt onder andere over 4 slaapkamers, een badkamer, bureel en garage.
Er werden recent nog zonnepanelen geïnstalleerd en de elektrische installatie is conform.

EPC: 239 kWh/m²  - Richtprijs: 545.000 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.

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.
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Lees in deze editie o.a.:
4 Leo Baekeland fototentoonstelling

8 De Balsemblomme:  ‘Rare Mensen’

14 Urbanus stelt zijn boek voor

18 Nieuwe opstapplaatsen aan Dampoort

24 STAR organiseert Sinterklaas tombola

28 ‘Kleppe Toe’ bij VreeWijs Theater

36 Voorstelling Wijkmobiliteitsplan

38 Geen échte knip aan Gentbruggebrug

45 Nieuwe speelplaats op Edugo Lourdes

50 Vijfde editie Lichtfestival

52 Vijfde wielerkoers Gino Primo

54 Tunnel Dampoort: niet voor 2032

58 ‘Amando’ zet deuren open

60 Leegstandregister Sint-Amandsberg

63 Bernadette wijk wuifde zichzelf uit

70 Bedreiging ‘moderne beeldenstormers’

72 Verkavelingsplan Oude Bareel

 Verenigingsnieuws:  verspreid in dit nummer

 Veel leesplezier - J.C.
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Belevingswinkel  

DE KORF 
Frans Gevaertstraat 2 - 9040 Sint - Amandsberg 

 
 

In de winkel vind je een  

wisselend aanbod  
in functie van de seizoenen en feestdagen. 

 

Een  gezellige chaos is eigen aan de zaak! 
 
 

Doorheen de tijd hebben wij ons gespecialiseerd in: 

GENTSE STREEKPRODUCTEN,  
Lokale wijnen en bieren, 
Onze huisgin VITA AMANDI en andere Gentse gins, 

& verzorgde  ONTBIJT- & GESCHENKMANDEN 
 
Verder bieden wij een ruime keuze  aan  

kalligrafische wenskaarten  

geschenken van STRATIER en ander leuks 
 
 

Kom, ontdek en  
maak anderen en jezelf gelukkig  

met uw keuze 
  

 

Open van woensdag tot vrijdag van 13u30 tot 19 uur 
zaterdag van 10 tot 12u30 en van 13u30 tot 18 uur 

Gesloten op zondag - maandag en dinsdag 
 
 

Tal van voorbeelden en meer info vind je op :  

www.dekorf.be  
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GRATIS ZOEKERTJES
Gratis voor particulieren. Maximum 30 woorden en 1 foto. Stuur tekst (ev. foto) naar info@dewegwijs.
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.
Graag ook uw GEMEENTE vermelden aub.

Vanaf 14 november 2021 kan het gro-
te publiek terecht in de begijnhofkerk te 
Sint-Amandsberg om de fotoreeksen van 
de 23 geselecteerde laureaten te bekij-
ken. Als gast treedt dit jaar de Gentse fo-
tograaf Tim Tronckoe aan, die ook geen 
onbekende is in de internationale muziek-
scène door bekende muzikanten in barok-
ke kostuums te tooien voor hun fotosessie.

Tim Tronckoe staat aan de top van de fo-
tografie in al haar vormen. Hij heeft een 
groot aantal internationale klanten die al 
vele jaren hun vertrouwen stellen in zijn 
creatieve visie. Met een enorme passie 
voor kunst, mode, muziek en schoonheid 
is Tim in staat geweest om dit alles te im-
plementeren in zijn beeldmateriaal, waar-
door er elke keer weer een nieuwe look 
ontstaat. 

Leo Baekeland Fototentoonstelling 2021
Nu de versoepelingen rond corona een feit zijn neemt de Oost-Vlaamse 
Unie voor Fotografie de draad weer op en wordt de Leo Baekeland 
Fototentoonstelling na een jaar onderbreking opnieuw ingericht. 

Geen foto is ooit hetzelfde. Elke opdracht, 
of het nu persoonlijk is of in opdracht, is 
een andere uitdaging voor hem. Probe-
ren om het beeld van de persoon voor de 
camera naar een nieuw niveau te tillen, is 
wat Tim’s werk zo bijzonder maakt.

Tim Tronckoe
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TE KOOP
Autostoeltje, 1-2-3, Dreambaby.
Zo goed als nieuw. VP 80 euro.
Info 0497 78 91 97 of 09 251 09 18

TE KOOP
Italiaanse, kerami-
sche terrastegels, 
nieuw, ong. 20m2, 
100 x 20 cm, 200 
euro. Afhalen om-
geving Carrefour. 
Info: 09 229 22 24

TE KOOP
Wegens overlijden. Inboedel woning.
Kijkdagen:  30-31 oktober, 14 tot 18 uur, 
op afspraak: tel. 0488 16 91 56

GRATIS AF TE HALEN
Fietsrek, voor  autodak: waarde: 268 euro. 
Roestvrij, voor 4 fietsen. Bel ‘s avonds:
0498 76 32 05. Regio  Sint- Amandsberg. 
Bel snel, want weg is weg !
DRINGEND wegens plaatsgebrek.

TE KOOP
Huis met tuintje (Oostakker, Oude Hol-
straat 16). Living, keuken, bijkeuken,
badkamer, 3 slaapkamers en zolder.
Voor afspraak:
0478 58 83 35

TE KOOP
Velgen + banden 18’ – 
BMW X1 (2018).
Zeer goede staat.
Nieuw: 2400 euro.
Vraagprijs: 800 euro.
Info: 0473 99 60 99



Wegwijs Noord - November 2021   5

2013 was een groot keerpunt in Tim’s car-
rière. In dit jaar werd hij gevraagd om 
de nieuwe promotiefoto’s van de laatste 
Slayer line-up te schieten. Tim werd gese-
lecteerd uit een grote groep Europese fo-
tografen om de klus te klaren. Op de dag 
van de shoot had hij vijftien minuten om 
de klus te klaren. De beelden worden tot 
op de dag van vandaag gebruikt. Met het 
opzetten van zijn portfolio 
in verschillende richtingen, 
heeft Tim beeldmateriaal 
gemaakt voor artiesten als 
Ghost, Within Temptation, 
Twisted Sister, Epica, Evanes-
cence en nog veel meer.

In 2019 kreeg Tim de op-
dracht van Nightwish om 
de foto’s te maken voor de 
band’s laatste release Hu-
man Nature. Ze waren de 
eerste band ooit die binnen 
mocht in het Natural History 

Museum van Londen om een foto-
shoot te doen. Tim’s eerste foto-
boek, Portraits, kwam uit in 2019 
en toonde het resultaat van drie 
jaar stiekem beelden schieten. In 
deze beelden fotografeerde Tim 
zijn vrienden in de muziekindus-
trie als Oude Meesters. De publi-
catie werd internationaal erkend 
als een ongezien stuk kunstfoto-
grafie, wat leidde tot enkele grote 
tentoonstellingen. 

De eerste druk van het boek was 
beperkt tot 1.000 exemplaren en 
was binnen twee weken na ver-
schijning uitverkocht. Een deel van 
de opbrengst werd overgemaakt 
aan PyschoseNet.be, een website 
die jongeren probeert te helpen 
die kampen met mentale proble-
men.

De Leo Baekeland Fototentoon-
stelling loopt van 14 tot 21 no-
vember 2021 in de kerk van het 
Groot Begijnhof te Sint-Amands-
berg, bereikbaar via de Engelbert 
van Arenbergstraat.
De tentoonstelling is vrij toegan-
kelijk op zaterdagen en zondagen 
van 10-12 uur en van 14-18 uur.

Op woensdag 17 november 2021 is er een 
Nocturne van 19u30 tot 22 uur waarop cu-
rator Leen Brants het werk van Tim Tron-
ckoe bespreekt, waarna zij samen met Tim 
Tronckoe de werken van de laureaten zal 
toelichten.

Frederik Vanderstraeten
Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie

Tarja Turunen

Colin H. Van Eeckhout
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De wedstrijd 
loopt SAMEN 
met het boekje 
Wegwijs9070, dat 
in Destelbergen/
Heusden wordt 
uitgedragen.
We vroegen aan 
enkele tientallen 
lezers om een vraag 
te beantwoorden. 
En het is dan 

aan jullie om het 
PERCENTAGE van 
de antwoorden te 
raden.
Ingeval er een ex-
aequo is bij twee of 
meer deelnemers, 
bepaalt de 
schiftingsvraag wie 
de winnaar is.

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 NOVEMBER  bij 
ons binnen zijn.

Wedstrijd Wegwijs
Ivonna Nevejanstraat 30 - 9041 Oostakker
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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, The Boss, The Cave, en ook van Dranken Goossens, Lingerie Het Vijgeblad, Lingerie 
Aphrodite, Bloemisterij Poelman-Vandevelde, De Korf beleefwinkel

Win een ontbijt voor 2 personen + 2 toegangskaarten concert 
Kadril/KommilFoo of Guido Belcanto geschonken door De Korf

We vroegen aan onze lezers:

Waar bespaar je het vlugst op in huis?

A. Verbruik electriciteit
B. Verbruik water
C. Verbruik gas     

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. pralinévulling 48%
B. drankvulling 34%
C. crèmevulling 18%

Er waren 170 deelnemers

Winnaar werd Nele Verlet,
Adolf Daensstraat 17, Sint-
Amandsberg (48, 33, 19).
Ze mocht haar waardebon van 
100 euro afhalen bij Restaurant 
The Boss in Laarne.
Proficiat !

Wonnen ook 
waardebonnen:  

Nicole Laureyns,
Simonne Huylebroeck,
Georgette Eekhout,
Francine Van Laecken,
Marc Van Laere,
Arnold Boerman,
Luc Claeys, Leen Beyaert, 
Machteld Dewijngaert
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Antwerpsesteenweg 318 - 9040 St. Amandsberg - Tel. 09 228 38 19

Mogelijkheid tot
gebruik van
privéparkingPBekijk onze catalogus op

www.juweliervandenberge.be
alle dagen doorlopend open van 9u30 tot 18u15

Zaterdag tot 18u00 - Gesloten zondag en maandag

Ruime keuze aan verlovingsringen & trouwringen

Gediplomeerd briljant- en
parel experte

NIEUW: BESTELLEN KAN 
NU OOK VIA WEBSHOP

LAAT JE

VERLEIDEN

DOOR ONZE

ONTWERPEN

EN

DESKUNDIGE

BEGELEIDING
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SPEL: Mieke De Decker, Rosa Duchateau, 
Sara Geens, Frederik Gulinck, Koenraad 
Pauwelyn, Wim Van Doorsselaere, Nicole 
Vanhoucke en Liane Vermeulen

SPEELDATA
12-13-19-20 november 2021 om 20u en 14 
november 2021 om 15u 

LOCATIE
Zaal Nova, St-Bernadettestraat, 9000 Gent

INHOUD
Rare mensen is een (h)eerlijke volkse ko-
medie van Frank Van Laecke. Het is feest 
ten huize van de familie Lachaert. Niet 
zomaar een feest, wel het 107de verjaar-
dagspartijtje van Tante Celestien. In aan-
wezigheid van een aantal prominente 
figuren belooft het een heus evenement 
te worden vol verrassingen. Tante Celes-
tien zelf heeft er echt geen zin in. Ze is 
potdoof, niet meer goed te been en een 
beetje weg van de wereld, zo lijkt het. 
Maar dat zal de pret niet bederven! Ie-
dereen van de familie Lachaert en aan-
getrouwden vertoont wel één of ander 
scherp kantje en er is minstens één hoekje 
af. Ook de figuren die op bezoek komen 
blijken ietwat zonderlinge kwieten te zijn. 
Een verzameling “rare mensen” dus.

Theater DE BALSEMBLOMME vzw speelt: 

Rare Mensen Een volkse komedie van Frank Van Laecke
REGIE: Patrick Pevenage

TICKETS
12 euro - 11 euro (Leden Opendoek, senio-
ren en studenten)

RESERVATIE
09-228 51 25
reservatie@balsemblomme.be

bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104

9041 Gent

Tel. 09/238 30 05

schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen

Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)
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>> Ruime private parking <<

Kwaliteit - Service

Groot assortiment

Klantvriendelijke aanpak

Geen gedoe met leeggoedautomaat

>> Op verzoek, hulp bij lossen en laden <<

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

! ! !  09:00 - 12:30           en           13:30 - 18:00   ! ! ! 09:00 - 13:00

Gesloten op maandag 1 november en donderdag 11 november

Dranken

GOOSSENS
www.karo-wijnen.be

Goedlevenstraat 124  9041  Oostakker
tel. 09/251 06 27   fax. 09/259 02 57

www.drankengoossens.be
info@drankengoossens.be

D
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Op zondag 21 november is het ‘Dag van 
de Ambachten’. Juweelontwerpster An-
nelies Weinberger nodigt de wegwijs-
lezers graag uit om een kijkje te komen 
nemen in haar goudsmidatelier. Ontdek 
de eeuwenoude technieken en ambach-
telijke gereedschappen. Dit helemaal 
achteraan de ZOO 
ateliers, op de Vic-
tor Braeckmanlaan 
137. Ook enkele an-
dere ateliers zullen 
geopend zijn die 
dag. Welkom tus-
sen 10u en 17u.

Ambachtelijke goudsmid nodigt uit…
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De huldiging had normaal al vorig jaar moe-
ten plaatshebben, want toen had ook de 
gemeente Destelbergen plannen voor een 
concert met huldiging voor Brossé. We moe-
ten niet meer benadrukken dat corona roet 
in het eten kwam gooien. Het kan dus aar-
dig lopen, want dit keer kaderde het con-
cert waarbij componist-dirigent Brossé een 
symfonisch eerbetoon bracht aan Leonard 
Cohen, in het Festival van Vlaanderen.
Uiteraard is Dirk Brossé een culturele am-
bassadeur voor de stad Gent zoals burge-
meester De Clercq benadrukte, maar hij is 
en blijft wel een Destelbergenaar en vormt 
ook daar een uithangbord waar men fier op 
is. Burgemeester Sierens mocht als genodig-
de het concert bijwonen om het toch wat 
te plaatsen voor Destelbergen en Heusden.

Dirk Brossé gevierd tijdens eerbetoon aan Leonard Cohen
Destelbergenaar Dirk Brossé werd op dinsdag 14 september gevierd door 
de stad Gent n.a.v. zijn 60e verjaardag en voor zijn 40-jarige muzikale 
band met de stad Gent.

Het werd duidelijk een prachtig concert, sa-
men met het Symfonieorkest Vlaanderen. 
Achter Dirk Brossé zijn naam staan dan ook 
indrukwekkende verwezenlijkingen. Dirk 
Brossé studeerde muziektheorie, harmonie-
leer, piano en trompet aan het koninklijk 
Muziekconservatorium Gent en vervolmaak-
te zich in de conservatoria van Brussel, Maas-
tricht, Nice, Wenen en Keulen. Sinds 2010 is 
hij muziekdirecteur van het Chamber Or-
chestra of Philadelphia. 
Bij Film Fest Gent is hij een van de stichters 
van de World Soundtrack Awards en direc-
teur van The World Soundtrack Academy. 
Het oeuvre van Dirk Brossé bestaat uit zo’n 
400 werken, van concerti, oratoria, liede-
ren, kamermuziek en symfonische stukken 
tot partituren voor film, televisie en podi-
um. Naast de titel van onder andere Cul-
tureel Ambassadeur van Vlaanderen en de 
Gouden Medaille voor Verdienste van het 
Vlaams Parlement, werd hij  ook verheven 
tot de erfelijke adel van België, met de ti-
tel van Ridder. Van Koning Filip kreeg Dirk 
Brossé ook al de titel van Commandeur in 
de Leopoldsorde. Stippen we tevens aan dat 
Brossé in Destelbergen ereburger is. Veertig 
jaar geleden maakten wij met hem voor Het 
Volk een eerste interview. – (D.D.)

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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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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Biografie Urbanus houdt 
(eigen) maatschappelijke 
spiegel voor..
Met als titel “En van waar dit 
allemaal komt” stelde polyvalent 
(podium)artiest Urbain Servranckx 
- alias Urbanus - zijn zelf 
geschreven levensverhaal voor 
in onze huisdrukkerij Graphius in 
Oostakker.

ondersteund door zijn vrouw Nadine Mig-
non en grafisch ontwerper dochter Liesa, 
zijn beklijvend levensverhaal te schrijven. 
Anders gezegd, het is een merkwaardige 
bundeling geworden van anekdotische ver-
halen en komische toevalligheden die niet 
eens een vastomlijnde chronologie behoe-
ven - al wordt telkens het jaartal vermeld! - 
en die de lezer op een vlotte en vrijblijvende 
toon moeiteloos meenemen in het verhaal. 
Het is één langgerekte bloemlezing aan 
levenservaringen, momentopnames, kon-
takten met (muzikale) vrienden en andere 
lotgenoten die een indrukwekkend en 
veelomvattend spectrum overspant. Alles 
ietwat chaotisch maar nog glashelder op-
geslagen op de harde schijf van de intussen 
72-jarige, nog altijd actieve creatieveling. 
Met occasioneel ook een geheugensteun-
tje van derden om die schat aan wijsheid, 
kritische alertheid en veelomvattende cre-
atieve levensloop nog accurater in woord 
- en dankzij QR-codes - nu ook in beeld te 
brengen. Zonder veel systeem of discipline. 
Citaat uit het voorwoord: “Ik denk dat een 
mens niets vergeet, alles zit verankerd in je 
hoofd, je raakt er alleen niet zo makkelijk 
meer bij omdat er na verloop van jaren een 
paar trappen ontbreken naar je bovenka-
mer”. De auteur doet dat in zijn bekende 

De autobiografie - 512 bladzijden! - leest 
als één boeiende, grappige én lezenswaar-
dige bundeling van anekdotische momen-
ten en periodes uit een rijkgevuld leven. 
De auteur laat in eigen hart en ziel kijken 
en houdt - onrechtstreeks - een kritische 
maatschappelijke spiegel voor. Een pak 

nostalgieke foto’s en tekenin-
gen én QR-codes om filmpjes op 

te roepen, inbegrepen. Kortom, 
de uitgave is uitzonderlijk en dus 
niet alleen voor de fans een aan te 

raden (vroegtijdig) eindejaars-
geschenk…
De corona-uitbraak deed ook 
het artiestenwereldje hele-

maal én vooral erg lang op slot. 
Urbanus zag zijn nieuwste toernee 
in Nederland in het viruswater val-
len. Tijd dus om in eigen regie en 
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bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

spontane, ongedwongen, schalkse en humo-
ristische stijl. Al heel lang de rode draad door-
heen zijn hele artiestenbestaan. Zeg maar, 
open en bloot, vrank en vrij en zonder veel 
franjes en tierlantijntjes. Met de nodige relati-
verende zelfkennis, kritische afstandelijkheid 
en een eigen introspectieve kijk op de dage-
lijkse dingen en de wereld rondom ons. Waar-
bij (vermeende) taboes en andere ‘heilige 
huisjes’ nog altijd de revue blijven passeren. 

Zij het vandaag in een wat gereserveerder 
jasje om niemand echt te kwetsen en vooral 
om de banbliksems van de sociale media-plat-
formen niet nodeloos aan te jagen. De humo-
rist en podiumcomediant par exellence blijft 
voor alles nog altijd zichzelf en weet op een 
eigentijdse creatieve manier om te gaan met 
de wisselvalligheden en de gevoeligheden 
van deze tijd. Dat Urbanus als kunstenaar vele 
en uiteenlopende terreinen heeft ontgonnen, 
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is een open deur intrappen. Een 
snelle en diagonale lezing van 
het lijvige boek roept ook bij ons 
zelfs nog vage en/of onvermoe-
de herinneringen op. We laten 
als ‘voorsmaakje’ op ruimere lec-
tuur de bezige bij eventjes luid-
op zoemen via een greep uit het 
veertigtal rubrieken. Lees maar 
mee: Mijn kindertijd, Bij de Brui-
ne Paters, Schrik van de meisjes, 
Mijn landsverdediging, De dood 
van mijn vader, De Reis naar In-
dia, Skiffle groep Anus,  De ver-
overing van Nederland, Bakske 
vol met stro, De belastingcontroleur, 
Strips, hits en dips, Proza Tortuosa, Niks 
Troekare, veel foefelare, Fippende flik-
ken, zwanzende zwaantjes en recla-
merende rechters, Het vervagen van 
mijn moeder en meer recent, De Bron-
zen Urbanus, Urbanus Musical, Trecto 
Prix…. Met als meest recente (h)erken-
ningsbloem op het palmares: ‘The Best 
Of’ op VTM anno 2021. Dan hebben we 
het nog niet gehad over de fel gelezen 
stripverhalen, de (zang)optredens, de 
sketches, de filmpjes, de….de…

Eric VAN LAECKE

Kinderliedje inspireerde boektitel…
De lijvige biografie van Urbain Servranckx - alias Urbanus uit Tollembeek - 
kreeg een merkwaardige boektitel mee. “En van waar dit allemaal komt” is 
geïnspireerd op zijn kinderliedje ‘De Aarde. U weet nog wel, ‘die grote bol 
met planten en met beestjes vol…’

De regel uit het liedje werpt extra licht 
op de oorsprong van zijn karakter en 
apenstreken die hij nog altijd verwerkt 
in zijn sketches, strips, liedjes en sce-
nario’s. “Mensen vragen me vaak ‘Van 
waar haalt gij dat toch allemaal? Wel 
daarvan…. Ik heb mijn anekdotes en 
verhalen geschreven zoals ik ze je recht-
streeks op een terras bij een videeke 
met vol-au-vent zou vertellen”. Die on-
gedwongen en lichtvoetige invalshoek 
zet de toon en de lijnen uit voor een pak 
vlotte en aanhoudend boeiende lectuur 
die je in één ruk wilt uitlezen. Al vraagt 
een turf van 512 bladzijden meer tijd en 

inspanning dan zomaar vrijblijvend een 
videeke verorberen...
De biografie is uitgegeven in eigen re-
gie (NV Urbanus België) en is gedrukt 
bij Graphius Gent (zeg maar Oostakker). 
Dochter Liesa stond in voor het grafisch 
ontwerp, de webdesign en de coördina-
tie. Echtgenote Nadine Mignon nam de 
correcties en het beheer van de webstek 
op zich. De distributie is in handen van 
Comedyshows.be uit Brugge.  Het boek 
ligt al in de modale boekenwinkel en 
kost 30 euro.
Meer info op www.urbanuswenshop.be.

Eric VAN LAECKE
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beste
thuisverpleging

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

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

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

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

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

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

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

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

Heraanleg
Lourdesstraat in
volgende fase…
De heraanleg van de Lourdes-
straat - tussen Slotendries en 
Katoenstraat - is zo goed als afge-
rond. In een tweede fase wordt 
het kruispunt Lourdesstraat-
Katoenstraat-Groenvinkstraat 
aangepakt. Het gemotoriseerd 
verkeer moet dan omrijden via 
de Groenstraat, Antwerpse-
steenweg, Grondwetlaan rich-
ting Motorstraat.

Het fietsverkeer verloopt via 
Slotendries, de dito brug en de 
Veeweg voor wie alweer rich-
ting Motorstraat uit wil.

Eric VAN LAECKE 
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Om alles te realiseren moes-
ten ook de bushaltes op het 
Antwerpenplein verhuizen 
naar tijdelijke bushaltes met 
zogenaamde perrons op de 
Kasteellaan (richting Dam-
poort) of richting Zuid en 
Station Sint-Pieters. Er ko-
men dus later nieuwe bus-
haltes. Aansluitend zijn er 
nu ook perrons gevormd ter 
vervanging op de Hageland-
kaai (richting Dampoort) 
en in de Dampoortstraat 
(richting Korenmarkt). Al-
lemaal niet simpel omdat 
gebruikers van De Lijn daarvoor soms de 
oversteek moeten maken van de Dam-
poortbrug.

Heraanleg Dampoort met nieuwe opstapplaatsen voor De Lijn
Misschien lopen we nu even achterop (Wegwijs verschijnt maar om de 
maand) als we het hebben over de werken aan de Dampoort. Die werken, 
de derde en meest uitgebreide fase, gaan nu voor het volgende jaar (tot 
november 2022) voor flink wat hinder zorgen.

Dat dit geen gemakkelijke oplossing is ligt 
voor de hand, maar er was echt geen an-
dere optie door de werken aan de Dam-

poort zelf. Gelukkig liggen die 
werken op schema, maar komt 
nu wel de meest zware fase er 
aan. Inmiddels is geweten dat 
dit een grote impact zal heb-
ben op de verkeersstromen in 
de ruime omgeving. Wie wat 
ruimer wil meedenken weet 
dat andere ingrepen zoals in 
de wijk Dampoort en Oud-
Gentbrugge nu beter even ‘on 
hold’ gaan, want anders zal er 
pas echt sprake zijn van een 
verkeersinfarct. Denk maar aan 
het eventueel plan met het af-
sluiten van Gentbrugge-brug, 
waardoor samen met de wer-
ken aan de Dampoort, deel-
gemeente Sint-Amandsberg 
hopeloos in de knoei komt. Be-
ter is in deze even af te wach-
ten wat het effect van de pas 
ingevoerde zone-30 zal opleve-
ren.

VERNIEUWEN BUSHALTES
De bushaltes op het Antwer-
penplein waren al een tijd aan 
renovatie toe. Daarom grijpt 

Waar stoppen de bussen nu in buurt Dampoort?
Gedurende zeker één jaar zijn de bushaltes in de buurt van 
de Dampoort verplaatst. Je kon de nieuwe regeling vinden 
op de website van www.delijn.be maar we geven ze voor 
alle duidelijkheid ook hier even mee:

Nieuwe locaties busperrons:
Perrons Kasteellaan richting Dampoort
A1: 34, 35, 36 richting Destelbergen
A2: 76, 77, 78 richting Lochristi
A3: 70, 71, 72, 73, 74, N70 richting Oostakker
A4: 17, 18, N17 richting P+R Oostakker

55s richting Zelzate
Perrons Kasteellaan richting Zuid/station Gent Sint Pieters
B1: 34, 35, 36 richting GSP/Sint-Denijs-Westrem
B2: 76, 77, 78, N76 richting GSP/Sint-Denijs-Westrem
B3: 70, 71, 72, 73, 74 richting GSP/Zwijnaarde
B4: 17, 18, N17 richting Korenmarkt/Drongen

55s richting Sint-Pietersstation
C1: Perron C Hagelandkaai richting Dampoort
C2: 3, N3 richting Gentbrugge
C3: 6 richting Zuid/Watersportbaan
C4: 38, 39 richting Sint-Amandsberg/Oostakker
Perron D Dampoorstraat richting Korenmarkt
D1: 3, N3 richting Korenmarkt/Mariakerke
D2: 6 richting Meulestede/Mariakerke
D3: 38, 39 richting Korenmarkt/Blaarmeersen
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men  de werken aan de Dampoort aan 
om die haltes grondig te vernieuwen. De 
haltes krijgen brede en verhoogde per-
rons die de toegankelijkheid verbeteren. 
De bushalte onder de spoorwegbrug ter 
hoogte van de Antwerpsesteenweg ver-
dwijnt. Zo maakt men komaf met deze ge-
vaarlijke situatie waar busreizigers bij het 
op- en afstappen fietsers kruisen en komt 
er ruimte vrij voor een breed dubbelrich-
tingsfietspad. 
Vanaf begin oktober werd gestart met het 
vernieuwen van de bushaltes, en daarvoor 
moesten die haltes voor langere tijd ver-
huizen. Daarom komen er voor ongeveer 
één jaar tijdelijke bushaltes in de Kasteel-
laan, de Dampoortstraat en de Hageland-
kaai zoals eerder aangehaald. Zeker tot 
november 2022 moeten reizigers gebruik 
maken van deze haltes. Alle informatie 
over de dienstregeling aan de tijdelijke 
bushaltes leest u op www.delijn.be/dam-
poort.

BEGIN NOVEMBER: EXTRA HINDER
Na de Allerheiligenvakantie in november 
sluit men de aansluiting van de Antwerp-

sesteenweg met de Dampoort volledig af. 
Het verkeer stuurt men dan via de Land 
Van Waaslaan over de Dampoort. Daarom 
moest hier nu al ruimte vrijgemaakt wor-
den. In de voorgaande weken werd ge-
werkt in de richting van die aansluiting. 
Dat zal voor files zorgen dat ligt zo voor 
de hand. Bij die werken nam men gedu-
rende 2 dagen 1 rijstrook in op de Land 
Van Waaslaan. Om de hinder voor het ver-
keer te beperken, werkt men hier voor-
al  buiten de spitsuren. Sommige van die 
werken zijn inmiddels net voor novem-
ber uitgevoerd wat al een impact met zich 
meebracht.
Vast staat dat de werken met meeste ver-
keershinder wel starten na de herfstvakan-
tie.  Na de herfstvakantie start immers de 
derde fase van de werken. Die fase gaat 
gepaard met de meeste verkeershinder. 
Want dan sluit men de Koopvaardijlaan en 
de aansluiting op de Antwerpsesteenweg 
af voor het verkeer. Langs deze weg ge-
ven we de tip om de Dampoort  dan zo-
veel mogelijk te mijden met de wagen en 
indien mogelijk te kiezen voor de fiets of 
het openbaar vervoer.  – (D.D.)
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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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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)

6 oktober was de hinder op de E17 voor-
bij en gingen ook de op- en afrit in Gent-
brugge open. “De werken aan het viaduct 
in Gentbrugge zijn sneller afgelopen dan 
gepland. Het viaduct was sterk verouderd 
en werd daarom ook wel eens het ‘brok-
kelviaduct’ genoemd. Met een totale in-
vestering van meer dan 40 miljoen euro 
heeft men deze belangrijke verkeersader 
aangepakt,“ zegt Vlaams minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken Lydia 
Peeters. De snelwegparkings blijven nog 
even gesloten totdat alle voorzieningen in 
dienst kunnen genomen worden. Onder 
het viaduct werkt het Agentschap Wegen 
en Verkeer nog verder aan enkele meer 
specifieke lokale betonherstellingen.
De snelwegparkings ter hoogte van Gent-
brugge blijven nog enkele weken dicht tot 
daar de nodige voorzieningen wat betreft 

sanitair en afval geïnstalleerd zijn, zodat 
deze parkings meteen comfortabel kun-
nen gebruikt en proper kunnen gehouden 
worden.
De werken onderaan het viaduct zijn wel 
nog volop lopende. Hier wordt eerder ge-
keken naar eind dit jaar om de werken 
af te ronden. Tot zolang blijft de ruimte 
onder het viaduct afgesloten. Hier is het 
agentschap nog volop bezig met het her-
stellen van de betonnen brugpijlers en de 
betonnen brugdekken. Deze werken zijn 
wel zeer arbeidsintensief. Hier wordt eer-
der gekeken naar eind dit jaar om de wer-
ken af te ronden maar dit is erg onderhe-
vig aan temperatuur en vochtigheid. Tot 
zolang blijft de ruimte onder het viaduct 
wel compleet afgesloten. 
De vraag die zich nu wel stelt is hoe het 
zal gaan met het geluid van de E17. Bijna 

twee jaar was de snelheid be-
perkt waardoor er ook minder 
geluid was voor de bewoners 
van de wijken ’t Pauwken-Ha-
nekamlos en Damvalleistraat 
enerzijds, en de bewoners van 
het Doolaegepark, Stapsteen-
weg en Hooistraat anderzijds. 
We weten dat er gebruik is 
gemaakt van fluisterasfalt, 
maar nieuwe geluidsmetin-
gen zouden wel op hun plaats 
zijn. – (D.D.)

Snelwegviaduct tussen Destelbergen
en Gentbrugge maand vroeger klaar
Op 6 oktober werd de laatste hand gelegd aa de voegen van het E17-
viaduct tussen Gentbrugge en Destelbergen. De werken aan het viaduct 
in Gentbrugge zijn dus veel sneller afgelopen dan vooraf gepland. 

Af en toe is het nog heel druk op de E17 in Destelbergen, 
zeker als er ergens een ongeval is. (D.D.)
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Cursussen najaar
Crea Ten Hove vzw is op 1 september terug begonnen met zijn cursussen.  Er is nog 
plaats voor geïnteresseerden in onze ateliers acryl- en olieverf schilderen, aquarel, aqua-
rel jeugd, kalligrafie, pastel, porselein 
schilderen, sculpturen in speksteen, teke-
nen, vrij atelier.

Ga gerust even kijken op onze web-
site www.createnhove.be voor meer in-
fo, of neem contact met ons op via mail 
op createnhove@gmail.com, wij helpen je 
graag verder.

Crea Ten Hove vzw

Groot-Begijnhof 47
9040  Sint-Amandsberg
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Koningskwestie…
In het artikel ‘Improvisatietheater verovert 
Minard’ van vorige maand is een pijnlijke 
uitschuiver geslopen. De familienaam van 
de (koninklijke) cartoonist en coördinator 
Mario uit Sint-Amandsberg werd door-
eengehaald. Allicht verblind door de uit-
zonderlijke Gentse locatie en vooral zijn 
vroeger boegbeeld Romain Deconinck. Of 
is het onze leeftijd? Shit can happen en 
missen is menselijk.

Maar we zijn niet te beroerd om fouten 
recht te zetten. Onder het motto ‘de klant 
is nog altijd koning’ schrijf ik meer dan 
ooit Mario… De Koninck.

Eric VAN LAECKE 

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

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:

BOXEN SANS SOUCIS 
1. ILLUMINATING PEARL
(gratis lotion acid toner

+ beauty elixir lifting serum)

2. Aquabenefits 24 uren
(gratis lotion acid toner

+ beauty elixir hyaluronserum)
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Handelaarsvereniging STAR
organiseert de ‘grote
Sinterklaas tekening tombola’
VANAF 2 NOVEMBER

Kom een tekening afhalen, vanaf 2 november, bij de deelnemende handelaars en 
kleur ze in. Voor elke ingekleurde tekening geven de deelnemende handelszaken 
een presentje. Tekeningen afgeven in de deelnemende handelszaken kan tot 28 
november. De volgende dag trekt de onschuldige hand van de roetpiet 10 tekenin-
gen uit de stapel van alle afgegeven inzendingen. Elk winnend kind mag, samen 
met 1 begeleider, gratis naar een poppenkast Sinterklaasvoorstelling, bij poppen-
theater Pedrolino op woensdag 1, zaterdag 4 of zondag 5 december telkens om 
15u., Heiveldstraat 350 (zaal achter de bibliotheek). 
Sinterklaas belt diezelfde avond naar het telefoonnummer dat vermeld staat bij de 
tekening. De mail ter bevestiging dient als toegangsticket. Deelnemende handels-
zaken:

 
 
 
 

STAR quality shops op een rijtje 
  
Academy One Studios Antwerpsesteenweg 197-199 9040 St. Amandsberg Tel. 0497454236 
Autobedrijf V.Der Linden Hogeweg 199   9040 St. Amandsberg Tel. 09 2511989 
Asmin   Antwerpsesteenweg 326  9040 St. Amandsberg Tel. 0 
Bakkerij Gunter       Antwerpsesteenweg 505  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2291106 
Boetiek Mady  Antwerpsesteenweg 992  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2291720 
Bundervoet  Antwerpsesteenweg 348-350 9040 St. Amandsberg Tel. 09 2282337 
Cannoodt  Antwerpsesteenweg 203  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2289989 
Carrefour  St-Amandus Antwerpsesteenweg 432  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2381534 
Danscentrum Polariteit      Verkortingstraat 55  9040 St. Amandsberg     Tel. 09 2382630 
D’ Hauwe  Antwerpsesteenweg 384  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2282866 
De Mokke  Antwerpsesteenweg 219  9040 St. Amandsberg Tel. 0468566829 
Dewulf  galerie-feestzaal   Verkortingstraat 44  9040 St. Amandsberg     Tel. 09 2382958 
Django           Antwerpsesteenweg 330  9040 St. Amandsberg Tel. 0     
Dranken Goossens Goedlevenstraat 124  9041 Oostakker  Tel. 09 2510627 
Dossche Sport      Antwerpsesteenweg 36  9000 Gent  Tel. 09 2282214 
Ekoplaza – Origin’O Antwerpsesteenweg 460  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2285422 
Accessoires Elissa Antwerpsesteenweg 55  9000 Gent  Tel. 09 2280028 
Fleuriste Hélène  Antwerpsesteenweg 314  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2291759 
Frituur Sint Amands Antwerpsesteenweg 396  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2287544  
Futura 2000  Schoolstraat 15   9040 St. Amandsberg Tel. 09 2289334 
Haarstudio Muis  Antwerpsesteenweg 278  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2292425 
IB Travel  Antwerpsesteenweg 225  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2204052 
i-moove   Antwerpsesteenweg 99  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2255050 
Juwelier Van Den Berge Antwerpsesteenweg 318  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2283819 
Kapsalon S.Style  Antwerpsesteenweg 227  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2282019 
Katies rolling kitchen Antwerpsesteenweg 472  9040 St. Amandsberg Tel. 0478395243 
KBC     Antwerpsesteenweg 572  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2187710 
Kine & co  Gent  Antwerpsesteenweg 504  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2289087 
Closet Stories  Antwerpsesteenweg 420A  9040 St. Amandsberg Tel. 0468175260 
Open wok      Schoolstraat 6           9040 St. Amandsberg 
Optiek Van De Weghe Antwerpsesteenweg 394  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2288844 
Optiek Madon  Antwerpsesteenweg 382  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2284250 
Plus Home Services Antwerpsesteenweg 221  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2189966 
Restaurant  Rustika Antwerpsesteenweg 201A  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2288740 
Sint-Amandsbazar Antwerpsesteenweg 338-346 9040 St. Amandsberg Tel. 09 2283187 
Verzekeringen V.Durme Antwerpsesteenweg 574  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2188990 
Vishandel  Bulté  Bouwmeestersstraat  71  9040 St. Amandsberg Tel. 09 2285126 
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Kom de nieuwe Polo
ontdekken in onze showroom!

Diegenen die graag een slag slaan en nog een einde reeks Polo wensen:
direct leverbaar aan zeer interessante prijzen!
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Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86

info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Maandag en dinsdag gesloten,
alle andere dagen keuken open

van 12:00 tot 15:00 en 18:00 tot 22:00Volg ons op en

KERSTDAG-MENU OUDEJAARSAVOND

25 December
(van 18.00 u tot 21.00 u)

Hapjes van de chef

***

  Carpaccio van ree,

gemarineerde schorseneren,

zalf van gegrilde ganzenlever 

***

 Artisanale kroket van fazant

***

Pastinaak roomsoep, gerookte paling,

kervelolie (+ 5 euro )

***

Traag gegaarde picanha van

Schotse hooglander,

boschampignons,

zalf van romanesco 

***

Appelbeignets,

vanille -roomijs 

60 euro p.p. 
Enkel op reservatie 

Aanvang om 19 uur

Coupe champagne, hapjes van de chef 
***

Tartaar van Txogitxu,zalf van gepofte 
knolselder, Caviaar “Imperial Heritage”

***
 Ravioli van fazant, bouillon van 
boschampignons, wintertruffel

***
Kroket van pulled wild boar

***
Gegrilde West - Vlaams rood,

zalf van boschampignons, truffelsaus,
chips van knolselder

***
Chocoladefantasie van de chef:
Pana cotta - chocolademousse -

brownie - crumble
Koffie met mondversnaperingen 

We toasten op 2022 met een
glaasje Champagne 

Dj Robbe verzekert u ambiance
tot in de vroege uurtjes 

***
120 euro p.p, all-in 

Met wijn - frisdrank - licht bier van het vat 
tot 24.00u

Enkel op reservatie via mail of telefonisch. 
Uw reservatie is pas bevestigd na betaling

Betalen kan cash of via overschrijving : 
BE03 0689 4026 5584

Bij overschrijving uw naam, aantal 
personen, en Oudejaarsavond te vermelden.
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De voorbije woensdagen hadden al enke-
le kennismakingsnamiddagen plaats, zeg 
maar  improvisatie oefeningen om het ijs 
te breken. In oktober gaat men dan de-
finitief van start op woensdagnamiddag, 
met uitzondering van de schoolvakanties. 
Op het menu staan immers zang, dans en 
drama, alles afgewisseld met elkaar zodat 
alles voldoende kan aangeleerd worden. 
Met het uiteindelijke doel volgend jaar in 
juni een musical brengen.
Theater Scala blijft duidelijk niet stilzit-
ten. Elke woensdag van 14u30 tot 17u30 
hebben daar nu lessen plaats in wat we de 
opvolger van de voormalige jeugd van The-
aterplatform Gent vzw kunnen noemen. 
De hele organisatie wordt coronaproof 
gehouden, met voorlopig mondmasker 
voor de 12+ en handontsmetting die voor-
radig is. Deelnemers brengen een eigen 
drinkfles met water of drank naar keuze 
mee en een vieruurtje. En uiteraard heel 
belangrijk: gemakkelijke kledij waarin je 
kan dansen/spelen en aangepast schoei-
sel zoals turnpantoffels of dansschoenen 
want er wordt op de podia gewerkt.

Musicalopleiding voor jongeren van 6-18 bij VreeWijs
Samen met professionele docenten pakt Scala’s Jeugdwerking uit met een 
leuk initiatief, nl. een musicalopleiding in het VreeWijstheater (Scala) aan 
de Dendermondsesteenweg 163 in Gent voor jongeren tussen 6 en 18 jaar. 
Interessant om weten is dat het laagdrempelig werd gehouden door het 
gebruik van de Uitpas. Met die pas is er een financiële tegemoetkoming 
wat meer belangstellenden moet aantrekken.

Aan de organisatie zal meegewerkt wor-
den door een stevig team in regie van ac-
trice Veerle Malschaert en Marthe Thys. 
Voor zang zorgen Loeke Van Houtteghem, 
Friedle De Meyer, het danswerk komt on-
der leiding van Priscilla De Smet, Thalassa 
Rombaut, en Helena Maes neemt de alge-
mene coördinatie waar. Johan Van Hoor-
de is productieleider en Nadine De Rycke 
zorgt voor de styling. Weet dus dat daar 

professionele mensen aan meewer-
ken.  
De lessen gaan dus door in Sca-
la elke woensdag, behalve dus de 
schoolvakanties. In de 2de week van 
de paasvakantie gaat men op vier-
daagse bootcamp en eind mei / be-
gin juni brengt men dan een heuse 
musical. Nieuw is dat de organisa-
tie vanaf dit jaar de Uitpas zal han-
teren, zodat iedereen kan genieten 
van deze jaarlijkse werking.  Men 
nodigt iedereen uit om kennis te 
maken met het leuke initiatief. 

Voor meer info:
gsm 0477-93.09.12 of
info@vreeswijstheater.be – (D.D.)

Wegwijs Noord - November 2021   27



28  Wegwijs Noord - November 2021

Vree wijs! Theater vzw presenteert :

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

KLEPPE TOE
Auteur: Jack Staal Regie: Johan Van Hoorde

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

Theater Scala , Dendermondsesteenweg 163 - 9000 Gent

De nieuws persman, Claude Marissael, gaf 
een kleine inleiding waarbij het vooral 
de loftrompet zwaaide over regisseur en 
duvel-doet-al Johan Van Hoorde. Deze 
laatste waakt er al 15 jaar over dat het 
Gentse scala-theater de ziel voor toneel 
(en musical) levendig houdt. Marissael, 
zelf al vijftig jaar op de planken, en onder 
andere vroeger nog gespeeld in Minard 

VREE WIJS THEATER
PRESENTEERT:

‘Kleppe Toe’
in theater Scala
Op de persconferentie op 12 
oktober werd het nieuwe 
stuk van ‘Vree Wijs Theater’ 
voorgesteld. Met zeven 
voorstellingen tussen 12 en 27 
november keuze te over om te 
komen genieten van dit Gents 
gezelschap.

met Romain De Coninck en ook nog met 
Leo Martin, is fier om nu het nieuwe ge-
zelschap ‘Vree Wijs’ te kunnen en mogen 
promoten.
Het nieuwe stuk, van auteur Jaak Staal, 
heette aanvankelijk ‘Klep dicht’, maar 
hier in het Gentse klinkt dit natuurlijk 
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De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be

veel beter als ‘Kleppe toe’.  
Jaak Staal was vooral actief in 
het Antwerpse toneel-leven, 
maar hij werkte ook mee aan 
tv-producties als ‘De Gaston 
Bergmans show’ en ‘Twee 
straten verder’. Tot 2016 had 
hij een eigen toneelkring 
‘Stalen Nagels’ in Kapellen 
en met de voorstelling ‘The 
American Dream’ won hij in 
2014 de Cultuurprijs.

KLEPPE TOE
Het stuk situeert zich in de 
petrochemie in de Gentse 
haven. Daar wordt veel gela-
chen maar men kent er ook veel miserie 
met ‘zware jongens van ’t stad’. Een ste-
vige, rasechte platte-Gentse dame ver-
schijnt op de buhne, en ook een interim 
uit Polen doet intrede. Een ambitieuze 
manager denkt aan een herstructurering 
in het bedrijf, koppen moeten rollen, vele 
maskers vallen af. En dan wordt het ‘ieder 
voor zich’, of anders gezegd ‘pompen of 
verzuipen’. Elk voor zichzelf. Volkstoneel 
van de bovenste plank.
Regisseur Van Hoorde omschrijft het als 
volgt: “Dit is geen toneel met échte type-
tjes, het zijn meer karakterrollen. Het is 
iets tussen komedie en drama. Ik probeer 
vooral mijn acteurs zich te laten inleven in 
herkenbare situaties”. Maar dat er gela-
chen zal worden, is ook zeker…
Johan dankte ook nog eens zijn sponsors 
De Rocker NV, De Witte Technics en Sche-
pens bvba.

DE CAST
De cast bestaat uit Lezz Wauters, Rens de 
Coensel, Caressa De Vogelaere, Charlotte 
Vande Weghe, Dirk Van Meirhaeghe, Pie-
ter Depouillon en Geert Van Bever.

Lien Meijerink assisteert Johan bij de re-
gie. Ze heeft al ervaring, ook in 2014 regis-
seerde ze bij het stuk “Noises off”. Decor: 
Peter De Vos, Marnix Aelman en Magda 
Coolsaet. Pascal Desloover zorgt voor 
de techniek. Verder achter de schermen: 
Marleen Dhondt, Lien Meijerink, Tiany De 
Schrijver, Peter De Vos, Magda Coolsaet.

MEER NFO
De prémière vindt plaats op
vrijdag 12 november, 20 uur.

Gewone speeldagen:
ook nog op vrijdag 26/11 (20u),
zaterdagen 13/11, 20/11 en 21/11
(telkens 20u),
en zondagen 14/11 en 21/11, om 15 uur.

Normaal tarief: 19 euro.
Met uitpas: 3,80 euro.
Tickets via www.uitbureau.be of 
09/233.77.88 tijdens openingsuren van 
het reservatiebureau.

Alles gaat door in Theater Scala, 
Dendermondsesteenweg 163 in Gent
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INTERIEURZAAK ASTUCE 
ORGANISEERT KERSTMARKT 
EN KERSTBOOMVERKOOP

Volg ons op sociale media
@astuceinterior

Naar aanleiding van de feestdagen 
organiseren we elke week in onze 

interieurzaak een gezellige kerstmarkt. 
Iedereen is uiteraard welkom om mee te 
genieten van glühwein en gezelligheid.

Waar: Oud station Oostakker, 
Lourdesstraat 6A

Wanneer: 26 november t.e.m 23 december, 
elke do, vrĳ en zat vanaf 18 uur.

www.astuce-interior.be
hello@astuce-interior.be

Voormalige station Oostakker
Lourdesstraat 6A

Vanaf 26 november bieden we Nordmann 
kerstbomen aan in verschillende formaten. 

Bĳ aankoop van een kerstboom ontvang je 
een waardebon van €15 vrĳ te spenderen in 

onze interieurzaak.

Kom je kerstboom afhalen in onze winkel of 
reserveer op voorhand via 09 384 80 02.

Met het project “On the go” slaan de stad 
Gent en Ivago de handen in elkaar om op 
vijf populaire plekken in de stad het zwerf-
vuil drastisch aan te pakken. Op die plekken 
staan nu grote ‘menuborden’ die de proble-
matiek op een ludieke maar doortastende 
manier aankaarten. Daarnaast worden ho-
recazaken gestimuleerd om meer en meer 
herbruikbare materialen te gebruiken.
In de persmededeling van de stad Gent 
staat dat in coronatijden takeaway popu-
lairder dan ooit werden, maar al dat afhaal-
eten en -drinken zorgt vaak ook voor veel 
extra zwerfvuil. En dat moet nu aan banden 
gelegd in de buurt van vijf populaire loca-

Zwerfvuil hoort duidelijk in de vuilnisbak
De stad Gent is samen met de afvalintercommunale Ivago een 
sensibiliseringsactie gestart die uw steun mag genieten. De boodschap 
van de campagne die eind augustus van start ging is dan ook heel helder: 
afval hoort in de vuilnisbak. En aanvullend: wie vuilnis toch op de grond 
achterlaat zal het geweten hebben: er volgt sowieso een GAS-boete. Let 
op er zal dus ook gecontroleerd worden op wat algemeen gekend is als 
sluikstorten want de Gemeenschapswacht wordt ingezet. 

ties waar verpakkingen vaak blijven rond-
slingeren. Het gaat om de Kuip van Gent, 
het Kapitein Zeppospark, het Keizerpark, 
het parkje aan de Martelaarslaan en het 
Emilius Seghersplein. Het project ‘On the 
go’ zal bezoekers van die plekken sensibi-
liseren. Er zijn nu drie grote menuborden 
geplaatst die de mensen (en vooral jonge-
ren) eraan zullen herinneren dat wie zwerf-
vuil achterlaat een GAS-boete van 120 euro 
riskeert. De Gemeenschapswacht zal op die 
plekken ook extra controles uitvoeren en 
indien nodig beboeten.
Om de actie gestalte te geven werden ook 
de horecazaken mee aan boord gehesen. 
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HUMOR

WAARZEGGER

Xavier ging voor het eerst 
naar een show van een 
waarzegger.

Hij moest op het podium 
komen. De waarzegger 
voorspelde:  “U zult lopen”.

Xavier antwoordde: “maar ik 
kan lopen. Ik mankeer niks”.

De waarzegger: “En toch zal 
je kunnen lopen”.

Xavier ging terug op zijn 
plaats zitten en snapte er 
weinig van.

Na de show stapte Xavier 
buiten en zag dat zijn scooter 
gestolen was.

De waarzegger kwam ook net 
buiten en zei: “U zult lopen, 
zie je nu wel”...

Op enkele plaatsen staat dit 
bord om duidelijk te maken dat 
zwerfvuil beboet zal worden. 
(©stad Gent)

Horecazaken stimuleren 
om voor herbruikbare ma-
terialen te kiezen bij het 
verkopen van eten of drin-
ken is een van de opties. 
Daarnaast worden ze aan-
gemoedigd om minder 
onnodig afval zoals ser-
vetten of zakjes met zout 
of suiker standaard mee te 
geven aan klanten. Hande-
laars worden mee over de 
streep getrokken om als 
bondgenoot van de Pro-
pere Pierkes de stad mee 
proper te houden. Ivago 
zal bovenop ook vuilnis-
bakken te koop aanbieden aan een vermin-
derd tarief, met de bedoeling ze een plaats 
te geven in de buurt van de takeawayzaak. 
Volgend jaar zou een nog grotere vervolg-
campagne georganiseerd worden. “On the 

go” is voorlopig uitgerold voor twee jaar. 
Let op zwerfvuil zal ook op andere plaat-
sen beboet worden aan 120 euro. Ook de 
Rozebroeken worden nu regelmatig gecon-
troleerd. – (D.D.)
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OPEN HUIS AZALEA
Waar 55+ thuis zijn Eerstkomende activiteiten: 
 
zo 31 / 10 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 1 / 11 14u - 18u Gesloten 
di 2 / 11 14u - 18u genieten & biljarten 
wo  3 / 11 14u - 18u kaarten & spellen 
do 4 / 1  14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 5 / 11 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
 
zo 7 / 11 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 8 / 11 14u - 18u Super bingo  
di 9 / 11 14u - 18u genieten & biljarten 
wo  10 / 11 14u - 18u kaarten & spellen 
do 11 / 11 14u - 18u Gesloten 
vr 12 / 11 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za 13 / 11 12u - 21u Hutsepot à volonté, muziek & dans /  prijs €10 

zo 14 / 11 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 15 / 11  14u - 18u kwis met Tony & Dirk 
di 16 / 11  14u - 18u genieten & biljarten 
wo  17 / 11  14u - 18u kaarten & spellen 
do 18 /  11 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 19 / 11  14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
 
zo 21 / 11  11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 22 / 11  14u - 18u bingo  
di 23 / 11  14u - 18u genieten & biljarten 
wo  24 / 11   14u - 18u kaarten & spellen 
do 25 / 11  14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 26 / 11  14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
 
zo 28 / 11  11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 29 / 11  14u - 18u volksspelen  
di 30 / 11  14u - 18u genieten & biljarten 
wo  1 / 12   14u - 18u kaarten & spellen 
do 2 / 12  14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 3 / 12  14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
 
Het OH Azalea team,
voorzitter Claudine MARTOU, gsm 0477 79 37 30
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 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

20 duurzame 
appartementen

grootste fi etsenstalling 
van Gent 

warmtepompen & 
zonnepanelen

10 appartementen 
verkocht

ZALIG WONEN IN
GENTSE NOORDRAND
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We kregen begin oktober een telefoontje 
van een lezer uit Sint-Amandsberg, Etienne 
Seeuws. Hij was aangenaam verrast over het 
artikel van Manu Debruyne over 100 jaar 
Wiegwijs.  En hij had nog leuk nieuws ook.
In zijn familiearchief vond Etienne een fo-

to genomen op 21 april 
1932, van toenmalig 
“Kinderheil Heilig Hart”, 
waarop zijn moeder te 
zien is, samen met tien-
tallen kinderen. Julia 
Van Hove (1907-1991) 
assisteerde toen dokter 
Vanderstricht. Ze werkte 

als verpleegster in “Den Briel” in Gent, maar 
kwam ook regelmatig meehelpen in “Kin-
derheil”.
De foto is ondertussen 89 jaar oud, veel 
van die ‘kindjes’ zullen intussen al gestor-
ven zijn, maar de kans is zeker reëel dat er 
nog enkele 89, 90 of 91-jarigen zijn die zich 
op deze foto herkennen?  Indien je uzelf of 
eventueel broertje of zusje herkent op deze 
foto’s, laat het ons zeker weten !
Alvast bedankt voor eventuele reacties:
info@dewegwijs.be of 0478-97 87 11.
Met dank aan Etienne voor de opmerk-
zaamheid en deze unieke foto’s.

Jan Callebert, uitgever WegwijsNoord

Reactie op ons artikel ‘100 jaar Wiegwijs’
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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

AFFICHES
•

FLYERS
•

KAARTJES
•

KLEINE
DRUKWERKEN

Vraag vrijblijvend
een offerte:
Jan Callebert

zet-werk@telenet.be

Meer info?
0478-97 87 11
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Bij de plannen werd rekening gehouden 
met de wensen van de bewoners en mid-
denstanders zo laten burgemeester De 
Clercq en schepen Watteeuw weten. Het 
is wel duidelijk dat de plannen gericht zijn 
op het ontraden van doorgaand verkeer. 
Daarbij wordt ook éénrichtingsverkeer in-
gevoerd in tal van straten.
Het door de meerderheidspartijen goed-
gekeurde voorstel zoekt een evenwicht 
tussen het oplossen van knelpunten rond 
onder andere leefkwaliteit en verkeersvei-
ligheid en het garanderen van de autobe-
reikbaarheid van de wijken. Dat resulteert 
in minder doorgaand verkeer en veiligere 
straten, maar nog steeds goed bereikbare 
scholen, handelaars, bedrijven en andere 
attractiepolen. De harten van de woon-
wijken worden gevrijwaard en doorgaand 
verkeer wordt omgeleid.
Voor Gentbruggebrug wordt voorgesteld 
om de brug open te houden voor verkeer 
uit de wijken. Het plan zorgt voor minder 
doorgaand gemotoriseerd verkeer in de 
Gentbruggestraat door circulatiewijzigin-
gen en een verkeersfilter aan de voet van 
de brug (kant Gentbruggestraat). Voet-
gangers, fietsers, openbaar vervoer, hulp-
diensten en huisvuilophaling kunnen hier 
gewoon door. 
De Nijverheidskaai krijgt voluit de functie 
van fietsas en groenklimaatas, waarbij de 
kmo-zone bereikbaar blijft via een circula-
tielus vanaf de Dendermondsesteenweg. 
Er komt éénrichtingsverkeer van west 
naar oost, en het stukje Waterkluiskaai 
onder de Gentbruggebrug wordt éénrich-
tingsverkeer van oost naar west. Door die 
maatregel kan je nog wel over Gentbrug-
gebrug als je vanuit de Gentbruggestraat 
links naast de brug naar beneden gaat rij-
den, en dan onder de brug door via het 
kleine stukje Waterkluiskaai opnieuw naar 
en over de brug kunt rijden. Dat is een mo-
gelijkheid om toch over de brug te rijden. 

GENTBRUGGE
De Frederik Burvenichstraat in Gentbrug-
ge wordt een vrachtwagenarme straat en 
wordt ook autoluwer door de circulatie-
maatregelen aan Gentbruggebrug. Om 
de straten aangenamer te maken en door-
gaand verkeer te ontmoedigen, worden 
onder meer stukken Oude Brusselseweg, 
Ankerslaan en Odilon Vander Lindenstraat 
éénrichtingsverkeer.
De vernieuwde dynamiek van het Gent-
bruggeplein wordt versterkt als een rustig 
en aangenaam wijkplein. Door gemoto-
riseerd verkeer tussen Emanuel Hielstraat 
en Gentbruggekouter te beperken, wordt 
het aantal verkeersbewegingen tussen de 
Sint-Simonstraat en Emanuel Hielstraat 
verminderd. Zo wordt de omgeving tussen 
twee scholen een veiligere buurt.

In de Dampoortwijk blijft de Dender-
mondsesteenweg een belangrijke ontslui-
tende functie hebben in beide richtingen 
en worden verschillende woonstraten één-
richtingsverkeer, waardoor het doorgaan-
de verkeer wordt ontmoedigd. De rust 
voor bewoners wordt gegarandeerd door 
éénrichtingsverkeer te organiseren in het 
stukje Forelstraat tussen Heernislaan en 
Toekomststraat, in de Wolterslaan, in de 
Destelbergenstraat, in de Engelstraat en 
in de Adolf Baeyensstraat. Daardoor komt 
er in al die straten natuurlijk ook ruimte 
vrij voor voetgangers, fietsers, terrassen 
en vergroening.
Het wijkmobiliteitsplan bestaat uit ver-
schillende lagen. Naast het voorstel ko-
men er nog verschillende acties die de 
veiligheid en het comfort van verschillen-
de weggebruikers verhogen. Zo zullen een 
aantal fietsstraten worden ingericht, wor-
den een aantal kruispunten aangepakt, 
worden veilige schoolomgevingen gerea-
liseerd en kan vrijgekomen ruimte anders 
worden ingericht. 

Wijkmobiliteitsplan Dampoort en Oud Gentbrugge
moet zorgen voor minder doorgaand verkeer
Het ontwerp voor het wijkmobiliteitsplan Dampoort en Oud Gentbrugge is eindelijk klaar. Dit 
plan moet de verkeersveiligheid, leefkwaliteit en bereikbaarheid van de beide wijken verbeteren. 
Op 22 november legt het college het voorstel van het wijkmobiliteitsplan voor aan de Gentse 
gemeenteraad. Er zullen altijd mensen zijn die het wel goed vinden, maar als zelfs fietsers, 
chauffeurs, grote bedrijven en kleine handelaars niet tevreden zijn, dan zegt dat wel iets. Ook 
buurgemeente Destelbergen klaagt. Wordt vervolgd...
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Het wijkmobiliteitsplan werd opgestart in 
december 2019 met een infomarkt. Na-
dien leverden bewoners en betrokkenen 
input over knelpunten in de wijk. Dit is 
gebeurd aan de hand van een uitgebreid 
participatietraject. Via verschillende kana-
len werd feedback doorgegeven aan het 
Mobiliteitsbedrijf. Op basis van de knel-
punten die werden aangegeven en de da-
ta die het Mobiliteitsbedrijf verzamelde, 
werden een aantal scenario’s opgemaakt 
en voorgesteld in een tweede informatie-
ronde.
Er kwamen heel wat reacties op de scena-
rio’s die in de wijken Dampoort en Oud 
Gentbrugge voorgesteld werden. Vanuit 
deze reacties én verder onderzoek wer-

den alle mogelijke circulatie-ingrepen en 
hun effecten berekend en afgewogen en 
werd op die manier een finaal voorstel 
opgemaakt. De procedure wordt nu op-
gestart om het voorstel op de gemeen-
teraad van 22 november ter goedkeuring 
voor te leggen. Hierna zal iedereen in de 
wijken op de hoogte worden gebracht via 
een brochure met plan en een informatie-
moment. 
De uitrol is voorzien voor het najaar van 
2022, dus na de huidige werken aan Dam-
poort. Na zes maanden start de evaluatie 
en wordt het plan grondig geëvalueerd. 
Daar worden ook de bewoners van de 
wijk bij betrokken. Indien nodig wordt er 
bijgestuurd. (D.D.)
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Uit de plannen blijkt al dat je die ver-
keersfilter zal kunnen omzeilen door een 
ommetje te maken via het einde van de 
Gentbruggestraat (de kasseiweg naar de 
Nijverheidskaai) waardoor men onder de 
brug via een kort stuk van de Waterkluis-
kaai opnieuw kan opdraaien om over de 
brug te rijden. Dat zou de bedoeling zijn 
om de wijken toch met elkaar te verbin-
den, maar het normale verkeer mag niet 
meer over de brug in de richting van 
Gentbrugge.
In de media stond dus dat er geen knip 
komt, maar dat is natuurlijk allemaal zo-
als je dat bekijkt. De bedoeling van de 
plannen (zie blz. 36-37) is wel degelijk om 
de beide wijken Dampoort en Oud Gent-
brugge meer leefkwaliteit te bieden. Aan 
de basis ligt de bevraging van de beide 
buurten, na tal van gesprekken en bijstu-
ringen. Of iedereen zich daar in kan vin-
den is niet meteen duidelijk. Binnen de 
stad is men daar blijkbaar wel al van over-
tuigd want de plannen die op de website 
van de stad staan wijzen in die richting. 
“We legden de laatste hand aan het de-
finitieve voorstel” zo zei schepen Wat-
teeuw (Groen) recent in een zitting van 
de gemeenteraad. Maar de buurtbewo-

ners, alle handelaars, 
en de middenstands-
verenigingen zijn ra-
dicaal tegen een knip. 
Aan het plan werd al 
sinds 2019 gewerkt en 
als het wordt goedge-
keurd zal het pas naar 
het einde of het najaar 
van 2022 worden door-
gevoerd. Recent werd 
al een ingreep gereali-
seerd, zone-30 waarvan 
nu nog geen resultaten 
te zien zijn. Dat was al 

‘Knip’ van Gentbruggebrug kan je omzeilen…
Volgens het stadsbestuur van Gent komt er dus geen knip aan Gentbrugge-
brug, maar in de plannen is wel voorzien dat men een verkeersfilter aan de 
voet van de brug zal invoeren. Even verduidelijken…

één van de ingrepen waarvan men ver-
wacht dat het verkeer zal doen afnemen. 
Dat is dus ook de reden waarom de Nij-
verheidskaai, Waterkluiskaai en de Jan 
Delvinlaan nu zone-30 werden gemaakt, 
samen met de Dendermondsesteenweg 
(in Gent en Sint-Amandsberg). 
In de gemeenteraad heeft Gert Robert 
(N-VA) gewaarschuwd dat één knip van 
Gentbruggebrug samen met de werken 
aan de Dampoort van Sint-Amandsberg  
een onbereikbaar of zeker moeilijk be-
reikbaar gebied zal maken. Er komt dus 
geen échte knip eind 2022.  
– (D.D.)

De overgang van de Paul De Ryckstraat 
(Sint-Amandsberg) naar de Galgenberglaan 
(Destelbergen) in beeld gebracht: Gent zegt 
zone 30, Destelbergen schilderde zone 50! 
(D.D.)

Op de Nijverheidskaai, 
Waterkluiskaai en Jan 
Delvinlaan werd zone 30 
ingevoerd. (D.D.)
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.f I 

nuw BH een 2e leven!

INRUILACTIE 
1 kortingsbon twv €10 voor elke 

draagbare BH 
die je binnen brengt 

Een actie van 'vrouwen ondersteunen vrouwen' 
en 

�delio 
S::I Meer info op a III www.facebook.be/vrouwenondersteunenvrouwen

1 BON GELDIG BIJ AANKOOP VAN EEN BH VAN MIN.€ 50 
Actie tijdens de maand november 2021 

www.lingerieaphrodite.be
Dendermondsesteenweg 353
9040 Sint-Amandsberg
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IN MEMORIAM
WALTER VAN MOL

Vlak voor het ter perse gaan vernamen we het over-
lijden van Walter Van Mol. Hij werd 80 jaar. Walter 
was gepensioneerde leerkracht van de RMS in Sint-
Amandsberg. Maar hij was vooral bekend in volleybal-
middens. Zo organiseerde hij in de jaren ‘70 en ‘80 de 
legendarische internationale RMS-tornooien in, samen met broer Wilfried, 
ook al een volleybal-legende in het Gentse. Walter was na zijn spelerscarrière 
vooral als trainer-coach actief bij vele nationale en provinciale volleybalploe-
gen in gans Vlaanderen. Zowel heren- als damesteams. Walter had drie kinde-
ren, zes kleinkinderen en ook al enkele achterkleinkinderen. We wensen de 
familie veel sterkte bij dit verlies. – J.C.
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Check?
  Je werkt graag in 2 of 3 ploegen
  Fysiek werk schrikt je niet af
  Je kan je flexibel opstellen
  Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands
  Je kan je van en naar Oostakker verplaatsen

Alles afgevinkt? 
Scan en solliciteer meteen.

Zonder ervaring een job  
als GRAFISCH OPERATOR ?

 en leer op de werkvloer

Kies voor
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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

Mag het een
maatje meer zijn?

WegwijsNoord-2021-11-ELOMI.indd   1 14/10/2021   09:34

Op zaterdag 2 oktober kwamen in de 
Volkstuintjes enkele tuinliefhebbers sa-
men om de grootste en mooiste exem-
plaren ‘pompoenen’ te bewonderen. Er 
was (uiteraard) pompoensoep à volonté, 
ook al smaakde een duveltje in de kan-
tine even goed. Weger-van-dienst Johan 
Robaeyst nam er de weegschaal bij en de 
grootste exemplaren werden gewogen. 

Op de derde plaats eindigde Koen Van 
Mulders met een pompoen van 24,10 ki-
lo. Tweede werd An Vroman, haar vrucht 
woog 29,90 kilo. Absolute winnaar wer-
den Eddy en Mireille, hun pompoen werd 
met 32,90 kilo de grootste en de zwaarste.  
De volkstuinders maken zich stilaan klaar 
voor de winter na alweer een vruchtbaar 
seizoen. – J.C.

Eddy en Mireille kweken grootste pompoen
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De filosofie achter het GRAS-project be-
antwoordt aan eigentijdse inzichten over 
o.m. onderwijsbeleving en het welbevin-
den van de allerkleinsten. Daarbij wordt 
afgestapt van een loutere speelruimte tus-
sen de gebouwen, naar een aantrekkelijke 
speelplek waar kinderen kunnen ravot-
ten en met anderen kunnen samenspelen. 
Vanuit de wetenschap dat opgroeiende 
kinderen door te spelen, zichzelf beter 
ontwikkelen en hun groeigrenzen verleg-
gen. Anders gezegd, groene speelplaatsen 
hebben een positief effect op de gezond-

EDUGO Lourdes verwelkomt groene en avontuurlijke speelplaats
Met een jaar vertraging door de sanitaire crisis nam kleuterschool EDUGO 
Lourdes midden september nu ook officieel de vernieuwde speelplaats 
in gebruik. De herinrichting kadert in het GR.A.S-project. Dat staat voor 
‘Groene Avontuurlijke Speelplaats’ dat ook in de kleuterafdeling aan de 
Meerhoutstraat al zijn educatieve meerwaarde bewijst… Met dank aan al wie 
daartoe al een steentje bijdroeg…

heid, het welbevinden en de verbonden-
heid met de natuur. Aan de Groenstraat 31 
zorgt alvast een statige boom in het mid-
den van het terrein voor het uitgesproken 
groen element. Bomen zijn een duidelijke 
meerwaarde, trekken diertjes aan en cre-
eren schaduw. Er werd doelbewust geko-
zen voor een amberboom omwille van de 
verkleuring. Het is een middelgrote blad-
verliezende loofboom dit 10 tot 15 me-
ter hoog groeit. Zijn blad is donkergroen 
glanzend, esdoornachtig met vroeg in de 
herfst - zoals gezegd - een schitterende 

verkleuring van rood, geel 
tot diep purperpaars. Met 
dank aan De Kromme Boom 
voor het (goedkoop) leve-
ren en het aanplanten. De 
inventieve houten structuur 
eromheen symboliseert de 
boomwortels en biedt aan 
de kleuters spontane kan-
sen om te klauteren, te krui-
pen, te klimmen… En hen te 
laten ontdekken wat ze al 
kunnen en durven. Het knap 
ontwerp is een hersenspinsel 
van Benjamin Suykens (zie 
kaderstuk).

De officiële ingebruikne-
ming van een vernieuw-
de speelplaats, is nog maar 
een eerste stap. De school 
heeft nog andere plannen 
in petto. Zo wordt de schei-
dingsmuur met de buurtwo-
ningen op termijn een heuse 
‘fruitmuur’. Met de bedoe-
ling om elk seizoen vruchten 
als framboos, druiven, peren 
te oogsten en te… smullen. 
De realisatie zal gebeuren 
i.s.m. de afdeling tuinaan-
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Speelplaatsontwerper Suykens
is ook sociale ‘held’…    

Bedenker/maker van de vernieuw-
de speelplaats in kleuterschool EDUGO 
Lourdes, Groenstraat Benjamin Suykens 
uit Sint-Amandsberg heeft een eigen 
zelfstandig bedrijfje Kabinet O. Beroeps-
halve bedenkt, ontwerpt en maakt hij 
duurzaam speelgoed en speelse instal-
laties voor kinderen. Zeg maar, ‘pien-
ter maatwerk voor de kleintjes’. De man 
kwam recent ook als sociale ‘held’ in het 
nieuws. Samen met zijn reddingscollega 
ex-wielerprof Gino Primo - ook al uit Sint-
Amandsberg - redde hij in april van vorig 
jaar en bejaarde dame uit een branden-
de woning in de Adolf Baeyensstraat. Ze 
deden dat met volle gevaar voor eigen 
lijf en leden. Echte helden dus die op het 

stadhuis passend 
werden gevierd 
door burgemees-
ter Mathias De 
Clercq, medaille 
inbegrepen. De 
verdiende hulde 
kreeg nog een 
onverwacht ver-
lengstuk op nationale feestdag 21 juli. 
Toen werd het duo ook door koning Filip 
op het paleis gefeliciteerd voor hun on-
baatzuchtige daad van moed en zelfop-
offering. Gewone mensen kunnen soms 
grootse dingen doen… 

Eric VAN LAECKE

legger/hovenier van het naburige EDUGO 
Glorieux. Voor de verfraaiing van de muur 
van de sportzaal kan men rekenen op de 
creativiteit van de leerlingen van kunsthu-
maniora Sint-Lucas Gent.

In haar toespraak bedankte directrice 
Christine Lafaut een pak ‘stakeholders’ 
van het project. Naast ontwerper Suy-
kens en Tineke en Marnix van De Kromme 
Boom,  werden ook de collega’s en leer-
krachten, de kleutertjes en vooral ook de 
ouders niet vergeten. De eersten omwille 
van de extra overlegmomenten, de ande-

ren voor hun fantastische spelcreativiteit. 
En de ouders omwille van de gulle finan-
ciële steun via o.m. de pannenkoeken-, 
wijn- en lichtjesverkoop en de familiefees-
ten. En straks ook een pizzaverkoop voor 
hetzelfde groene en avontuurlijke doel. 
Met veel muzikale beweging danste het 
jonge volkje de nieuwe speelplaats in. De 
school telt zo’n 148 kleuters, 8 klassen en 
16 leer- en ondersteuningskrachten. Dank 
aan de gelegenheidsfotografen Benjamin 
Suykens en Clio De Maesschalck.

Eric VAN LAECKE 
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Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Ons aanbod nieuwe en tweedehandswagens

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

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

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

40.920 euro
10 km
10/2019
Diesel
120 kW (163 PK)
Manueel

30.990 euro
10 km

Elektrisch/Benzine
118 kW (160 PK)
Automatisch

Fiat Spider 1.4 Multiair Lusso - sensoren/camera

Fiat 500 1.0i MHEV Lounge - Pano dak - Parkassist

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Diamond Edition

Isuzu D-Max LSX - Style Hard TopRenault Megane 1.6i E-Tech Phev Intens PLUG IN HYBRIDE

www.garagemartens.be

13.500 euro
60 km

Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

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

Mitsubishi Space Star 1.2 Diamond Edition Fiat 500 1.0i MHEV Lounge - Pano dak - Parkassist

26.900 euro
10 km

Diesel
88 kW (120 PK)
Manueel

23.500 euro
10km
07/2021
Benzine
88 kW (120 PK)
Manueel

Fiat Talento L2 - H1 - 120 PK Pro Pack Navigatie Fiat 500X 1.0 FireFly T3 Sport - Two Tone - Pano Dak

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

21.500 euro
10 km
10/2020
Benzine
86 kW (117 PK)
Manueel

Nissan Juke 1.0 DIG-T 2WD Connecta Carplay

NEW
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Maandag: Gesloten
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 14u00 tot ...
Donderdag: 11u00 tot ...
Vrijdag: 14u00 tot ...
Zaterdag: 14u00 tot ...
Zondag: 08u30 tot ...

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

Vier Oudejaarsavond in De Kring 
Deuren open om 17u30

 
Menu: 

Inclusief 2 glazen cava
•

Bisque van noordzeegarnalen
•

Parelhoenfilet met wintergarnituur
•

Tussendoortje
•

Dessert: sylvester

MUZIKALE OMLIJSTING TOT IN DE VROEGE UURTJES

Prijs: 53 euro p.p. 
Enkel reserveren in de kring bij Jessica. Graag cash betalen bij 

reservatie. Plaatsen zijn beperkt, wees er vroeg bij.

INFO: Jessica Coddens. Gsm: 0499/ 26 73 85 
E-mail: coddens.jessica@outlook.com 

MOGELIJKHEID
TOT HUUR ZAAL

VOOR VERENIGINGEN EN
PRIVEFEESTEN

PETANQUEPLEINEN
BESCHIKBAAR
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DIMI ZONG HAZES
IN KRING WESTVELD
3 oktober was er feest.
En wat een feest…
na maanden met mondmasker
konden we eindelijk
eens uit de bol gaan .
Frieten met stoofvlees
of vol-au-vent, meer moest
het niet zijn. Maar liefst
144 personen waren
in hun nopjes.

Daarna Dimi zong ‘Hazes’,
ambiance verzekerd.
Met daarna nog dj Koen.

Bedankt aan alle mensen 
die aanwezig waren, 
maar ook aan mijn team,
dat steeds voor mij klaar staat.
Zonder jullie kan dit niet.
Mercikes !

      Jessica Coddens

 

ZATERDAG 30/10/2021 | ZONDAG 31/10/2021        
 

‘DE KRING’ WESTVELD, HEILIG-KRUISPLEIN 10, 9040 SINT-AMANDSBERG 
 

MET EEN UV-LAMPJE ZOEKEN NAAR MONSTERS (€5 WAARBORG) / SPEUREN NAAR HET CODE WOORD /  
GRIEZELIGE VERSIERING / VERTREK TUSSEN 18:00 EN 22:00 / TUSSEN 15:00 EN 17:00 AANGEPAST CONCEPT VOOR WIE 

BANG IS IN HET DONKER / SMAKELIJKE VERRASSING VOOR ALLE VERKLEDE KINDEREN / 
EEN FLUOHESJE EN ZAKLAMP ZIJN AANBEVOLEN / NAPRATEN MET EEN HAPJE EN DRANKJE  

KW!ZO organiseert: 

Heb je nieuws (een speciale 
verjaardag, jubileum, 
viergeslacht, feestactiviteit...) in 
uw vereniging of familie, stuur 
het gerust naar de redactie van 
Wegwijs:  info@dewegwijs.be of 
bel ons op 0478 97 87 11

We bekijken wat we ermee 
kunnen doen of we sturen een 
reporter ter plaatse.

Alle nieuws 
welkom...
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Vier van de kunstwerken zijn de pu-
bliekslievelingen van de afgelopen tien 
jaar die terugkomen in een licht gewij-
zigde vorm en op andere locaties.
Als onze info wat klopt dan kunnen we 
spreken van een parcours van zo’n 7,2 
kilometer. Normaal had het Lichtfestival 
vorig jaar moeten plaatsvinden, maar 
ook daar was de coronapandemie de 
oorzaak van de afgelasting. Het festival 
is ook nu gratis. We herinneren er even 
aan dat het 10 jaar geleden was dat de 
eerste editie plaatsvond. 
Het gratis festival is een organisatie van 
de Stad Gent, UGent en Fluvius, en start 
elke dag om 19 uur om te stoppen om 24 
uur. Op zondag 14 november opent het 
festival al om 18 uur om gezinnen met 
jonge kinderen ook de mogelijkheid te 

bieden om het festival te bezoeken. Het 
parcours heeft geen vast begin- of eind-
punt, de wandeling starten kan om het 
even waar. Tip: in de bewuste periode is 
het al vroeger donker door het winter-
uur, maar dat begrijpt u wel.
Het festival vindt volledig plaats in 
openlucht en bezoekers moeten een 
vaste looprichting respecteren. Om alles 
in goede banen te leiden en om het ook 
nu coronaveilig te houden, is het par-
cours iets langer om meer spreiding te 
voorzien en wordt er extra ingezet op 
crowd control. Als de situatie zou veran-
deren, zijn nog bijkomende maatrege-
len mogelijk.

Voor alle andere info verwijzen we naar: 
www.lichtfestival.stad.gent – (D.D.)

De publiekslievelingen van het Lichtfestival komen zeker terug, 
maar mogelijks op een andere plaats. (D.D.)

Vijfde editie van Lichtfestival in Gent
Van woensdag 10 tot en met zondag 14 november heeft in Gent de vijfde 
editie van het Lichtfestival plaats. Dit keer haalt men 32 lichtkunstwerken 
naar Gent die samen 36 locaties zullen inpalmen.
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Vier oudejaarsavond
in De Lage Vuurse!

Hapjes van de chef | glas Cava MVSA Reserva
&&&

Foie gras | vijgentaart | witte wijngelei |
peer | speculoos

&&&
Langoustineroomsoep | Cognac | 

bladpeterselie
&&&

Koolvis | kreeft | kaviaar | jus van kreeft
&&&

Sorbet | Granny Smith
&&&

Reefilet | fine Champagnesaus |
savooikool | girolles | kroketjes

&&&
NY dessert

&&&
Coupe Champagne

 
Prijs: 149 euro p.p.

Tijdens de maaltijd zijn dranken inbegrepen:
water, aangepaste wijnen, bieren, frisdrank, 

koffie en thee. Vanaf 00u00 is er een open bar 
tot 04u00 met bier, wijn, frisdrank, water.

Inschrijven kan door te storten op rekening 
BE22 0682 4743 9347 van De Lage Vuurse met 

vermelding van naam, oudejaar 2021 en aantal 
personen. Graag 1 reservatie en betaling per 
tafel. Betaling telt als bewijs van reservatie. 

Betalingen dienen in orde te zijn tegen 15/11. 
Reservaties die tegen dan niet betaald zijn, 

worden terug vrijgegeven voor andere klanten. 
Annulaties voor oudejaar zijn niet mogelijk.

Meer info: 
Feestzaal De Lage Vuurse,

Christophe van Loo – Joke D’Hoore 
Motorstraat 115 - Gent - Tel: 09 251 08 08 - 

Email: info@delagevuurse.be

Wegwijs nu ook te volgen op facebook en instagram.
Ook wij proberen ‘mee te zijn’ met onze tijd. Je kan ons vanaf nu volgen op Facebook en 

Instagram. We proberen regelmatig kort nieuws te brengen, dat later uitgebreid aan  bod 

zal komen in onze ‘papieren’ uitgave. We vragen wel - indien je ons wil contacteren - ons te 

mailen:  info@dewegwijs.be of te bellen naar 0478-97 87 11.
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Aan dat initiatief wordt meegewerkt door 
Filip Lossie, Nancy Moerman en Jef D’hont. 
Bedoeling is dat ze werk maken van de or-
ganisatie van de lustrumuitgave van de 
Grote Prijs Gino Primo, zeg maar de vijfde 
keer dat er gekoerst zal worden op en 
rond het Westveld.
“Zo’n organisatie in elkaar steken vergt 
een maandenlange voorbereiding”, weet 
wielerfanaat Jef D’hont. “Sommige men-
sen denken dat je op één twee drie een 
koers kan organiseren, maar ze vergeten 
wel dat je alle nodige vergunningen moet 
hebben. De wedstrijd moet op de wiele-
kalender komen, en bij de WAOD waar 
we voor organiseren,  moet je minstens 
honderd dagen vooraf met alles in orde 
zijn. Dat wil zeggen met vergunningen en 
toelatingen voor weginname bij de stad 
Gent en de gemeente Destelbergen. Daar 
moet men ook kijken of er geen werken 
gepland zijn op het uitgestippelde par-
cours, allemaal werk dat vooraf moet in 

Na drie jaar opnieuw wielerkoers in de maak:

Volgend jaar komt er 5e Grote Prijs Gino Primo
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar een klein comité met 
goede bedoelingen gaat zijn schouders zetten onder de organisatie 
van een wielerkoers in Sint-Amandsberg. Op het Westveld waar het 
wielerhart nog steeds klopt, hebben enkele mensen de handen in elkaar 
geslagen en een wielercomité gesticht met de naam Sport@tvinkje of ook 
wel fvsport.tvinkje, een link naar de Vinkenlaan op het Westveld.

orde zijn vooraleer een wedstrijd van start 
kan gaan”.
Door corona en allerlei andere problemen 
konden de wielerwedstrijden op het West-
veld de voorbije twee jaar niet plaatsvin-
den. Maar om te organiseren heb je ook 
een vereniging nodig en steun van mid-
denstanders of verenigingen. En in die zin 
werd een vereniging als fvsport.tvinkje in 
het leven geroepen. Naast de koers wil 
men ook nog wat meer organiseren, maar 
daar later wel meer over. Vast staat dat de 
5e uitgave van de Grote Prijs Gino Primo nu 
verankerd is in het weekend van 7-8 mei 
2022. Op zaterdag 7 mei zal er koers zijn, 
en op zondag 8 mei organiseert men op 
het Westveld (de gebuurte) ook de traditi-
onele rommelmarkt. De organisaties staan 
los van elkaar, maar vinden wel plaats in 
hetzelfde weekend.
“Wat de koers betreft zal het om een 
WAOD-wedstrijd gaan, mogelijks voor 
verschillende leeftijdscategorieën. Vooraf 



Wegwijs Noord - November 2021   53

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

wordt ook gedacht aan een Gentlemen-
koers, een kampioenschap van Gent voor 
wielertoeristen die aangesloten zijn bij 
een regionale fietsclub. Eventueel met 
een klassement per club of groep, maar 
dat alles moet nog uitgewerkt tot in de-
tail,” vertelde Jef D’hont ons.

We kunnen nu al verklappen dat de wed-
strijd voor het grote deel zal verlopen tus-
sen Westveld en Destelbergen, met dit 
verschil dat de aankomst nu via een lus in 
de Vinkenlaan zal liggen. Eén ronde zou 
dan 6,6 km. bedragen. – (D.D.)

Een klein comité nam het initiatief om 
opnieuw een koers te organiseren op 
het Westveld. (D.D.)
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Minister van Mobiliteit Lydia Peeters 
maakte wel geld vrij in de begroting (zo’n 
460 miljoen euro), maar stelde toch in uit-
zicht dat de eerste spadesteek voor de 
tunnel onder de Dampoort er pas binnen 
tien jaar zal komen. Het bouwen van zo’n 
tunnel, liefst vijfhonderd meter lang, zal 
zeker twee jaar in beslag nemen. Het re-
kensommetje is dan vlug gemaakt. Bin-
nen tien jaar zal de prijs voor de realisatie 
nog oplopen zodat er zeker extra geld zal 
nodig zijn. Maar zo ver willen we nu toch 
niet vooruitlopen op de nog niet eens ge-
plande werken. Op dit ogenblik is men 
nog volop bezig met de huidige werken 
aan de Dampoort waarbij voorrang werd 
gegeven aan de realisatie van de Ver-
apazbrug. Die brug moet het verkeer van 

Tunnel Dampoort zeker niet voor 2032 wel tramuitbreiding
Niet dat we het goede nieuws even willen temperen, maar de waarheid 
heeft duidelijk zijn rechten. De autotunnel die op termijn onder de 
Dampoort komt (tussen de Kasteellaan en de Afrikalaan/Koopvaardijlaan) 
zal er zeker niet komen voor 2032.

de Muidelaan naar de Koopvaardijlaan lei-
den. De werken aan de Dampoort gaan in 
de volgende maanden naar een belang-
rijke fase met enorm veel verkeershinder 
vooraleer die brug er ook zal liggen.
Het is dus nogal duidelijk dat de werken 
die nu worden uitgevoerd zeker nog niet 
in functie staan van een later geplande 
tunnel. Die plannen (een tunnel onder de 
Dampoort) had men al vijftig jaar gele-
den en later moeten maken toen er ook 
al eens meer sprake was in de media van 
een tunnel als oplossing voor het verkeers-
probleem. Maar die plannen werden nooit 
doorgedrukt, er werd altijd eerst naar an-
dere oplossingen gezocht. Navraag bij de 
dienst Wegen en Verkeer Oost-Vlaande-
ren bevestigen dat vermoeden, het is dus 

De Verapazbrug is de reden waarvoor nu de derde 
fase van de heraanleg van de Dampoort wordt 
ingezet. (©stad Gent) 
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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

nog meer dan tien jaar wachten op 
een tunnel. Maar er is hoop: met het 
geld dat nu ter beschikking staat van 
de stad Gent zullen twee tramlijnen 
worden verlengd of gerealiseerd. Zo-
als verwacht zal tram 4 doorgetrokken 
worden van het Neuseplein tot aan de 
Dampoort. Die doortrekking, de af-
buiging van tramlijn 4 dus, stond al op 
de plannen waarbij sprake was van de 
Verapazbrug. Het gaat om iets meer 
dan een kilometer tramsporen richting 
Dok-Zuid. Waar precies het eindpunt 
zal komen moet nog uitgewerkt, maar 
we vermoeden dat men niet over de 
Dampoortbrug zal gaan, al zijn we dat 
toch niet zeker.
Heel belangrijk wordt een nieuw stuk 
tramlijn (tram 7) tussen Dampoort en 
Gent Sint-Pieters, met duidelijk aan-
sluiting naar de Kortrijksesteenweg. 
Hier gaat het om een budget dat al 
in 2020 was vastgelegd, en waarbij nu 
ook voorzien is in een tunnel voor de 
R40 onder de Heuvelpoort, met aan-
sluitend een nieuw plein tussen het 
Museum voor Schone Kunsten en het 
vroegere Casino nu Smak (en nu nog 
deels een parking). – (D.D.)
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Eerstvolgende activiteiten:

Wekelijks wandelen: 
7,5 km of 4,5 km iedere donderdagvoor-
middag om 9.30 uur. We komen samen aan 
de hoek Lijsterbesdreef/Nachtegaaldreef. 
Info: moniek.degheest@hotmail.com
of tel. 09 228 92 82.

Nordic walking:
Op maandag 8 en 22 november. Gelieve 
in te schrijven bij jacques.braeckman@hot-
mail.com tot minstens 2 dagen ervoor. 

Fotoclub:
Op donderdag 4 november in de kring. In-
schrijven bij paul.deryckere1@gmail.com  

Koken:
Op 4 en 18 november. Inschrijven bij:
hildedecock996@gmail.com

Crea:
De CREA groep komt samen op donderdag 
4 november om 15.30u in de Kring.
Info: annie_mussely@hotmail.com

Wandelvoetbal:
Elke maandagavond. Info: 09 251 33 37
of gilbert.dhaenens1@telenet.be 

Petanquen:
Op 5 en 15 november.
Info mark.persijn@telenet.be

Zwemmen:
Elke maandagavond van 16 uur tot 17 uur. 
Info: gilbert.praet@skynet.be

Praetcafé: 
Op donderdag 11 november in de Parochi-
ale kring Oude Bareel om 14.30 uur.
Info: gilbert.praet@skynet.be

Genealogie:
Op donderdag 11 november in de Parochi-
ale kring Oude Bareel om 14 uur. Info en 
inschrijven ten laatste op 9 november bij 
eddywoussen@telenet.be

Wandeling:
Op 2  november: Oostende Ensor en om-
geving Napoleon. Op 8 november wande-
ling Heibos te Moerbeke. Op 12 november: 
Rondleiding in Gent met uitleg over Anseele. 
Info en inschrijven bij:
linda.feys@outlook.be

Zondagsgevoel: 
Om 15 uur in de kring van het Westveld 
(datum nog niet gekend). Info en inschrij-
ven: moniek.degheest@hotmail.com
of tel. 09 228 92 82.

Op vrijdag 19 november is er onze jaarlijkse 
T-Dansant in het Parochiaal Centrum. The-
ma dit jaar is Spanje. Aanvangsuur 19u30 
tot 01u00.
Info annie_mussely@hotmail.com

Meer info over de verschillende activiteiten 
op onze website: www. okraoudebareel.be 
en meer inlichtingen via:
info@okraoudebareel.be

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



Wegwijs Noord - November 2021   57

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 ?

VOOR SNELLE BESLISSERS! Nog slechts 6 appar-
tementen op topligging te koop! Twee gemeubeld. 
Scherpe prijszetting voor instapklare appartemen-
ten nabij Gent Sint-Pietersstation. Neem als inves-
teerder NU uw kans en profiteer van de laatste 
aankoop aan 10 % registratierechten. Voor eigen 
bewoning? Dit kan aan 3 % registratierechten. Kom 
thuis in een oase van rust, maar toch op slechts 3 km 
van Gent Centrum, gelegen nabij invalswegen. Ont-
dek dit prachtig project met eigen park (5.000 m²) en 

gemeenschapsruimte met bar en keuken. Uitstekend 
rendement, reeds 93 % verhuurd! Eerste jaar huur-
garantie voor snelle kopers. Dit uniek concept geeft 
u de mogelijkheid zelf te bewonen of te verhuren. 
Samen met deze afgewerkte tweeslaapkamer ap-
partementen met terras komt een kelderberging 
en autostaanplaats. U wilt meer weten? Bewoonb. 
opp.: 72 m² - EPC: 82 kWh/m² - Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Vvg 

Vraagprijs: 295.000 euro

TE KOOP
GENT:

Chantal
Claeysdreef 1

TE KOOP
WETTEREN: Cooppallaan 122
Instapklare alleenstaande woning met garage, 
woonkamer met eetplaats en keuken, twee slaap-
kamers, 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 ver-
nieuwd. Vrij bij akte – 
opp.: 500 m² - EPC: 287 
kWh/m² - Vg/Wg/Gvkr/
Gdv/Gvv - Vraagprijs: 
330.000 euro

TE KOOP
GENT: Broederlijke-
Weversplein 145
Ruim appartement 
(105 m²) met zicht 
over de skyline van 
Gent. De indeling is 
de volgende: inkomhal met ingemaakte kasten, 
woonkamer met blokjesparket en terras, geïnstal-
leerde keuken, badkamer met ligbad en lavabo, 
toilet, drie slaapkamers. Gelegen naast Groene Val-
leipark! Op fietsafstand van Gent Centrum. Er hoort 
een privé kelder bij en mogelijkheid tot bijkopen au-
tostaanplaats. Vrij bij akte. EPC: 97 kWh/m² - Vg/Wg/
Gvkr/Gdv/Gvv – Vraagprijs: 265.000 euro

TE KOOP
GENT: Notelaarstraat 17
Rijwoning gelegen in rustige 
straat met vlotte verbinding 
naar invalswegen. De indeling 
van de woning is de volgende: 
woonkamer met eetplaats, keu-
ken, badkamer met toilet, la-
vabo en douche. Veel lichtinval! 
Verdieping met twee slaapka-
mers en toegang tot dakterras, 
zolderkamer. Tof project voor starters of ouders met 
studerende kinderen! EPC: 486 kWh/m² - vrij bij akte 
- Gvg/Wg/Vkr/Gdv/Gvv – Vraagprijs: 234.000 euro

TE KOOP
EEKLO: Oostveldstraat 203
Nog 2 bouwgronden te koop! Kavel 2 en 3. Gelegen 
nabij centrum Eeklo voor het bouwen van een half-
open bebouwing met Zuid gerichte voortuin. Opper-
vlakte 825 m². Wijds 
uitzicht achteraan. 
Bouw hier uw droom-
woning! Verkave-
lingsvoorschriften te 
verkrijgen na aan-
vraag. Vg/Wg/Gvkr/
Gdv/Vvg – Vraagprijs: 
215.000 euro 
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Tijdens de opendeur zal het bedrijf 
een beperkte productie draaien, zodat 
bezoekers eventueel met hun gezin 
(kinderen inbegrepen) eens duidelijk 
kunnen zien wat het bedrijf uit de Hout-
straat in Destelbergen in feite voorstelt. 
Om het aanlokkelijk te maken zijn ook 
proeverijen voorzien, voor de kinderen 
is er zelfs begeleide animatie. Het moet 
een interessante kennismaking worden 
met het bedrijf want sinds mei heeft 

AMANDO IN DE HOUTSTRAAT IN DESTELBERGEN

Imperial Meat Products organiseert 
opendeur om personeel te werven
Een van de grootste bedrijven in Destelbergen, in de volksmond goed gekend 
als Amando, maar officieel deel uitmakend van Imperial Meat Products, 
organiseert op zaterdagmorgen 20 november een open deurmoment. 
Bedoeling is dat publiek uit de regio eens komt kennismaken met het bloeiend 
bedrijf,  dat bovendien nu onderhevig is aan een enorme expansie.

men een groot contract binnengehaald, 
waardoor men dit jaar alleen al 20% 
meer volume draait. En dat moet men 
ook kunnen opvangen met extra perso-
neel.
Plant Manager Bert Vandecasteele be-
nadrukt: “Voor ons is dat dus met een 
dubbel doel, wij willen het bedrijf eens 
in de schijnwerper stellen want onbe-
kend is onbemind, maar we hebben 
ook tevens heel wat openstaande va-
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catures. En die vacatures, zeker 
zo’n tiental, moeten we toch kun-
nen invullen, want we staan voor 
een enorme expansie omdat we 
een heel belangrijk order hebben 
binnengehaald. Ons bedrijf geeft 
werkzekerheid, maar we kunnen 
dat best tonen met een opendeur 
waarbij geïntereseerden kennis 
kunnen maken met de werking 
van het bedrijf,” weet hij.
Amando bestaat al heel lang als 
vleesverwerkend bedrijf. Het werd 
ergens al in 1908 opgericht en 
bleef steeds maar groeien. Het be-
drijf evolueerde in 1953 onder lei-
ding van Jozef de Spiegeleire naar 
Imperial Vleeswaren. De groep 
rookte toen eigenhandig salami 
volgens de oude ambachtelijke 
procedés die zijn vader en groot-
vader hem hadden bijgebracht. 
Om een lang verhaal wat in te 
korten: in 1978 komt Amando dat 
toen nog een onafhankelijk be-
drijf was, zich in de Houtstraat in 
Destelbergen vestigen. Het bedrijf 
vormt er nu sinds het nieuwe mil-
lenium een sterke speler binnen 
de Imperial groep met als naam 
divisie Amando. Imperial Meat Products 
telt in ons land nu zo’n vijf verschillende 
vestigingen, met een gemeenschappelij-
ke zetel in Lievegem. In de regio kennen 
we ook nog Dacor uit Zwijnaarde, Corn-
by in Gent en Imperial. Alle units zitten 
in de vleesverwerking of voedingsindus-
trie, er is samenwerking met Stegeman 
in Nederland en overkoepelend vormen 
ze een onderdeel van het grotere Sig-
ma. In de Benelux werken 1.100 mede-
werkers in zes productieplants zo lezen 
we op de website.

“Amando in de Houtstraat verwerkt en 
levert de gekende producten met merk-
namen als Aoste, Marcassou, Justin Bri-
dou, Leielander, WW en Disney”, vertelt 
de Plant Manager. “Er werken nu zo’n 
120 mensen in dagdienst of in twee 
ploegen (6-14 en 14-22u.). Amando is 

dus al heel lang een gekende firma in 
de regio”.

Wie een passende job zoekt en ook 
graag eens kennismaakt met het bedrijf, 
moet zeker eens langsgaan op zater-
dagvoormiddag 20 november (9-12u.) 
in de Houtstraat 50 in Destelbergen. 
Een ruime parking laat toe om met de 
auto of de fiets te komen zodat je eens 
rustig kan kennismaken met de werking 
van het bedrijf. Voor geïnteresseerden 
is er een ruim aanbod in de vacatures: 
men zoekt een supervisor, lijnwerkers 
en machinebedienaars in productie, or-
der pickers, nachtwerker en noem maar 
op. Er is dus wel wat keuze. En om het 
heel aangenaam te maken zal je echt 
kunnen kennismaken met de producten 
zelf, wat op zich al een interessante uit-
nodiging vormt.  – (D.D.)   
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• 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

Sint-Amandsberg telt zo’n 55 woningen die 
op de lijst staan die recent werd aangevuld. 
Om het juist te duiden is het belangrijk te 
weten dat het om woningen gaat die de 
laatste twaalf maanden niet bewoond of 
gebruikt werden. Sommige daarvan zijn on-
geschikt en/of onbewoonbaar, andere val-
len onder de categorie verwaarloosde wo-
ningen of gebouwen.
Gent heeft al sinds 2013 een meldpunt voor 
leegstand, nl. leegstand@stad.gent waarop 
iedereen een vermoeden van leegstand kan 
melden. De diensten van de stad organise-
ren dan een administratief onderzoek waar-
bij bepaalde criteria in rekening worden 
gebracht vooraleer er een opname is in het 
leegstandsregister. 
De methodiek (leegstand: proactief) die 
daarbij gebruikt wordt omvat de regelma-
tige screening van adressen via het bevol-
kingsregister, het toetsen aan gegevens van 
het energieverbruik en bij een definitief ver-
moeden van leegstand een plaatsbezoek. 
Zo werden op het grondgebied van Gent in 
2020 (de voorlaatste cijfers) 578 onderzoe-
ken ter plaatse gedaan, 283 werden daarbij 
opgenomen in het leegstandsregister, waar-
van inmiddels 103 reeds werden geschrapt. 
Ofschoon 2021 nog niet ten einde is werden 
er dit jaar al 366 onderzoeken ter plaatse 
gedaan, waarvan 207 opnames in het leeg-
standsregister. Daarbij zijn er inmiddels al 18 
geschrapt en 28 betwistingen ingewilligd.
Om het nog beter te verduidelijken: in het 
leegstandsregister worden geen woningen 
opgenomen die eventueel leeg staan maar 
als tweede verblijf in gebruik zijn (zonder 
domicilie). Ook woningen die ongeschikt 
of onbewoonbaar verklaard werden en dus 
niet kunnen verhuurd worden, vallen daar-
onder. Als het gebouw een bedrijfsgebouw 
is dan ligt de bevoegdheid niet bij de stad 
maar de Vlaamse overheid en daarvoor 
bestaat dan weer een aparte inventaris. Er 
kunnen ook woningen zijn waarvan geen 
eigenaar gekend is zoals bv. onbeheerd na-

Vijfenvijftig woningen in Sint-Amandsberg
opgenomen in leegstandsregister
Van alle deelgemeenten van Gent springt Sint-Amandsberg er wat uit 
wat leegstand betreft. De stad heeft immers al een tijdje een grondig 
leegstandsregister opgesteld, met de bedoeling om te kijken wat er op 
termijn kan gedaan aan woningen die niet meer bewoond zijn.

latenschap, dat is dan een compleet andere 
zaak.
Niet vergeten dat er een belasting op leeg-
stand bestaat, die gaat dan in voege na 1 
jaar opname in het leegstandsregister, ten-
zij er natuurlijk vrijstelling zou zijn. De stad 
Gent heeft ook plannen waarbij sommige 
woningen worden aangekocht en gereno-
veerd, maar dat is nog een andere proce-
dure waarvoor je kan surfen naar de web-
pagina van de stad Gent. – (D.D.)

Vaak zie je dat een woning onbewoond is als 
de brievenbus uitpuilt. (D.D.)
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VERLAAGD BTW-TARIEF 6% 
MOGELIJK

RESIDENTIE EONO
GENT - NOENDRIES

LICHTRIJKE HALFOPEN 
GEZINSWONING 

MET 3 SLPKS EN PRIVATIEVE 
PARKEERPLAATS 

RUIME GEZINSWONING 
MET 3 SLPKS EN 

APARTE PRAKTIJKRUIMTE
>  Centrumligging in bruisende, gegeerde wijk 

nabij UZ Gent en uitvals wegen
>  Moderne, open architectuur en grote 

raam partijen
> Energiezuinig: maximum E-peil E40 en 

zonne panelen 
> Groen zicht over de stadstuinen 
>  BEZOEK NU ONZE 

INGERICHTE MODELWONING

Wonen in Gent, tussen water en groen.
09 321 03 00 - WWW. STAPELPLEIN.BE

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

LAATSTE DUPLEX PENTHOUSE APPARTEMENT 
MET TERRAS VAN 55 M²

ZICHT OP HET WATER ÉN DE TORENS VAN GENT MET MAXIMALE PRIVACY
Het Stapelplein maakt deel uit van het grootste stads vernieuwingsproject van Gent, 

met maximale meerwaarde  en optimale huur garantie tot gevolg.  

BEZOEK NU ONS INGERICHTE MODEL APPARTEMENT

www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

BEZOEKMOMENT ZONDAG 24 OKTOBER | 10 - 16 U

ONTDEK ONZE UNIEKE SALONCONDITIES
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

Hartelijk welkom
in onze nieuwe zaak !

OPENINGSUREN:
 
 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 !

VIER OUDEJAARSAVOND IN THE CAVE !
MET AMBIANCE TOT IN DE VROEGE UURTJES, MET DJ

We starten om 18u30.

Op het menu:
Cava met een overvloed aan hapjes,

gevolgd door SUPER-DE-LUXE WINTERBARBECUE:
varkenshaasje, kipfilet, mignonette, spareribs, BBQworst,

côte à l’os, scampibrochette, ...
met uitgebreid groentenbuffet, frietjes, pasta, aardappelsalade, sausjes...

én natuurlijk ook dessertbuffet

Prijs: 100 euro p.p., dranken tot 02 uur inbegrepen (geen sterke dranken)
Op voorhand reserveren en betalen. Plaatsen zijn beperkt. Info: 0479-064 805 - 0473-249 810
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Het ludieke afscheid met o.m. taart en 
koffie, muziekoptocht door De Vette Pis-
tons, een toneelact  en flink wat solidai-
re gezelligheid en samenhorigheid werd 
- hoe kan het anders - een dubbelzinnige 
momentopname. Na maanden protest en 
verzet werd het gros van de betrokkenen 
intussen immers door eigenaar huisves-
tingsmaatschappij WoninGent toegeleid 
naar een andere sociale woning. Of koos 
eieren voor hun geld en vond zelf een 
- vaak abrupte en geforceerde - oplos-
sing. Met vooral mentale schade in hart 
en geest als blijvend gevolg. Posttraumati-
sche stress en burn-outsymptomen, klinkt 
dat vandaag. De gedwongen verhuis en 
het uiteenvallen van het sociale weefsel 

Bernadettewijk wuifde zichzelf uit…
Onder de noemer ‘Bernadette blijft feesten’ namen bewoners en 
actievoerders symbolisch afscheid van hun lang gekoesterde biotoop. 
De omgeving wacht een integrale sloop. Er komt op termijn een nieuwe 
sociale woonwijk met een eigentijdse invulling. De krakers zijn juridisch 
uitgedreven maar blijven activistisch de problematiek rond de stedelijke 
sociale huisvesting opvolgen. En nog meer in vraag stellen…

blijft meer dan zomaar een kras op de ziel. 
Met sowieso een al maanden opgestoken 
vinger naar de Gentse politiek en het kan-
kerende (wan)beleid uit het verleden. Re-
cent nog versterkt en afgestraft door een 
duidelijke afwijzing in de rechtbank, ook 
in hoger beroep. Goed dat er nog altijd 
een scheiding van machten is. Ook al was 
het vanaf het begin sowieso een ongelij-
ke strijd, toch een pluim aan de actiegroep 
- en de krakers - van ‘Bernadette Blijft’. Die 
brachten sinds eind vorig jaar het plaatse-
lijk dossier in de volle aandacht, zetten - 
vaak ludieke - protestacties op en hielden 
ook de Gentse gemeenteraad en Wonin-
Gent op scherp. Nadat Panorama op Eén 
het vuur aan de lont stak in de aanloop 
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naar de laatste gemeenteraadsverkiezin-
gen. De wijk oogt intussen alsmaar desola-
ter en verlaten. De panden zijn preventief 
dichtgetimmerd om krakers te weren. 
Kleurrijke en suggestieve graffiti-teke-
ningen op een pak gevels zijn vandaag 
de halsstarrige getuigen van een roemrijk 
(socialistisch) verleden. Dat stond destijds 
model voor een voorbeeldige sociale huis-
vesting. Het kan verkeren. Met tussendoor 
de vaststelling dat de wijk in 2023 hon-
derdvijftig jaar levenskracht mag (kan?) 

vieren…. Het wordt wachten op 
een (heropgebouwde) nieuwe 
sociale woonwijk met eigentijdse 
klemtonen en invalshoeken. Die 
komt hopelijk evenveel decen-
nia tegemoet aan de alsmaar stij-
gende sociale woningnood van 
vandaag en… morgen. Aan de 
politiek en het beleid om duur-
zame modellen en concepten uit 
te tekenen en nog meer te on-
derhouden. Dat laatste voor-
al ook letterlijk (sic). Actiegroep 
‘Bernadette Blijft’ zal de toekom-
stige plannen nauwgezet van 
nabij volgen en wil blijvend zijn 

stem laten horen. De woningen worden 
ten vroegste over een jaar gesloopt. Wo-
ninGent kreeg daartoe nog geen vergun-
ning. De panden zijn veelal honderd jaar 
oud en staan op de lijst van het beschermd 
erfgoed. De sfeer en de solidariteit tussen 
de oud-bewoners - “een levendige en ster-
ke gemeenschap “ - blijft vooralsnog over-
eind. Met het (symbolisch) afscheidsfeestje 
als meest recent hoogtepunt…

Eric VAN LAECKE   
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GIOCOSO ZOEKT…
Kamerkoor Giocoso uit Sint-Amandsberg zoekt mensen 
die graag zingen! Ons repertoire bestaat uit een gevari-
eerde mix van liederen in uiteenlopende genres, dus voor 
elk wat wils. Noten kunnen lezen is geen vereiste maar 
wel een pluspunt.

We repeteren elke vrijdagavond van 19u30 tot 21u30 in 
De Krekel, Krekelberg in Sint-Amandsberg.

We zijn voornamelijk op zoek naar mannenstemmen (tenor en bas) maar vrou-
wen (voornamelijk sopraan) zijn ook meer dan welkom!

Heb je interesse en wil je vrijblijvend eens proberen? Twijfel dan niet en neem 
contact met ons op via

• Kristin Van Bree:
   kristin.vanbree@gmail.com of 0474/504267 (voorzitter)

• Henk Allary:
   henk.allary@skynet.be of 0476/448214 (dirigent)
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

ONTDEK ONZE AANHANGWAGENS VIA
WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

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

Namibië (16 minuten)
Namibië wordt beheerst door woes-
tijnen. Van de Namib woestijn in het 
westen tot de Kalahari woestijn in het 
oosten. Deze woestijnen zijn fascine-
rende werelden, stuk voor stuk zijn ze 
uniek. Wij nemen u mee naar een deel 
van Afrika waar de natuur nog hoogtij 
viert.

Normandië (12 minuten)
Ter gelegenheid van D-day 75 jaar leren 
we het mooie Normandië beter kennen.

Cruise langs Griekse eilanden (33 minuten)
We varen tussen de verschillende Griek-
se Eilanden, elk met hun uniek karakter, 
en genieten van de Griekse zon tijdens 

Vl@S, Afdeling Sint-Amandsberg.
Dinsdag 9 november 2021 om 14u30 stipt:

3 korte films van Denise Van Uytfanghe
en Wilfried Claeys
Kring Westveld, Heilig Kruisplein 10, 9040 Sint-Amandsberg.

een schitterende combinatie van het im-
mer gezellige Mykonos, de opgravingen 
van het eiland Delos, de Griekse hoofd-
stad Athene met de Acropolis en het 
sublieme eiland Chios waar de mastiek-
bomen groeien.

Gezellig samenzijn met koffie en gebak.

Inkom: leden 6 euro - niet leden 8 Euro 

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

Erfgoeddag in Melle
met stukken van Gallische hoeve
Leuk item op de Erfgoeddag van de Vier-
sprong in de Tuinbouwschool in Melle. 
Minister Matthias Diependaele kwam er 
even kijken en zette zichzelf een oude 
Keltisch helm op die hij gezien had in 
de stand van de Gallische Hoeve uit Des-
telbergen. Erfgoed Viersprong is een 
samenwerking tussen de gemeenten 
Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbe-
ke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem, 

en de organisatie bestaat tien jaar. Om 
dat te vieren organiseerde het dus een 
erfgoedfestival in de Tuinbouwschool in 
Melle. En daarvoor strikte het niemand 
minder dan Vlaams minister van Onroe-
rend Erfgoed Matthias Diependaele. En 
ook gepensioneerd ex-schepen André 
De Groote was er aanwezig. (foto L.V.I./
D.D.)
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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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Het weekend van 24-26 september bracht zomerweer. En, na corona, ook héél veel 
volk op de been. Covergroep Pokerface zorgde voor veel sfeer en ambiance. Ook 
de kermis, evenals de 
rommelmarkt waren 
toppers. De uitbater 
van het viskraam sprak 
over “de beste kermis in 
jaren”. Op zondagmiddag 
werd ook het 
wereldkampioenschap 
wielrennen op groot 
scherm getoond in de 
horeca-stand van de 
dekenij, naast de kerk. 
Ook dat was een topper.

Nog tot woensdag 
bleven de 
kermisattracties staan. 
Enkele sfeerfoto’s geven 
deze geslaagde editie 
weer. – J.C.

Top-weekend voor
Dekenij Oude Bareel
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Neem nu als voorbeeld de stad Gent. Die 
heeft beslist om de Koning Leopold II-
laan aan het Citadelpark om te vormen 
tot Floraliënlaan. De beslissing spoort met 
het overleg in een speciaal geïnstalleerde 
stadscommissie die in het reine wou komen 
met ons koloniaal verleden. Daarbij kwa-
men zelfs de meeste activistische, extreme 
en/of absurdste stellingen op tafel. Tot het 
afschaffen van de publieke tussenkomsten 
door de politie toe. Moet allemaal kunnen 
in een democratie, want vrijheid van den-
ken is een kostbaar goed dat alsmaar meer 
in de verdrukking komt. Alleen… gebeurt 
dat best met veel inlevingsvermogen en 
op basis van (historisch) onweerlegbare 

Bedreigen ‘moderne’ beeldenstormers onze geschiedenis? 
Onder druk van de stilaan uit de hand lopende sociale media, de 
dwangmatige politieke correctheid, de opduikende ‘woke’-bewegingen 
van alle slag en de toenemende polarisatie, dreigt ook onze geschiedenis 
in de verdrukking te komen. Samen-leven is nog altijd veel meer dan 
de som van dat alles. Voor steden en gemeenten vormen die ‘moderne’ 
fenomenen een extra uitdaging hoe daar mee om te gaan... 

feiten. Veel minder op emoties en impres-
sies ‘van horen zeggen’. Hoe relevant en 
eerbaar die ook mogen zijn of… lijken. 
Veel tijd om na te denken - laat staan echt 
door te denken - wordt er niet meer vrij-
gemaakt. Daarvoor is de hoeveelheid aan 
informatie en de snelheid waarmee die uit 
alle hoeken op ons afkomst alsmaar chao-
tischer, fragmentair, vaak nietszeggend en 
in een flits weer voorbij. Onder de noemer 
‘de druk van de sociale media en de waan 
van de dag’. Het blijft nochtans essentieel 
dat mensen met elkaar blijven praten en 
met een open geest de ontwikkelingen 
in de maatschappij tegemoet treden. We 
zijn allemaal producten van onze eigen 

tijd. Die grijpt vandaag alsmaar snel-
ler en niets ontziend op ons in en 
brengt vele taboes aan de opper-
vlakte. Veelal te laat en inhoudelijk 
nog terecht ook. Zelf zit ik daar als 
journalist niet meer op te wachten. 
Lang voordat de huidige woke-be-
wegingen (‘wakker worden’) ingang 
vonden, fileerde ik al met mijn soms 
scherpe pen de misbruiken en on-
rechtvaardigheden in het systeem. 
En dat doe ik - net als ook andere 
collega’s - nog altijd. Zij het wat 
meer gelouterd door de ervaring en 
de leeftijd. 
Terug naar het begin. Over de figuur 
van koning Leopold II wil ik mij niet 
eens uitspreken. Veel meer dan de 
schoolse herinneringen heb ik daar 
niet over. Zoals zovele machtsheb-
bers roept ook die figuur contro-
verse op. Ogenschijnlijk met een 
roemrijk verleden, in praktijk met 
minder propere handen. Voor elke 
voorstander is er bovendien een te-
genstander. Dat is van alle tijden en 
wordt er morgen niet beter op. Al 
gaat het vandaag vooral over het 
grote geld, maken Panama-, Pando-
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ra- en andere ‘papers’ duidelijk. En is dat 
laatste is nog wettelijk onderbouwd ook. 
Goed dat er nog altijd onderzoeksjourna-
listiek is die het systeem blijft opengooien, 
ook in turbulente en onzekere tijden. Zo-
maar straatnamen, borstbeelden en an-
dere geschiedkundige relicten weghalen, 
is mijn inziens een brug te ver en vooral 
een zwaktebod. Anders gezegd, de eigen 
geschiedenis gooi je nooit weg, hoe lelijk 
en ongemakkelijk die er ook kan uitzien. 
Trouwens, waar begint en vooral waar 
eindigt dat. Neem nu Keizer Karel. Ook 
al geen brave burger als u het mij vraagt. 
Tot pronken de Gentenaars wat graag met 
hun strop, hun roepnaam en de jaarlijkse 
protesterende Stroppenommegang.  En 
ze zijn er nog fier op ook. Alles heeft zijn 
tijd, alles heeft zijn prijs. Maar moderne 

beeldenstormers onze geschiedenis laten 
weggooien, is - herhaald - een maatschap-
pelijk zwaktebod. Met dank aan de histo-
rici, de heemkundigen, de archeologen en 
wetenschappers die ons verleden en ons 
cultureel erfgoed bewaken. Met nog altijd 
veel daadkracht en enthousiasme onze 
geschiedenis koesteren. En inzichtelijk en 
transparant die ook in een veel langer 
tijdsperspectief proberen te duiden. Een 
volk dat zijn geschiedenis vergeet of bant, 
is op termijn immers een verloren volk… 
P.S. Het artikel is ontleend aan onze zus-
teruitgave Attentie in Oostakker. Als mo-
rele steun aan de plaatselijke ‘heemkun-
digen’ waaraan ook Sint-Amandsberg en 
Destelbergen zo rijk zijn… 

Eric VAN LAECKE
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De stedenbouwkundige ontwikkelingsplan-
nen op de Oude Bareel beroeren al sinds 2019 
de wijk en zijn (toekomstige) bewoners. De 
betrokken omgeving staat ingekleurd als 
woongebied. Het gaat om een enorme groen-
oppervlakte en over heel wat te bouwen wo-
ningen in de publieke ruimte. De plannen in 
wording, willen de omgeving verdichten en 
omgevingsvriendelijker maken. Conform de 
lange termijn beleidslijnen van het stadsbe-
stuur. Zeg maar, zowel naar vorm, inhoud, 
infrastructuur, verkeersafwikkeling en noem 
maar op. Rekening houdend met voortschrij-
dende stedenbouwkundige discussies en dito 
eigentijdse oplossingen. Met de alsmaar uit-
breidende centrumstad én - meer dan ooit - 
de toenemende klimaatdruk als dwingende 
stok achter de verdere evolutiedeur.
De vier aangekondigde ‘projectzones’ in de 
maak, wakkeren nog altijd de plaatselijke 
waakzaamheid en de betrokkenheid aan. 
Geëngageerde burgers bogen zich al in werk-
groepen over wat hen concreet te wachten 
staat. En liefst ook nog kan of zal worden 
bijgestuurd. Verschillende private eigenaars 
hebben er verkavelingsplannen in de maak. 
In een globale context wil de stad voldoen-
de aandacht voor de publieke ruimte, het 
speelweefsel, de buurtvoorzieningen en de 
aansluiting op de omliggende open ruimte. 
De algemene inrichtingsvoorschriften zijn als-
maar duidelijker. De feitelijke inrichting van 
de ‘verkavelingen’ is afhankelijk van de spe-
cifieke omgevingssituatie én de economische 
haalbaarheid voor de bouwpromotoren. De 
stad zette daartoe vanaf het begin een be-
geleidings- en informatietraject op, gericht 
op een ‘masterplan’ voor het hele gebied. 
De doelstellingen ervan zijn niet min. Slim en 
kwaliteitsvol verdichten zonder de eigenheid 
van het gebied uit het oog te verliezen. Het 
creëren van een samenhang tussen de aparte 
voorstellen en het verhogen van de kwaliteit 
ervan. En niet in het minst, het organiseren 

Oude Bareel maakt kennis met eerste verkavelingsplan
Bouwbedrijf en projectontwikkelaar HECTAAR uit Roeselare informeerde 
als eerste de bewoners van de Oude Bareel over zijn verkavelingsplan 
in de wijk. Het gaat om de bouw van 45 woningen in de omgeving 
Wespenorchisstraat en Koraalwortelstraat. Het maakt een belangrijk stuk 
uit van ‘Deelgebied 4’ in het (plaatselijk) stedenbouwkundig ‘masterplan’. 
Voor meer concrete gegevens over het voorliggende plan, wijken we uit 
naar volgend nummer.    

van de communicatie en de participatie naar 
de diverse betrokkenen (‘stakeholders’) toe. 
Terugkoppelingsmomenten naar bewoners 
en eigenaars inbegrepen.  Los van de stede-
lijke informatie die later nog komt, liet verka-
velaar HECTAAR als eerste zijn licht over zijn 
concrete plannen in deelgebied 4, schijnen. 
De samenspraak met de stedebouwkundige 
diensten verliep vlot, niet altijd vanzelfspre-
kend. Al moeten het nutsbedrijf Farys en het 
stedelijk Mobiliteitsbedrijf zich nog over de 
concrete invulling van het verkavelingsdos-
sier buigen en… zich uitspreken. Net over 
die beide aspecten (waterhuishouding en 
verkeersafwikkeling) kwamen op de infover-
gadering de prangendste vragen. Dat is voer 
voor de stadscommunicatie, niet die van de 
verkavelaar die als eerste - het siert hem - het 
publieke klankbord trotseerde. Alertheid en 
opvolging blijven geboden. Naar verluidt, 
zou - in het spoor van het verkeersplan Dam-
poort-Sint-Amandsberg-Oud-Gentbrugge - 
(lees elders) - nog voor het jaareinde ook het 
circulatieplan voor de Oude Bareel worden 
uitgerold. 
Meer over het voorliggende verkavelingsplan 
in volgend nummer…

Eric VAN LAECKE  
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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

Eind september raakte hij het eens na een 
interessant gesprek om assistent-coach te 
worden van de Belgische ploeg U21. Hij 
gaat daarvoor samenwerken met coach 
Jacky Matthijssen en zijn ex-collega’s Tho-
mas Buffel (T2) en keeperstrainer Filip De 
Wilde. Hij komt bij manier van spreken in 
een vertrouwde omgeving want voetbal 
dat was zijn leven. Dit keer gaat het om 
een zinvol doel: even aftesten of er een 
carrière als trainer zit aan te komen. 
Olivier was op de hoogte van de vaca-
ture en nam contact op met trainer Jacky 
Matthijssen waarna een boeiend gesprek 
volgde over ambities, voetbal, doelstel-
lingen en jongere spelers beter maken. En 
dat zit ook goed, want de nationale ploeg 
van de U21 heeft al twee overwinningen 
behaald in de campagne voor het EK 2023. 
Olivier zal debuteren als assistent-coach in 
de matchen tegen Kazachstan en Dene-
marken. “Ik heb nu een nieuw doel”, zo 
vernamen we van Deschacht. “Het is een 
nieuwe uitdaging en ik ben echt geïnte-
resseerd dat ik daaraan kan meewerken”. 
Of hij definitief een job als trainer gaat 
ambiëren zal dus van de kennismaking af-
hangen. “Ik kan de ervaring alvast gebrui-

Olivier Deschacht wordt assistent-coach bij nationale U21
Het heeft niet lang geduurd voor Destelbergenaar Olivier Deschacht een 
nieuwe uitdaging heeft gevonden.

ken als analist en als trainer”, dat opent 
dus inderdaad mogelijkheden. Olivier 
hing op het einde van vorig seizoen zijn 
voetbalschoenen aan de haak, maar bleef 
toch intensief sporten met tennis en pad-
del, ook vaak fietsen. – (D.D.)
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info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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‘t Braemhof
Braemkasteelstraat 6

9050 Gentbrugge
Tel. 09/231.03.16

reservations@braemhof.be
www.braemhof.be

Vanaf 1 september:
Open 7 dagen op 7

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

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

Maandag 15 augustus vanaf 12 uur

Zomer-brunch 
Reservaties:

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

Verwelkoming met hapjes aan tafel 
~

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

~
Hoofdgerechtenbuffet aan de BBQ:

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

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

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

gebakjes, vers fruit, verschillende soorten ijs …

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

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

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

Tel. 09-231 03 16
www.braemhof.be

Menu Braemhof
November

vanaf vrijdag 29 oktober

Ravioli van langoustine
met piment d’Espelette en een
warme crème van langoustine.

OF
Rundscarpaccio met gerookte forel

en foiegras kubusjes,
afgewerkt met zure room.

***
Everzwijnragout met Luikse siroop

en chocolade,
bospaddestoelen en
amandelkroketten.

OF
Dorade royale geserveerd

met een risotto met chorizo.
***

Verloren brood met frambozen
en pistacheijs.

OF
Mojito sorbet op braemhofwijze.

Menu 58 euro p.p.

Met aangepaste wijn:
+14,50 euro p.p.

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

 

 
Glaasje cava of glaasje verse vitamientjes 

*** 
Mengeling van vienoisserie, sandwiches en pistolets, brood 

Verse eitjes op verschillende wijzes 

Uitgebreid kaas - en charcuterie assortiment met o.a. wildpasteien 

Gerookte zalm 

Verse fruitsla 

Assortiment muesli en ontbijtgranen 

Koffie, thee, verse chocomelk naar believen 

Het ontbijt start stipt om 9 uur en duurt tot 11.00u 
Verrassing voor de kinderen  

€35.00 per volwassene 
€17.00 voor kinderen onder de 12 jaar 
Gratis voor kinderen onder de 4 jaar 

Inschrijving voor woensdag 1 december .  
 

Lekker uitgebreid ontbijt met bezoek van de Sint 

Sint-ontbijt
Zondag 5 december

Lekker uitgebreid ontbijt
met bezoek van de Sint

Glaasje cava of glaasje
verse vitamientjes

***
Mengeling van vienoisserie, 

sandwiches en pistolets, brood
Verse eitjes op verschillende wijzes

Uitgebreid kaas- en charcuterie 
assortiment met o.a. wildpasteien

Gerookte zalm
Verse fruitsla Assortiment muesli

en ontbijtgranen

Koffie, thee,
verse chocomelk naar believen

Het ontbijt start stipt om 9 uur en 
duurt tot 11.00u

Verrassing voor de kinderen

35 euro per volwassene
17 euro voor kinderen onder de 12 jaar

Gratis voor kinderen onder de 4 jaar

Inschrijving
voor woensdag 1 december
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Oudejaarsavond menu  

Zet samen met ’t Braemhof oud naar nieuw in, en geniet van een spetterende avond, vol culinair 
genot, plezier en toffe muziek. 

                          Aanvang 19u00 stipt 
 

Champagne “M. Hostomme” vergezeld met mondgeneugten  

*** 

Foie gras met kweepeer en gemarineerde rabarber in zachte kruiden. 

*** 

Doradefilet met gekonfijte tomaatjes, basilicum en tijmbloemetjes afgewerkt met een vinaigrette 
van zachte kruiden. 

*** 

Sorbet van champagne en crème van perzik 

*** 

Gebraden rug van ree  kweepeertjes, gekonfijte worteltjes met komijn en jus van appelsien, 
stoofpeertje in de wijn  

fijne kastanjepuree met witte truffel 

*** 

Surprise Braemhof 

*** 

Om middernacht klinken we op het “Nieuwe Jaar” 

*** 
DJ met dansmogelijkheid 

 
Nachtelijke hongerremedie : kaas, stoverij, frietjes vanaf 0100u 

 
Deelname : 135 euro 

 

Dit omvat alle dranken tot 0400u (met uitzondering van sterke drank, cava en champagne) 
Kinderen onder de 10 jaar : 60 euro, Kinderen tussen 10 en 15 jaar : 85 euro 

Voor de kinderen serveren wij het menu in kleine porties  
Reservatie kan enkel telefonisch van woensdag tem zaterdag tijdens de kantooruren op 09/231.03.16. 

Uiterste datum voor reservatie :13 december 
Volledige betaling geldt als reservatie  

Storten kan op het nummer BE81 363055812224 en dit met vermelding van het juiste aantal en de 
reservatienaam .  

 

Oudejaarsavond menu  

Zet samen met ’t Braemhof oud naar nieuw in, en geniet van een spetterende avond, vol culinair 
genot, plezier en toffe muziek. 

                          Aanvang 19u00 stipt 
 

Champagne “M. Hostomme” vergezeld met mondgeneugten  

*** 

Foie gras met kweepeer en gemarineerde rabarber in zachte kruiden. 

*** 

Doradefilet met gekonfijte tomaatjes, basilicum en tijmbloemetjes afgewerkt met een vinaigrette 
van zachte kruiden. 

*** 

Sorbet van champagne en crème van perzik 

*** 

Gebraden rug van ree  kweepeertjes, gekonfijte worteltjes met komijn en jus van appelsien, 
stoofpeertje in de wijn  

fijne kastanjepuree met witte truffel 

*** 

Surprise Braemhof 

*** 

Om middernacht klinken we op het “Nieuwe Jaar” 

*** 
DJ met dansmogelijkheid 

 
Nachtelijke hongerremedie : kaas, stoverij, frietjes vanaf 0100u 

 
Deelname : 135 euro 

 

Dit omvat alle dranken tot 0400u (met uitzondering van sterke drank, cava en champagne) 
Kinderen onder de 10 jaar : 60 euro, Kinderen tussen 10 en 15 jaar : 85 euro 

Voor de kinderen serveren wij het menu in kleine porties  
Reservatie kan enkel telefonisch van woensdag tem zaterdag tijdens de kantooruren op 09/231.03.16. 

Uiterste datum voor reservatie :13 december 
Volledige betaling geldt als reservatie  

Storten kan op het nummer BE81 363055812224 en dit met vermelding van het juiste aantal en de 
reservatienaam .  

 

Vier samen met ’t Braemhof van oud naar nieuw en geniet van een 
spetterende avond, vol culinair genot, plezier en toffe muziek.

Aanvang 19u00 stipt

Champagne “M. Hostomme” vergezeld met mondgeneugten
***

Foie gras met kweepeer en gemarineerde rabarber
in zachte kruiden.

***
Doradefilet met gekonfijte tomaatjes, basilicum en tijmbloemetjes 

afgewerkt met een vinaigrette van zachte kruiden.
***

Sorbet van champagne en crème van perzik
***

Gebraden rug van ree, kweepeertjes, gekonfijte worteltjes met komijn
en jus van appelsien, stoofpeertje in dewijn,

fijne kastanjepuree met witte truffel
***

Surprise Braemhof
***

Om middernacht klinken we op het “Nieuwe Jaar”
***

DJ met dansmogelijkheid

Nachtelijke hongerremedie:  kaas, stoverij, frietjes vanaf 1 uur

Deelname: 135 euro
Dit omvat alle dranken tot 4 uur (met uitzondering van sterke drank, cava en champagne)

Kinderen onder de 10 jaar : 60 euro,
Kinderen tussen 10 en 15 jaar : 85 euro

Voor de kinderen serveren wij het menu in kleine porties

Reservatie kan enkel telefonisch van woensdag t.e.m. zaterdag tijdens de 
kantooruren op 09/231.03.16.

Uiterste datum voor reservatie: 13 december.
Volledige betaling geldt als reservatie.
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Boerenmarkt “De Toekomst”
Elke zaterdag van 9u tot 12u

Pleintje: Halvemaanstraat/Spijkstraat

Rechtstreekse verkoop van producent
naar consument aan eerlijke prijzen !

Positief gedacht! 
Als je jezelf geen gewicht toekent,

kun je het ook niet verliezen (Tao Te Ching)

info@zinloosgeweld.net
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

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

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

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

en krijg een gratis welkomstbox

Adv. WELLOPET 140x105mm..indd   1 8/01/2021   15:59
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Sleeplife® is exclusieve dealer van

Slapen in een bed dat 
bij je past, dat voel je

Kom langs tijdens de

SLAAP-DNA® Actiedagen
vanaf  5 november t.e.m. 20 november

dat dat 
dat voel je

Tot € 1.000 voordeel 
op Ergosleep®-bedcombinaties

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

wegwijsNoord16x24-DNA-okt21.indd   1 12/10/2021   17:40


