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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 23 december en 3 januari. Teksten moeten binnen zijn 13 december. 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.

DECEMBER 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

HUIS VERKOPEN? OF VERHUREN ?
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  (D.D.)
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.

Lees in deze editie o.a.:
4 Mooi ontmoetingsmoment oude en nieuwe
 bewoners Volkshaardwijk Westveld
6 Onze maandelijkse wedstrijd
7 Derde fase werken Dampoort gestart
10 BBC Falco tevreden over bekercampagne
18 Verenigde straten Dampoortwijk vrezen
 voor een ‘soep’ bij nieuw mobiliteitsplan
20 Wolterslaan straks Woltersbaan ?
24 Nieuwe padelpleinen op Edugo-site
28 Monsterjacht in Westveldwijk
30 Even voorstellen: Uilenspel
33 Gentsche Sosseteit reikt weer handjes uit
38 Nutsleidingen Antwerpsesteenweg
42 Onveilig kruispunt Grondwetlaan wordt
 ingesnoerd
44 Verlaagde snelheid aan turbo-rotonde
48 Politieke decadentie !
50 Rijrichting Visitatiestraat gewijzigd
53 Cartoonist AArGHh op restaurant...
56 Hoeveel parkeerplaatsen zijn geschrapt ?
62 ‘King Singers’ nog eens te gast
 Verenigingsnieuws:  verspreid in dit nummer
  Veel leesplezier - J.C.

 
KW!ZO 

zondag 19 december 2021 
reserveren via www.kwizo.eu 

GLUHWEIN | JENEVER | FOODSTAND | 13:00 

€10 
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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  
Open op zondag 12 en 19 december van 13u30 tot 18 uur

en op maandag 27 en dinsdag 28 december van 13u30 tot 19 uur

BESTEL TIJDIG UW GESCHENKMANDEN!

Kijk op www.dekorf.be

voor de bereikbaarheid van de winkel!

Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -
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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.

Nieuwe bewoners Volkshaardwijk 
Westveld  kwamen samen voor toffe 
ontmoeting met hapje en drankje

Tof initiatief om de nieuwe en oude bewoners van de 
Volkshaardwijk op het Westveld eens samen te brengen. (D.D.)

TE KOOP
Topoccasie KOERSfiets uit Italië ! Als nieuw! 
Lichtgewicht. Waarde: 1500 euro. Nu 395 euro. Merk: 
Quincinetto Competition Professional, rode kleur in 
prima staat + 12 versn. + nieuwe banden. Dringend  
wegens plaatsgebrek. Prijs altijd nog bespreekbaar. 
Bel ‘s avonds 0498-76.32.05. Regio Sint-Amandsberg

TE KOOP
Buggy Chico. Degelijke, stevige 
wandelwagen. Inclusief regenkap + 
parasol + wintertrappelzak. Alles in 
prima staat.” Prijs: 65 euro. Info: 0475-
91 70 52

TE KOOP
CD’s, DVD’s, cassettes. Volle moderne eetkamer (eik), 
compleet aupingbed 2 pers. Met matras en bodem. 
Staanlampen, collectie miniatuurboten. Info: 0488-
169 156

TE KOOP
Step in zeer goede staat ! VP 40 euro 
(nieuw 119 euro).
Info : 0477-25 36 34 (Omgeving 
Rozebroeken)

 

TE KOOP
Damesfiets  in perfecte  staat,  75 euro.
Tel. 228.10.27

TE KOOP wegens verhuis: 
Badkamermeubel met dubbele wastafel 
(200x55x67) en bijhorende spiegelkast (200x23x82), 
een verhoogd toilet (70x43x84), en een douchebak 
(120x90). Prijs: Alles samen, 200 euro. Alles is ook 
apart te koop. Contact: limaro@telenet.be

TE KOOP
Meisjesfiets Oxford (9-13 j.). Oerdegelijk en in 
nieuwe staat met versnellingen en schokdempers in 
voorvork en boodschappenmandje. Prijs: 170 euro. 
Uitstekend Sinterklaas- of Nieuwjaarsgeschenk 
(nieuw: 380 euro). Tel. 0487-392665.

TE KOOP
Topoccasies : Mountain bike Fiets, extra brede 
banden met noppen +21 versn. Ook prachtige rode 
koersfiets, klassiek model + beide met NIEUWE 
banden !! Zo goed als nieuw+ 12 versn. Waarde: 
elk 900 euro, Nu elk slechts 290 euro. Prijs nog 
bespreekbaar! Kom zien!
Bel ‘s avonds 0498-76.32.05. Extra korting bij samen 
aankoop! Regio St-Amandsberg
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Leuk initiatief in de Volkshaardwijk het Westveld. 
Op voorstel van de vereniging ’t Sportvinkje uit de 
Vinkenlaan werden de nieuwe buren van de Volks-
haardwijk uitgenodigd voor een toffe kennisma-
king.

Voorzitter Jef Dhont en zijn medewerkers Nancy 
Moerman en Filip Lossie namen het initiatief voor 
een kort samenzijn in het Spellekenspark. Er daag-
den zo’n tachtig mensen op o.w. tal van nieuwe 
bewoners die er nog niet zo lang wonen en die dus 
met de oudere bewoners die er al een tijdje wonen 
eens kennis konden maken.

“Het werd een fijn initiatief”, vertelt voorzitter 
Dhont, ook al zaten de weersomstandigheden 
eerst niet mee. “We boden aan iedereen een hapje 
en een drankje aan, waarna er later voor de zestig  
kinderen die samenkwamen in het zaaltje Petro-
lino, aan elk wat snoep en een ijskreem werd aan-
geboden. We kregen daarvoor steun van de zaak 
Sako De Wilde uit de Alfons Braeckmanlaan, ook 
Volkshaard zelf steunde ons initiatief om de kennismaking tussen de buren wat aan te 
zwengelen en de rest pasten we zelf bij”.

“De bedoeling was om de band aan te halen met die nieuwe buren. Wij willen die 
mensen hier integreren en dat kon best met een kennismaking met de oudere bewo-
ners. De woningen zijn hier de laatste jaren gerenoveerd en er zijn nu veel nieuwe be-
woners bijgekomen, zo’n kennismaking breekt eens het figuurlijke ijs en doet nieuwe 
vriendschappen ontstaan”, weet Jef.

Mooi initiatief dat door de vele aanwezigen naar waarde werd geschat. – (D.D.)
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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 DECEMBER  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 waardebon van 100 euro, 
geschonken door Sleeplife Oostakker

We vroegen aan onze lezers:

Welke actrice zie je liefst acteren?

A. Maaike Cafmeyer
B. Jeanine Bisschops
C. Sandrine André     

HOEVEEL PROCENT KOOS VOOR:

A. .................. %

B. .................. %

C. .................. %

Schiftingsvraag: hoeveel personen namen deel aan 

onze wedstrijd: ....................

Vul de drie vragen hiernaast in 
(percentages) + de schiftingsvraag. 
En ook uw gegevens hieronder. Knip uit 
en stuur uw formulier tijdig naar ons adres 
(zie hiernaast). Niet volledig ingevulde 
formulieren worden als ongeldig 
beschouwd.

GEGEVENS DEELNEMER:

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

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

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

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

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

Oplossing vorige keer

A. elektriciteitverbruik 52%
B. waterverbruik 24%
C. gasverbruik 24%

Er waren 165 deelnemers

Winnaar werd Luc Roelandt, 
Magerstraat, Heusden 
(52, 23, 25). Hij mocht zijn 
waardebonnen afhalen bij 
Marleen in ‘De Korf’. Proficiat!

Wonnen ook 
waardebonnen:  

Niels Paredis,
Sofie Minnebo,
Geert Dhooghe,
Chantal Barbiers,
Josée Van Wesemael,
Marc van Driessche,
Christel Kindt,
Robert Heyman,
Vera Van Kerckhove
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

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

Inmiddels zal men al de hinder ervaren 
hebben, maar we willen toch nog alles 
eens op een rijtje zetten want het is wel 
best om de Dampoort in de komende 
maanden zoveel mogelijk te vermijden 
als dat kan.

Derde fase werken Dampoort: nieuwe verkeerssituatie
De derde fase van de werken aan de Dampoort is inmiddels gestart, maar zal in 
totaal toch zo’n zeven maanden in beslag nemen. Het mag duidelijk zijn dat deze 
fase de meeste verkeershinder zal veroorzaken, want de Koopvaardijlaan en de 
aansluiting op de Antwerpsesteenweg werden enkele weken geleden afgesloten 
voor het verkeer.

In deze fase wordt de riolering onder de 
spoorwegbrug en het Antwerpenplein 
vernieuwd en worden het Antwerpen-
plein en het kruispunt met de Koopvaar-
dijlaan in hun nieuwe vorm heraangelegd. 
Het is vooral de aanleg van de riolering 

die ervoor zorgt dat de werfzo-
ne zo omvangrijk is en dat de 
werken in deze fase 7 maan-
den in beslag nemen. Er wordt 
een nieuw volledig gescheiden 
rioleringsstelsel aangelegd ter-
wijl het bestaande riolerings-
stelsel voorlopig uiteraard nog 
in werking moet blijven. Dat 
maakt dat er omzichtig moet 
te werk gegaan worden. Bo-
vendien zijn de nieuwe riole-
ringsbuizen met een diameter 
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van 2 meter zeer omvangrijk en gebeurt 
de installatie van die buizen door ze on-
der de grond door te persen. Dat vraagt 
uiteraard de nodige ruimte. Daarom wor-
den vier persputten gegraven met een 
diameter van meer dan 20 meter en tot 5 
meter diep. Dat zorgt ervoor dat de werf-
zone voldoende uitgebreid moet zijn en 
dat de werken ook verschillende maan-
den duren. 
De verkeerssituatie wijzigt ingrijpend 
en zal ook op grotere afstand zijn effect 
hebben. Zo zal het verkeer op langere af-
stand omgeleid worden via de Land van 
Waaslaan enerzijds en via de Muide en 
Meulestede anderzijds. 

FIETSERS
Fietsers komende van de Antwerpse-
steenweg worden via de Pilorijnstraat 
naar de Land van Waaslaan geleid. Van 
op de Land Van Waaslaan volgen fietsers 
en voetgangers ten zuiden van de werf-
zone  een nieuw, tijdelijk enkelrichtings-
fietspad. Van daaruit kunnen zij op de 
nieuwe oversteekplaats voor voetgangers 
en fietsers oversteken richting station 
Dampoort of rechtdoor rijden richting de 
Kleindokkaai of de Dampoortstraat
Fietsers en voetgangers uit de richting 

van stad of station richting Sint-Amands-
berg kunnen achter de spoorwegbrug 
niet meer oversteken (dat was al zo 
tijdens de voorbereidende fases eind 
oktober). Zij moeten wat verder de over-
steekplaats aan het begin van de Den-
dermondsesteenweg gebruiken. Fietsers 
komende uit de richting van de Dender-
mondsesteenweg wordt zoveel mogelijk 
gevraagd de fietstunnel te gebruiken.
Fietsers komende van de Antwerpse-
steenweg/Land van Waaslaan kunnen 
hun fiets ook parkeren op de tijdelijke 
fietsenstalling op het Antwerpenplein. 
De bussen zullen een aangepast traject 
volgen, en voor de auto’s en het vracht-
verkeer is de Antwerpsesteenweg vanaf 
het kruispunt met de Grondwetlaan af-
gesloten voor stadinwaarts verkeer. Uit-
zondering wordt gemaakt voor de bussen 
van De Lijn, Ivago, hulpdiensten en taxi’s. 
Alle verkeer moet zoals men al zal gezien 
hebben, via de Land van Waaslaan naar 
de Dampoort.

We konden deze info niet vlugger geven 
omdat de vorige WegwijsNoord al ge-
drukt was toen de info werd vrijgegeven. 
Sorry daarvoor. – (D.D.) 

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
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>> Ruime private parking <<

Kwaliteit - Service

Groot assortiment

Klantvriendelijke aanpak

Geen gedoe met leeggoedautomaat

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

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

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

Dranken

GOOSSENS
www.karo-wijnen.be

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

www.drankengoossens.be
info@drankengoossens.be

D
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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

“Het fanionteam van derdeklasser Falco 
Gent heeft inderdaad een prachtig par-
cours in de Beker van België achter de rug. 
Het haalde zelfs de 1/8e Finale! Onderweg 
werd zelfs eerstenationaler  Luik gewipt”, 
zo vertelt ons ere-voorzitter Luk Lefever. 
“Alles begon in augustus-september toen 
Falco vier zeges op rij haalde in de poule 
C van deze bekercompetitie. In deze pou-
le zaten derdeklassers Sprimont en Finex 
Oostende maar ook de tweedeklassers 
Gent Hawks en Ieper waartegen respec-
tievelijk met 65-60 en 56-60 gewonnen 
werd”, vervolgt Luk.

In de Gentse regio sprak uiteraard de 
stuntzege tegen tweedeklasser Gent 
Hawks enorm tot de verbeelding. 
Dit had men van BBC Falco niet ver-
wacht. Telkens kwam er meer volk 
kijken naar de baskettempel van het 
Sint Janscollege en dat heeft een 
enorme impact gehad op de uitstra-
ling van BBC Falco. 

De supporters van de club waren heel 
enthousiast want na de winst tegen 
Gent Hawks en Ieper volgde nog een 
mooi toetje. “In de loting voor de 

volgende ronde kwam dan als beloning 
voor het foutloos parcours in de poule-
wedstrijden eersteklasser Luik uit de pot .

Op 11/9 liep dan ook de sporthal van het 
Sint Janscollege vol met 500 aanwezigen 
voor de confrontatie. In een ongeloof-
lijke sfeer werd ook deze spectaculaire en 
spannende wedstrijd  door Falco met 80-
76 gewonnen. Van een nieuwe stunt ge-
sproken!

Op woensdag 27 oktober kwam dan op-
nieuw een eersteklasser op bezoek in 
Sint-Amandsberg want Brussels was de te-
genstander van Falco in de 1/8e Finale. In 
een bomvolle zaal  met liefst 800 aanwezi-

BBC Falco tevreden na mooie 
bekercampagne
Het loopt knap bij BBC Falco dat onder leiding van trainer Dimitri Ongenaet en 
met een goede mix van jonge en ervaren spelers, recent een pak supporters heeft 
bijgekregen. Het bewijst dat mits de goede focus en de ideale ingesteldheid de 
juiste lijnen werden uitgezet bij BBC Falco Gent. Ook de spelers genoten na van 
hun resultaten, ze gaan dit nu in de lopende competitie doortrekken. Basketbal 
zit duidelijk in de lift in Sint-Amandsberg.

Falcospeler Thibaut Platteeuw (9) slalomt 
voorbij een bezoekende verdediger. 

(©sportinbeeld.be)
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bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104

9041 Gent

Tel. 09/238 30 05

schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen

Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)

gen  kwam een logisch einde aan 
een opvallend en succesvol Falco-
verhaal in deze Beker van België. 

Luk Lefever verduidelijkt: “Eerste-
klasser Brussels was na onze winst 
tegen die andere eersteklasser 
Luik trouwens een verwittigd man 
en wou absoluut vermijden om uit 
deze Bekercampagne te worden gewipt 
door een derdeklasser. Zij hadden ook 
sedert één week een nieuwe coach met 
Jean Marc Jaumin en begonnen als prof-
club 100 % gefocust aan deze wedstrijd. 
Uiteindelijk won Brussels verdiend met 78-
102”. 

Een verdienstelijk Falco Gent kon wel be-
hoorlijk weerstand bieden maar dit Brus-
sels was toch een maatje te groot. Hoe 
dan ook, Falco Gent mocht met opgehe-
ven hoofd deze Bekercampagne verlaten. 
Met deze vijf op zes mag men fier zijn op 
de prestaties van de ploeg. Een ploeg die 
nu bestaat uit een ideale mix van jonge 
en vooral ook ervaren spelers. Dat de jon-
geren in deze campagne ruimschoots aan 
bod kwamen is zeer hoopgevend en be-
vestigt de core business:  een kwalitatieve 
jeugdwerking uitbouwen. 

Luk krijgt het slotwoord: “We hebben bo-

vendien als club in deze bekercampagne 
duidelijk aan klantenbinding gedaan, 
want het gebeurt in de Gentse Regio zel-
den dat 400, 500 en op 27 oktober zelfs 800 
aanwezigen enthousiast een basketbal-
wedstrijd bijwonen. Dit belooft dus voor 
de toekomst. Vanaf nu gaat uiteraard alle 
aandacht naar de verdere reguliere com-
petitie. Ook daarin presteert ons fanion-
team uitstekend want met een vier op vijf 
vormt Falco, samen met Sijsele, Vilvoorde 
en Antwerp Giants een kwartet dat aan de 
leiding staat in derde nationale”. 

Vóór nieuwjaar staan nog enkele thuis-
wedstrijden in de sporthal van het Sint-
Janscollege op het programma, opworp 
steeds om 20u45: op 5/11 kwam Antwerp 
Giants B al langs, op 19 november werd 
Belgrade Namen verwacht, en op 3 de-
cember speelt Falco Gent nog thuis tegen 
Nijvel.  (D.D.) 

Dries Lioen (5) en Robbe 
Vandenbossche proberen een 

tegenstrever af te stoppen. 
(©sportinbeeld.be)
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Antwerpsesteenweg 318 - 9040 St. Amandsberg - Tel. 09 228 38 19

LAAT JE VERLEIDEN DOOR ONZE EIGEN ONTWERPEN EN DESKUNDIGE BEGELEIDING !

Gediplomeerd briljant- en
parel experte

Vanaf 14 december
t.e.m. 31 december:

ALLE DAGEN OPEN,
  9u30-18u15
ook op

ZONDAG EN MAANDAG
  11U00-18u00

NIEUW: BESTELLEN KAN 
NU OOK VIA WEBSHOP

Mogelijkheid tot gebruik
van privéparking op

reservatie in de plaatsPBekijk onze catalogus op
www.juweliervandenberge.be

alle dagen doorlopend open van 9u30 tot 18u15
Zaterdag tot 18u00 - Gesloten zondag en maandag
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Hij komt, hij komt,… de Sint !
Sinterklaas ontbijtmanden voor groot en klein aan huis geleverd door zwarte piet.
Door het grote succes van vorig jaar leveren we dit jaar terug ontbijtmanden aan 

huis
Je vind alles terug op onze website www.delagevuurse.be

 

Take away op de feestdagen
Afhaal is open

vrijdag 24/12 van 14u tot 17u
zaterdag 25/12 van 10u tot 11u30

Vrijdag 31/12 van 14u tot 17u
  

Menu’s voor
Kerst en Nieuwjaar

 

Menu in a box
3 verzorgde hapjes van de chef

Foie gras / vijgentaartje / wittewijngelei / peer / speculaas
langoustineroomsoep / cognac / bladpeterselie

Koolvis / kreeft / kaviaar / jus van kreeft (tussengerecht)
reefilet / fine champagnesaus / savooikool / girolles/kroketen

NY dessert
 

Prijs 45 euro/pp - Tussengerecht +15 euro
Bestellen kan tot 20/12 tot 12u - Voor Nieuwjaarsavond: bestellen tot 27/12

 

Fruits de mer schotel
Halve kreeft / 6 gillardeau oesters / 100 gr ongepelde garnalen /

100gr gekookte kreukels / 2 krabbenpoten / 2 black tiger scampi’s /
2 gekookte langoustines / 1 koningsgarnaal groot /

100gr gekookte venusschelpen/ gamberro rosso
Met 2 mini baguetten/ boter/ mayonaise/ cocktailsaus

 
Prijs: 58 euro/pp of 110 euro/2pp

Bestellen kan tot 20/12 tot 12u - Voor Nieuwjaarsavond: bestellen tot 27/12
Zie ook op onze website voor extra’s

 
Oudejaarsavond in De Lage Vuurse: kom mee vieren met ons !

We maken er een spetterende avond van.

De formule en prijzen vind je terug op onze website www.delagevuurse.be

MEER INFO:

Feestzaal De Lage Vuurse,
Motorstraat 115 - Gent - Tel: 0495-21 10 27 - Email: info@delagevuurse.be 
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De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.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.

Crea Ten Hove vzw is op 1 september terug begonnen met zijn cursussen.  Er is nog plaats 
voor geïnteresseerden in onze ateliers acryl- en olieverfschilderen, aquarel voor volwas-
senen, aquarel jeugd, kalligrafie, pastel, porseleinschilderen, sculpturen in speksteen, 
tekenen en vrij atelier.
Ga gerust even kijken op onze website www.createnhove.be voor meer info, of neem 
contact met ons op via mail op createnhove@gmail.com, wij helpen je graag verder.
 
Met vriendelijke groeten,
Crea Ten Hove vzw
Groot-Begijnhof 47 - 9040  Sint-Amandsberg
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OPEN HUIS KREKELBERG
Waar 55+ thuis zijn - We zijn 7 op 7 open !

  namiddag aanvullend

wo 01 dec. Gratis wafels Ochtend computer

do 02 dec. Bingo Taart koffie
vr 03 dec. Sint-Niklaas op bezoek --> inschrijven
za 04 dec. Kaarten & spelen Ochtend acteren
zo 05 dec. Bingo  Taart koffie
   
ma 06 dec. Kaarten & spelen met gratis prijsje
di 07 dec. Gezellig samen zijn Avond snacks
wo 08 dec. Gratis wafels Ochtend computer
do 09 dec. Bingo Taart koffie
vr 10 dec. Hobby  Sneukel 
za 11 dec. Krekelmarkt kerstsfeer Ochtend acteren
zo 12 dec. Bingo  Taart koffie
   
ma 13 dec. Kaarten & spelen met gratis prijsje
di 14 dec. Gezellig samen zijn Avond snacks
wo 15 dec. Gratis wafels Online computer
do 16 dec. Bingo Taart koffie
vr 17 dec. Kerstwandeling in Gent 
za 18 dec. Kerstshow Maandjarigen --> inschrijven
zo 19 dec. Bingo  Taart koffie
   
ma 20 dec. Kaarten & spelen met gratis prijsje
di 21 dec. Gezellig samen zijn Avond snacks
wo 22 dec. 4e open overleg Online computer
do 23 dec. Bingo Taart koffie
vr 24 dec. Hobby  Sneukel 
za 25 dec. Kaarten & spelen Ochtend acteren
zo 26 dec. Kerstfeest kerstpakje --> inschrijven
   
ma 27 dec. Kaarten & spelen met gratis prijsje
di 28 dec. Gezellig samen zijn Avond snacks
wo 29 dec. Gratis wafels Online computer
do 30 dec. Bingo Taart koffie
vr 31 dec. Vieren Oudejaarsavond --> inschrijven
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                      U hoeft de deur niet uit!  

   Wij leveren uw feestmaal aan huis! 

   Kerstavond & kerstdag 24/25 december

        Oudejaarsavond 31 december 2021
                             Nieuwjaarsdag  1 januari 2022

      www.katiesrollingkitchen.com 
Aperitief:

 Tapasplank (4p) inclusief fles Portaceli 75cl               48.00,- 

Voorgerechten:

Salade van gerookte eendenborst - uienconfituur- zoete toast         12.00,-

Carpaccio van rund – parmezaan – rucola – zongedroogde tomaatjes,
afgewerkt met geroosterde pijnboompitjes
Scampi (6) pernod saus - fijne groentjes
Coquilles (4) – tomaten salsa – citroenboter

        12.00,-

            9.50,-
        15.00,-

Pakketje gerookte zalm – gemarineerde zalm- dillesausje – toast        12.50,-

Soep:
Bisque van Noordzeegarnalen (1liter)           8.00,-
Tomatensoep met balletjes (1liter)           8.00,-

Hoofdgerechten:
Fazant op “Katie's” wijze – witloof - pommes duchesses       22.50,-
Goulash van hert - knolselderpuree       18.00,-
Parelhoenfilet – wintergroentjes - rösti's – champignonroom       18.00,-
Heilbot – spinazie – boschampignonroom – parelcouscous – zeekraal 20.00,- 
Tongrolletjes – waterkerspuree – julienne groentjes – garnalensaus 20.00,-
Scampi (8) mascarpone – tomaat – parmezaan -linguine 11.50,-

Nagerecht:
Chocolade fantasie   8.00,-
Tiramisu   5.00,-
Panna cotta – rode vruchten   5.00,-

Ambachtelijk bereid hoeve-ijs “van bij onze dochter”
Stracciatella – hazelnoot – speculoos – vanille per halve liter   5.00,-

        Bestellen – Reserveren 2dagen op voorhand
        via E-mail: katiesrollingkitchen@gmail.com
    Tel/SMS 0478.395.243 of via de Facebook-pagina
  

 

 

        
                   

            
  Alles dagvers bereid & geleverd in aangepaste  schotels voor microwave & oven 
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Een van de eerste buurtgroepen die 
reageerde was die van de Verenigde 
Straten Dampoortwijk. Die pakten uit 
met een soepbedeling aan Gentbrug-
gebrug om even te benadrukken dat 
het daar met de voorliggende plan-
nen kan uitdraaien op een ‘soep’. 
Voor veel straten is het nieuwe wijk-
mobiliteitsplan wel een duidelijk ver-
betering in vergelijking met de vorige 
scenario´s en de huidige situatie. Dat 
zegt Verenigde Straten Dampoort-
wijk, een bewonersgroep van meer 
dan 10 straten uit de wijk. De Gent-
bruggebrug dreigt met het voor-
liggende plan echter in de soep te 
draaien. Ook de veiligheid op het Heernis-
plein en nieuwe sluiproutes zijn een knel-
punt. Om hun punt te maken, brandden 
bewoners van VSD donderdagavond 28 ok-
tober kaarsjes en deelden ze een kom soep 

uit aan de voorbijgangers in de Gent-
bruggestraat en de Waterkluiskaai.

“Los van het feit dat zeker geluisterd is 
naar een aantal van onze eisen, kunnen 
we toch nog niet van een volledig goed 
plan spreken, want dan moeten nog een 
aantal belangrijke knelpunten opgelost 
worden,” zegt woordvoerster Mathilde 
Mathys. Een van die knelpunten is alvast 
de Gentbruggebrug, maar ook het Heer-
nisplein. Die worden er niet veiliger op, 
integendeel. Het kruispunt Waterkluis-
kaai-Gentbruggebrug kan zelfs een nog 
gevaarlijker situatie opleveren”.

Fietsers en voetgangers die op en af de 
brug willen, komen in conflict met de 
voertuigen en ook in de Waterkluiskaai 
komen fietsers in het nauw tussen de 
auto’s en vrachtwagens. Door de ge-
plande verkeerscirculatie rond en op de 
Gentbruggebrug, zal het verkeer moeten 
kruisen in twee, erg nauwe bochten in 
de Waterkluiskaai. “Als twee vrachtwa-
gens elkaar moeten kruisen in die scher-
pe bochten, staat alle verkeer stil,” aldus 
Mathys.

Het is vreemd dat net deze route aan-
geduid wordt als ontsluitingsroute voor 
vrachtverkeer aangezien deze straat hier-
voor absoluut niet geschikt is. Bovendien 

Verenigde Straten Dampoortwijk vrezen dat 
Gentbruggebrug ‘een soep’ zal worden
Tal van buurtverenigingen hebben het wijkmobiliteitsplan Dampoort en Oud 
Gentbrugge doorgenomen, en zijn daar op zijn zachtst uitgedrukt kritisch over. 
We kregen berichten van alle hoeken van de wijk.
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zijn de bedrijven in Gentbrugge goed 
bereikbaar zonder dat het vrachtver-
keer over Gentbruggebrug moet rijden. 
Verder heeft VSD ook vragen bij de ver-
keersdruk in de Toekomststraat en het 
Heernisplein. Mathys opnieuw: “Het punt 
Dendermondsesteenweg-Heernisplein 
staat op de 3de plaats in de lijst met de 
10 gevaarlijkste kruispunten in Gent. In 
het huidige plan zijn weinig maatregelen 
opgenomen om de veiligheid hier te ver-
beteren.”

Een ander punt betreft de sluiproutes. 
Wie van Destelbergen naar Gentbrugge 
moet, neemt eigenlijk best de R4. Zo ver-
mindert het doorgaand verkeer verder in 
de woonstraten, wat ook de ambitie is 
van het wijkmobiliteitsplan. Maar in het 
nieuwe plan laat de Gentbruggestraat 
nog altijd sluipverkeer van Destelbergen 
toe richting kleine ring en Gentbrugge, 
vanop de Dendermondsesteenweg. Hier-

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

Sarah De ReuSarah De Reu
gespecialiseerde Pedicuregespecialiseerde Pedicure
VoetreflexologieVoetreflexologie

Scheldelaan 13
9070 Destelbergen

0493 13 81 88
www.sarahdereu.be

door dreigt de Gentbruggestraat een 
drukke en gevaarlijke straat te blijven en 
zullen auto’s via een gekke krul onder 
de brug, hun weg blijven zoeken via de 
Waterkluiskaai, naar de brug en naar de 
Gentse ring. Het punt wordt zo een heu-
se verkeerscarroussel. En er ontstaan zo-

wiezo nieuwe sluiproutes, zoals in 
de Wolterslaan, de Krekelberg, de 
Engelstraat. Mathys: “Deze straten 
zijn woonzones en er staan scho-
len. Dat er lokaal verkeer mogelijk 
moet zijn, spreekt voor zich, maar 
dat er nieuwe sluiproutes komen, 
snappen we niet”.

Bij VSD verwacht men veel om bij 
te sturen na zes maanden, zodat 
alle straten uiteindelijk ook echte 
woonstraten zijn zonder door-
gaand autoverkeer. Men verwacht 
ook maatregelen voor meer ruim-
te voor fietsers en voetgangers. 
In elk geval, de uitwerking is pas 
voor het najaar van 2022. – (D.D.)
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voerder voor de buurt laat wel verstaan 
dat men ook voorstander is van de doel-
stellingen van de wijkmobiliteitsplan-
nen. “Ook wij willen minder verkeer, een 
gezondere en veiliger woonomgeving. 
Alleen stellen we vast dat deze doel-
stellingen niet worden gehaald in onze 
straat met het plan dat nu voorligt. In-
tegendeel zelfs, want er is een probleem 
met een te verwachten groter verkeers-
volume. Onze straat evolueert van een 
woonstraat naar een wel heel erg drukke 
ontsluitings- en sluipverkeerroute. Dit 
kan geenszins de bedoeling zijn voor een 
straat met veel gezinnen met buitenspe-
lende kinderen, een woonzorgcentrum 
met zorgflats, een buurtpark, een brui-
send café en oude bomen. Een straat die 
bovendien een doorgangsroute vormt 
voor fietsers en aangelegd is met kas-

seien”.
Het knelpunt zit hem in het feit dat 
in dit wijkmobiliteitsplan de moge-
lijkheden om vanuit de buurt met de 
auto op de ring R40 te komen quasi 
volledig worden afgesloten. De Wol-
terslaan fungeert voortaan nog als 
enige ontsluitingsweg uit de wijk, 
naast het Heernisplein. En dit voor 
een wijk van toch zo’n vierduizend 
inwoners. De route via de Wolter-
slaan trekt bovendien sluipverkeer 
aan, bijvoorbeeld vanuit de aanpa-
lende wijk Heilig Hart (ook al 5.000 

Bewonersbezorgdheid rond wijkmobiliteitsplan

Wolterslaan straks Woltersbaan?
De Wolterslaan in Sint-
Amandsberg hangt sinds 
de voorbije dagen vol met 
affiches die er niet om liegen: 
“Weg sluipweg”. Je moet echt 
al zoeken om één woning te 
vinden waar zo’n affiche niet 
voor het raam hangt.

Er is inmiddels ook een petitie 
gestart waarop de inwoners hun 
naam en adres hebben ingevuld. 
“We kunnen niet toelaten dat 
met het wijkmobiliteitsplan de 
Wolterslaan later zal omgevormd 
worden naar de… Woltersbaan”, 
zegt Eddy Coddens uit de Wolterslaan. 
De vrees dat het verkeer door de straat 
tot vijfmaal zal toenemen als niks aan de 
plannen kan gewijzigd, is volgens hem 
heel reëel. “Wij hebben zelf tellingen 
gedaan en willen weten over welke ver-
keersmodellen de schepen van mobiliteit 
Watteeuw denkt te beschikken, als hij in 
een interview in het Nieuwsblad stelt dat 
“alles is doorgerekend met verkeersmo-
dellen en dat de verschuivingen binnen 
de normen voor woonstraten of verbin-
dingswegen blijven”.
De Wolterslaan is het unaniem eens dat 
er iets moet gedaan aan de voorliggende 
plannen want dat het anders een pro-
bleem zal worden in hun straat. Maar 
Eddy Coddens, bijgestaan door Rita De 
Maeseneer en Jo Van Tassel, als woord-
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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

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

inwoners). Dat is bijzonder vreemd, 
want een dergelijke drukke straat 
kwam in geen enkel van de vier 
vooraf gepresenteerde scenario’s 
voor, en nu plots wel.
De bezorgdheid bij de buurt is 
groot, want men denkt ook na over 
de parkeermogelijkheden. “Gaan 
we in de toekomst nog aan beide zij-
den van de straat kunen parkeren? 
Bij de heraanleg van het Wolters-
park zijn al vijftien parkeerplaatsen 
verdwenen, en door activiteiten in 
en om café De Roos verhoogde de 
parkeerdruk ook al. Wordt het kas-
seigedeelte geasfalteerd en komen 
er verkeersdrempels? Welke impact 
gaat het hebben op de oude bomen 
als het verkeersvolume toeneemt 
en wordt er ook nog vrachtverkeer 
door de straat geloodst, zijn alle-
maal vragen die een antwoord ver-
dienen weet men in de Wolterslaan.
De oplossingen zijn voor de hand 
liggend en simpel uit te voeren: om-
draaien van het voorgestelde één-
richtingsverkeer ter hoogte van het 
Wolterspark en omdraaien van het 
voorgestelde éénrichtingsverkeer in 
de E. Moysonlaan kunnen al veel op-
lossen voor de ruime omgeving en 
zijn heel simpel te nemen. Het zou 
een keuze zijn voor minder overlast, 
al zou men de E. Moysonlaan ook 
tweerichting kunnen maken om het 
probleem op te lossen.

Uiteindelijk wordt het afwachten 
wat de gemeenteraad zal beslis-
sen. Er was ook een onderhoud met 
schepen Watteeuw voorzien, maar 
die blijft bij het plan en zal later 
evalueren. – (D.D.)

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke
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ASTUCE ORGANISEERT KERSTMARKT 
EN KERSTBOOMVERKOOP

ASTUCE KERSTMARKT

 Iedereen is welkom om mee te 
genieten van glühwein en gezelligheid.

Waar: Oud station Oostakker, Lourdesstraat 6A
Wanneer: van 26 november t.e.m 23 december.

Elke do, vrĳ en zat vanaf 18 uur.

Volg ons op sociale media
@astuceinterior

Interieurzaak in het 
voormalige station 

van Oostakker!

Lourdesstraat 6A

ASTUCE KERSTBOOMVERKOOP

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.

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

Handelaars
blijven bereikbaar
Op 8 november werd een groot deel van de 
Antwerpsesteenweg éénrichtingsverkeer. 
Tot groot ongenoegen van vele handelaars, 
die hun omzet daardoor ferm zien dalen. 
Handelaarsvereniging ‘Star’ benadrukt 
dat alle zaken bereikbaar blijven, alleen 
moeten de mensen een kleine moeite doen 
om de omleidingen te volgen. Parkeren 
is ook geen probleem, mede doordat het 
éénrichting geworden is, rijdt er duidelijk 
minder verkeer. Kleine randbemerking: bij 
het terugkeren naar Oostakker viel mij toch 
duidelijk op dat veel mensen de eenrichting 
op de steenweg negeren, wat tot gevaarlijke 
verkeerssituaties kan leiden. We zagen 
zelfs een politiepatrouille aan de Potuit die 
‘oogluikend’ toeliet dat meer dan tien wagens 
na elkaar toch richting Dampoort reden. Ook 
Oostakker is al bijna 2 jaar één grote werf. 
Ze blijven onophoudend straten en pleinen 
openleggen en dit alles tegelijkertijd. Ook hier 
geldt dat handelaars steeds bereikbaar zijn. 
Blijf aub de middenstand opzoeken, ze krijgen 
het hard te verduren de laatste tijd   – J.C.
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Waar een wil is - en een wederzijdse behoef-
te - is altijd een weg. Dat geldt ook voor  het 
dossier van de vier recent aangelegde pa-
delterreinen aan de Sint-Jozefstraat. Scho-
lengroep EDUGO en Tennis- en Padelclub 
De Krijte, gevestigd aan de Krijtestraat, von-
den er mekaar in een gezamenlijk project. 
De scholengroep stelde tussen campus Glo-
rieux en de voetbalsite van voetbalclub SKV 
Oostakker de nodige gronden ter beschik-
king. Tennisclub De Krijte nam dan weer in 
recordtijd de aanleg van de vier gloednieu-
we padelterreinen voor zijn rekening. Dat 
directeur Hans Ysebaert al langer een voet 
aan huis heeft in de club op de wijk Lourdes, 
deed de onderhandelingen met voorzitter 
Frank Jolie nog vlotter verlopen. De aanleg 
biedt voor beide partijen lucratieve vooruit-
zichten. Edugo werpt zich al langer op als 
een sportieve school waar leerlingen, maar 
ook de leraars en het personeel gebruik 
kunnen maken van een aantal sportfacili-

teiten. Een racketsport ontbrak nog op het 
lijstje. Beweging is het ordewoord van van-
daag. Een derde jaar sport vervoegde intus-
sen het schoolaanbod. De imposante Edugo 
Arena sloeg al veel vroeger een brug met 
het stadsbestuur die de locatie voorbestem-
de als Gentse volleybaltempel. De volley-
balclubs CARUUR Volley Gent en vdk Gent 
Damesvolley hebben er hun thuishaven. En 
het schoolvolkje maakt er tijdens de onder-
wijsdagen gebruik van die veelomvattende 
infrastructuur. Ook andere clubs zijn aan de 
slag op de site. Dat geldt o.m. voor Basket-
balclub Falco Gent, Koninklijke Ganda Korf-
balclub en Taekwon-do sportclub Chon-Ji. 
Om de specifieke voetbalsite van SKV Oos-
takker niet te vergeten waar de jeugdwer-
king en -opleiding al jaren hoge toppen 
scheert.
Ook voor Tennis- en Padelclub De Krijte zijn 
de speelvelden een welgekomen aanvul-
ling. De club telt zo’n zevenhonderd spelen-

Tennisclub De Krijte padelt op Edugo-site
Op Campus Edugo, Sint-Jozefstraat werden in recordtijd vier padelterreinen 
aangelegd en al officieel ingespeeld. De infrastructuur staat ten dienste van de 
plaatselijke schoolcampussen én van Tennis- en Padelclub De Krijte. Die is al langer 
opzoek naar extra (tennis)ruimte voor zijn druk beklante vereniging.  
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de leden waarvan een 150 verkikkerd zijn 
op het alsmaar populairdere padel. Op vrije 
dagen, vakantie en in de avondlijke uren 
kunnen gegadigden er spel en ontspan-
ning vinden. ‘Sporadische spelers’ kunnen 
er een terreintje boeken via de webstek /
app van Tennis Vlaanderen. De club ziet in 
de schoolse padelaanpak een mogelijkheid 
om nieuwe spelertjes te recruteren. Op za-
terdag 23 en zondag 24 oktober kon je er 
tijdens de opendeur kennis maken met de 
sport én de club.
Voor meer informatie kan je terecht 
op tcdkinfo@gmail.com of via telefoon 
0478/514.700. 

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Jan CALLEBERT     
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Alle activiteiten
‘onder voorbehoud’

De activiteiten die in deze editie van 
WegwijsNoord verschijnen kunnen 
nog altijd veranderingen ondergaan.
Om tijdig te kunnen ronddragen 
moeten we onze boekjes steeds 
rond de 17de van de maand in druk 
geven. De drukkerij heeft dan 4 à 5 
werkdagen om alles klaar te krijgen, 
alvorens we kunnen starten met 
uitdragen.
Indien u dus een activiteit ziet 
die u interesseert bent u best dat 
u de website van de betreffende 
vereniging controleert om te zien of 
alles nog kan/mag doorgaan.
Wij hopen alvast dat de pandemie 
(eindelijk) tot ‘rust’ komt, maar men 
kan zich alvast de vraag stellen of 
massa-evenementen die men blijft 
organiseren (lichtfestival, Gentse 
zesdaagse, voetbalwedstrijden...) 
met vele duizenden toeschouwers, 
niet beter achterwege blijven, want 
zoals steeds zijn kleinere organisaties 
daar altijd de dupe van. Evenals de 
vele handelaars en horeca-uitbaters 
die wellicht - alweer - verstrengingen 
tegemoet gaan. - J.C.

November mijmeringen

Als je iemand verloren bent, word je uitgenodigd om te leven

met de liefde die ze achterlaten.

Bloemen beroeren het hart, daar waar woorden het niet kunnen bereiken.

Loslaten is met je hart toestaan datgene wat je hoofd niet kan vergeten

info@zinloosgeweld.net
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DINSDAG 14 DECEMBER
WOENSDAG 15 DECEMBER
DONDERDAG 16 DECEMBER
VAN 10U tot 18U

1 + 1
gratis

Boerenmarkt
“De Toekomst”

Elke zaterdag
van 9u tot 12u

Pleintje:

Halvemaanstraat/Spijkstraat

Rechtstreekse verkoop van 

producent naar consument

aan eerlijke prijzen !
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

Vorig jaar werd KWIZO’s monsterjacht 
afgelast omwille van de covid pandemie. Dit 
jaar kon er wél gegriezeld worden en dit gespreid over 2 
dagen, op 30 en 31 oktober.
Er waren 463 deelnemers, jong en oud. Die gingen het 
versierde parcours van 4 km op. Een toegevoegde waarde 
dit jaar was de junior editie, voor de allerkleinsten. Eens de 

avond was gevallen, begon het 
zoeken met een speciaal lampje 
naar de verscholen monsters 
in UV verf. Dit concept bleef 
ongewijzigd na de vorige editie 
in 2019 na positieve ontvangst 
van de deelnemers toen. 
De deelnemers trotseerden 
weer en wind, net zoals de 
talrijke vrijwilligers die de 
passanten animeerden en 
deden schrikken.
 
Na de zoektocht kon er gezellig 
worden nagepraat bij een 
hapje en drankje in Kring 
Westveld.

Monsterjacht lokt
bijna 500 deelnemers

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

Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be

Ontdek onze nieuwe feestcollectie  
Verwen je partner of jezelf met een sexy lingeriesetje, een 

zijdezachte nachtjurk of een leuke Hanky Panky slip. Spring nu 
binnen in onze winkels of bestel online op onze webshop.

 
Weet je haar maatje niet? 

Verras haar met een lingeriebon, hèt geschenk dat altijd perfect past.

©
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WegwijsNoord-2021-11-Marie Jo.indd   1 16/11/2021   11:32
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Naast de werking in Gent, is 
vanaf 2021 ook de werking 
opgestart in de stad Antwer-
pen. Een opstart in ruimer 
Oost-Vlaanderen wordt voor-
zien eind 2021.

Uilenspel wil de ontwikke-
lingskansen van kinderen uit 
maatschappelijk kwetsbare 
gezinnen vergroten via buurt-
solidariteit. De vzw biedt al 
jaren gratis schoolse onder-
steuning aan gezinnen met 
kinderen in de derde kleu-
terklas, het eerste en tweede 
leerjaar. De vrijwilligers van Uilenspel be-
geleiden volgens de principes van spelend 
leren minimaal 1 uur per week een kind 
aan huis in de eigen buurt. Ook de ouders 
worden bijgestaan in de schoolse context. 

Sinds dit schooljaar worden in Gent ook 

Uilenspel werkt via buurtsolidariteit
Uilenspel werd eind 2008 opgestart als grass-roots organisatie 
in Gent op initiatief van een aantal buurtbewoners. 
Ondertussen is Uilenspel een volwassen non-profitorganisatie 
met ongeveer 300 vrijwilligers die omkaderd worden door acht 
teammedewerkers en 1 coördinator.

tieners uit het vijfde en zesde leerjaar 
ondersteund in hun aanloop naar het 
secundair onderwijs. De vrijwilliger gaat 
verder aan de slag met de oriënterings-
oefening waar men op school mee start. 
Men vertrekt vanuit mogelijkheden en 
positieve oriëntering, nl. vanuit talen-
ten en interesses. De belevingswereld en 
het welbevinden van het kind staan cen-
traal. Daarnaast gaan ze aan de slag rond 
algemene studievaardigheden en moti-
vatie. De vrijwilliger kan de ouders ook 
praktische ondersteuning bieden bij het 

zoeken naar, aanmelden en inschrijven 
bij een nieuwe school. Hierbij is er ook 
aandacht voor versterking van de digi-
tale vaardigheden van zowel ouders 
als kind.
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www.highwayresidence.be  |  verkoop@highwayresidence.be  |  0800 50 118

ZALIG WONEN IN GENTSE NOORDRAND

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

KOOP NU EN VERMIJD STIJGENDE
REGISTRATIERECHTEN VANAF 1 JANUARI 2022*. 
* Indien de compromis ondertekend wordt in 2021.

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 !

Daarnaast worden de gezin-
nen mee op sleeptouw geno-
men door de vrijwilligers naar 
activiteiten van Uilenspel en 
buurtactiviteiten. Uilenspel 
werkt nauw samen met de 
buurtscholen, buurtorganisa-
ties en stadsdiensten.

Kriebelt het om zelf aan de 
slag te gaan als vrijwilliger? 
Alle info is te vinden op www.
uilenspel.be. Of scan de QR-
code.

Uilenspel kan zeker nog een 
extra financieel duwtje in de 

rug gebruiken. Dit kan on-
dermeer via de aankoop 
van het fotoboek ‘Gent/

Ghent’. Jouw steun gaat inte-
graal naar dit project.
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Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Ons aanbod nieuwe en tweedehandswagens

9.850 euro
128.150 km
02/2015
Elektr/Benzine
55 kW (75 PK)
Automatisch

Toyota Yaris 1.5i VVT-i Hybrid Dun E-CVT

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

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Diamond Edition

23.450 euro
10.695 km
02.2017
Benzine
103 kW (140 PK)
Manueel

Fiat 124 Spider 1.4 multiAir/navi/parkassist

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

19.500 euro
550 km
03/2021
Benzine
88 kW (120 PK)
Manueel

Hyundai i30 1.0 MHEV/carplay/android, cam-sensoren

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

45.990 euro
0 km

Diesel
120 kW (163 PK)
Automatisch

Isuzu D-Max V Cross automaat full options, trekhaak

NEW

30.990 euro
10 km

Elektrisch/Benzine
118 kW (160 PK)
Automatisch

Renault Megane 1.6i E-Tech Phev Intens PLUG IN HYBRIDE

NEW

36.900 euro
10 km
07/2021
Elektr/Benzine
169 kW (230 PK)
Automatisch

Hyundai Tucson 1.6 GDi Comfort/navi/full hybrid

NEW
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Na een jaar corona in de huiszetel herneemt 
de Gentsche Sosseteit zijn bekendste smaak-
maker. De traditionele uitreiking van drie 
- dit keer vier - Gentse handjes is nog altijd 
een vurig en aangehouden pleidooi om de 
Gentse taalcultuur in stand en in ere te hou-
den. De uitreiking gaat voor de tweede keer 
door in het Gentse theatergebouw bij uitstek: 
de Minard. De feestviering kadert alweer in 
de ‘Week van het Gents’. Die loopt tussen 21 
november en 5 december en wil op verschil-
lende manieren het authentieke en rebelse 
dialect meer toekomstige draagkracht mee-
geven. De Gentsche Sosseteit heeft er een be-
langrijke hand in en zetelt o.m. ook in diverse 
inspraakorganen over het Gentse dialect met 
de herkenbare ‘R’. Niet in het minst ook met 
de jaarlijkse ‘Bloemenhulde’ aan het graf van 
Lodewijk Lievevrouw-Coopman, auteur van 
het Gents woordenboek ‘par excellence’.
Afspraak op vrijdag 3 december om 10.45 uur 
op de Westerbegraafplaats. Met korte toe-
spraak door Eddy Levis, ‘prezedent’ van de 
Gentsche Sosseteit. Voor deze Wegwijs komt 
de informatie over de ‘Gentse week’ zo goed 
als helemaal te laat. Weet dat tijdens die 
periode allerhande activiteiten zijn (waren) 
gepland met o.m. een onderzoek rond de ste-
delijke straatnaamborden, diverse lunchlezin-

©Maîtrise

gen, rondleidingen en de zoektocht naar ‘De 
Geiwene Foersjet’... 
De ‘Handjesuitreikinge’ blijft een fenomeen 
waar het fervente ‘Fiere volk van Artevelde’ 
naar uitkijkt. Zoals steeds passeren een pak 
bekende figuren de revue op en naast het 
podium. De grootse eer gaat naar de vier 
laureaten. Het gaat om Edmond Cocquyt Sr., 
auteur van het Nieuw Gents Idiotikon, Sylvia 
Van Peteghem, cultureel boegbeeld vooral in 
het bibliotheekwezen, theaterdame Vanessa 
Van Durme en Luk De Bruycker, alias Pierke 
Pierlala o.m. bekend van het vroegere Mario-
nettentheater Taptoe en van ‘’t Spelleke van 
drei Kluite’. Ze worden passend ingeleid en 
gecommentarieerd door respectievelijk Luc 
Van Den Bossche, Herman Balthazar, Frank 
Van Laecke (geen familie!) en Christophe 
Peeters. Graficus, polyvalent entertainer en 
velozoof (lees filosoof op de fiets) Michel 
Bracke  nam de doordachte en illustratieve 
pentekeningen voor zijn rekening. Met dank 
aan fotograaf en oud-collega Firmin De Mai-
tre - alias Maîtrise - om ons te depanneren bij 
het fotomateriaal.

Praktisch
‘Handjesuitreikinge’ op maandag 29 novem-
ber om 20 uur in de Minard, Walpoortstraat. 

De Gentsche Sosseteit zet op maandag 29 november om 20 uur de traditionele 
‘Gentsche Handjesuitreikinge’ op in de Minard. Vorig jaar ging het jaarlijks initiatief 
door corona niet door. Vier laureaten maken hun opwachting: Edmond Cocquyt Sr., 
Sylvia Van Peteghem, Luk De Bruycker en Vanessa Van Durme. Met de ‘Week van het 
Gents’ als dialectisch decor…

Gentsche Sosseteit serveert 
38ste ‘Handjesuitreikinge’
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Deuren openen vanaf 19 uur. Parkings be-
schikbaar aan de Zuid, de Kouter en de 
Savaanstraat. Opgelet, de Walpoortstraat, 
Korte Dagsteeg en het Romain Deconinck-
pein (voor het gebouw) zijn verkeersvrij! 
Behalve voor vergunninghouders.

Toegangsprijs 5 euro voor leden (reserva-
tiekost), 20 euro voor niet-leden. Bestel-
len via info@vooruit.be of telefonisch op 
nummer 09/267.28.28. Het winkeltje met 
stickers, boeken, cd’s… is vooraf en na de 
voostelling geopend. Ook ‘perfesser Gents’ 
Peter Van Haelter verkoop er zijn kalen-
ders.

Voor de allereerste keer kan men voor 
de voorstelling de ‘handjesgieter’ aan 
het werk zien in de tweede foyer op 
de bovenverdieping. Met extra mede-
werking van de Gentse Belleman, cau-
seur Freddy Desmidt en cabaretgroep 
Kloaver Viere. De presentatie is in 
handen van ‘Popkoning’ Jean-Pierre 
Maeren.

Tekst:Eric VAN LAECKE
Foto’s: © Maîtrise 

©Maîtrise

©Maîtrise
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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

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

Voor diegene die WegwijsNoord vroeg in de bus 
krijgen (we dragen uit tot 2 december) laat STAR, de 
handelaarsvereniging, weten dat de Sinterklaastekeningen 
nog tot 29 november kunnen worden binnengebracht.

In WegwijsNoord van vorige maand kon u meer lezen in 
verband met de actie van de middenstandsvereniging.

Sinterklaastekeningen
binnenbrengen
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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

EERSTE
WERKDAGVIERING

Maandag 3 januari 

vanaf 12h00

Glas kir, witte wijn of fruitsap
met wachtbordje

***
Carpaccio van ananas met tartaar van 

scampis, afgewerkt met avocado,
koriander en chips van schorseneren

Of
Roulade van parelhoen met een kastanje 

mousseline, sinaasappelsaus en oesterzwam

***
Gebakken zonnevisfilet met gekonfijte 
venkel, chardonnaysaus en truffelpuree 

Of
Ragout van everzwijn met Luikse siroop, 

jonge worteltjes, champignons en 
amandelkroketjes

***
Surprise Braemhof

Aangepaste wijnen en waters
Koffie of thee naar believen met 

zoetigheden

Menu aan 65 euro
(Exclusief zware bieren, sterke dranken,

cava en champagne)

Enkel op reservatie
Telefonisch tijdens de kantooruren

of via mail:  reservations@braemhof.be

Keuze van het menu uiterlijk tegen
20 december 2021 door te geven

 

 
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 11.00uVerrassing 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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De eerste fase op de Antwerpsesteenweg 
tussen Sparrenlaan en Drieselstraat is 
sinds 21 september achter de rug. Tot half 
oktober werkte de aannemer daarna aan 
de overkant van de weg. Zowel op het 
fietspad als op de rijweg richting Gent. 
Ook die tweede fase is intussen achter de 
rug.  Sinds woensdag 27 oktober zijn de 
nutsmaatschappijen gestart in een derde 
fase met werken vanaf de overzijde van 
de Drieselstraat tot en met de Orchi-

Aanleg nutsleidingen Antwerpsesteenweg 
in derde fase…
De heraanleg van de 
nutsleidingen aan de 
Antwerpsesteenweg (N70) ter 
hoogte van de op- en afritten 
R4, zit in een derde fase. Die 
loopt normaliter tot eind 
november en veroorzaakt extra 
verkeershinder. Ingeperkte 
afslagbewegingen inbegrepen… 

deestraat. Daarbij wordt zowel op het 
fietspad als op de rijweg richting Lochristi 
gewerkt. De huidige fase loopt tot eind 
november. De ingreep zorgt voor meer 
verkeershinder o.m. omdat verschillende 
afslagbewegingen beperkt of niet meer 
mogelijk zijn. Dat is o.m. het geval voor 
het afslaand verkeer naar de Groenstraat 
en de Drieselstraat richting Lochristi.  En 
de afslag naar de R4 vanuit Lochristi ter 
hoogte van de Orchideestraat. Fietsers 
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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)

die zich van Gent naar Lochristi verplaatsen 
volgen plaatselijke omleidingen via de Her-
man Teirlinckstraat, de Pijkestraat, de Voor-
destraat en de Sparrenlaan. Doorgang voor 
gemotoriseerd verkeer - zeg maar tussen de 
Dampoort en Lochristi - blijft in beide rich-
tingen mogelijk. Maar opgelet, nog slechts 
over één rijstrook. 

Praktisch  (zie ook plan)
Verkeer van Gent richting Lochristi kan 
op het kruispunt niet meer links af-
slaan naar de Groenstraat. Hier geldt 
een omleiding via het - voorafgaand 
gelegen- kruispunt van de Hollenaar-
straat. Hiertoe werd die omgeving 
uitgerust met bijkomende voorsorteer-
pijlen en vooraankondigingsborden. 
Ook aan het kruispunt van de Drie-
selstraat kan het verkeer richting Lo-
christi tijdelijk niet links afslaan. Hier 
geldt een omleiding via de verderop 
gelegen Palingstraat en zo verder via de 
Smalle Heerweg richting o.m. Volvo Trucks 
en Parts. Er zijn nog afslaande bewegingen 
die worden ingeperkt. Vanuit Lochristi kan 
je niet meer afslaan naar de Orchideestraat 
(oprit R4). Het verkeer kan de (voor de brug 
gelegen) oprit richting Zelzate gebruiken 

en aan het rondpunt van Schansakker 
de keerbeweging maken naar de over-
zijde van de R4 richting Oostakker-De-
stelbergen.
Ook voor wie  verderop de E17 en de 
E40 uitwil. Voor een goed begrip, wie 
vanaf de uitrit vanuit Destelbergen de 
Antwerpsesteenweg, Drieselstraat en 
Gent uitrijdt, kan nog wel de Driesel-
straat uit, zij het over één in plaats van 
twee rijstroken. De aansluiting met de 
Orchideestraat wordt eveneens in ca-
paciteit gehalveerd van twee naar één 
rijstrook, zowel voor aanrijdend (vanaf 
de Dampoort) als voor het afrijdend 
verkeer (richting Lochristi). De steen-
weg dwarsen tussen Orchideestraat en 
de Groenstraat kan ook nog altijd…

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

Lange Boomgaardstraat 114 - 9000 GENT

TICKETS € 18,50

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

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

www.dekorf.be

KADRIL

met gastoptreden 
van Kommil Foo

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

www.lingerieaphrodite.be 

Dendermondsesteenweg 353 
9040 Sint-Amandsberg 

09 228 16 64 

MAKE IT A   
DECEMBER TO 

REMEMBER  

SHOP  
LOCAL FOR 
CHRISTMAS 
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Het kruispunt bouwde zich in de afgelo-
pen maanden een bedenkelijke reputatie 
op. Niet dat de plek supergevaarlijk is, er 
zijn er veel ergere. De wat onoverzichte-
lijke mix aan verkeer op een wat krappe 
ruimte  en de noodzakelijke afslaande be-
wegingen, vragen er wel volle aandacht. 
Vooral ook veel verkeersdiscipline en ook 
soms wat extra geduld. Nogal wat wegge-
bruikers - met uiteenlopende vervoersmo-
di - eisen bovendien a.h.w. het openbaar 
domein voor zichzelf op, nemen het niet 
zo nauw met de verkeersregels en zijn bo-
venal veel te gehaast. Om niet te zeggen 
dat - in een algemene context - de modale 
straat alom vandaag meer weg heeft van 
een racebaan. Al kan ook de infrastruc-
tuur vaak beter.

Het fenomeen is bekend maar lijkt moei-
lijk te bestrijden. Het is die cocktail aan 
onverantwoorde ‘kansberekeningen’ die 
het plaatselijk dossier donker of zelf zwart 
doet kleuren. Vooral fietsers zijn er kwets-
baar en soms slachtoffer van een ongeval. 
Er viel al een dodelijk slachtoffer. Recent 
werden ook vier stappende burgers aan-
gereden, in casu een oma, een mama en 
twee jonge kinderen, bij het oversteken 
op het zebrapad. Het vormt telkens het 
signaal voor reacties op de sociale media, 
voor politieke tussenkomsten op de ge-
meenteraad of zelfs voor openbaar pro-

test. Zoals een paar jaar geleden toen het 
kruispunt door tientallen voetgangers en 
tweewielers tijdens een (begeleide) actie-
dag ‘ met klank en kleur’ een tijdje werd 
bezet. Een aandachtspunt is ook dat door 
de vele werken en de omleidingen in de 
buurt (Dampoort, Antwerpsesteenweg, 
éénrichting Waterstraat, Lourdesstraat, 
turbokruispunt; R4-kruispunten Oostak-
ker-Lochristi…) het kruispunt extra veel 
‘wegzoekende’ voertuigen over de vloer 
krijgt.

Heraanleg

De stad wil op termijn de omgeving tussen 
o.m. de Grondwetlaan en de Waterstraat, 
grondig aanpakken, rioleringswerken 
inbegrepen. Het dossier staat in de start-
blokken maar de uitvoering van de he-
raanleg is niet meer voor deze legislatuur.

Schepen Filip Watteeuw (Groen) wil daar 
niet op wachten en zo vlug mogelijk maat-
regelen treffen. Op korte termijn zullen de 
wegen er versmallen via aangepaste belij-
ning en paaltjes. Met meer ruimte voor 
voetgangers en fietsers tot gevolg. Het 
mobiliteitsbedrijf en de wegendienst bui-
gen zich gezamenlijk over het dossier...

Tekst: Eric VAN LAECKE  
Foto: Jan CALLEBERT  

Kruispunt Grondwetlaan-Hogeweg 
wordt ingesnoerd
Het kruispunt aan de Grondwetlaan-Hogeweg met de Visitatiestraat-Sint-
Bernadettestraat wordt op korte termijn ‘ingesnoerd’ met aangepaste belijning 
en paaltjes. Het staat al een tijdje zwart ingekleurd qua verkeersveiligheid. 
De grondige heraanleg van de omgeving is een zaak voor volgende 
bestuursperiode, laat mobiliteitsschepen Filip Watteeuw verstaan…



Wegwijs Noord - December 2021   43

Kom de nieuwe
Taigo ontdekken 

in onze showroom
vanaf december!
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De aanleg van de nieuwe turborotonde 
op de R4 ter hoogte van Euro Silo door 
De Werkvennootschap, gaat alweer een 
nieuwe - vierde - fase in. Het gaat om de 
verbinding tussen de Dwight Eisenhower-
laan en de noorderlijke bocht van het 
nieuwe verkeersplein. Bedoeld voor het 
verkeer vanuit Destelbergen naar Gent. 
Daartoe worden, net voor het verkeers-
plein, zogenoemde slimme verkeerslich-
ten bijgeplaatst. Wie richting Zelzate uit 
wil, houdt dan rechts aan op de Dwight 
Eisenhowerlaan en neemt de nieuwe 
afslag. Ook nu verloopt het verkeer in-
tussen via tijdelijke en versmalde rijstro-
ken, aangepaste snelheidsbeperkingen 
inbegrepen. Fietsers en pendelaars die 

buslijn 555 nemen, ondervinden geen 
hinder. In een intussen afgelopen derde 
fase werden drie extra rijstroken richting 
Destelbergen aangelegd. Die moeten op 
termijn het verkeer vanuit  Zelzate beter 
en vlotter kanaliseren. Anders gezegd, 
wie richting Destelbergen uitrijdt, maakt 
gebruik van de nieuwe zuidelijke bocht. 
Vandaar rechtsaf via de nieuwe afslag-
strook. Deze vierde fase is voorzien tot 
begin december, waarna de aannemer 
fase 5 start. 

Ingeperkte snelheid
De toegestane verkeerssnelheid op de 
Dwight Eisenhowerlaan richting Euro-
Silo is intussen (tijdelijk) ingeperkt van 

Verlaagde snelheid tussen E17/R4 en 
nieuwe turborotonde
De maximumsnelheid tussen de verkeerswisselaar Destelbergen (E17/R4) richting 
Gent-Zeehaven (turborotonde) wordt tijdelijk teruggebracht van 120 naar 90 km/u. 
Dat moet o.m leiden tot een betere doorstroming en minder filevorming. In de 
omgekeerde richting blijft de verkeerssnelheid behouden.
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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

120 naar 90km/u. Op last van het Vlaams 
Agentschap Wegen en Verkeer, De Werk-
vennootschap en de stad Gent. En dit al 
vanaf de verkeerswisselaar van Destel-
bergen tot aan de John Fitzgerald Ken-
nedylaan (Euro-Silo). In de omgekeerde 
richting blijft de geldende verkeerssnel-
heid behouden.
De maatregel moet zorgen voor een veili-
ger verkeer, een betere doorstroming en 
minder filevorming. De voertuigen wor-
den zo beter gespreid tussen de verschil-
lende werken in de buurt en moeten de 
bestuurders die van de E17 komen “be-
wust maken van de verminderde snel-

heid in het havengebied”, staat het in 
de infobrief. Vooral ter hoogte van de 
afrit Oostakker-Lochristi is het meer dan 
uitkijken. De files staan er soms tot ver 
op de snelweg aan te schuiven om af te 
rijden. Voornaamste oorzaak zijn de ver-
nieuwingswerken van de nutsleidingen 
- én het ingeperkt aantal rijstroken en 
afslagbewegingen - als voorbereiding op 
de ingrijpende wegenwerken op de R4-
kruispunten aan de Antwerpsesteenweg 
in Oostakker-Lochristi...

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Jan CALLEBERT
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VLAAMSE ACTIEVE SENIOREN
Afdeling Sint-Amandsberg

Dinsdag 14 december 2021
aanvang stipt om 14:30 uur

Kring Westveld,
Heilig Kruisplein 10, 9040 Sint-Amandsberg.

”De Baltische Staten”
van & door Jean-Pierre en Mieke Demarsin-Opsomer

De zingende revolutie, een mensenketting, 600 km lang, van Tallinn over Riga tot 
Vilnius. Zo konden Estland, Letland en Litouwen hun vrijheid terugwinnen in 1991. De 
historische centra van de drie hoofdsteden zijn UNESCO werelderfgoed. We reisden 
meerdere malen door de drie Baltische Staten. We reden langs uitgestrekte velden 
en bossen en we bezochten de Nationale Parken. We gingen op zoek naar cultureel 
erfgoed uit de verschillende periodes van de rijke geschiedenis. Zelfs de zwarte blad-
zijden van de Sovjettijd gaan we niet uit de weg. We belichten eveneens de tradities 
van etnische minderheden. De Baltische Staten, het ontdekken overwaard. 
Gezellig samenzijn met koffie en gebak.

Inkom: Leden – 6 Euro, niet leden – 8 Euro.

Info: email: olav.declippel@gmail.com
 of telefonisch: 0475-413086.
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Pure Wellness Experience is een wellnesscenter waar je voor al uw behandelingen terecht kunt. Enerzijde kan je komen genieten 
in de privé-sauna Pure Wellness met Finse Sauna, hamam, infraroodcabine en een grote jacuzzi in de buitenruimte met terras. 
Anderzijds ben je voor professioneel huidadvies aan het juiste adres bij Beauty Experience, het schoonheidsinstituut. Massages, 
pakkingen, duo behandelingen, gelaatsverzorgingen en andere behandelingen zoals ontharingen, pedicure, soak off gel, enz 
worden hier ook aangeboden.

Is floating iets meer voor jou? Dat kan in onze FloatSpa Pure. Een uurtje floaten in een gigantisch bad gevuld met magnesiumsulfaat 
en calcium is een weldaad voor je spieren en gewrichten. Dit geeft je algemene weerstand een enorme boost. 

Kortom, puur genieten en beleving op één adres: 

Pure Wellness Experience wellnesscenter

Kouterstraat 55 , 9070 Destelbergen
0475 / 782 165

www.pure-wellness-experience.be
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Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

Politieke
decadentie…
Het is u al langer bekend. Het Gents 
stadsbestuur zadelt onze gratis kronieken 
Attentie Oostakker en Wegwijs Noord 
Sint-Amandsberg nog altijd op met dis-
proportionele groene taksen. En een 
zware boete (60 euro per boekje) als per 
ongeluk een exemplaar in een onwillige 
brievenbus belandt. Het is in schril con-
trast met Destelbergen dat onze uitgave 
Wegwijs 9070 (Destelbergen-Heusden) 
op een breeddenkende manier als een 
toegevoegde waarde voor de gemeente 
én de bevolking omarmt. Zonder ‘belas-
tende’ groene taksen! We zijn, zo verluidt 
in de Arteveldestad, immers milieubelas-
tend en nauwelijks terzake. Te meten aan 
de aanhoudende positieve reacties en 
aanmoedigingen, weet de bevolking en 
de individuele lezer nog altijd wel beter. 
Het is die waardering voor en door de ge-
wone man, voor de vereniging op zoek 
naar (h)erkenning en voor de handelaar/
adverteerder in de straat, die ook bij mij 
nog altijd de drijfveer vormt om journa-
listiek nog wat verder te doen. Eigenlijk 
tegen beter weten in, gezien mijn leeftijd 
(70) en de langzaam maar zekere aftake-
ling. Los van de bezwaring in mijn hoofd 
dat mijn nog resterende familie al een 
tijdje in Geraardsbergen woont en aan 
mijn mouw blijft trekken. 

Terug naar de gevoerde stadspolitiek. De 
Oost-Indische doofheid van de plaatse-
lijke beleidsmakers deed ons al vroeger 
besluiten om redactioneel zowat alle po-
litiek en officiële stadscommunicatie te 
weren. Dat geldt ook als die van plaat-
selijke mandatarissen komt  - Oostakker 
heeft zelfs de meeste gemeenteraads-
leden! - die even Oost-Indisch doof zich 
verstoppen achter de bonzen op het 
stadhuis. En zich nauwelijks het lot en de 
verzuchtingen van de plaatselijke bevol-
king aantrekken. De uitzonderingen (en 
de oppositie) bevestigen de regel. Als 
overtuigde democraat in hart en nieren 
ben ik de politieke strapatsen helemaal 
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Wil jij in 2022 wat meer ECHTE PASSIE in je leven ?
Kom dan de Argentijnse Tango aanleren in Polariteit ! 
 
De eerste lesavond kan bekeken worden als een passionele-
proef-avond !
Tango voor beginners met Isolde Audooren en Pol Van Assche 
start op dinsdag 11 januari 
 
Tango voor Half Gevorderden en gevorderden Met Tine 
Englebert en Stefan Wouters, start op maandag 10 januari

Alle info op www.polariteit.be 

beu en vind die gewoon degoutant. Het 
is erg als je na tientallen jaren inzet en 
engagement, niet meer weet voor wie of 
wat straks nog te kiezen. Het kan trou-
wens nog erger. Dat het Gentse Open Vld 
opperhoofd, alias burgemeester Mathias 
De Clercq, nu al de jacht heeft geopend 
en ongegeneerd naar de macht en de 
postjes hengelt, is meer dan vroegtijdig 
de mosselen aan wal roepen. De erva-
ring leert maar blijkbaar niet altijd… In 
zijn gedachten wil hij een stadslijst gaan 
vormen met CD&V en Vooruit, waarbij de 
voorzitter van die laatste - ene Connor 
Rousseau - alsmaar meer luidop een ver-
huis naar de Arteveldestad overweegt. En 
zelf ook aast op de burgemeesterssjerp? 
Dat alles is voor ons (alweer) alle moge-
lijke politieke schaamte voorbij. Ook al 
broeden alle klassieke partijen - ook de 
groenen! - in eenzelfde verderfelijk nest. 
Dat die laatsten boos zijn om de démar-
che - drie jaar voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van zondag 13 oktober 2024 
- kunnen we zelfs nog begrijpen. Hoe 
moeilijk dat groene verhaal voor ons ook 
soms is.
De reactie liet trouwens niet lang op zich 
wachten. In een kranteninterview liet 

boegbeeld Filip Watteeuw van Groen al 
verstaan dat Gent eindelijk best aan een 
eerste groene burgemeester toe is. Het 
kan verkeren en de gedachte alleen al...  
Maar er is ook - voor u en ik - de werke-
lijkheid van alledag en van de altijd weer 
bedreigde portemonnee. En de zorg om 
ons aller gemeenschapsgeld. Maar wie is 
daar nog mee bezig? De stad torst een 
schuldenlast van ruim één miljard euro - 
straks worden o.m. alweer de parkeerta-
rieven verhoogd - en vooral, er moet nog 
drie jaar lang worden verder bestuurd. 
Liefst tot eer en glorie van de inwoners. 
Het noodzakelijk cement daartoe is nu al 
verleden tijd. Is er een boedelscheiding in 
de maak en/of worden een aantal nefas-
te beleidsbeslissingen teruggedraaid? Ik 
denk het niet. Daarvoor is het duurzaam 
eigenbelang en de ‘goesting’ naar de 
macht te groot.  Om in actuele termen te 
besluiten: COVID-19 is een levensbedrei-
gend probleem. De klimaatopwarming 
is dat eigenlijk ook. Maar de politieke 
decadentie is nog van een veel grotere 
orde. Arme maatschappijvernietigende 
geesten…

Eric VAN LAECKE



50  Wegwijs Noord - December 2021

Rijrichting Halvemaanstraat en Visitatiestraat 
aangepast
Om te vermijden dat de druk op de Land van Waaslaan te groot wordt, en om de 
wijk ten noorden van de Antwerpsesteenweg en de vele handelszaken op de Antwerp-
sesteenweg bereikbaar te houden zullen de verkeersstromen beter gespreid worden. 
Daartoe worden volgende maatregelen genomen: De rijrichting van de Visitatiestraat 
wordt omgekeerd. Het wordt dus mogelijk om de Visitatiestraat in te rijden vanaf de 
Grondwetlaan. Omgekeerd kan dus niet meer. Verkeer uit de Striemenbergstraat moet 
verplicht rechtsaf als men de Visitatiestraat inrijdt. De Visitatiestraat tussen de Antwerp-
sesteenweg en het Campo Santoplein behoudt wel de huidige rijrichting.

De rijrichting van de Halvemaanstraat tussen de Spijkstraat en de Antwerpsesteenweg 
wordt omgekeerd. Verkeer kan dus vanuit de Halvemaanstraat de Antwerpsesteenweg 
oprijden maar niet meer omgekeerd. In de Engelbert van Arenbergstraat blijft eenrich-
tingsverkeer van de Land van Waaslaan naar de Antwerpsesteenweg behouden om te 
vermijden dat sluipverkeer over grotere afstand via de Halvemaanstraat en de Engel-
bert Van Arenbergstraat zou rijden. 

Om sluipverkeer en overlast tegen te gaan voert men in de buurt een aantal verkeers-
maatregelen in. De Heiveldstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer richting 
centrum vanaf de Jef Crickstraat. Fietsers mogen in twee richtingen blijven rijden, maar 
het autoverkeer rijdt in één richting tussen de kruispunten met de Bromeliastraat en 
de Jef Crickstraat. Ook de Jef Crickstraat zelf wordt eenrichtingsverkeer (naar de N70). 
Enkel hulpdiensten mogen er bij uitzondering in twee richtingen door. Er komt een kiss 
& ride-zone halfweg de Jef Crickstraat om gevaarlijke situaties aan de schoolomgeving 
te vermijden.
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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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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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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

Cartoonist AAaRGh
gaat op restaurant…
Zoals al aangekondigd in een vroegere 
uitgave brengt de Sint-Amandsbergse car-
toonist-auteur-humorist Mario De Koninck 
- alias AAaRGh een nieuw boek uit. ‘Op 
restaurant’ doorloopt in meer dan honderd 
culinaire cartoons het traditionele verloop 
van een restaurantbezoek. Zeg maar tus-
sen menu- en wijnkeuze, soep, voor- en 
hoofdgerecht, dessert tot de…. afrekening. 
Driesterrenchef én fan Peter Goossens van 
Hof van Cleve nam het voorwoord voor zijn 
rekening. Daarin maakt hij een vergelijking 
tussen een topgerecht en een topcartoon. 
Ook chocolatier Dominique Persoone en de 

Nederlandse top-
chef Roger Van 
Damme schre-
ven hun woordje 
neer.
‘Op restaurant’ is een ideaal cadeauboek voor de eindejaars-
periode.
Wie het boek via de webstek bestelt en in het Gentse woont, 
betaalt geen verzendkosten. De auteur levert het af aan huis. 
De uitgave telt 112 bladzijden, is een hardcover en kost 17,50 
euro. De oplage is beperkt. Een voorbestelling plaatsen, kan nu 
al. De eerste 100 boeken worden door de auteur genummerd 
en gesigneerd.

Alle info op webstek https://shop.aaargh.be.

Eric VAN LAECKE 
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VERLAAGD BTW-TARIEF 6% 
MOGELIJK

RESIDENTIE EONO
GENT - NOENDRIES 38

RUIME GEZINSWONING 
MET 3 SLAAPKAMERS 

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 

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

KOOP VÓÓR EIND DIT JAAR NOG AAN 10% I.P.V. 12% REGISTRATIERECHTEN 
EN KRIJG ER 2% EXTRA KORTING BOVENOP

VOOR MEER INFO, NEEM CONTACT OP MET ACASA

>  BEZOEK NU ONZE 
INGERICHTE MODELWONING
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Hij gaf een antwoord over de evolutie van 
de bovengrondse parkeerplaatsen in de be-
talende zone.  De slotsom is dat er op twee 
jaar tijd zo’n 200 plaatsen wegvielen in de 
betalende zone (rood, oranje, geel, groen), 
bij de gewone betalende parkeerplaatsen 
vielen 400 parkeerplaatsen weg, en bij de 
voorbehouden parkeerplaatsen kwamen er 
200 bij.

Heel deze berekening gaat vooral over de 
betalende zone. Er zijn ook veel parkeer-
plaatsen weggevallen in zones die voordien 
niet betalend waren, maar nu wel (of blau-
we zone geworden). Dat is bijvoorbeeld het 
geval in Oostakker-dorp, Sint-Amandsberg 
(Antwerpsesteenweg) en op het Antwer-
penplein. In 2018 werd de groene tarief-
zone uitgebreid met 49 parkeerplaatsen in 
de omgeving Overzet.  Ook in 2018 werden 
in de Striemenbergstraat (29 parkeerplaat-
sen) en Grondwetlaan (63 parkeerplaatsen) 
opgenomen in bewonerszone 9 en het be-
talende gebied (groene tariefzone). In 2020 
werd de groene tariefzone uitgebreid met 
274 parkeerplaatsen aan de Oude Dokken 
en met 25 parkeerplaatsen in de Gesticht-
straat in Gentbrugge. Het is op basis van de 
parkeerstrokendataset niet mogelijk om op 
te lijsten waar er parkeerplaatsen werden 
gecreëerd of geschrapt, om andere redenen 
dan hierboven vermeld, en hoeveel dat wa-
ren. De cijfers die in de weergave hierbo-
ven worden meegegeven zijn het totaal van 
gecreëerde en geschrapte parkeerplaatsen. 
Het aantal straatparkeerplaatsen kan fluc-
tueren door onder meer volgende factoren:

• herinrichting van straten, pleinen, 
enzovoort;

• aanleg nieuwe toegangswegen (tot 
verkavelingen);

• invoeren voetgangersgebied;

• tijdelijke vermindering parkeerplaatsen 
door inname door werven of werken;

•  kleinere ad hoc maatregelen 
(bv. invoeren van plaatselijke 
parkeerverboden);

•  het plaatsen van fietsenstallingen, 
parkeerautomaten, etc. in 
parkeerstroken;

• verkeersveiligheidsmaatregelen (bv. 
aanleggen van snelheidsremmers, 
oversteekplaatsen uitstulpen, enzovoort);

• maatregelen ter bevordering van het 
openbaar vervoer (bv. invoeren van een 
busbaan);

• uitbreiding of stopzetten van betalend 
regime.

Er worden soms ook extra plaatsen gecre-
eerd door het invoeren van eenrichtingsver-
keer, haaks of dwars parkeren, overdragen 
van terreinen aan de stad en/of openstellen 
ervan, aanpassingen aan wegmarkeringen, 
enzovoort.

De dienst beschikt wel niet over parkeer-
capaciteitscijfers (betalend en niet-betalend 
straatparkeren) voor het hele grondgebied 
Gent. Een schatting maken is niet moge-
lijk. Wel heeft men cijfers over het aantal 
parkeerplaatsen binnen de zones waar een 
parkeerregime geldt: betalend parkeren, en 
de blauwe zones. Zoals ook voor de hoger 
aangegeven data, geldt ook voor onder-
staande data dat na 2018 er sterk is ingezet 
op kwaliteitscontrole op de parkeercapaci-
teitsdata. De cijfers voor 2017 en 2018 zijn 

Veel parkeerplaatsen 
zijn geschrapt, maar 
hoeveel precies ?
Navraag bij de stad Gent hoeveel 
parkeerplaatsen er de laatste jaren 
precies zijn geschrapt doen daar blijkbaar 
de wenkbrauwen fronsen. De vraag 
werd officieel gesteld door Anneleen 
Van Bossuyt (N-VA) aan de diensten van 
schepen Watteeuw.

In de straten in de buurt van de 
Dendermondsesteenweg en Dampoort 
is de parkeerdruk nu reeds enorm. De 
vrees is dat ook daar parkeerplaatsen 
zullen sneuvelen. (D.D.)

In de straten in de buurt van de 
Dendermondsesteenweg en Dampoort 
is de parkeerdruk nu reeds enorm. De 
vrees is dat ook daar parkeerplaatsen 
zullen sneuvelen. (D.D.)
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daardoor onvoldoende accuraat en niet 
meer vergelijkbaar. 
In Gent zijn de parkeerplaatsen in de 
blauwe zone en de blauwe zone speciaal 
gestegen van 1380 in 2019, naar 1550 in 
2021. Slotsom is dus dat de stad Gent niet 
weet hoeveel parkeerplaatsen er bij kwa-
men door de bouw van nieuwe wijken en 
straten of hoeveel parkeerplaatsen er bij 
kwamen of geschrapt werden om andere 
redenen. Bij het publiek is men van mening 
dat veel parkeerplaatsen geschrapt werden 
om er fietsstallingen te plaatsen. Op zich 
is dat geen slechte zaak als die ook goed 
benut worden. Maar op sommige plaatsen 
werden parkeerplaatsen vooral geschrapt 
door een heraanleg van de wegenis.  Soms 
opteerde men ook bewust om boompjes te 

plaatsen en het aantal parkeerplaatsen zo 
te verminderen. Bomen hebben dus zeker 
hun nut, maar in Gent gingen zo de laatste  
jaren wel honderden parkeerplaatsen ver-
loren. Recent stond in de krant dat er 113 
parkeerplaatsen minder zijn voor auto’s en 
1.300 parkeerplaatsen bijkomen voor fiet-
sen, maar dat is een onderschatting. En het 
gaat overigens ook over nieuwe initiatie-
ven (fietsparkeerplan Gent) die nog moe-
ten uitgevoerd.
Er verdwijnen ook parkeerplaatsen in wij-
ken met een hoge autoparkeerdruk. In een 
gebied tussen de Schelde en de Jan Delvin-
laan en op de Antwerpsesteenweg zullen 
ook nog eens een kleine honderd auto-
parkeerplaatsen sneuvelen vernemen we. 
– (D.D.)

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

ACTIE :

Deep moist
depot 

Deep moist depot
dag- + nachtcreme

Nu voor 47 euro
i.p.v 54 euro
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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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Eerstvolgende activiteiten:

Wekelijks wandelen: 
7,5 km of 4,5 km iedere 
donderdagvoormiddag om 9.30 uur. We 
komen samen aan de hoek Lijsterbesdreef/
Nachtegaaldreef te Sint Amandsberg 

Fotoclub:
Op donderdag 2 december. 

Wandelen en Nordic walking:
Op maandag 6 in Eksaarde.

Praetcafé: 
Op donderdag 9 in de Parochiale kring 
Oude Bareel om 14.30 uur. Tevens 
genealogie club.

Kerstmarkt Oude Bareel rond de kerk: 
Okra is deelnemer met een infostand op 
zaterdag 11 december.

Zondagsgevoel:  
Op zondag 19 om 15 uur in de kring van 
het Westveld

Fakkeltocht:
Herdenking Coronaslachtoffers op dinsdag 
28 december

Als gevolg van de Covid – 19 maatregelen 
gaan er geen activiteiten binnen door met 
een grote groep. Best steeds informeren 
want mogelijks worden, gezien de 
ontwikkelingen met de besmettingen, 
activiteiten afgelast.

Meer info over de verschillende 
activiteiten op onze website: 
www. okraoudebareel.be
of info@okraoudebareel.be
of 0474 52 06 83
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OPEN HUIS AZALEA
Waar 55+ thuis zijn - We zijn 7 op 7 open !

wo  1 / 12 14u - 18u kaarten & spellen 
do 2 / 12 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 3 / 12 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za 4 / 12 12u - 21u Sinterklaasfeest verrassing, muziek & dans  
zo 5 / 12 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 6 / 12 14u - 18u Super bingo 
di 7 / 12 14u - 18u gezellig & biljarten 
wo  8 / 12 14u - 18u kaarten & spellen 
do 9 / 12 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 10 / 12 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
 
zo 12 / 12 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 13 / 12  14u - 18u kwis met Tony & Dirk 
di 14 / 12  14u - 18u gezellig & biljarten 
wo  15 / 12  14u - 18u kaarten & spellen 
do 16 / 12 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 17 / 12  14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
 
zo 19 / 12  11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 20 / 12  14u - 18u bingo 
di 21 / 12  14u - 18u gezellig & biljarten 
wo  22 / 12   14u - 18u kaarten & spellen 
do 23 / 12  14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 24 / 12  14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
 
zo 26 / 12  11u - 17u gratis brunch, moppentappen & genieten 
ma 27 / 12  14u - 18u volksspelen 
di 28 / 12  14u - 18u gezellig & biljarten 
wo  29 / 12   14u - 18u kaarten & spellen 
do 30 / 12  14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 31 / 12  14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony

openhuis azalea@gmail.com
voorzitter Claudine MARTOU
gsm 0477 79 37 30
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Bezoek onze toonzaal of vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55

Sierpleister/crepi - steenstrips - isolatie - gevelreiniging - kaleien 

Ook in 2022

30 euro/m2

isolatiepremie

Chris De Stoop
leest voor uit zijn
laatste boek
Welkom op zaterdag 4 december om 14u
in CLB, Halvemaanstraat 96,
St-Amandsberg.

Daarna receptie in Boer’nBuurthuis.

Op uitnodiging van:
Openbare Bibliotheek Sint-Amandsberg,
Centrum Leerlingen Begeleiding (CLB),
Boerenmarkt De Toekomst,
Boer’nBuurthuis, vzw De Creeser.
 
Info: Facebook De Creeser
 Boerenmarkten,
 Boer’nBuurthuis. 
 vzwdecreeser@gmail.com
 0497/23.07.60. 

De Sint komt naar onzevolkstuintjes !
Op zondag 5 december zijn jullie allemaal welkom om 15uur

De Sint brengt heel wat lekkers mee en de pannenkoekenpiet zal
heerlijke pannenkoeken bakken voor alle kindjes.

Welkom !
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Wereldvermaarde
The King’s Singers
alweer te gast… 
Op initiatief van de Sint-
Amandsbergse vzw Armonia 
Trovata en in een coproductie 
met de Gentse MIRY Concert-
zaal, is de formatie The King’s 
Singers volgend jaar (op-
nieuw) te gast in de Artevelde-
stad. Op vrijdag 21 januari kan 
je in Conservatorium Gent de 
wereldvermaarde zangers aan 
het werk zien en horen. 

The Britse King’s Singers verte-
genwoordigen al meer dan vijf-
tig jaar de gouden standaard 
in a capella zingen. Ze staan 
bekend om hun ongeëvenaar-
de techniek en veelzijdigheid 
die ze al op de grootste podia 
in de wereld etaleerden. Pro-

Vanaf nu kan je ook oudere 

edities van Wegwijs & Attentie 

digitaal bekijken op onze 

vernieuwde website

onder de rubriek ‘archief’.

Met dank aan onze nieuwe 

webmaster ‘Hepto’

uit Heusden.

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

stickertjes80x40mm_500stuks.indd   1 7/05/18   17:24

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

stickertjes80x40mm_500stuks.indd   1 7/05/18   17:24

www.dewegwijs.be
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grammatorisch putten ze uit het al rijke 
erfgoed van de groep en uit hun pioniers-
geest om originele werken en samenwer-
kingsverbanden te creëren.
De formatie werd in 1968 opgericht, tijd-
stip waarop zes eminente  koorgangers 
van het King’s College in Cambridge een 
concert gaven in de Londense Queen Eli-
sabeth Hall. De gloednieuwe formatie be-
stond uit twee contratenoren, een tenor, 
twee baritons en een bas. Sinds het de-
buut bleef die samenstelling behouden. 
In functie van het Gentse optreden stel-
len de zangers een gevarieerde affiche 
samen met oude en nieuwe muziek. Een 
vleugje humor als bindmiddel, zal daarbij 
niet ontbreken. 
Het concert is een coproductie tussen de 
MIRY Concertzaal - een onderdeel van 
het Gentse Conservatorium aan de Bie-
zekapelstraat - en de Sint-Amandsbergse 
vzw Armonia Trovata. Die promoot en 
organiseert uitvoerende kunstevenemen-
ten. Vorig jaar was ook in de plaatselijke 

Sint-Amanduskerk ook al een optreden 
van het Hans Memling Trio met authen-
tieke kamermuziek aangekondigd. Initi-
atiefnemer en doorduwer van de vzw is 
inwoner Hugo Bourgeois uit Ketshage. 
Voorzitter van Gent Festival van Vlaan-
deren en ere-gouverneur Jan Briers, 
nam het peterschap van het concert op 
zich.
Op het programma staat oude muziek 
- uit de 16de eeuw - maar ook recentere 
klassieke muziek met een paar ontdek-
kingen uit het noorden. In de fijnste 
traditie van het ensemble, mag u zich 
bovenop verwachten aan een aantal 
songs in close-harmony. Zeg maar aan 
creatieve arrangementen van pop, jazz, 
folk enz. In 2013 was het a cappela koor 
al te gast in een toen uitverkochte Bij-
loke.

Info & tickets:
tickets@armoniatrovata.be

Eric VAN LAECKE 

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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exclusief verkrijgbaar bij

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

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

3 t.e.m. 18 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

JOHAN,
Ergosleep® slaper sinds 2018

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

3 t.e.m. 18 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

DANA,
Ergosleep® slaper sinds 2018

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

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

 Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak

wegwijsNoord16x24-Johan+Dana.indd   1 15/11/2021   09:51


