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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 januari en 3 februari. Teksten moeten binnen zijn 13 januari. 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.

JANUARI 2022
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

TE KOOP IN HEUSDEN:

CHARMANTE 
WONING MET
GEZELLIGE TUIN

3 ruime slaapkamers
Charmante tuin rondom woning 
EPC: 547 kWh/m² 

Richtprijs: 545.000 euro
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Beste lezers,
In de brievenbussen waarop een sticker gekleefd is met vermelding ‘geen reclamedrukwerk’ 
en/of ‘geen reclamefolders’, mogen wij wettelijk geen boekje bussen. Indien je iemand kent 
die Wegwijs Noord wèl wil ontvangen, kan je steeds een ‘Wegwijs’ sticker aanvragen via mail: 
info@dewegwijs.be, of via gsm 0478-97 87 11. Wij komen dan een sticker ‘Wegwijs-OK’ op die 
bus kleven, zodat onze uitdragers weten dat ze daar wél een boekje mogen steken. Redactie.

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.:
7 Onverwacht afscheid van Jessica Coddens

18 Vaccinatiecentrum Flanders Expo weer open

20 Tijdelijke verkeersregeling wordt niet gevolgd

26 Mobiliteitsplan zorgt mogelijks
 voor nieuwe problemen

30 Dames Jago zijn al herfstkampioen

34 Anja.gent biedt online cultuurevenementen aan

36 Hommeles in Gents voetballandschap

38 Gentsche Sosseteit reikte goot handjes

40 Ernest Devriendt, alias de Rôaste Wasser

44 Albert Heijn komt naar Antwerpsesteenweg

46 Jaarboek Oost-Oudburg voorgesteld

48 Jaarboek zet Destelbergen in het licht

50 René Debruyne schreef vakbondsgeschiedenis

52 Oostakkerse hockeyer nam deel aan WK U21

56 Salviastraat voelt zich geïsoleerd

61 Peter Monsaert opent filmfestival in Oostende

 Verenigingsnieuws:  verspreid in dit nummer

 Veel leesplezier - J.C.

START MET JE
PASSIE IN 2022 !
Neem bij de start van
2022 initiatief en laat de
passie toe in je leven ! 
 
De Argentijnse Tango heet de meest passionele 
dans te zijn die bestaat… Dat IS ook zo ! 
 
Kom deze heerlijke, intense en makkelijke 
koppeldans aanleren in Polariteit !
Beginners starten op dinsdag 18 januari om 19u 
(Proefles)
Half gevorderden en Gevorderden starten op 
maandag 17 januari (Proefles)

Wel graag een mail naar info@polariteit.be 
voor deelname/vragen.
Alle info op www.polariteit.be
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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 -

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 
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maak anderen en jezelf gelukkig  

met uw keuze 
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Tal van voorbeelden en meer info vind je op :  

www.dekorf.be  

We wensen jullie allen
een voorspoedig en gezond

2022 !



4  Wegwijs Noord - Januari 2022

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.

TE KOOP
Zitbank designmerk Mon-
tis. Afm. Br. 1,85m
 D. 90cm, incl. pootjes.
uitvoering in stof: zwart 
en geel. Degelijk zitcomfort. Weinig gebruikt. 
Spotprijs: 950 euro. Info: niki@dkstudio.be

TE KOOP
Een nooit gebruikt reservewiel 195/65R15 
(band en velg). Gekocht voor 
een Toyota Auris zonder reservewiel (potk). 
Info: Geert-P_Vandewalle@skynet.be
 
GRATIS
Antieke trapnaaimachine KAYSER in 
perfecte staat, volledig origineel, kan 
nog  gebruikt worden. Met mooie 
houten afschermkap. Gratis mee te 
nemen. Info: 0472-877982

GRATIS AFHALEN
Kweekbak  voor vroege 
plantjes. Gratis af te halen 
in Laarne.
Tel 09-2309840

TE KOOP
Tomtom adaptor voor in de cigarette lighter 
in de auto, input 12/24V, output 5V2A, zo 
goed als nieuw: 5 euro. Ook Tomtom go 520 
navigatie auto, nieuwprijs 220 euro, mag weg 
voor 75 euro. Weg wegens geen auto meer. 
Weinig gebruikt.
Info: GSM 0496-21 35 88
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WE

SALES

Aphrodite
www.lingerieaphrodite.be

Lingerie

Solden vanaf 
dinsdag 4 januari

Dendermondsesteenweg 353 
9040 St-Amandsberg
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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 JANUARI  bij ons 
binnen zijn.

Wedstrijd Wegwijs
Ivonna Nevejanstraat 30 - 9041 Oostakker

6  Wegwijs Noord - November 2021

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 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 Dranken Goossens

We vroegen aan onze lezers:

Welk huisdier vind je het leukst ?

A. Cavia
B. Papegaai
C. Tam konijn     

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. Maaike Cafmeyer 48%
B. Janine Bisschops 34%
C. Sandrine André 18%

Er waren 164 deelnemers

Winnaar werd Sammy Tanghe, 
Groenstraat, Destelbergen 
(48, 34, 18). Aangezien zijn 
gezin in quarantaine moest 
voor tien dagen kon hijzelf de 
waardebon  niet afhalen bij 
Sleeplife. Ik nam een foto en 
ging de waardebon van 100 
euro in zijn brievenbus steken. 
Proficiat !

Wonnen ook
waardebonnen:  

Marina Steenwinkel,
Geert Dhooge,
Guy Jolie,
Carine Verschraegen,
Johan Malcot,
Frans Lebon,
Marie-France VDvennet,
E. Desmet,
Valère Desaegher 
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Zaterdag 11 december kregen we het ver-
schrikkelijke nieuws dat Jessica Coddens, 
uitbaatster van ‘De Kring’ Westveld over-
leden is. Eind 2017 nam zij het roer over 
van de vorige uitbaters Jeroen Eeckhout 
en Ulrike Buyle. Dat ze dit met hart en ziel 
deed, weet iedereen. We hadden een ge-
sprek met Olav De Clippel, bestuurslid van 
vzw Parochiale Werken Heilig Kruis, die 
enorm aangedaan is door dit plotse weg-
vallen van Jessica.

Jessica werkte voorheen in de Makro in 
Eke. En in haar vrije tijd was ze altijd pre-
sent op de OKRA-activiteiten in het West-
veld. Daar stak ze bij speciale en drukke 
gelegenheden– waar nodig – regelmatig 
een handje toe bij vorige uitbater Jeroen 
Eeckhout. Toen die eind 2017 een opvol-
ger zocht was de keuze snel gemaakt voor 
Jessica. Op zelfstandige basis startte ze 
een nieuwe uitdaging in haar leven, en 
dit rond haar 40ste verjaardag. De vele 
verenigingen die in ‘De Kring’ hun activi-
teiten organiseren bouwden een goede 
band op met Jessica. In verschillende fases 
werd het verouderde gebouw opgefrist, 
nieuwe keuken werd geïnstalleerd, meer 
dan één likje verf fleurde ‘de Kring’ terug 
op. Daarbij kon Jessica haar creatieve ta-
lenten botvieren. Het resultaat mocht dan 
ook zeker gezien zijn!
“Jessica stak niet onder stoelen of banken 
een blauw-zwarte supporter van Brugge 

te zijn. Wat soms hilarische discussies te-
weegbracht met de Buffalosupporters, die 
hier toch wel de bovenhand halen. Ludiek, 
maar steeds ‘op het scherp van de snee’, 
afhankelijk van wie gewonnen of verloren 
had in het weekend.”
In de zomermaanden is het ook aange-
naam vertoeven op het mooie terras. Pe-
tanque-spelers waren ook heel tevreden 
toen de verouderde pleintjes vernieuwd 
werden.  Er kwam terug héél veel leven 
rond het Westveld. Daarbij werd ze jaren 
ondersteund door onder meer Jessica’s 
zoon Jonas, Rudy Kinaupenne en Olav De 
Clippel, en soms nog andere vrijwilligers 
van de ‘vzw Parochiale Werken’.

WAT BRENGT DE TOEKOMST?
“De ‘Kring’ zal zowiezo beschikbaar blij-
ven voor verenigingen. Alleen is het nog 
koffiedik kijken hoe dit praktisch zal op-
gevolgd worden. De vzw Parochiale Wer-
ken H. Kruis bekijkt momenteel hoe dit 
praktisch allemaal geregeld kan worden”.

Ons boekje ging in druk, één dag voor de 
begrafenis van Jessica. Wellicht veel vrien-
den en familie zullen de plechtigheid in 
Lochristi bijwonen. En dat de koffietafel 
in de Kring doorging was in de sterren ge-
schreven.

Het ga je goed daarboven, Jessica. We zul-
len je missen.

Tekst: Jan Callebert
Foto: archief (2017)

Jessica Coddens
onverwacht overleden
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STAR-handelaars blijven bereikbaar
Ze zijn volop bezig met de heraanleg van de Dampoort en dat was 
wel eens nodig. Dat het zorgt voor hinder en omleidingen, dat kun-
nen we niet ontkennen maar… de handelaars rondom dit knoop-
punt blijven wel gewoon bereikbaar.

ONTDEK HET VERHAAL VAN ONZE KLANTEN
Isabelle doet haar boodschappen steeds na het werk onderweg naar huis met de wagen. 
Ze werkt in Dok Noord en woont in Lochristi. Boodschappen doet ze nog altijd graag en 
liefst in Sint-Amandsberg. “Wegenwerken dat is nooit plezant natuurlijk. Het is volgens 
mij wel een noodzakelijk kwaad. Het was echt veel te gevaarlijk én die ellelange files, 
vreselijk! Ik geloof er echt in dat die brug in de toekomst dé oplossing zal zijn. Tja ik heb 
geduld zeker? Ik blijf ook vooral lokaal shoppen. Mijn bakker is de lekkerste bakker die er 
bestaat. (lacht) Daarvoor stop ik graag wat verder en wandel ik te voet, ook al kost mij dat 
extra tijd. Waar ik ook vaak aan denk, al die andere handelaars hebben het toch niet evi-
dent in corona tijden. Dus ik steek ze graag een hart onder de riem. Ik vind het belangrijk 
om lokaal te kopen. Voor m’n kerstinkopen kom ik zeker naar de Antwerpsesteenweg. Er 
zijn echt leuke winkeltjes waar ik een cadeaubon ga kopen. Ik heb zelf al mijn bestelling 
geplaatst voor het kerstdiner thuis. Allemaal hier in de buurt. Ik plaats mijn bestelling en 
pik het op. Als ik wat verder moet stappen, vind ik dat niet erg want dat is goed voor mijn 
lijn (lacht)”
Bekijk de alternatieve route, neem de fiets of de bus en steun de lokale handelaars. Ze 
hadden het de voorbije 2 jaar vaak al zwaar genoeg om het hoofd boven water te houden.

CADEAUTJE
Om de trouwe klanten op hun beurt te bedanken geven de handelaars van STAR (Ant-
werpsesteenweg) jullie rond 8 januari 2022 een lekker cadeau. En we horen dat dit ook 
het geval is bij handelaars aan de overkant van de Dampoort (Dampoortstraat). - U.B.
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          Wij wensen U een spetterend 

Karin, Ronny en het voltallig team

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

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

>>>> Vanaf 1 januari 2022 gesloten op maandag <<<<

Gesloten

>>>> Vanaf 1 januari 2022 gesloten op maandag <<<<

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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HANDELAAR IN DE KIJKER
Alle andere STAR leden steunen deze lokale handelaar via promo 
naar hun klanten en de ondernemer zelf verwent op zijn beurt z’n 
cliënteel!

We starten op 15/01/2022 met “Ekoplaza” (Bio supermarkt)
Antwerpsesteenweg 460 - 9040 Sint-Amanadsberg
Open van maandag t.e.m. zaterdag. - Zondag gesloten

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

Vanaf nu kan je ook oudere edities van
Wegwijs & Attentie digitaal bekijken op onze 

vernieuwde website onder de rubriek ‘archief’.

Met dank aan 
onze 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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Nassima was de diamantkeurder afgestu-
deerd aan de Hoge Raad van Diamant in 
Antwerpen, en werd een juwelier die aan 
huis kwam en op zoek was naar een idea-
le plaats voor een eigen winkel.  Philip komt 
uit Antwerpen waar hij al 25 jaar een beken-
de diamantslijperij runt. De twee hadden 
tijdens een beurs besloten de handen in el-
kaar te slaan en samen uit te kijken naar de 
ideale plek voor een juwelierszaak. Toen ze 
weet hadden van de leegstaande gebouwen 
van het VDK-kantoor aan de Heiveldstraat 
291a in Sint-Amandsberg, werd nog wat bij-
komend onderzoek gedaan. “Met vooraan 
de zaak wat parkeerplaatsen en de idea-
le ligging, gingen we snel overstag om hier 
onze juwelierszaak te openen”, vertelt zaak-
voerster Nassima die zelf in de buurt woont.
“Dit was de ideale opportuniteit om er een 

Nieuwe juwelierszaak ODE Diamonds
werkt met stijlvolle juwelen
De nieuwe juwelierszaak ODE Diamonds aan het Westveld, is niet alleen 
goed gelegen, de zaak wordt ook nog gerund door twee vennoten die elk 
in hun vak al jaren hun specifieke expertise hebben. Het is het verhaal van 
een diamantkeurder en een Antwerpse diamantslijper die goede vrienden 
werden, waardoor Ode Diamonds ontstond.

juwelierszaak te vestigen”, weet Nassima. 
“We hadden evenwel geen weet of het ge-
bouw vrij was. Na wat exploratie en contac-
ten hebben we niet meer getwijfeld, en zijn 
we na het akkoord met de VDK-bank aan de 
slag gegaan. Nassima koos voor een mooie 
eiken toog, een zwarte wand, alles mooi wit 
en strak, en roze velvet stoeltjes in de be-
sprekingsruimte maakten het heel tof.  “Op 
27 november hebben we onder flink wat be-
langstelling onze zaak al geopend”, bena-
drukken Philip en Nassima. Het is voor beide 
dan ook een droom die uitkomt, want ook 
Philip dacht al lang aan een eigen zaak maar 
dan buiten Antwerpen, want daar zijn al 
veel juwelierszaken. 
We hebben ons interview met de twee ven-
noten gedaan in de besprekingsruimte  van 
de nieuwe juwelierszaak. Het is er dus heel 
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knus ingericht en binnenin de winkel is 
er flink wat etalageruimte met juwelen. 
Hier is duidelijk goed over nagedacht en 
je begrijpt meteen waar de naam ‘Ode 
diamonds’ op slaat. Het is een ode aan 
de diamant, maar ook aan het juweel. 
Maar de combinatie om de passie voor 
diamant te combineren met juwelen is 
duidelijk voor beide een ‘dream come 
true’. Uit alles blijkt dat de twee zaak-
voerders over alles goed hebben nage-
dacht. “Het kiezen van een juweel gaat 
vaak gepaard met emoties, in de juwe-
lierszaak kan dat op een rustige manier 
gebeuren”, weet Nassima. “We trekken 
daar tijd voor uit en zorgen voor een 
heel persoonlijke aanpak, waarbij de 
klant centraal staat in zijn of haar zoek-
tocht naar het gepaste juweel”.
Uit ons gesprek leren we dat het aanbod 
meteen goed in elkaar steekt. ODE Dia-
monds heeft verschillende specialisaties: 
trouw- en verlovingsringen, necklaces, 
stijlvolle juwelen, een kindercollectie, 
ze doen taxaties, zorgen voor maatwerk 
en herstellingen, hebben een dienst als 
weddingplanner en het aanbod is ook 
heel gevarieerd in verschillende soorten 
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Heveldstraat 291a (oude VDKbank) 
9040 snt-amandsberg 

+32 465 07 60 61



14  Wegwijs Noord - Januari 2022

edelstenen en diamanten. Ze ontwerpen al-
les en kunnen het tonen in 3D-model als je 
dat zou willen. Je kan er bijvoorbeeld ook 
een afspraak maken om een ‘gaatje te laten 
schieten’ voor één of twee oorbellen en dat 
al vanaf de leeftijd van 1 jaar. Gaatjes schie-
ten doen ze met het zachte systeem van Stu-
dex.
Naast de etalages binnenin zijn er nog tal 
van mogelijkheden om juwelen te tonen, 
het zou ons hier te ver leiden. Kijk maar eens 
op de website www.odediamonds.com  en je 
zal begrijpen dat het aanbod niet onder wat 
woorden te vatten is, want het is enorm. Al-

les is ‘made in Belgium’. De zaak zit omwille 
van haar bekendheid en expertise al op In-
stagram (@odediamonds) en facebook (Ode 
Diamonds), er is ook de website om discreet 
te kiezen en je kan ook een persoonlijke af-
spraak maken via gsm 0465-07.60.61.
Wie naar de juwelierszaak komt kan dat op 
maandag, donderdag en vrijdag van 10-18u., 
en de zaterdag van 12-18 uur, Heiveldstraat 
291a. Op de andere dagen is dat op afspraak 
of mailen kan ook: info@odediamonds.com  
Via de website kan je ook een persoonlijke 
afspraak maken met de diamant expert.  – 
(D.D.)
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www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

27 appartementen
1 handelsruimte

ondergronds parkeren
TE KOOP

PROJECT SIFFERHOF
Blauwersstraat 16 LievegemVERLAAGD 

BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

1, 2 of 3 slaap kamers  |  ruim terras
Exclusief en rustig wonen  |  hoogstaande architectuur

In hartje Lievegem en op wandelafstand van horeca en winkels 
Rustige, groene parktuin  |  ondergronds parkeren mogelijk

REEDS 45% VERKOCHT  |  WERKEN AANGEVAT

TE KOOP: LICHTRIJKE LEEFAPPARTEMENTEN

27 appartementen  |  1 handelsruimte
1, 2 en 3 slaapkamers  |  ruime zonneterrassen
Stijlvolle binnentuin  |  ondergronds parkeren

REEDS 50% VERKOCHT

Drapstraat 31-33 Nazareth
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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

Valentijnmenu
Braemhof 

Vanaf 11.02.2022
t.e.m. 13.02.2022 

Gebakken foie gras van eend met zwarte 
peper opgediend met kort gesauteerde 

rabarder en eendejus , 
OF 

Rode mul gemarineerd met citrusvruchten 
,vinaigrette en verdure. Vergezeld van 
een mousseline van bloemkool en een 

julienne van wortel en mango. 
*** 

Baby kreeft met een jus op basis van 
Granny Smith, gember en limoen 
afgewerkt met een botersausje . 

OF 
Medaillon van everzwijnfilet met abrikoos 

aardpeer en vergezeld van een sauce 
poivrade 

***
Rode vruchten gratin met een sorbet van 

lychee 

Menu 75 euro p.p.  (Menu per tafel)
Met aangepaste wijnen: 
Basic + 14.50 euro p.p. 
Upgrade + 19 euro p.p. 

‘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

We zijn gesloten
van 24 december

tot en met 2 januari.
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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

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)

Vaccinatiecentrum Flanders Expo weer open…
Sinds 1 december heropende het Gents vaccinatiecentrum op Flanders Expo de deuren 
van Hal 2.  Wie zich opnieuw wil laten vaccineren wordt er - alweer zeer gastvrij - ver-
welkomd. Voor de anderen is het een (even vernieuwd) aanbod om alsnog de stap te 
zetten. Het Gents vaccinatiecentrum is terug van weggeweest. Het werd afgebroken 
en sloot een paar maanden de deuren om op het commerciële Flanders Expo een paar 
beurzen te kunnen laten doorgaan. Nadat al eerder de Vlaamse Gemeenschap op de 
sluiting had aangedrongen. Het kan verkeren. Maar geen verwijt en alle begrip. Wie 
had ooit bevroed dat het ziekmakend, ook levensbedreigend virusbeestje ons nog altijd 
in de ban zou houden. Maar de realiteit dwingt. Het centrum werd versneld heropge-
bouwd en een pak Gentse 65-plussers kreeg er intussen al een derde prik. De zoge-
naamde ‘boosterprik’. Het is de bedoeling om elke dag 2.500 prikken te zetten. Ook 
kinderen die sinds september 12 jaar zijn geworden, krijgen een uitnodiging om er zich 
te laten vaccineren. En ook nog niet- of gedeeltelijk gevaccineerden zijn nog altijd wel-
kom. Het centrum blijft, zoals voorheen, toegankelijk voor mensen met een beperking 
en/of mensen die minder mobiel zijn. Iedereen kan opnieuw beroep doen op gratis 
openbaar vervoer. En op vele helpende handen die het opzet mee ondersteunen. Het is 
de bedoeling dat alvast de 65-plussers en de risicopatiënten voor Kerstdag hun ‘boos-
terprik’ krijgen.  

Eric VAN LAECKE
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bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Kruispunt Koerspleinstraat
met Alfons Braeckmanlaan heraangelegd

Op een korte anderhalve week werd het kruis-
punt van de Koerspleinstraat met de Alfons 
Braeckmanlaan aan het Westveld volledig he-
raangelegd. Van de gelegenheid werd ge-
bruik gemaakt om de fietsoversteekplaatsen 
met rode verf in te kleuren, zodat het wel heel 
duidelijk is dat het daar oppassen geblazen is. 
Beide wegen zijn zone 30, maar dat wordt wel 
eens vergeten omdat de Admiraalstraat (die 
aansluit op de Koerspleinstraat) nog 50 km/
uur is. Ook het zebrapad werd beter zichtbaar 
gemaakt.  – (D.D.)
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Alleen lijnbussen, hulpdiensten en taxi’s 
mogen nog passeren, maar het gewone 
verkeer moet via de omleiding van de 
Land van Waaslaan rijden. In de andere 
richting kan het wel nog. Een van de re-
den van de invoering is het verloop van 
het verkeer te kanaliseren om opstop-
pingen te vermijden en het busverkeer 
normaal te laten functioneren. Maar dat 
loopt dus niet naar wens omdat veel au-
tomobilisten de verkeersborden aan de 
Grondwetlaan en Potuit negeren en 
toch richting Antwerpsesteenweg blij-

ven rijden, om dan vast te stellen dat 
ze toch niet vooruit kunnen. Er volgen 
boetes, en in de Visitatiestraat waren er 
al flitscontroles. Vermoedelijk zal de rij-
richting nog beter moeten opgevolgd 
want de werken nemen nog maanden in 
beslag. Toegegeven het is wat ingewik-
keld, maar de verkeersborden staan wel 
juist opgesteld. Ze negeren zorgt dat 
men tegen de stroom in gaat rijden en 
men toch een boete zal krijgen. De poli-
tie probeert nu vaker aanwezig zijn om 
te controleren.

Tijdelijke verkeersregeling wordt niet altijd gevolgd
De tijdelijke verkeersregeling in Sint-Amandsberg, bij de derde fase 
van de werken aan de Dampoort, waarbij geen verkeer toegelaten is 
via de Antwerpsesteenweg richting Dampoort, wordt duidelijk niet 
altijd nageleefd.

Oud-politiecommissaris Antoine Verstraete (81), in 
zijn loopbaan vele jaren politiecommissaris van Sint-
Amandsberg in de periode net voor de eeuwwisse-
ling, is in de eerste week van december overleden. 
Hij woonde al enkele jaren in Destelbergen waar hij 
genoot van zijn pensioen.

Antoine Verstraete was zijn hele loopbaan actief bij 
de politie en startte op de 12e wijk in Gent. Na een 
examen van officier kwam hij terecht bij de Recher-
che, waarna hij promoveerde tot politiecommissaris 
in Sint-Amandsberg. Hij volgde daar zijn voorgangers 
Albert Clauwaert en Sorgeloose op. – (D.D.)

Ere-politiecommissaris Antoine Verstraete overleden

Nieuw traject Zuidelijke Havenring
Er is een akkoord vastgelegd over een nieuw traject voor de Zuidelijke Havenring. Het 
doorgaand verkeer zal er op de Muide worden verlegd van de New Orleansstraat naar 
de Port Arthurlaan. De haalbaarheidsstudie naar een voorlopige ringweg rond de ha-
ven North Sea Port werd recent afgerond. Daaruit blijkt hoe de ‘Voorlopig Zuidelijke 
Havenring’ voor alle weggebruikers vlotter en veiliger kan worden gemaakt en de 
impact op de woonwijken gemilderd. De studie kadert in het project Gentse Kanaal-
zone en is uitgemond in een gezamenlijke visie tussen de vijf projectpartners. In casu 
de Stad Gent, North Sea Port, de Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en 
Infrabel. Het noordelijke Gent is op termijn alweer een bouwwerf rijker. Meer in een 
volgend nummer...

Eric VAN LAECKE
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STALEN RAMEN EN DEUREN - MAATWERK - INTERIEUR - EXTERIEUR
#SINDS2001 #100%BELGISCH #HANDMADE #TRENDY #KWALITEIT #CREATIVITEIT #PASSIE #ERVARING

STAAL MET STIJL - BURGSTRAAT 78 B005 - 9070 DESTELBERGEN -  T 09 328 80 95

www.staalmetstijl.be

VACATURES
LASSERS

PLAATSER

Staal
met stijl
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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

We starten ons wandelseizoen aan het Damvalleimeer in 
Destelbergen. Raymond brengt ons naar leuke, voor som-
migen onbekende plekjes. Daarna genieten we nog van 
een natje en een droogje in Sportcafé ‘t Meer. 

Wij vertrekken om 13u30 op de parking van de Sporthal, 
Koedreef 3 Destelbergen. 

Voor meer info contacteer Yvan (vlas9070@proximus.be). 
Graag een seintje vooraf, zo kunnen wij voor voldoende 
hapjes zorgen.

We wensen alle senioren een voorspoedig en vooral gezond 2022

Vlaamse actieve senioren
Donderdag 3 februari 13u30

Mooie
Winterwandeling 
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Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

Buurtoverleg Westveld 
zorgt in deze donkere 
dagen voor een warme 
wijk. Omdat beelden meer 
zeggen dan woorden 
hier een collage, ons 
opgestuurd door de 
buurtbewoners.

Iedereen een prettig 
jaareinde en
goede start in 2022 !

Annick, Lode, Dieter,
Chris en Hans

Licht in de duisternis
op het Westveld
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beste
thuisverpleging

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

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

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

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

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

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

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

WONDVERZORGING – INSPUITINGEN - ALGEMENE 
VERZORGING - PALLIATIEVE VERZORGING - ENZ…..
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Ja er is geen knip van Gentbruggebrug, 
en nee de Dendermondsesteenweg is 
geen éénrichtingsverkeer gemaakt. Maar 
dat zijn maar zoethoudertjes, want als 
het plan in het najaar van 2022 of begin 
2023 wordt doorgevoerd, zullen wel an-
dere problemen opduiken waar men niet 
heeft aan gedacht. En die zullen zich gro-
tendeels afspelen in Destelbergen en meer 
bepaald op de Dendermondesteenweg.

Wij zijn de voorbije weken telkens gaan 
luisteren bij de buurtwerkgroepen die be-
zwaren hadden over bepaalde punten in 
het plan, we hebben ook de info avond 
rond mobiliteit van CD&V Destelbergen-
Heusden bijgewoond en daar de bezwa-
ren en verzuchtingen genoteerd. We lazen 
ook de bezorgdheden van het schepencol-
lege van Destelbergen met betrekking tot 
die Mobiliteitsplannen, omdat het wijken 
betreft die palen aan Destelbergen en dat 
de veranderingen niet enkel een impact 
hebben op de leefbaarheid en verkeers-
veiligheid in de Gentse wijken, maar ook 
op de verkeersstromen van en naar Destel-
bergen. Meer bepaald de bereikbaarheid 
van Destelbergen, het parkeergedrag, de 
toenemende parkeerdruk in de wijk Een-
beekeinde en de economische gevolgen 
voor handelaars/middenstanders. Kortom, 
de verkeersaanpassingen mogen niet ten 
koste gaan van de leefbaarheid en ver-
keersveiligheid van de straten in onze ge-
meente, liet de gemeente weten.

Mobiliteitsplan hield geen rekening met Destelbergen
We hebben de opmerkingen en bezwaren tegen het Mobiliteitsplan van 
de wijken Dampoort en Oud Gentbrugge even laten berusten, en zijn 
tot de slotsom gekomen dat het plan de initiële bedoelingen – minder 
doorgaand verkeer in de omliggende 
straten – grotendeels zal halen. 
Vooral als de weggebruikers ook 
nog hun rijgedrag zullen aanpassen 
en opteren voor de fiets. Maar het 
is ook wel heel duidelijk dat het 
Gentse Mobiliteitsplan op geen 
enkel ogenblik rekening heeft 
gehouden met Destelbergen.

Files op de steenweg. (D.D.)

Destelbergen is nu duidelijk op de hoog-
te van de knelpunten die er zullen 
aankomen. Ze situeren zich rond de ver-
bindingsas Gentbruggestraat met Gent-
bruggebrug, de Nijverheidskaai, het 
éénrichtingsverkeer in de Emiel Lossys-
traat en vooral de te verwachten ver-
keersstroom Dendermondse- (Gent) met 
de Dendermondesteenweg (Destelber-
gen).

WAT HEEL DUIDELIJK IS
In de Mobiliteitsplannen, inmiddels al 
goedgekeurd door de meerderheid in 
Gent, wil men doorgaand verkeer kana-
liseren langs de grote invalswegen. Dat 
is dus al zeker de R4/E17 en de Dender-
mondsesteenweg, want alle straten die 
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Weinig parkeerplaatsen
(Emile Lossystraat).  (D.D.)

op de steenweg uitgeven aan de kant van 
Sint-Amandsberg zijn éénrichtingsver-
keer, en als er al twee richtingen zijn dan 
lopen die wel dood zoals de Galgenber-
glaan/Paul De Ryckstraat (Scaldiswijk is te 
bereiken, maar dan stopt het), de Destel-
bergenstraat, Cécile Cautermansstraat, de 
Scheldestraat, de Nijverheidsstraat. Alleen 
de Gentbruggestraat is deels twee richtin-
gen (niet als men van Gentbruggebrug 
komt, dan moet men naar de Waterkluis-
kaai draaien richting de Ring/Heirnislaan). 
Er is dus die fameuze sluipweg die de knip 
omzeilde, maar die voor extra problemen 
zal zorgen op de Waterkluiskaai en rich-
ting Gentbruggebrug. 
Het grote probleem zal het kruispunt 
van de Gentbruggestraat met de Den-
dermondsesteenweg vormen. Het is een 
kruispunt met verkeerslichten, ook nog 
aangestuurd via de bussen van De Lijn. 
Er zijn overigens vijf verkeerslichten op 
het traject van 1,4 km. tussen het Heir-
nisplein in Sint-Amandsberg en de Admi-
raalstraat in Destelbergen. Soms vergeet 
men de lichten aan de busstelplaats, want 
die hebben ook hun nut. Het is dus te ver-
wachten dat er meer verkeer op de steen-
weg zal moeten rijden. Of zoals men in 
Sint-Amandsberg na gesprekken zei: “De-
stelbergenaars moeten naar Gentbrugge 
rijden via Heusden of de R4/E17”.  
Het invoeren van éénrichtingsverkeer zal 
ook een invloed hebben op het parkeren. 
Aan de Nijverheidskaai staan veel auto’s 
geparkeerd van mensen die de bus ne-
men. Dat zal dus straks met de neus in de 
andere richting moeten. 
Wegrijden zal dan (mo-
gelijks) gevaar opleveren 
met fietsers, want de Nij-
verheidskaai wordt een 
fietsstraat. Voor de fietsers 
zien we in de toekomst 
niet echt grote proble-
men, tenzij natuurlijk met 
al dat verkeer op de steen-
weg, maar vooral aan de 
Waterkluiskaai.
Dat men vanaf Gentbrug-
gebrug niet rechtstreeks 
naar de Gentbruggestraat 
kan rijden, zorgt er voor 
dat aan de Waterkluiskaai 

veel tegenliggend verkeer kan verwacht. 
Een ‘soep wordt het’ zeggen de buurt-
bewoners van die oplossing. Erger is dat 
men van de R40 (de ring dus) niet via de 
Jan Delvinlaan en Waterkluiskaai naar de 
Nijverheidskaai en richting Destelbergen 
kan rijden, wel over Gentbruggebrug. Er 
komt met name een stopbord dat dit zal 
verhinderen. Op de Nijverheidskaai zal 
dus duidelijk veel minder verkeer rijden, 
wel veel fietsers want Fietsstraat! Wie 
van de Ring naar Destelbergen wil zal via 
de Dampoort of op zijn minst via de Toe-
komststraat moeten rijden.
Vragen kunnen gesteld over het zwaar 
verkeer dat nog voor leveringen naar 
Gentbruggestraat en Nijverheidskaai 
moet rijden. Er zijn daar tal van grote be-
drijven die beleverd moeten worden. Hoe 
de vrachtwagens zullen wegrijden via 
eerst een fietsstraat en vervolgens de kans 
hebben om af te slaan via de Emiel Los-
systraat (en Nekkersvijverstraat) of Paul 
De Ryckstraat/Galgenberglaan om op de 
Dendermondesteenweg te komen, daar is 
echt niet over nagedacht. 
Destelbergen vreest terecht aanzwellen-
de parkeerdruk (die is er nu al) want in 
Sint-Amandsberg is er blauwe zone (be-
talend) om te parkeren. In een aantal 
straten in Sint-Amandsberg gaat men bo-
vendien het parkeren nog onder de loep 
nemen. Nu al worden de dubbele bewo-
nerskaarten om te parkeren afgebouwd 
naar één, dus dat kan een reden zijn dat 
er meer in Destelbergen (Eenbeekeinde) 
zal geparkeerd. 
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SLECHTE KASSEIWEGEN
En dan zijn er de mogelijke sluipwegen. 
Buurtbewoners weten dat de Aannemers-
straat in Sint-Amandsberg een ‘open doel’ 
is. Je kan via die straat de Dampoort om-
zeilen, al denken we dat de Dampoort in 
de toekomst beter bereikbaar zal zijn om 
op de ring te komen, maar goed eerst toch 
de werken afwachten. Via de Aannemers-
straat kan men doorrijden (een omme-
tje maken) naar de Wolterslaan om dan 
te draaien via de Jan Delvinlaan. Ook de 
Toekomststraat biedt 
zo’n mogelijkheid, maar 
je kan niet door naar 
de Forelstraat. De buurt 
daar vreest terecht dat 
de Wolterslaan een Wol-
tersbaan zal worden, 
met een vertienvoudi-
ging van het huidige 
verkeersvolume in de 
toekomst. Maar dat gaat 
daar wel om een vrij 
hobbelige kasseiweg, ze-
ker geen aanrader. Ove-
rigens in deze buurt in 
Sint-Amandsberg zijn 
er flink wat straten met 
een voorhistorisch kas-
seiprofiel: Bouwmeester- 

Slechte kasseiwegen
(Wolterslaan). (D.D.)

Schelde-, Nijverheidsstraat en vele andere 
straten die we hier niet gaan opsommen 
en die allemaal éénrichtingsverkeer zijn. 
Slotsom is: de Dendermondsesteenweg 
wordt op termijn één grote file, met nau-
welijks nog vrije parkeermogelijkheden. 
En voor de rest zal het rondjes rijden zijn 
als men opteert voor een sluipweg, tenzij 
er een omslag komt en veel mensen opte-
ren voor de fiets. Want dat is misschien wel 
het onderliggende doel.

Manu Debruyne
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Jago Sint-Amandsberg heeft geen eer-
ste herenploeg meer en zet met de 
clubwerking alles op de jeugd en de da-
mesploegen. Dat lukt aardig, want het is 
goed om weten dat Jago met enige fier-
heid mag vertellen dat ze al zo’n kleine 
honderd dames (meisjes en jonge vrou-
wen) hebben ingeschreven die allemaal 
voetballen. Jago is daarmee actief op 
verschillende fronten, namelijk met vijf 
jeugdploegen en twee ploegen met da-
mes senioren die beide in derde provin-
ciale spelen, maar in een verschillende 

De herfsttitel is al binnen 
voor de dames van Jago Sint-
Amandsberg. (repro D.D.)

Dames Jago Sint-Amandsberg zijn al hersftkampioen
Met de ene klinkende zege na de andere, walsen de dames van Jago 
Sint-Amandsberg door de competitie van derde provinciale A. Halfweg 
het seizoen wonnen ze ook al hun topmatch tegen het tweede 
geklasseerde Zelzate met 1-4, waardoor ze inmiddels al de herfsttitel 
op zak staken. Wij gingen eens luisteren bij clubvoorzitter Pazos-Casal 
hoe het draait bij de club. “Dit mooie resultaat kunnen ze ons niet meer 
afnemen”, vertelt voorzitter Angel José Pazos-Casal, “misschien zit er 
op het einde van het seizoen nog iets meer in”, vervolgt hij voorzichtig.

reeks. En uiteraard zijn er ook nog de 
vele jeugdelftallen bij de jongens. 
“Uiteraard kan dat niet zonder de ge-
motiveerde omkadering en trainers, ook 
een dikke proficiat aan Jens en Bram 
voor het vele werk en geloof in deze top 
groep”, weet de voorzitter. Hij heeft het 
trouwens over zijn toppers en Jagoïsten, 
want ze zijn tevens de uitstraling naar 
buitenuit.
“Aan de 1-4 overwinning tegen Zelzate 
hebben ze inmiddels ook al enkele nieu-
we overwinningen toegevoegd”, ver-
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volgt de voorzitter. Zelf denken we echt 
wel dat er dit seizoen een titel zit aan 
te komen, want er is talent voorradig bij 
Jago. De vrouwen hebben plezier in het 
voetbalspel en ze krijgen ook een goede 
ondersteuning via hun trainingen. 
“Dat dit nu zo een proporties aanneemt 
hadden we niet kunnen voorspellen, 
maar voor allen die hier sceptisch over 
denken, nodig ik hen uit een zondag-
voormiddag of zaterdagavond naar een 
thuiswedstrijd te komen kijken”, bena-
drukt Pazos-Casal.  
“Organisatorisch vergt dit uiteraard 
enig puzzelwerk omwille van capaciteit 
en verdeling van de kleedkamers. Maar 
we hebben goede hoop met de komst 
van enkele nieuwe kleedkamers. Onze 
komende activiteiten naast de wedstrij-

den zijn een grote koeken/snoep ver-
koop alsook enkele eetfestijnen indien 
de situatie het toelaat uiteraard. En ho-
pelijk dit seizoen ons groot jeugdtor-
nooi, ons G-tornooi en indien mogelijk 
een nieuwtje....”, besluit Angel José, de 
voorzitter met Spaanse roots.
“Wij als bestuur danken al onze mede-
werkers, trainers, spelers en sponsors voor 
het geleverde spelplezier en inzet binnen 
onze grote club. Wij weten dat we er alle 
dagen moeten voor gaan want we heb-
ben enorm veel spelers die bij ons komen 
sjotten. Met ons kunstgrasveld hebben 
we enorme mogelijkheden gekregen, en 
we zijn ook echt de enige voetbalclub 
in deze deelgemeente. C’mon Jago Sint 
Amandsberg”, zo besluit een opgewekte 
voorzitter ons interview. – (D.D.)

Op vraag van De Lijn werd dinsdag 23 
november een gecoördineerde contro-
leactie uitgevoerd op busreizigers. De 
politiezone Rhode & Schelde gaf bij-
stand aan de controleurs van De Lijn die 
zelf de controle deden. Dat had o.m. 
plaats in Destelbergen aan de busstel-
plaats aan de Dendermondesteenweg 
en in Merelbeke (Waterstraat). Het re-
sulteerde in liefst 64 zwartrijders en vier 
personen in het bezit van drugs. De Lijn 
had zelf om deze interventie gevraagd 

omdat er werd vastgesteld dat er vaak 
mensen op de bus stappen die duide-
lijk zwartrijden. De politie controleerde 
met enkele honden die snuffelden naar 
de aanwezigheid van drugs. En het was 
raak, zo vernemen we. Op hetzelfde 
ogenblik werden ook automobilisten in 
het oog gehouden op verkeersinbreu-
ken. Zo werden vijf onmiddellijke in-
ningen uitgeschreven voor gsm-gebruik 
achter het stuur en het ontbreken van 
fietsverlichting. – (D.D.) 

Politie controleert busreizigers

aan bushalte De Lijn in Destelbergen
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Nu willen ze hun eigen weg gaan, 
samen met Hilde Verheylezoon 
(zaakvoerster van Fashion Grap-
hics), en een online-platform 
aanbieden. En dit voor culture-
le verenigingen en sportclubs van 
Sint-Amandsberg. De pers was niet 
massaal aanwezig op de persconfe-
rentie in Café Westveld, maar alle 
begin is moeilijk. En moeilijk gaat 
ook.
Ulrike heeft altijd al graag teksten 
gemaakt, o.a. voor het gazetje van 
de vriendengroep van kappers. Ze 
is regentes, maar werk al 32 jaar in 
haar eigen kapsalon aan de Ant-
werpsesteenweg.

Voor de naam anja.gent vond men 
inspiratie bij een bezoek aan het 
graf van Luc De Vos op campo santo. Zijn 
lied ‘anja’  wordt op die manier ook een 
beetje geëerd.
Eind september werd alvast een ‘proef-
stuk’ gemaakt, met een verslag van de 
kermis Oude Bareel. Het is niet hun be-
doeling om algemeen nieuws te brengen. 
Bedoeling is dat verenigingen zoveel mo-

anja.gent biedt online cultuurevenementen aan
Op zondag 28 november werden we uitgenodigd op een persconferentie, 
ingericht door anja.gent. Dirk De Bourderé bezorgde reeds enkele jaren 
mooie foto’s voor onze magazines WegwijsNoord en Attentie, en ook 
Ulrike Buyle werkte enkele maanden aan reportages voor WegwijsNoord. 

gelijk zelf het nieuws laten weten aan an-
ja.gent, die dit dan online presenteren op 
facebook, instagram en website www.an-
ja.gent.

Daarnaast is het ook de bedoeling om 
zelf af en toe een evenement te organi-
seren. Op 28 december is er een kerstcon-

cert in de kerk Oude Bareel. Onder 
leiding van Hans Boussery (inwoner 
Sint-Amandsberg) geeft het Livinus-
koor het beste van zichzelf. Tenmin-
ste als de corona-maatregelen het 
ook toelaten… Gezien we pas vanaf 
23 december onze boekjes uitdra-
gen zullen velen deze aankondi-
ging te laat lezen in WegwijsNoord.

Maar je kan alvast 23 april 2022 in 
uw agenda plaatsen: dan wordt 
er een heuse fuif georganiseerd in 
Kring Oude Bareel. Uiteraard vind 
je komende maanden meer nieuws 
daarover op anja.gent en op de so-
ciale media. We wensen de initiatief 
nemers veel succes met dit online-
platform. – J.C.
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OPENINGSUREN: maandag t.e.m. vrijdag van 
09u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 18u30

Zaterdag GESLOTEN

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

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

www.schoonheidssalon-an.be

PROMO :
DEEP MOIST DEPOT 50 ml

voor de prijs van 30ml: 

36,95 euro

Openingsuren:

24/12 doorlopend
van 9.00 tot 16.00

31/12 doorlopend
van 9.00 tot 16.00 

Ik wens iedereen
fijne feestdagen !  An

VDK Dames stevig aan de leiding
Ondertussen hebben de dames de heenweds-
tijd in de halve finale van de Beker met 0-3 
gewonnen bij Antwerp. Normaliter wordt de 
terugwedstrijd in Edugo gespeeld op 22/12 bij 
winst spelen ze in februari de finale.
De competitiewedstrijden tegen Charleroi en 
Oostende, twee thuiswedstrijden, werden uit-
gesteld wegens positieve coronagevallen. De 

Programma januari:
08/01    VDK Bank Gent Dames - Tchalou Volley   20u30    Edugo Arena
15/01    Jaraco LvL Genkt - VDK Bank Gent Dames  18u00
22/01    VDK Bank Gent Dames - Saturnus Michelbeke   20u30   Edugo Arena
29/01    Interfreight Brabo Antwerp VT - VDK Bank Gent Dames 20u30

nieuwe data van die wedstrijden zijn nog niet 
vastgelegd. De heenwedstrijd voor de halve 
finale Beker werd met 0-3 gewonnen bij Ant-
werp. Bij het ter perse gaan wisten we nog 
niet of de terugwedstrijd kon doorgaan op 22 
december. De kans op finale is heel groot.
Momenteel is Gent de leider in de competi-
tie met drie punten voorsprong op Jaraco 
LVL Genk en een wedstrijd minder gespeeld. 
– E.V.H.

Volleybal
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Het kan snel gaan, ook in het al zo geteis-
terde en door de burger - die wat ruimer 
nadenkt - stilaan uitgespuwde te com-
merciële voetballandschap. De taal van 
het grote geld spoort allang niet meer 
met de liefde voor het spelletje, de  voet-
baltrots en de inzet van zoveel trouwe en 
voetbalminnende supporters en onder-
steuners. Laat dat nu net nog altijd het 
DNA zijn van de oudste club van de stad 
en één van de oudste van het land. Ver-
taald in een nog altijd enthousiast en fel 
gekoesterd stamnummer 11. KAA Gent en 
de Stad refereerden aan het samenwer-

Hommeles in Oostakkers voetballandschap
KAA Gent zet de samenwerking aan de Eikstraat met de oudste club van 
de stad Koninklijke Racing Gent dan toch niet stop. Die wordt  - behalve 
verlengd - nog versterkt. Enkele weken geleden zegden de Buffalo’s de 
concullega’s van de Ratjes de wacht aan en raakten hen in het naïeve hart. 
En nog meer in hun bestaanszekerheid. Voetbal is gelukkig nog altijd meer 
dan het grote geld, en vooral ook nog altijd emotie. Gedwongen huwelijk 
of niet, de imagoschade voor de Gentse politiek, provider Farys en de 
lobbyisten van blauw-wit is groot. En de reacties blijven hevig…

kingsprotocol uit 2016 om op het finale 
overleg van 16 november ‘de doodsteek 
toe te dienen’, staat het in een persbe-
richt. O.m. de samenwerking wordt ge-
stopt, het fanionelftal mag niet langer op 
het A-terrein spelen en een vertrek van 
de Ratjes uit Oostakker, lijkt niet eens een 
kwalijke gedachte. Een andere locatie 
vinden is evenwel niet evident en fusio-
neren met een andere club evenmin. En 
bovendien afhankelijk van de goodwill 
van de Gentse eersteklasser. Geen recht-
spraak die dat vandaag nog zou toelaten. 
Enig juridisch verweer hebben de Ratjes 
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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

tegen die handelswijze niet. Het contract 
voor het gebruik van de site in Oostak-
ker is een recht van opstal tussen Gent, 
Farys en KAA Gent. De aanwezigheid van 
KRC werd tot eind juni ’22 gegarandeerd. 
KAA Gent kreeg een gebruiksrecht van 
47 jaar, de partnerclub (KRC) dus slechts 
voor vier jaar. Hadden de bestuurders van 
Racing Gent toen zand in de ogen of…?   

We waren erbij in augustus 2016 op een 
persconferentie in de Ghelamco Arena 
toen de samenwerking werd aangekon-
digd. Een greep uit ons artikel van toen. 
KRC Gent Zeehaven (toen nog die naam) 
en KAA Gent gaan vanaf het speelseizoen 
2016-2017 structureel samenwerken. Het 
intenser samengaan tussen de nummers 
2 en 1 van de Arteveldestad beoogt een 
versterking van het Gentse voetbal, in-
zonder van de jeugdwerking. Stad en 
Buffalo’s investeren op de Wolfputsite 
in Oostakker in een kwalitatieve en/of 

opgewaardeerde voetbalinfrastructuur. 
De geplande intensieve en structurele 
samenwerking tussen beide clubs vormt 
het sluitstuk van de hervorming van het 
jeugdvoetbal op het hoogste niveau. Het 
moet mee de weg effenen naar een ver-
dere succesvolle toekomst van het Gentse 
voetbal. Gent is trouwens de eerste stad 
die zo’n wisselwerking realiseert. De club 
introduceert in het Belgische voetbal 
een nieuw en uniek werkingsplatform. 
Manager Louwagie houdt daarbij het 
‘Ajax jeugdvoetbalpiramide model’ voor 
ogen. Voorzitter Luc Pennoit: “KRC Gent 
behoudt zijn eigenheid, zal een interme-
diaire rol opnemen en neemt een promi-
nente plaats in binnen het groter geheel 
van een toekomstgericht Gents voetbal-
verhaal”. Het kan verkeren. 

Het is de bedoeling dat het samenwer-
kingsakkoord tussen beide clubs straks 
wordt vernieuwd, zelfs versterkt en ge-
communiceerd. Nog een veelzeggende(!)  
uitsmijter uit het artikel van toen. ‘Op de 
persbijeenkomst in de Ghelamco Arena 
waren geen vertegenwoordigers van de 
(Gentse) provinciale clubs present. Een 
schoonheidsfoutje of de bevestiging van 
ons buikgevoel dat er nog veel werk aan 
de winkel is, vooral in de verantwoorde-
lijke clubhoofden?’ En zeggen dat het 
onderwerp net over de samenwerking 
tussen die clubs ging en we zelfs ter 
versterking het twaalftal logo’s van die 
betrokken clubs afdrukten. Rare commu-
nicatie of niets is soms wat het lijkt….

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto: archief Attentie
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De uitreiking van drie - dit keer vier - 
Gentse handjes was nog altijd een vurig 
en aangehouden pleidooi om de Gentse 
taalcultuur in stand en in ere te houden. 
De viering ging voor de tweede keer 
door in het Gentse theatergebouw bij 
uitstek: de Minard. Ze kaderde alweer 
in de ‘Week van het Gents’. Die wou op 
verschillende manieren het authentieke 
en rebelse dialect meer toekomstige 
draagkracht meegeven. De Gentsche 
Sosseteit leverde daartoe alweer een be-
langrijke bijdrage. Tijdens die uitgespro-
ken Gentse week, werden allerhande 
activiteiten opgezet met o.m. een sensi-
bilisering rond de stedelijke straatnaam-
borden (met veelal Franse ondertoon), 
diverse lunchlezin-
gen, rondleidingen 
en de zoektocht 
naar ‘De Geiwene 
Foersjet’. Met dit 
jaar als thema ‘de 
beste druuge wur-
sten in de stad”. 

Gentsche Sosseteit reikte verdienstelijke Gentenaars de hand…
De Gentsche Sosseteit zette de jaarlijkse ‘Gentsche Handjesuitreikinge’ op 
in de Minard. De 38ste editie nu al.  Vorig jaar ging het initiatief wegens 
corona niet door. Vier laureaten maakten hun opwachting: Edmond 
Cocquyt Sr., Sylvia Van Peteghem, Luk De Bruycker en Vanessa Van Durme. 
Met de ‘Week van het Gents’ als dialectisch decor…

Die kan je vinden bij Pieter Serry van 
de gelijknamige slagerij aan de Wolter-
slaan (Dampoortwijk). Afgekruid als ze 
al zijn met typisch Gentse ingrediënten 
als Tierenteyn mosterd, het Gents biertje 
L’Arogante’ en ‘Koantjesvet’. Dat laatste 
roept bij ingewijden nog altijd (honger-
stillende) herinneringen op aan de Gent-
se kulders (weesjongens) en dito Blauwe 
meisjes. Tussen haakjes, de  Gentsche 
Sosseteit zetelt bovenop in (internatio-
nale) inspraakorganen over het Gentse 
dialect met de herkenbare ‘R’. Met ‘Gent-
sche klappenance’ van ‘prezedent’ Eddy 
Levis en zijn compagnon de route, Ed-
mond Cocquyt Senior. Even traditioneel 
sloot de week af met een jaarlijkse ‘Bloe-

menhulde’ aan het 
graf van Lodewijk Lie-
vevrouw-Coopman,
auteur van het Gents 
woordenboek ‘par ex-
cellence’.
De ‘Handjesuitreikinge’ 
blijft een fenomeen 
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

ONTDEK ONZE AANHANGWAGENS VIA
WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

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

waar het fervente ‘Fiere volk van Artevel-
de’ naar uitkijkt. Zoals steeds passeerden 
een pak bekende figuren de revue op en 
naast het podium. De grootse eer viel de 
vier laureaten te beurt. Het ging om Ed-
mond Cocquyt Sr., auteur van het Nieuw 
Gents Idiotikon, Sylvia Van Peteghem, 
boegbeeld van het bibliotheekwezen, 
theaterdame Vanessa Van Durme en Luk 
De Bruycker, alias Pierke Pierlala o.m. be-
kend van het ‘’t Spelleke van drei Kluite’. 
Ze werden ingeleid door respectievelijk 
Luc Van Den Bossche, Herman Balthazar, 

Frank Van Laecke (geen fami-
lie!) en Christophe Peeters (zie 
ook kaderstuk). In het gelegen-
heidswinkeltje kon je (Gentse) 
stickers, boeken, cd’s… aanschaf-
fen. Ook nieuwbakken ‘perfes-
ser Gents’ Peter Van Haelter 
verkocht er zijn (scheur)jaarka-
lender. Voor de allereerste keer 
kon men de ‘handjesgieter’ aan 
het werk zien. De 38ste ‘Hand-
jesuitreikinge’ werd extra luister 
bijgezet door o.m de Gentse Bel-
leman, causeur Freddy Desmidt 

en cabaretgroep Kloaver Viere van de 
Bloemekenswijk. De presentatie was uit-
zonderlijk in handen van ‘Popkoning’ 
Jean-Pierre Maeren. Die nam de hon-
neurs van Pierke Pierlala tijdelijk over. De 
hand van diens geestelijke vader Luk De 
Bruycker werd immers mee vereeuwigd 
in de indrukkende galerij van ‘Gentse 
Handjes’. Die telt momenteel 127 gelau-
werden van toen tot nu… 

Eric VAN LAECKE 
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Aanvankelijk was vader Devriendt bakker, 
maar hij schakelde na een tijdje over naar 
een eigen wasbedrijfje dat ook aan het Be-
rouw gevestigd werd. Over de jeugd van 
Ernest is eigenlijk niets bekend. Het is pas 
op het moment dat hij het ouderlijke nest 
verlaat om zich op 2 december 1915 aan 
de Schoolstraat 78 te Sint-Amandsberg te 
vestigen, dat er gegevens over hem te vin-
den zijn. 
In navolging van zijn vader startte hij een 
eigen wasserij op. Hij specialiseerde zich 
vooral in fijne lingerie. Het merendeel van 
zijn klanten waren dames van lichte zeden 
uit de kabardoeskes om en rond het Glo-
azen Stroatje (Vanderdoncktdoorgang), 
de Kleine Statiestraat (Schepenvijver-
straat) en de Bennesteeg. Hij deed dage-
lijks zijn ronde langs de kabardoeskes en 
de kriebelmuiten van de rosse buurt van 
Gent om de fijne lingerie van de meiskes 
van plezier op te halen. Je kon hem tussen 
zijn ophaal- en leveringsrondes ook gere-
geld aantreffen in café ’t Kelderke aan de 
Kleine Statiestraat. Daar had hij contact 
met de uitbaatster (patronne) miss Rosa 
en met de serveuse miss Gaby.
Zoals zijn lapnaam reeds aangeeft, was hij 
in het bezit van een rosse haardos. Zelfs 
toen zijn krullende haardos op latere leef-
tijd spierwit werd, bleven de Gentenaars 
hem steevast Rôaste Wasser noemen. Hij 
was altijd piekfijn uitgedost als hij op stap 
ging. Hij ging gekleed met een strohoed 
op zijn rosse kop, in wit hemd met een 
zwarte strik met daarboven een streepjes-
gilet en een witte kiel met een bloem in 
het knoopsgat. In zijn ene hand droeg hij 
een wandelstok en aan de andere arm zijn 
rieten wasmand voor het wasgoed, dat 
naargelang hij stadinwaarts of -uitwaarts 
ging, gewassen was of nog moest gewas-
sen worden. In zijn mondhoek zat steevast 
een stompje sigaar. Daarnaast kenden de 
Gentenaars hem van zijn lijfspreuken die 
hij meermaals per dag te pas en te onpas 
met een stem als een klok liet galmen. De 

Ernest Devriendt, alias de Rôaste Wasser
Ernest Devriendt, alias de Rôaste Wasser, werd in het Bijlokeziekenhuis 
te Gent geboren op 8 november 1879 als zoon van Gustaaf Theophiel 
Devriendt en Leonie Bernaerts. Het gezin woonde aan ’t Straatje van 
Berouw 134, het huidige Berouw in Gent.

voornaamste was ‘Vive la Liberté’ en die 
liet hij dan ook vereeuwigen onder zijn 
naam op de koperen naamplaat aange-
bracht op zijn huisgevel.  De derde regel 
op zijn naamplaat behelsde zijn beroep 
Blanchisseur, een deftig woord voor was-
ser. Zijn andere lijfspreuk was ‘Die geeft ès 
mijne vriend!’. Hij had ook een paar min-
der gekende varianten op zijn lijfspreuken 
in zijn repertoire, zoals ‘Vive l’amour!’ en 
‘Vive la police!’. De Gentenaars waren die 
uitroepen gewoon, maar kinderen schrok-
ken vaak van zijn luide klokstem en gin-
gen schreiend op de loop of verborgen 
zich achter moeders rokken.
Beroepshalve verplaatste hij zich van zijn 
wasserij aan de Sint-Amandsbergse School-
straat naar Gent-Centrum met tram 7. 
Men vond hem steevast terug op het ach-
terplatform, dat was hij, zo vond hij toch, 
aan zijn stand verplicht. Gegoede burgers 

Ernest Devriendt
met zijn geit Lies.
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reisden steeds eerste klas en het werkvolk 
verplaatste zich in het voorste deel van de 
tram waarvoor de tickets 5 tot 10 centi-
mes goedkoper waren. Ook op die tram 
scandeerde hij geregeld zijn lijfspreuken. 
Hij slaagde er soms in om die tram te ne-
men samen met zijn trouwe compagnon 
Lies de geit. Hoe ingeburgerd de Rôaste 
Wasser was, bleek uit het feit dat de ge-
goede burgers voor wie dit compartiment 
was gereserveerd geen aanstoot namen 
aan de geit, die Ernest vergezelde. 
Op een bepaald moment had Ernest De-
vriendt zoveel werk dat hij het was-
sen en strijken uitbesteedde. Hij werkte 
op percentage, deed er vaak zelfs nog 
een schepje bij en dronk in de etablisse-
menten een gratis pintje. Hij vulde zijn 
dagen op latere leeftijd met leute en 
plezier. Hij verzorgde echter zijn klan-
ten, want hij stuurde de meiskes steeds  
een kaartje voor hun verjaardag. Hij 
schreef de kaartjes echter niet zelf, maar 
liet dit doen door mevrouw Baudu van 
zijn vaste bureauwarenwinkel. Zij schreef 
voor hem op de achterzijde van de kaart-
jes met veel kant en bloemen of met een 
foto van een verliefd koppeltje ‘aan mijn 
liefste Edith’, ‘aan mijn liefste Irène’,… 
en daaronder steeds ‘Vive La Liberté’. Dat 
sommige meiskes ook aan hem dachten 
als ze met vakantie gingen, blijkt uit de 
ansichtkaarten die hij van hen ontving. 
Blijkbaar wisten de Gentse posterijen hem 
beter wonen dan de afzenders zoals blijkt 
uit een ansichtkaart die hem vanuit Frank-
rijk werd toegestuurd met als adres ‘Rose 
Was - La liberté - Mont-Saint-Amand’. De 
ansichtkaart was afkomstig van één van 
zijn frivole klanten uit het Gloazen Stro-
atje, Malou Wapy, die met vakantie was in 
een Frans hotelletje en hem ook een at-
tentie wilde sturen.
Doordat hij een behoorlijke flapuit was, 
kreeg de Rôaste Wasser het in WO II nog-
al eens aan de stok met de Duitse bezet-
ter. Zo stond hij in 1940 tussen het publiek 
dat aan de Dampoort was samengeko-
men om de Duitse troepen voorbij te zien 
marcheren. Met luide stem scandeerde hij 
‘Muurdenirs’ (moordenaars). De militai-
ren die hem uiteraard niet kenden, wil-
den hem hiervoor arresteren, maar door 
op zijn 60-jarige leeftijd nog een sprintje 
te trekken door de straatjes rond en door 
het begijnhof kon hij uit hun handen blij-

ven. Toen later een Duits militair zijn pad 
kruiste, werkte het grauwe uniform als 
een rode lap op een stier bij Ernest De-
vriendt. Van zodra hij een Duitser in het vi-
zier kreeg, schreeuwde hij ‘Vive la Liberté’. 
Dat dit niet in de smaak van de bezetter 
viel, kon hij snel ervaren toen de Gestapo 
zich kort daarop aan zijn deur aanbood. 
Tot hun grote verwondering liet de ar-
restant zich bereidwillig meevoeren naar 
hun hoofdkwartier nadat hij eerst zijn pit-
teleer had aangetrokken en strohoed op-
gezet. Hij moest voor het Kriegsgericht 
verschijnen, maar lang werd hij niet vast-
gehouden want vermoedelijk had hij zich 
bij zijn ondervragers nog zotter voorge-
daan dan hij normaal deed en lieten de 
Duitsers hem als ongevaarlijk dan maar 
huiswaarts keren. Want met zijn potsier-
lijke kostuum, strohoed en voortdurende 
nonsens verklaarden ze hem voor gek. Er-
nest hield zich na afloop echt niet in en 
elke keer dat hij een Duits militair tegen-
kwam, kreeg die ‘Vive la Liberté’ te horen. 
Zij lieten hem echter begaan en reageer-
den er niet meer op. 
In jaren 1950 exposeerde Ernest Devriendt, 
op dat moment al lang niet meer ros van 
haarkleur maar nog steeds aangespro-
ken met Rôaste Wasser, op de Neerhof-
tentoonstelling te Gent met zijn Vlaamse 

Ernest Devriendt op latere leeftijd 
toen hij al lang niet ros meer was.
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reus. Hij stond erop dat zijn dier in de cata-
logus zou vermeld worden als: De Vriendt, 
Ern., ‘Vive la Liberté’ - Schoolstraat - Sint-
Amandsberg. En zo geschiedde. Tot ieders 
verwondering veroverde Ernests Vlaamse 
reus de ereprijs. Het kaartje met opschrift 
‘Prix d’Honneur - Ereprijs’, dat normaal op 
de kooi moest worden bevestigd, werd 
door zijn baasje ingepikt. Ernest stopte 
het met een hoek achter het lint van zijn 
strohoed en paradeerde op die manier 
een aantal dagen door Gent.

Een andere anekdote over de Rôaste Was-
ser is dat hij op een dag op de Korenmarkt 
een vrouw in een rode jas zag staan en 
haar toeschreeuwde ‘Hela! Socialist! ’. Het 
mens wist niet waar kruipen van schaamte. 

Het kon niet uitblijven vooraleer zijn luide 
uitroepen hem begin de jaren 1950 toch 
eens in de problemen zouden brengen. 
Op een keer had hij weer ‘Vive la Liber-
té’ gebulderd en daarmee een klein meis-
je uit een verfwinkel in Sint-Amandsberg 
zo aan het schrikken gebracht dat het we-

nend naar huis was gelopen.  De vader van 
het kind ontstak in woede en stormde op 
de Rôaste Wasser af en gaf hem een fer-
me klap in het aangezicht. Daardoor vloog 
Ernest Devriendt door het uitstalraam van 
de winkel waarbij hij een glasscherf in het 
aangezicht kreeg. De politie werd opge-
roepen om een einde te maken aan de 
schermutseling. De Rôaste Wasser hield er 
een groot litteken aan over. 
Kort nadien werd hij opgenomen in het 
Hospice van Sint-Amandsberg, waar hij 
uiteindelijk op 31 december 1955 stilletjes 
zijn laatste adem uitblies. Hij had ooit ge-
zegd dat als hij zou komen te overlijden 
heel Gent naar zijn begrafenis zou komen. 
Niets was minder waar. Niemand wist van 
zijn heengaan en een lijkwagen voerde 
hem naar het kerkhof. Slechts één kloos-
terzuster van het Hospice begeleidde hem 
naar zijn laatste rustplaats.

Frederik Vanderstraeten
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
DSMG

Neem een kijkje op
onze webshop:

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

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

website of bel ons op 0470/388.300

Dendermondesteenweg 521
Destelbergen
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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

Dat zou dan zijn 83ste zesdaagse worden, 
waarvan hij er al 24 heeft gewonnen. Het 
zal nog moeilijk zijn om het record dat 
op naam van Patrick Sercu staat te verbe-
teren. Wijlen Sercu heeft maar liefst 88 

zesdaagsen gewonnen. Maar Iljo Keisse 
heeft wel het record (van de huidige ren-
ners) met het meest aantal zesdaagsen 
op zijn naam, nl. 82, geen enkele ren-
ner die nu nog actief is komt ook maar 

in de buurt. Dat record kan ook 
niet meer verbeterd want zes-
daagsen zijn schaars geworden. 
Die van Rotterdam is overigens 
al afgelast door de covidmaatre-
gelen.

Iljo Keisse heeft op de piste al 
een mooi palmares: hij won 
drie keer goud in de ploegkoers 
(2005, 2008 en 2011). Brons op 
het WK ploegkoers (2005), zilver 
in het WK puntenkoers (2007) 
en is ook 15 keer kampioen ge-
worden op de baan. – (D.D.)

Iljo Keisse naast Kenny De Ketele bij de start 
van de jongste Gentse zesdaagse. (D.D.)

Niet laatste zesdaagse van Iljo Keisse?
Kenny De Ketele heeft met een overwinning samen met 
Oostakkernaar Robbe Ghys de zesdaagse van Gent gewonnen, 
en dat was ook zijn allerlaatste waarmee hij definitief afscheid 
nam. Maar Destelbergenaar Iljo Keisse kan misschien volgend 
jaar nog aan een laatste zesdaagse deelnemen.
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Speculaties over een vijfde filiaal van de Ne-
derlandse winkelketen Albert Heijn in Gent, 
gingen de laatste maanden veelvuldig over 
de tong. Zo was o.m. sprake van een nieu-
we inplanting op het Winkelcentrum Dam-
poort aan de Dendermondsesteenweg en 
aan de Vliegtuiglaan ter hoogte van WEBA 
Gent en Decathlon. De internationale pro-
jectontwikkelaar Redevco - met een inlandse 
beslissingstak Redevco Belgium in Zaventem 
- en Albert Heijn hakten intussen de knoop 
door. De groep promoot zichzelf als ‘Uw ver-
trouwde partner in stedelijk vastgoed’ en zit 
o.m. ook achter de Franse multinationale re-
tailonderneming Carrefour. Dat geldt al ja-
ren ook voor het bedrijventerrein verderop 
aan de Antwerpsesteenweg (Oude Bareel) 
waar o.m. Carrefour hypermarket en een fili-
aal van X20 Badkamers is gevestigd. De Stad 
gaf recent zijn goedkeuring voor (een vijf-
de) exploitatievergunning op de grens van 
Oostakker en Lochristi. Op het terrein waar 
o.m. Brico Oostakker, MediaMarkt, modeke-

Albert Heijn komt naar (Oostakkerse) Antwerpsesteenweg…
De stad Gent gaf recent zijn goedkeuring voor een extra vestiging van het 
distributiebedrijf Albert Heijn aan de Antwerpsesteenweg (N70), dichtbij 
de grens met Lochristi. Zeg maar, op het bedrijventerrein aan de Herman 
Teirlinckstraat (Brico Oostakker). Hoe het beleid er het extra verkeer 
zal blijven verwerken, is al veel langer een zorgenkind in de omgeving. 
(Groene) reacties zullen dus niet uitblijven…

ten e5, Auto5… destijds stelselmatig werden 
ingeplant. Het grootste en bekendste filiaal 
situeert zich aan de Ghelamco Arena. Ook 
aan de Korenmarkt, aan de Kouter  en in 
de Overpoortstraat zijn er locaties. Concreet 
zou op het bedrijventerrein het bestaande 
Brico Oostakker worden ingesnoerd en deels 
afgebroken. Aanleunend zou er  een nieuw 
bedrijfspand worden opgetrokken met een 
oppervlakte van zo’n tweeduizend vierkan-
te meter. Met de uitbreiding naar de Gent-
se rand richting Lochristi wordt het scala aan 
grootschalige baanwinkels met veelal een 
ruime parking ter beschikking, er nog rui-
mer en aantrekkelijker. Het is al langer ge-
sneden koek voor al diegenen die vluchten 
voor de mobiliteitsontwikkelingen in het 
stadscentrum. Niet alleen voor shoppende 
klanten maar ook voor zelfstandige bedrijfs-
leiders en kmo’s die 
andere - lees vlotter 
bereikbare en on-
dernemersvriende-
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(Groene) bezorgdheid blijft…
De beslissing van het stadsbestuur 
om aan distributiebedrijf Albert 
Heijn een exploitatievergunning 
te verlenen, kan je nauwelijks een 
verrassing noemen.

De ontwikkelingsplannen voor het ge-
bied werden al vroeger vastgelegd. Zo 
lieten de Gentse beleidsmakers in functie 
van de verdere stedenbouwkundige ont-
wikkeling in het gebied en de verfijning 
van het thematisch RUP 169 Groen, al 
vroeger verstaan dat de Antwerpsesteen-
weg is voorbestemd als handelsdrukke 
invalsweg. Met nog altijd ruimte voor 
commerciële uitbreiding, in het bijzon-
der op de clusterzones aan de Herman 
Teirlinckstraat (MediaMarkt) en op die 
aan de Oude Bareel (Carrefour hyper-
market). N.a.v. het openbaar onderzoek, 
alweer een paar jaar geleden, maakten 
nog al wat betrokkenen en aangelanden 
zich zorgen over de mogelijkse inperken-
de groene evolutie van hun omgeving. 
En vooral nog het meest over de toe-
komstige leefbaarheid van hun wijk. Met 
de klemtoon op de onveilige verkeersas 
die de N70 is. De twee kruispunten staan 
trouwens al langer vooraan op de Gentse 
lijst van gevaarlijke knelpunten. Ook de 
geplande herinrichtingswerken houden 
hen in de ban. Net als het - informeel nog 
voor het einde van het jaar - aangekon-
digde verkeerscirculatieplan in functie 
van o.m. ook de viertal geplande nieuwe 
verkavelingszones in de buurt. De komst 
van de nieuwe Albert Heijn is niet van 
aard om de onzekere gemoedsrust op-
waarts bij te stellen… 

Eric VAN LAECKE

lijke - oorden opzoeken in de ruimere regio. Dus 
ook buiten Gent.

Bottleneck 
Maar er is en blijft vooral ook de flessenhals 
(bottleneck) die het project nu al bezwaart. De 
nieuwe inplanting zou dagelijks zo’n duizend-
tal klanten aantrekken. Traditioneel nog een 
pak meer op zaterdag. Op een nu al erg han-
delsdrukke verkeersas als de Antwerpsesteen-
weg is dat vragen om extra moeilijkheden. Nu al 
staat het verkeer - en al zeker op piekmomenten 
en op zaterdag - er veelvuldig aan te schuiven, 
nog het meest vanuit de richting Lochristi. We 
hebben het dan nog niet over de aankomende 
en maanden durende herinrichtingswerken ter 
hoogte van de in- en afritten aan de R4. Ook de 
in- en uitgangsweg naar de nieuwe baanwinkel 
baart zorgen. De stad wil die rechtstreeks laten 
aansluiten op de N70. Het Agentschap Wegen en 
Verkeer - de beheerder van de steenweg - hul-
digt al jaren de stelling dat dit niet meer kan. 
Ervaring leert. Wie vertrouwd is met de situatie 
verderop op het grondgebied Lochristi weet hoe 
gevaarlijk en risicovol die afslaande bewegingen 
op de steenweg altijd weer zijn. Een foute urba-
nisatie heet dat vandaag. De Stad legt het bedrijf 
op om een nieuwe mobiliteitsstudie te maken en 
zich te buigen over ook andere en minder na-
delige mobiliteitslast op de omgeving. Al mogen 
en kunnen de bouwplannen nu al doorgaan(!). 
Wie al vijftig jaar vertrouwd is met de omgeving, 
zoals wij, bekruipt een zoveelste déjà vu. Ooit 
werd op de gemeenschappelijke grens met buur-
gemeente Lochristi de komst van IKEA aange-
kondigd. Dat ging toen gelukkig niet door. Voor 
Volvo Trucks vond men dan weer een mobiliteits-
oplossing via de aanleg van het op- en afritten-
complex Schansakker. De geschiedenis herhaalt 
zich. De omgeving is en blijft een uitdaging op 
het vlak van o.m. wonen, leven, werken en ver-
keer. En eigenlijk dus ook van winkelen…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Jan Callebert    
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De presentatie van het jaarboek is de 
spreekwoordelijke kers op de taart van een  
heemkundige kalender vol gevarieerde acti-
viteiten. Elk jaar - afwisselend op een ande-
re locatie - is het een verdiende ode aan alle 
heemkundige doorduwers die de plaatselij-
ke geschiedenis mee in kaart brengen. En die 
het vroegere dorpsleven toekomstgericht 
behoeden voor de vergankelijke nevels van 
de tijd. Die toekomst behoort nog altijd het 
verleden toe en een volk dat zijn geschiede-
nis vergeet, is een verloren volk. De vorsers 
en auteurs dragen de boeiende kennis en ge-
schiedschrijving over het lokaal verleden nog 
altijd een warm hart toe. Ze doen dat gepas-
sioneerd en gedreven. In een vaak - solitaire 
en moeizame - zoektocht naar nog onont-
gonnen (deel)aspecten in het aangekleefde 
onderzoeksgebied. Zeg maar Destelbergen-
Heusden, Lochristi en vroegere gemeenten, 
de Gentse deelgemeenten Sint-Amandsberg, 
Oostakker, Desteldonk, Mendonk én de oor-
spronkelijke Gentse wijken Meulestede en 
het Sint-Baafsdorp. Helaas, driewerf helaas, 
de jaarlijkse feestontmoeting tussen een pak 
gelijkgestemden met een obligaat drankje 
en knusse gezelligheid, kon ook dit keer niet 

Jaarboek Oost-Oudburg
‘zoomt’ mee in coronatijden…
Het 58ste jaarboek van Heemkundige Kring De Oost-Oudburg is uit. Door 
corona verliep de voorstelling via het onlineplatform ‘zoom’. Een schaars 
groepje auteurs, pers, medewerkers én de plaatselijke burgemeester 
Elsie Sierens maakte - coronaproof - de uitzending en registratie in zaal 
Berghine, Dendermondsesteenweg mee. De lezenswaardige kanjer - 565 
bladzijden -  laat dit keer vooral Destelbergen aan bod komen…

Alle auteurs samen op de foto met burgemeester Elsie Sierens.

doorgaan. Voor het tweede jaar op rij nu al. 
Bedreigd en bezwaard door de hygiënische 
crisis die ons wereldlijk al maanden in de 
greep en in de ban houdt. Reden tot vieren 
was er nochtans genoeg. Het was krék de 
25ste jaarboekvoorstelling, ook al de tien-
de in kleur en volgend jaar bestaat de heem-
kundige kring De Oost-Oudburg zestig jaar. 
Die is - naar vorm en inhoud - nu al een bril-
jant geslepen… diamant. 

Corona 
Het bestuur moest al bij vorige editie het ver-
trouwde stramien loslaten én creatief her-
denken. Anders gezegd, het onlinescherm 
werd toen het eigentijds normaal. En met-
een de opstap en de uitweg naar een virtueel 
‘blij weerzien’. Het moet gezegd, de Oost-
Oudburg klaarde professioneel de klus. De 
boeiende, gevarieerde en doordachte voor-
stelling bewees dat heemkundige vorsers die 
zich  vooral over het verleden buigen, best 
beslagen zijn in innovatieve communicatie-
technieken. Met zopas een nieuwe digitale 
stap vooruit. De kring ontdekte nu ook het 
onlineplatform ‘zoom’. Als modern interac-
tief communicatiemiddel met de kijkers en 
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De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be

de luisteraars die virtueel ‘aan de draad 
hangen’. Met dank aan bestuurslid Nico-
le Van Remoortere en het technisch team 
van inwoner en cineast (cultuurinbeeld.
be) Luc Van Vreckem en zijn compagnon 
Chris Vereecken. Dat een inleidende en 
kleurrijke voorstelling over het Destel-
bergse natuurgebied Damvallei diende 
uitgesteld, mocht corona extra op zijn 
rekening schrijven. De voorstelling ver-
liep zowat vlekkeloos. Op wat gebruik-
servaring na. 
Vooraf gaf voorzitter Louis Gevaert een 
dankbare pluim aan het redactieteam 
dat de tijdschriften en het jaarboek 
mee gestalte geeft. Behalve Louis zelf, 
zijn dat Martine Van Lancker, Maria De 
Groote, Ignace Van Driessche en Frede-
rik Vanderstraeten. Voorts bracht hij de 
voornaamste activiteiten van het afge-
lopen jaar in herinnering. Zeg maar, You 
tube-filmpjes over de auteurs van vorig 
jaar, vier grensverleggende tijdschriften 
‘Heemkundig Nieuws’, een digitale gids 
over Gent en een heemkundige kaart (en 
gemeentelijke app) over intussen 330 ka-
pelletjes. Maar ook lofbetuigingen voor 
de erg actieve kringleden bij de recente 
vieringen in het onderzoeksgebied: 800 
jaar parochie Zaffelare, 100 jaar Beervelde 
en het 10-jarig bestaan van de Cultuurmarkt 
in Melle. Om de jaarlijkse grote boekenver-
koop in de Sint-Amandsbergse begijnhof 
niet te vergeten. U leest er meer over in zijn 
bijdrage in het jaarboek.
Ondanks moeilijke verenigingstijden zijn er 
ook nog altijd toekomstplannen. Zoals ge-
zegd, is de kring in 2022 krék zestig jaar 
bezig en gaat ‘Heemkundig Nieuws’ een vijf-
tigste editie tegemoet. Voorts is er de aan-
maak van een heemkundige kaart met alle 
molens in het werkgebied. Het gaat om alle 
wind-, water-, tred- en rosmolens. Maar ook 
om de nieuwe windturbines die er zijn of 

nog aankomen. Een andere ambitie is om in 
het register van de 2.450 gepubliceerde arti-
kel, elke bijdrage van een aantal trefwoor-
den te voorzien evenals een oplijsting van de 
belangrijkste voorkomende namen. En bo-
venal zijn ook nieuwe (en jonge) krachten 
meer dan welkom. Ook het schrijversbestand 
mag groter. “Hopelijk kan het een volgen-
de keer in een warme zaal, met een deugd-
doende babbel tussen pot en pint” sloot 
Louis Gevaert af. Corona-bier smaakt ‘hygi-
enisch’ nu eenmaal niet lekker…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Luc VAN VRECKEM  
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Burgemeester Elsie Sierens had lof 
voor de gedwongen, maar goed 
uitgewerkte digitale inspannin-
gen via ‘zoom’. “Dat is niet evi-
dent, eigenlijk iets uniek en dat 
blijft best ook zo”. Als wensdroom 
op betere hygiënische tijden. In 
haar inleiding verwees ze naar 
een citaat van Johann Wolfgang 
von Goethe: ‘Het beste dat de 
geschiedenis ons nalaat, is het en-
thousiasme dat zij veroorzaakt’. Ze trok 
die parallel door naar de onderscheiden 
auteurs. Met een extra verwijzing naar 
heemkundig ouderdomsdeken Frederik 
Vanderstraeten en reporter Manu De-
bruyne van deze WegWijs. 
Met als titel “Hoe CMBV Sint-Amands-
berg groeide binnen het nationale en 
regionale netwerk Markant”, beschrijft 
Frederik Vanderstraeten een halve eeuw 
verenigingsleven tussen 1970 en 2020. 
Hij kon daarvoor beroep doen op gro-
tendeels intact gebleven archieven én 

Jaarboek zet Destelbergen in het licht…
De 58ste uitgave van het jaarboek van De Oost-Oudburg ‘zoemde’ (!) dit 
jaar in op Destelbergen. Met zaal Berghine als uitverkoren locatie voor de 
voorstelling. Corona besliste daar evenwel anders over. Dat deed niets af 
aan de boeiende bijdragen 
én het enthousiasme van 
de onderscheiden auteurs. 
Uiteraard op afstand en met 
mondmasker, behalve als ze 
zelf aan de beurt waren…

Burgemeester Elsie Sierens
toont trots het lijvige jaarboek.

de hardnekkige kwaliteitsijver van de 
bestuursdames. Notoir Gents geschied-
schrijfster Beatrix Bailleul doet het relaas 
van “Philomena Scheire uit Heusden en 
haar Gentse levensdroom”. Daarvoor be-
studeerde ze het leven van de dame en 
plaatste dat in een ruimer kader. Gelokt 
door een familielid dat de leiding had 
over een religieuze gemeenschap aan 
de Sint-Antoniuskaai. Luc Fiems pleegde 
een vulgariserende bijdrage over “De 
Heilig Kruiskerk van Heusden en haar re-
ligieus erfgoed. Een verhaal over meubi-
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Louis Gevaert in gesprek met 
journalist Eric Van Laecke.

lair, beelden, schilderijen en 
glas-in-lood ramen. Met uit-
voerig relaas over de oude 
en nieuwe kerk en het vele 
interieur. Met het koorein-
de als meest intrigerende… 
Inwoner Manu Debruyne, 
verslaggever van Wegwijs 
9070, ging op zoek naar de 
roots en de uitstraling van 
zijn grootvader “René De-
bruyne”. Die was ooit twee-
voudig nationaal voorzitter 
van het ACV en de aller-
eerste vrijgestelde van het 
Middencomité, de voorlo-
per van de christelijke vakbeweging. 
(Zie elders in dit nummer). Inwoner Dirk 
Uyttendaele uit Desteldonk vertelt uit-
voerig over het “Schilderij Het Laatste 
Avondmaal in de Onze-Lieve-Vrouw Ge-
boortekerk in Desteldonk”. Dat werd 
toegeschreven aan Jacob Jordaens maar 
door experten - vooralsnog of definitief - 
ontkend. Dat laatste blijft tot op vandaag 
een vraagteken en nog meer een discus-
siebasis. Want herkenningspunten zijn er 
zeker… Gentenaar Marc Rummens maakt 
ons wegwijs in de geschiedenis van “De 
stedelijke basisschool Victor Carpentier te 
Meulestede”. In die tijd een bekende lo-
catie in het stedelijk onderwijsnet. In het 
spoor van De Feniks in de Acaciastraat. 
Voor iemand die al lang in de wijk aan 
het Sint-Pietersstation woont, is dat - ge-
zien de cultuurverschillen - geenszins een 
evidente onderwerpkeuze. Wim Maes 
schetst de figuur van “Emiel Verschrae-
gen” en een stuk onbekende familiekro-
niek. Jan Fleurbaey die van “André De 
Cock 1935-2005. Waardigheid voor de 
armsten”. Over de man met een breed 
maatschappelijk engagement, die in 1992 
werd bekroond met de prijs van de Liga 
van de Mensenrechten. Beiden waren 
niet lijfelijk present op de voorstelling. 
Gelukkig is er het… jaarboek. Het duo 
Rudy De meester en Antoon Standaert 
zetten hun sportieve schouders onder 
het “Wielrennen tot 1990 binnen het 
werkgebied van de Heemkundige Kring 
De Oost-Oudburg”. Alles begon met een 
fotoverzameling van streekrenners. Dat 

Antoon ooit nog zelf wielrenner was, 
fietste allicht mee. Het leverde hem in 
Berghine geen azalea (als bedanking aan 
alle werkers), wel een heuse zegetuil op. 
Voorzitter Louis Gevaert herinnert in de 
slotbijdrage dan weer aan de vele activi-
teiten van het voorbije werkjaar en zet 
die chronologisch op een overzichtelijk 
rijtje.
Alles goed voor een kanjer van 565 blad-
zijden lees- en informatiegenot. Prijs voor 
het jaarboek 30 euro voor niet-leden. 
Meer op webstek www.deoostoudburg.
be. Wie interesse heeft voor de digitale 
nieuwsbrief kan mailen naar louis.ge-
vaert@dsmg.be  

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Luc VAN VRECKEM  
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Auteur Manu - alias Emmanuel - Debruyne is 
voor alles nog altijd een bezige bij. Hij werk-
te gedurende vele jaren tot aan zijn pensi-
oen bij de vroegere arbeiderskrant Het Volk 
aan de Gentse Forelstraat. De inwoner van 
Destelbergen was in al die tijd ook regionaal 
free-lance verslaggever en persfotograaf. 
Vandaag zet de 76-jarige journalist zijn uitge-
breide ervaring en zijn pennenvruchten ver-
der op papier in de uitgaven van WegWijs 
Noord (Sint-Amandsberg) en vooral in Weg-
Wijs 9070 (Destelbergen-Heusden). Dat laat-
ste is momenteel aan een 118de nummer toe 
en draagt tot op vandaag de stempel van zijn 
schrijvershand. Dat iemand als hij nog de tijd 
en de energie vindt om bovenop aan gron-
dig - geenszins een overdrijving - onderzoeks-
werk te doen, tart eigenlijk de verbeelding. 
Of eigenlijk weer niet. We herkennen ons-
zelf in hem. Zeg maar, altijd geëngageerd be-
zig, immer gedreven op zoek naar nieuws, 
erg toegankelijk voor medemensen en be-
reid om informatie te delen met wie daarom 
vraagt. En altijd weer tijd vrijmaken, ook als 
die er nooit is. Met als voortdurende en be-
zwarende splijtzwam, ook nog eens moeilijk 
van neen kunnen zeggen…  
De zoektocht naar wie en wat zijn grootvader 
was, werd ‘getriggerd’ - zoals dat vandaag 
heet - door de uitspraak van twee eminen-

René Debruyne schreef vakbondsgeschiedenis
Het 58ste jaarboek van Heemkundige Kring De Oost-Oudburg reikt 
ook een geëngageerde brok vakbondsgeschiedenis aan. Collega en 
medewerker aan WegWijs Manu Debruyne uit Destelbergen brengt 
het verhaal van zijn grootvader René. De man was destijds nationaal 
voorzitter van het ACV en lag aan de basis van de ‘wet op de betaalde 
vakantie’. Een arbeidersdroom die toen werkelijkheid werd…

Dit is de meest unieke foto uit collectie Manu: de stichters van het A.C.V. in 1912!
Ook al is dit beeld niet 100%, het is wel heel oud... Op de foto vlnr. J. Van Dijk, pater Georges Ceslas 
Rutten, Hendrik Heyman, Victoire Cappe, René Debruyne (secretaris), Evarist Van Quaquebeke.
Tweede rij: Georges Goetgebuer, Isidoor Degrève, E. Vossen, L. Christophe en A. Lampe.

Louis Gevaert en Manu Debruyne 
in volle concentratie...

te en erudiete professoren Jan De Maeyer en 
Emmanuel Gerard. Die waren van oordeel dat 
“René Debruyne in de geschiedenis niet de 
eer kreeg die hem toekwam’.  Aan een jour-
nalist moet ge dat geen twee keer zeggen, 
ook al was de uitdaging groot. Zelf heeft Ma-
nu zijn grootvader nooit gekend. Hij ging aan 
de slag met een stuk familiearchief dat zijn 
acht jaar jongere zus hem toestopte. Het was 
de start van een intensieve exploratie aan do-
cumenten, fotobeelden, natrekken van stam-
boeken, grasduinen in burgerlijke archieven 
enz. De auteur ging niet over één nacht ijs en 
wou alles weten. Het napluizen van geboor-
te-, huwelijks- en overlijdensakten inbegre-
pen. Tot het integraal kopiëren van een stuk 
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Dankzij hem,
kregen we betaalde vakantie!
René Debruyne was een eenvoudige bak-
kersgast, afkomstig (1868) uit het West-
Vlaamse Haringe (Roesbrugge-Haringe). Zeg 
maar van aan de schreve. Bachten de Kupe 
dus. Hij was de eerste - niemand deed hem 
dan voor -  vrijgestelde van de ‘Christene 
vakverenigingen van Gent’, het zogenaam-
de Middencomité. In 1896 de voorloper 
van de latere christelijke vakbeweging ACV 
waarvan hij aanvankelijk secretaris, later 
tweevoudige voorzitter werd. Met overigens 
een duidelijk verleden in Melle waar hij als 
tienjarige wees werd geplaatst in een land-
bouwersgezin. Tussen 1921 en 1939 was hij 
ook actief als volksvertegenwoordiger op de 
‘Katholieke Lijst’. Hij woonde toen in Gent 
maar stond op de Kamerlijst van Brugge en 
kreeg veel voorkeurstemmen. Debruyne had 
een goede kijk op de problemen van de ar-
beiders en wist die op een adequate manier 
aan te pakken. Bij werkstakingen was hij 
vaak de bemiddelaar tussen het werkvolk en 
de werkgevers. Hij genoot van beide kanten 
ontzag en respect. Ook al had hij soms twee 
petjes op. Als volksvertegenwoordiger lan-
ceerde hij een aantal wetsvoorstellen. Zoals 
de regeling voor verminkten en blinden en 
het ouderdomspensioen voor mijnwerkers. 
En niet in het minst dat van de betaalde va-
kantie dat fundamentele grenzen verlegde 
in eenieders (arbeiders)gezin. Dankzij hem, 
genieten we dus nog altijd van ‘betaalde va-
kantie’…

Eric VAN LAECKE   

Schilderij dat hij 
kreeg in 1930 
(nationaal congres 
in Luik).

familiekroniek die in het bezit was van een 
jongere neef. Het hield niet op. De hele leef- 
en loopbaan van de man werd minutieus in 
woord en beeld gezet en alle mogelijke adres-
sen opgezocht. En niet in het minst werden 
ook de verschijningsarchieven van zijn vroe-
gere werkgever Drukkerij Het Volk nageplo-
zen. Dat leverde 900 bladzijden op waarin de 

naam René Debruyne voorkwam. Als geënga-
geerde telg en toenmalig voorzitter van de 
arbeidersbeweging - ook Manu was destijds 
ACV-afgevaardigde - was dat niet helemaal 
onverwacht, maar nog altijd indrukwekkend. 
De maandenlange zoektocht leverde een 
aantal roemrijke vaststellingen op. En vooral 
ook een beklijvend en lezenswaardig verhaal 
over iemand die zich rigoureus inzette voor 
de christelijke vakvereniging. Het leverde de 
auteur een deugddoende bedanking op van 
de nog levende ACV-voorzitters Willy Peirens, 
Luc Cortebeeck en Marc Leemans. Die overi-
gens benadrukten dat ze van de geschiedenis 
te weinig wisten. Waar heemkunde al goed 
voor is… Op de boekvoorstelling hield de au-
teur het kort “je kan alles lezen in het jaar-
boek”. Ook koopmansgeest is hem dus niet 
vreemd… (zie ook kaderstukje).

Eric VAN LAECKE                  
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De 20-jarige student han-
delswetenschappen Thi-
bault Deplus is, samen met 
zijn wat oudere broer Maxi-
me, een vaste waarde in 
het Gentse hockey. De twee 
verdedigers uit de Oostak-
kerse Ramstraat spelen al 
hun leven lang samen bij 
La Gantoise. Dat verhuisde 
een vijftal jaar geleden 
van de aloude vertrouwde 
stek in Gentbrugge - sinds 
1920 - naar de Gentse Noorderlaan (Blaar-
meersen). Het duo trok uiteraard mee en 
bouwde er zich al langer een sterke repu-
tatie op in de eredivisie. Met tussendoor 
eer- en perspectiefvolle groeimogelijkhe-
den én speelkansen bij de nationale Red 
Lions. Thibault werd recent uitverkoren 
om mee de Belgische kleuren te verde-
digen op het vierjaarlijks internationaal 
tornooi voor landenteams in Bhubanes-

Hockeyer Thibault Deplus nam deel aan WK U21 
De Oostakkerse hockeyer Thibault Deplus van Hockey-, 
Padel- en Tennisclub La Gantoise maakte tussen 24 
november en 5 december zijn opwachting op het 
Wereldkampioenschap veldhockey heren U21 in India. 
Hij speelde er zich mee in de kijker. De Young Red Lions legden al in de 
kwartfinales de 
duimen tegen gastland 
en favoriet India. 

war in India. In -  vriendschappelijke - con-
currentie met zijn ploegmaat Guillaume 
Hellin, die als reserve werd aangeduid. Hij 
treedt daarmee in het spoor van zijn ou-
dere broer die vorig jaar in het kader van 
de Tokyo and Beyond-groep, met de Red 
Lions naar Australië trok. Voor ingewijden 
is India dan weer nog altijd de voortrek-
ker en het mekka van de alsmaar popu-
lairder wordende veldsport. De twaalfde 

editie van de ‘Men’s FIH 
Hockey Juniors World 
Cup (U21)’  ging door in 
het imposante en mul-
tifunctionele Kalinga 
Stadium, gelegen in de 
deelstaat Odisha. De 
vorige editie dateert al 
van december 2016 en 
vond plaats in Lucknow, 
de hoofdplaats van de 
provincie Uttar Pradesh, 
ook al in India. De orga-
nisatie was ook nu weer 
in handen van de ‘Fédé-
ration Internationale de 
Hockey’ (FIH), zeg maar 
de overkoepelende we-
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Verrassend Argentinië wint
Op het wereldtornooi veldhockey 
legden de Red Lions al in een fel be-
streden kwartfinale  de duimen tegen 
gastland en ook wel favoriet India. 
Dat landenteam werd aangevuurd 
door zo’n drieduizend supporters en 
stootte - samen met Duitsland, Argen-
tinië en Frankrijk - door naar de halve 
finales. In de finale won uiteindelijk 
Argentinië tegen Duitsland. Voor de 
tweede keer al in zijn bestaan. Het 
brons ging naar Frankrijk dat India 
versloeg. Onze landgenoten werden 
uiteindelijk zesde na verlies tegen 
Jong Oranje (Nederland). Het is een 
cliché, maar deelnemen is nog altijd 
belangrijker dan winnen. Zoiets kun-
nen meemaken is altijd weer goed 
voor hart en geest…   

Eric VAN LAECKE  

reldbond van de veld- en zaalhockey. Met 
zetel in het Zwitserse Lausanne. Aan het 
wereldtornooi namen zestien teams deel, 
afkomstig uit vier confederaties. De Bel-
gen kwamen er in de groepsfase in Poule 
A uit tegen Chili, Maleisië en Zuid-Afrika. 
Daarbij ondersteund door coach Jeroen 
Baart en assistent Javier Telecha. Op de 
weg naar het WK U21 speelden de Bel-
gen vooraf kwalificatiewedstrijden in juli 
dit jaar in het Spaanse Valencia. Met als 
tegenstanders gastland Spanje, Frankrijk, 
Duitsland en Nederland. Met het geken-
de speelvervolg. Op hetzelfde tijdstip van 

het WK U21 in India, zou in de stad Pot-
chefstroom in de staat Noordwest (Zuid-
Afrika) ook het WK 21 veldhockey voor 
vrouwen doorgaan. Dat werd te elfder 
ure  door de coronasituatie - en de uitbre-
kende omikronvariant - afgelast. In het 
beste geval is het alleen maar uitgesteld 
voor onze Red Panters.
Nog een lokale uitsmijter. Thibault De-
plus is de zoon van uitbater Frédéric van 
Brasserie Mathise aan Oostakkerdorp. 
Die laat op het uithangbord van zijn zaak 
de (afgekorte) namen van zijn drie zo-
nen doorklinken: MAxime, THIbault en 
SE(bastien)…

Eric VAN LAECKE
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@evenementenradio_vrob

Evenementenradio VROB

www.vrob.be Luister live
97.2 mHz
vrob.be

én ontdek ons in de 
Radio Belgium-app! 

Vier samen met ons de mooiste tijd van het jaar! 

van 26/12/2021 tot 09/01/2022
Vanuit het Speurdonkhof, Busstraat 11 te Zaffelare

Kom gerust langs om te proeven van 
live radio, om te genieten van live optredens 

en om gezellig samen te zijn!
Ontdek de optredens via onze website en sociale media! 



Wegwijs Noord -Januari 2022   55

Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Ons aanbod nieuwe en tweedehandswagens

www.garagemartens.be

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

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

NEW

30.900 euro
10 km
12/2021
Diesel
107 kW (145 PK)
Manueel

Fiat Talento L2 H1 - Navigatie - Trekhaak - Parkassist

NEW

37.900 euro
4.580 km
02/2021
Elektrisch/Benzine
99 kW (135 PK)
Automatisch

Mitsubishi Outlander 2.4i 4WD PHEV DIAMOND EDITION

NEW

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

Fiat 500 1.0i MHEV Lounge - Pano dak - Parkassist

NEW

8.950 euro
54977 km
11/2016
Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

Mitsubishi Space Star 1.2i ClearTec Intense

14.490 euro
15 km

Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

Mitsubishi Space Star 1.2i TOP LINE - Keyless

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

36.300 euro
10 km

Elektrisch/Benzine
72 kW (98 PK)
Automatisch

Mitsubishi Eclipse Cross 2,4 PHEV PLUG IN HYBRIDE

NEW

38.900 euro
10 km

Elektrisch/Benzine
169 kW (230 PK)
Automatisch

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV COMFORT - FULL HYBRIDE

NEW



56  Wegwijs Noord - Januari 2022

Salviastraat voelt zich geïsoleerd…
Bij het afsluiten van dit nummer 
kregen we alsnog uit de Salviastraat 
een noodkreet. Daar zijn - en al 
vroeger in de ruimere omgeving - 
wegen- en rioleringswerken aan de 
gang. Volgens sommige inwoners 
geraken ze nog moeilijk het voet-
pad op en hun huis in en uit. Los 
van andere hindernissen. Ze voelen 
zich eigenlijk geïsoleerd.
Op hun vraag aan de aannemer om 
aan de woningen brugjes te voor-

zien, komt geen gevolg. 
Naar verluidt beschikt die 
daar niet over. Ook in de 
Oscar De Reusestraat, die 
nu bijna afgewerkt is, wa-
ren daar al klachten over. 
Wegenwerken zijn geen 
pretje en vragen vooral 
veel geduld. Volgens de 
laatste bewonersbrief on-
line zouden de werken eind 
deze maand achter de rug 
moeten zijn. Maar er is al-
tijd weer de theorie en de 
praktijk…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Jan CALLEBERT
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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

12-15u en 18-22u

Volg ons op en
Maandmenu Januari

Hapje van de chef
&

Ravioli van zalmforel, kreeftensaus 
of

Toast, boschampignons, gerookt damhert
&

Stoofpotje van gegrilde roodbaars, venkel, jonge 
aardappelen 

of
Gegrilde filet van everzwijn, truffelkroket, zalf 

van gegaarde knolselder  
***.

Appelgebak, vanille-ijs 
OF  Sorbet van appels en veenbessen 

39 euro p.p.

Onze

take away menukaart

kan je vinden

op onze

website

www.hofvanheusden.be

Jo Decaluwe overleden
Op woensdag 1 december is theaterman Jo Decaluwe (1942) overleden. Gedurende 54 
jaar was hij theaterdirecteur, regisseur en acteur bij het Gentse ARCA en Tinnenpot. Hij 
vertolkte voorts talrijke rollen voor de televisie. En was de verpersoonlijking van Pater 
Damiaan op de toneelplanken. De uitvaart vond plaats in alle intimiteit. 

Eric VAN LAECKE

APOTHEEK VAN WACHT
Jammer genoeg kunnen wij jammer genoeg de lijst van 
apothekers niet meer publiceren omdat die niet langer 

beschikbaar is.

Mensen die de apotheek van wacht willen
bereiken moeten bellen naar 0900-10500

(45ct/minuut) of kijken op www.apotheek.be
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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

zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

Politie controleert busreizigers
aan bushalte De Lijn in Destelbergen
Op vraag van De Lijn werd dinsdag 23 november een gecoördineerde controleactie 
uitgevoerd op busreizigers. De politiezone Rhode & Schelde gaf bijstand aan de con-
troleurs van De Lijn die zelf de controle deden. Dat had o.m. plaats in Destelbergen 
aan de busstelplaats aan de Dendermondesteenweg en in Merelbeke (Waterstraat). 
Het resulteerde in liefst 64 zwartrijders en vier personen in het bezit van drugs. De 
Lijn had zelf om deze interventie gevraagd omdat er werd vastgesteld dat er vaak 
mensen op de bus stappen die duidelijk zwartrijden.

De politie controleerde met enkele honden die snuffelden naar de aanwezigheid 
van drugs. En het was raak, zo vernemen we. Op hetzelfde ogenblik werden ook 
automobilisten in het oog gehouden op verkeersinbreuken. Zo werden vijf onmid-
dellijke inningen uitgeschreven voor gsm-gebruik achter het stuur en het ontbreken 
van fietsverlichting. – (D.D.)
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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 !

Ondanks een nieuwe coronadreiging en wat 
afhakende inschrijvers, verscheen een der-
tigtal kinderen met hun ouders op het ap-
pél. De sint verwelkomde met de breedste 
glimlach, een zakje kleurpotloden én een 
versnaperingspakket.

Sinterklaas verscheen in de grot…
Sinterklaas en zijn (zwarte) pieten slopen op zaterdagnamiddag  27 
november op Lourdes niet over de daken maar verschenen voor het eerst 
in de grot. In frituur Het Smulhoekje en Eetcafé The Cave (de grot) op de 
hoek van de Onze-Lieve-Vrouwstraat, bedoelen we.

De pieten ontpopten zich tot heuse ballon-
kunstenaars. Met tussen alle traditionele 
diertjes en aanverwante in, een verrassend 
creatieve constructie in de vorm van een 
kleurrijke… mijter. Oma en opa, ouders en 
kroost konden er smullen van lekkere pan-

nenkoeken, chocolademousse 
en gevarieerde hapjes. Of zich 
optrekken aan een bakje troost 
of andere drankjes.

Het speelse en spontane kinder-
geluk kon niet op. Ook al was 
dat voor een keertje in een (fi-
guurlijke) grot. Het verplichte 
mondmasker moest toch nog 
komen. Leuk en tof  dat goede 
tradities in ere worden ook ge-
houden, zeker in moreel ont-
moedigende tijden.

Dank u sinterklaas en pieten 
en… Koen, Sylvie en hun team. 

Eric VAN LAECKE     
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OPEN HUIS AZALEA
Waar 55+ thuis zijn - We zijn 7 op 7 open !

do 30 / 12  14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 31 / 12 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
 
zo 2 / 1 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 3 / 1 14u - 18u Super bingo  
di 4 / 1 14u - 18u biljarten 
wo  5 / 1 14u - 18u kaarten & spellen 
do 6 / 1 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 7 / 1 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
 
zo 9 / 1 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 10 / 1 14u - 18u kwis met Tony & Dirk 
di 11 / 1 14u - 18u biljarten 
wo  12 / 1 14u - 18u kaarten & spellen 
do 13 / 1 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 14 / 1 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za 15 / 1 12u - 21u NIEUWJAARS receptie “Onder voorbehoud” 
zo 16 / 1 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 17 / 1 14u - 18u bingo  
di 18 / 1 14u - 18u biljarten 
wo  19 / 1 14u - 18u kaarten & spellen 
do 20 / 1 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 21 / 1 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
 
zo 23 / 1 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 24 / 1 14u - 18u volksspelen  
di 25 / 1 14u - 18u biljarten 
wo  26 / 1 14u - 18u kaarten & spellen 
do 27 / 1  14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 28 / 1 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
 
zo 30 / 1 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 31 / 1 14u - 18u Super bing 
di 1 / 2 14u - 18u biljarten 
wo  2 / 2 14u - 18u kaarten & spellen

openhuis azalea@gmail.com
voorzitter Claudine MARTOU
gsm 0477 79 37 30



Wegwijs Noord -Januari 2022   61

Met deze film ben je niet aan je 
proefstuk toe. Hoe ben je eigenlijk in 
de filmwereld terecht gekomen?
Ik ben al van in mijn jeugd bezig met op 
verschillende manieren verhalen te vertel-
len: via schrijven, muziek, theater en later 
ook film. Na een opleiding als germanist 
ging ik naar de filmacademie (KASK) in 
Gent. Ik werkte eerst in theater en in 2012 
kon ik mijn eerste langspeelfilm ‘Offline’ 
maken. De film was eigenlijk meteen een 
succes zowel bij het publiek als op inter-
nationale filmfestivals. Ik ben dan volledig 
voor een carrière in de film gegaan maar 
heb tussendoor ook nog wel voor theater 
gewerkt. In 2016 volgde dan mijn tweede 
film ‘Le Ciel Flamand’ en nu is er dus ‘No-
where’.

Humor en hoop zijn twee vaste 
ingrediënten in jouw sociale drama’s. 
Een rode draad in jouw eerste twee 
films lijkt ook de wederzijdse band 
tussen ouders en kinderen en de 
(soms moeilijke) communicatie die 
daar bij komt kijken te zijn. Wat is het 
verhaal van jouw derde langspeler? 
De film gaat over twee heel verschillende 
individuen: André en Thierry. André is 55, 
ex-truckchauffeur en vult zijn dagen met 

Nowhere: nieuwe film van Destelbergenaar
Peter Monsaert opent Filmfestival Oostende
De veertiende editie van het Filmfestival Oostende opent dit jaar met 
de Vlaamse film ‘Nowhere’. Het is een aangrijpend sociaal drama met 
ontroerende personages en een hoopvolle boodschap. In de hoofdrol 
vinden we Koen De Bouw in misschien wel zijn meest kwetsbare rol ooit. 
Wij ontdekten dat een Destelbergenaar zowel het scenario als de regie 
van deze film voor zijn rekening nam. Redenen genoeg dus voor een 
gesprek met regisseur Peter Monsaert.

het opknappen van een afgelegen baanca-
fé. Thierry is een dakloze tiener die betrapt 
wordt op een poging tot inbraak. Ze lijken 
heel weinig met elkaar gemeen te heb-
ben maar als hun pad kruist blijken ze veel 
meer gelijkenissen dan verschillen te heb-
ben. Ze gaan samen op zoek naar de familie 
van Thierry die hij nooit gekend heeft. Het 
wordt een roadtrip waarbij een bijzondere 
vriendschap ontstaat. Ze komen tot het be-
sef dat ze elkaar nodig hebben om in het 
leven vooruit te komen.

Hoe is de film tot stand gekomen?
Film maken is echt een werk van lange adem. 
Ik ben in 2016 begonnen met het scenario. 
In Vlaanderen moet je dan drie selectie-
rondes doorkomen om subsidies te krijgen. 
Daarna moet je op zoek naar geld via privé 
financiering en fondsen in het buitenland. 
We zijn uiteindelijk in oktober 2020 met de 
opnames begonnen en de afwerking van de 
film duurde nog ongeveer een jaar.

Regisseur Peter Monsaert bij een 
decorstuk uit zijn jongste film.

Koen De Bouw  en Peter Monsaert 
tijdens nachtopnames van Nowhere.
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De opnames vonden plaats tijdens de 
tweede coronagolf. Hoe was het om in 
die omstandigheden een film te draaien?
Gelukkig mocht onze sector tijdens de 
tweede golf werken, al was het onder 
strenge voorwaarden zoals dagelijkse 
controles, mondmaskers en afstand voor 
iedereen behalve de acteurs. Maar dat is 
eigenlijk wonderwel goed gelukt, er is ook 
geen enkele besmetting op de set geweest. 
Het enige probleem dat opdook was dat 
net voor de eerste draaidag de niet-essen-
tiële winkels sloten. We hadden nog wat 
kostuums en decormateriaal nodig dus 
dat was even alle hens aan dek én volop 
improvisatie. We hebben ook een aantal 
scenes in het Franse Marseille gedraaid en 
het probleem daar was dat er geen mond-
maskers in beeld mochten komen. Maar de 
binnenstad liep natuurlijk vol met mensen 
die er een droegen! We hebben dan maar 
alle straatscenes opgenomen met slechts 
20 figuranten die geen mondmasker moes-
ten dragen. Dat was zeker een uitdaging 
maar ook dat is gelukt. Bij het draaien van 
een film komen er nu eenmaal altijd on-
verwachtse dingen op je af. 

Koen De Bouw en Noa Tambwe Kabati 
spelen de hoofdrollen. Hoe ben je bij 
hen terecht gekomen? 
Eigenlijk heb ik de film vrij snel geschreven 
met Koen De Bouw in het achterhoofd, al 
had ik hem hier nog niets over gezegd. Ik 
heb hem pas gecontacteerd toen het sce-
nario min of meer af was. Hij was zeker 
geïnteresseerd maar had toch ook twij-
fels omdat hij normaal gezien in een an-
der soort films speelt. Wat hij hier moest 
doen was onbekender voor hem, hij vond 
het een enorm uitdaging maar hij is er vol-
gens mij met glans in geslaagd. Het was 
ook een hele toffe samenwerking en Koen 
is er helemaal voor gegaan. Noa, die eer-
der al in de Vlaamse film ‘Welp’ speelde, 
vonden we via een open auditie. Tijdens 
de casting zagen we voor zijn rol bijna 200 
mensen. In de laatste ronde van de audi-
ties moesten de overblijvende kandidaten 
een scene met Koen spelen. Het was direct 
duidelijk dat bij het duo Noa en Koen de 
mooiste chemie ontstond.

Wat wil je meegeven met de film?
Het scenario is eigenlijk al een paar jaar 
geleden geschreven en ik wou het toen 

hebben over polarisatie en over hoe men-
sen meer en meer uit elkaar dan naar el-
kaar toe groeien. En dat blijkt helaas ac-
tueler dan ooit. Ik hoop dan ook dat de 
film achteraf misschien een gesprek zal 
losmaken over het belang van te blijven 
communiceren en open te staan voor wie 
of wat je niet kent.

Waarom zouden mensen naar jouw 
film moeten kijken?
Het is een enorm meeslepend en aangrij-
pend verhaal dat gespeeld wordt door 
twee steengoede acteurs. Je zal een Koen 
De Bouw zien zoals je hem nog nooit ge-
zien hebt. Ook de jonge talentvolle Noa 
Tambwe Kabati zet een personage neer 
dat je niet snel zal vergeten. Ik wil dat 
mensen de zaal verlaten met een gevoel 
van ‘laten we er samen voor gaan’. Het is 
trouwens een film die echt gemaakt is om 
in de cinema bekeken te worden. De erva-
ring zal daar het meest intens zijn: ander-
half uur afgesloten van de buitenwereld 
samen met anderen iets beleven. Dat kan 
alleen maar in de bioscoop.

Nowhere is vanaf 9 februari in de bioscoop 
te zien.

Tekst en beeld: Frank Paemeleire

Affiche van Nowhere (2022).
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

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

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

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

en krijg een gratis welkomstbox

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

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

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

ZALIG WONEN IN
GENTSE NOORDRAND

20 duurzame 
appartementen

ruime fi etsenstalling 
met groendak

warmtepompen 
& zonnepanelen

10 appartementen 
verkocht

Basiliek zoekt
medewerker
Voor de winkel aan de grot 
in het bedevaartsoord van 
Oostakker-Lourdes zoeken 
wij dringend een voltijdse 
winkelverantwoordelijke. 

Deze functie is veelzijdig en 
boeiend. We zoeken iemand die 
vertrouwd is met het christelijk 
geloof, commercieel is ingesteld 
en liefst met ervaring in de 
verkoop, discreet en betrouwbaar 
en die bereid is om zelfstandig 
en flexibel te werken, ook tijdens 
het weekend en ‘s avonds.

Wie zich aangesproken voelt, kan 
een gemotiveerde kandidatuur, 
samen met CV en een pasfoto 
sturen naar: 
 
VZW Bedevaarten Bisdom Gent 
Ter attentie van Paul DE NEVE 
Onze-Lieve-Vrouwdreef 8 
9041 Oostakker 
basiliekoostakker@bisdomgent.be
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Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 - T. 09 355 98 01
Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

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

sleeplife.be

In januari open op zondag van 14u tot 18u (behalve op 02/01/22)

SOLDEN
-50%TOT

T.
E.

M
. 3

1
/0

1

SOLDEN
-50%TOT-50%TOT-50%

Wij blijven bereikbaar tijdens de werken, extra parking bij WELDA

wegwijsNoord16x24-solden22.indd   1 15/12/2021   16:58


