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FEBRUARI 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

Titel: Verkocht in Heusden 
 

 
       

- Verkoop met levenslang huurcontract 
- Alleenstaande woning in residentiële wijk 
- EPC: 1199 kWh/m²  

 
 

Verkocht
in Heusden
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levenslang
huurcontract.

Alleenstaande
woning in 
residentiële wijk

EPC: 1199 kWh/m²



2  Wegwijs Noord - Februari 2022

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.:
6 Onze maandelijkse wedstrijd

8 Slagerij met beste droge worst

10 Reactie van lezer

12 Fakkeltocht als verbindend element

13 Gevaarlijk kruispunt: vierkant groen

15 Bekende bakkersvrouw overleden

16 Ultieme fase nutswerken

18 Engelstraat en omgeving bezorgd

20 TC Racso: nummer 1

24 Knotsgekke comedie ‘Kantje Boord’

28 ‘Immer vooruit’ bijna 150 jaar

32 Parkeertoren Lago niet realistisch

36 Zuidelijke havenring: groot project

44 Nieuwe fietsbrug in de maak

48 Nieuwe keuken voor ‘Puur Catering’

52 Neos: programma 2022

55 Koen Knippenberg verlaat VOLVO fabriek

 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  

Bestel tijdig uw Valentijnontbijt en/of Tapasschotel
info: www.dekorf.be

We nemen een korte pauze van 24 januari tot woensdag 2 februari

Kijk op www.dekorf.be

voor de bereikbaarheid van de winkel!

Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -

Belevingswinkel  
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Depickere Stefan
Sanitair en Elektriciteit

GSM 0478 220 231

email: info@depickerestefan.be
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GRATIS ZOEKERTJES
Gratis voor particulieren. Maximum 30 woorden en 1 foto. Stuur tekst (ev. foto) naar info@dewegwijs.
be, foto’s moeten van goede kwaliteit zijn. Indien u geen e-mailadres hebt, steek uw tekst in een gesloten 
enveloppe en stuur hem naar het redactie-adres: WegwijsNoord, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker.
Graag ook uw GEMEENTE vermelden aub.

TE KOOP
Ziekenhuisbed, elektrisch, 
merk Burmeier Arminia incl. 
onrusthekken
Nieuw, niet gebruikt. Nog voor 
levering gekluisterd aan speciale 
rolstoel.
Normale prijs 1.480 euro. Nu te 
koop voor 740 euro. Meer info: 
tel. 0477-880 326

TE KOOP
Twee oude koffieserviezen, twee poefen, globe, 
strijkijzer, antiek kruisbeeld. Kleine zetel, radio, 
eenpersoonsbed, stofzuiger, keukentafel met vier 
stoelen (prijs otk). Info gsm 0494-17 21 00 

TE KOOP
Winterwielen, Alu velgen. 
Banden: Bridstone Blizzak 
LM32. Maat 205/55r16 94V. 
Tel 0471/435024. Prijs O.T.K.

VERLOREN
Licht beige visserstas, 45/45 cm met bruine 
schouderriem alsook kleine verrekijker in grijs tasje. 
Terug te bezorgen tegen beloning.
Tel 09-228 10 41 of 0475-96 54 23.

 
TE KOOP
Autostoel. De stoel is draaibaar 
en met isofix en weinig gebruikt. 
Ik heb ook een reisbedje en een 
buggy. Alles tesamen 50 euro.
Info: 0474-625 634

GEZOCHT
Man 61 jaar, verzorgd, zonder 
problemen, geen roker en geen  drinker, wenst 
kennismaking met verzorgde praatgrage dame 60-
75 jaar, voor gezelschap/relatie, uitstap, etentje... 
Contacteer mij: 0485-325 506
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

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

Rommelmarkt Oude Bareel
Er wordt terug een binnen- en buiten -rommelmarkt georganiseerd op 20 maart 
2022. Zoals steeds in de Kring Oude Bareel, achter de kerk, Beelbroekstraat 2, Sint-
Amandsberg. Opstellen kan tussen 8 en 9 uur. De deuren gaan open vanaf 9 uur, tot 
17 uur. 

Wij vragen om uw covidpas mee te nemen en te tonen. Geen covidpas = geen toe-
gang ! Het is ook verplicht een mondkapje te dragen als u rond loopt (ook voor 
standhouders). U kan inschrijven via telefoon, bij Dirk 09-228.19.96 (weekdagen tus-
sen 17 en 21 uur). Prijs per tafel (2 meter): 4 euro (binnen) of 5 euro (buiten). Te 
betalen op de dag zelf.

Er zijn ook verse pannenkoeken te verkrijgen (ook om mee te nemen) en er zijn ook 
verse hotdogs te verkrijgen aan democatrische prijzen. Wij vragen om uw eigen afval 
mee te nemen en de covidmaatregelen te respecteren.
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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 FEBRUARI  bij ons 
binnen zijn.

Wedstrijd Wegwijs
Ivonna Nevejanstraat 30 - 9041 Oostakker

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 Lingeriezaak Het Vijgeblad

We vroegen aan onze lezers:

Welke kleurcombinatie vind je geslaagd?

A. Oranje met blauw
B. Groen met bruin
C. Paars met geel    

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. Cavia 38%
B. Papegaai 16%
C. Tam konijn 46%

Er waren 167 deelnemers

Winnaar werd Jessica 
Raemdonk, Raaktstraat,
Sint-Amandsberg
(38, 16, 46). Ze mocht haar 
waardebon van 100 euro 
ophalen bij Dranken Goossens.

Wonnen 
ook waardebonnen: 

Annie Vandaele,
Adrienne De Keyzer,
Ann Vanbosstraeten,
Maud Lammens,
Greet Heirbaut,
Geert Dhooge, 
Magda Van Hapleteer,
Mika Vercruyssen, 
Edmond Tuyppens.

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

Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be

Specialiteit: lingerie in grote cupmaten

1 4  F E B R U A R I  =  V A L E N T I J N

Geef haar een cadeau waar 
je zelf ook wat aan hebt
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WegwijsNoord-2022-02 Valentijn.indd   1 15/01/2022   17:41
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Hier worden je voeten verwend
en loop je nadien
vol energie op wolkjes

Sarah De ReuSarah De Reu
gespecialiseerde Pedicuregespecialiseerde Pedicure
VoetreflexologieVoetreflexologie

Scheldelaan 13
9070 Destelbergen

0493 13 81 88
www.sarahdereu.be

Maar wie wel deelneemt is tamelijk zeker 
van zijn kwaliteit en dat deden toch een do-
zijn slagers om de “Geweine Foersjet” te win-
nen. Het is een wedstrijd onder specialisten 
die ook zeker van hun stuk zijn, van de kwa-
liteit van hun droge worst dan. In de volks-
mond soms gekend als het bierworstje, maar 
dan verfijnder en veel beter en vooral Gents. 
En dit jaar is dat dus slagerij Serry uit de Wol-
terslaan in Sint-Amandsberg geworden.  

Slagerij uit Wolterslaan heeft beste Gentse droge worst
Het blijft een wedstrijd, maar wel eentje waaraan uiteraard niet alle 
Gentse slagers deelnemen, mogelijks omdat ze ook niet denken in 
aanmerking te komen voor een prijs. 

Pieter Serry van slagerij Serry in de Wolter-
slaan in de Dampoortwijk heeft de Geiwe-
ne Foersjet 2021 voor beste ‘druuge wust’ 
in ontvangst mogen nemen van Pierke Pier-
lala. Slagerij Serry gaf twaalf andere deel-
nemende Gentse slagerijen het nakijken 
met een worst verrijkt met ‘koantsjesvet’, 
Tierenteyn-mosterd en L’Arogante-bier. De 
ingrediënten maakten duidelijk het ver-
schil zo blijkt uit het verslag van de jury.

Pieter Serry, tweede generatie 
zaakvoerder van slagerij Serry in 
de Wolterslaan, besloot om zijn 
‘druuge wust’ nog een stukje Gent-
ser te maken en presenteerde dus 
een creatie verrijkt met ‘koants-
jesvet’, Tierenteyn-mosterd en het 
Gentse L’Arogante-bier. De smaak-
jury, bestaande uit Luk De Bruyker 
(Pierke Pierlala), Olly Ceulenaere 
(Publiek), Norbert Van Speybroeck 
(Landsbond der Beenhouwers) en 
Eddy Levis (Gentsche Sosseteit), 
kon die Gentse toets wel smaken. 
Dat Serry een koksopleiding heeft 
genoten, was volgens de jury bo-
vendien klaar en duidelijk tijdens 
het proeven.
Slagerij Marc en Hilde op het Gent-
bruggeplein in Gentbrugge be-
haalde de tweede plaats, slagerij 
Raemdonck in de Molenstraat in 
Wondelgem eindigde op de derde 
plaats.
De Geiwene Foersjet, is een orga-
nisatie van PuurGent in samen-
werking met de erfgoedcel van de 
Stad Gent en wordt al vijf jaar lang 
uitgereikt aan de maker van de 
beste versie van een typisch Gents 
gerecht tijdens ‘De Week van het 
Gents’. Vorige winnaars waren 
Brasserie Bridge (2017, Gentse sto-
verije), De Raadkamer (2018, Gent-
se woaterzuije), Kantien (2019, 
Gentse Pierkesplat) en Bakkerij Ber-
nard (2020, Gentse mastel). We zijn 
benieuwd wat in 2022 het Gentse 
gerecht zal worden… (D.D.)

Pierke Pierlala overhandigde de prijs aan de slager 
uit de Wolterslaan. (©stad Gent)
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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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De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be

De eerste reactie kwam van Yvonne 
Lambrecht en haar broer Georges:
Het meisje uit de verfwinkel Franco-Bel-
ge aan de Antwerpsesteenweg 29 te Sint-
Amandsberg, waarvan sprake ben ik.  Ik was 
ongeveer 4 jaar. Het was vrijdag, mijn moe-
der maakte vis klaar. Ze stuurde mij naar de 
buren, bij de kruidenier Somerling om een 
citroen. Vanuit de keuken, door de leefka-
mer kwam ik in de winkel. Op dat ogenblik 
werd de winkeldeur opengegooid en een 
forse man met ruwe stem riep heel luid: 
“Vive la liberté, wie geeft ès mijn vriend”. Ik 
was dusdanig geschrokken dat ik verstijfd, 
in mijn broek plaste. Mijn vader had het la-
waai gehoord, kwam aangelopen, zag dat 
ik versteend was, wist niet wat er precies 
was gebeurd en er ontstond een handge-
meen met de Rôaste Wasser. Hij was dron-
ken en ons pa gaf hem een duw. Buiten voor 
de ingang van de winkel was een uitsparing 
met daarin een tapijt en daar sukkelde hij 
en viel door de ruit met gebogen glas. Hij 
was zwaar gewond in het aange-
zicht. Mijn moeder sleepte hand-
doeken en een laken aan om het 
bloed te stelpen bij ons in de living. 
Daarna ging de Rôaste Wasser met 
een witte handdoek op zijn aange-
zicht naar het politiebureau (onder 
het oud gemeentehuis). Ons pa is 
hem nog achterna gegaan! 

Mijn broer wijst er mij op dat de 
Rôaste Wasser achteraf kaarsen 
liet branden opdat ons vader vroeg 

De Rôaste Wasser … reacties
Op het artikel Ernest Devriendt, alias de Rôaste Wasser verschenen in 
Heemkundig Nieuws, jg. 49, juli 2021, nr. 3 en in verkorte vorm ook in 
WegWijs Noord van januari 2022 kreeg ik twee reacties binnen.

zou sterven en ik heb dat ook gehoord. On-
ze ouders hebben hem overleefd. Ze zijn 91 
en 92  geworden.

Een tweede reactie kwam van
Daniël Claeyssens:
Zelf heb ik in mijn jeugd over hem horen 
vertellen door mijn vader die wijkagent was 
op de vijfde wijk (Sint-Pieterswijk) terwijl ik 
nog veel politiewerk heb gedaan in de vier-
de wijk (Zuid en ‘t Glazen Straatje). Zo ver-
nam ik dat de Rôaste Wasser ook actief zou 
zijn geweest bij de hoertjes rond de solda-
tencafeetjes in de Korte Kazernestraat, tij-
dens de Etappentijd in WO I. en ook nog 
later natuurlijk, zolang de Sint-Pieters- en 
Leopoldkazerne nog gebruikt werden. Hij 
kende dus zowel de Duitse als de Belgische 
soldaten-escapades.

Frederik Vanderstraeten
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
DSMG

De verfwinkel Franco-Belge aan de Antwerpsesteenweg 
met uitbater Lambrecht voor zijn zaak. Foto verzameling 
Yvonne Lambrecht.
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V.U.: Hervé De Braekeleer - IMACAR Heusden De Keukeleire - IMACAR NV - 0425.096956 - Hooistraat 128, 9070 Heusden - Tel.: 09 230 91 31

LION PACK
Tot 3.000�€* bovenop de Saloncondities 
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Fakkeltocht 
als verbindend 
element
Samen met enkele buren(organisaties) 
hadden we het idee om in deze covid-
tijden een haalbaar laagdrempelig eve-
nement te organiseren dat de buurt wat 
samenbrengt.
We organiseren een eerste fakkeltocht 
door het Westveld op 5 februari. We star-
ten met een welkomstdrankje aan de 
tijdelijke invulling in de oude pastorie (17-
18u). Dan gaan we via het parkje achter 
de blokken op de Hypodroomlaan richting 
Stappen vzw. Afsluiten doen we in het 
Westveldpark waar we samen nog genie-
ten van een drankje een vuurshow. 

GRATIS DEELNEMEN
De activiteit is helemaal gratis en inschrij-
ven is niet nodig. Je kan ook overal op het 
parcours aansluiten en je hoeft dus ze-

Westveldpark 

De buren van het Westveld
organiseren samen 

5 februari 2022

20:00 - 22:00

Oude pastorie, Alfons 
Braeckmanlaan 156

(naast bakkerij Westveld) 

17:30

18:00

18:15

18:30 - 18:45

19:00 - 19:30

19:45

v.u.: anamma vzw

FAKKELTOCHT 

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

ker niet de volledige wandeling 
mee te doen. 
Fakkels en vuurkorven op de 
stopplaatsen worden voorzien 
door de organisatie!
We organiseren dit onder im-
puls van het wijkbudget van uit 
Anamma vzw samen met Stap-
pen, KSA, Ocup, de dekenij en 
het wijkactieteam.
Hopelijk is de weermaker ons 
goed gezind en krijgen we veel 
mensen op de been !
Iedereen welkom.

Joachim

STEUN

DE LOKALE 

HANDELAARS 

EN KOOP

LOKAAL !
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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…..

We schreven er nog over enkele maanden 
terug in WegwijsNoord. Het kruispunt Ho-
geweg, Grondwetlaan, Bernadettestraat, 
Visitatiestraat zorgt regelmatig voor ge-
vaarlijke situaties. We vernamen – via 
AVS – dat deze vierweegse eindelijk zal 
worden aangepast voor de veiligheid van 
zwakke weggebruikers. Al zegt schepen 
Watteeuw dat het maar ‘tijdelijk’ is, tot 
het kruispunt definitief wordt herbekeken 
en heraangelegd binnen enkele jaren.
De tijdelijke oplossing: “vierkant groen”, 
dit wordt een primeur voor het Gentse. In 
de provincie Antwerpen werd het al hier 
en daar toegepast.  Bij vierkant groen 
krijgen fietsers én voetgangers het ganse 
kruispunt voor zich. Gemotoriseerd ver-
keer moet wachten. Op die manier kunnen 
(zware) ongevallen vermeden worden. 
Het wordt echter opletten voor voetgan-
gers en fietsers, want die mogen ‘kriskras’ 
door elkaar rijden het kruispunt over, in 
alle richtingen. Vooral voetgangers zullen 
goed uit hun doppen moeten kijken want 
zij blijven het meest kwetsbaar. 

Gevaarlijk kruispunt wordt ‘vierkant-groen’

Alle opmetingen worden momenteel ge-
daan, en het zal vermoedelijk nog enkele 
weken duren alvorens men dit “vierkant-
groen” in werking zal stellen. Wordt ver-
volgd… - J.C.
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Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

We vernemen uit goede bron dat na het 
overlijden van Jessica Coddens, die de 
kring van het Westveld openhield, de Pa-
rochiale Werken Heilig Kruis nu nieuwe 
uitbaters hebben gevonden in de per-
soon van Nancy Moerman en haar zoon 
Stijn. “Beide zijn ook de mede-gang-
makers als secretaris en schatbewaar-
der van ’t Sportvinkje” vertelt voorzitter 
Jef Dhont ons. “Op één week tijd is hier 
veel gewijzigd en dat zal ook een im-
pact hebben op onze wielerwedstrijd, 
want we gaan nu onze locatie verplaat-
sen. Start en aankomst van onze koers 
komt dan vermoedelijk in de buurt van 
de kring van ’t Westveld te liggen. We 
hebben al initiatief genomen om de of-

ficiële keurder van het parcours naar 
hier te halen, want we moeten dat alle-
maal tijdig in elkaar steken. 

Uiteindelijk is het de bedoeling van al-
le partijen om het Westveld opnieuw op 
een hoger niveau te tillen. Maar voorlo-
pig kunnen we hier nog niet meer over 
vertellen omdat alles pas in de laatste 
dagen in orde werd gebracht. Maar het 
is dus allemaal goed nieuws dat na wij-
len Jessica, er nu andere mensen zijn op-
gestaan die het belangrijk vinden om de 
handen uit de mouwen te steken en de 
kring verder zullen openhouden. In een 
volgend nummer zullen we hier zeker 
op terugkomen. – (D.D.)

Kring Westveld heeft nieuwe uitbaters

zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT
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Bakker Mark Dewulf en Annick Verneert 
runden samen dertig jaren de gekende 
bakkerij, die door de ziekte van de vrouw 
uiteindelijk werd overgenomen in okto-
ber 2020 door bakkerij Van Hecke.  Het af-
scheid viel toen al zwaar want het was het 
levenswerk van Mark en Annick, maar de 
bakker onderstreepte dat hij er nu moest 
zijn voor zijn echtgenote. Annick was bij 
manier van spreken het uithangbord van 
de bakkerij Dewulf, een geëngageerde 
vrouw die ook nog lang in het oudercomi-
té van de Pius X-school op het Eenbeekein-
de zat.
Annick overleed in aanwezigheid van haar 
geliefden op 5 januari, de familie maak-
te bedroefd maar oprecht haar afscheid 
kenbaar op de sociale media. Op Face-
book volgden honderden steunbetuigin-
gen, want Annick was geliefd. “Ze streed 
een dappere, loodzware strijd waarvan 
ze op voorhand wist dat ze die nooit zou 
winnen”, zo stond er. “Het is triest en toch 
mooi. Het is oneerlijk en tegelijk is het 
goed zo. Het is te vroeg, maar het was 
tijd”. 
Op haar rouwprentje schreef ze zelf nog 
vooraf een mooie tekst: “Niet de lengte 
van je leven, zelfs niet wat je ermee doet. 
Maar wat echt telt is wie – intens, warm en 
oprecht – je onderweg ontmoet. (©Annick) 
In het TV-programma Iedereen Beroemd 
werd in ‘De Droomfabriek’ nog een item 
aan Annick gefilmd. Bart Peeters en Ka-

Bekende bakkersvrouw overleden
na strijd die ze niet kon winnen…
Annick Verneert (49) van toen nog de bakkerij Dewulf in de Adolf 
Baeyensstraat in Sint-Amandsberg, net naast Wijmakker, is in de eerste 
week van januari alsnog overleden aan haar ziekte.

margurka vervulden haar laatste wens 
(eenn metalen sculptuur in de tuin) voor 
een herinnering aan haar nakend afscheid. 
Het werd uitgezonden 11 en 12 januari op 
VRT. – (D.D.)

Annick Verneert werd maar 49 jaar.
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Op maandag 17 januari gaat de vol-
gende fase van de voorbereidende 
nutswerken in. Zeg maar, richting 
Gent tussen de Drieselstraat en de 
Kouterbosstraat. Die houdt in dat 
de verkeersstroom er wat via aan-
gepaste en/of verlegde wegstro-
ken zal verlopen. De werken zul-
len tot begin februari duren. Met 
aansluitend de opvolging van de 
overkoppelingen en de individuele 
huisaansluitingen op de verschillen 
netten. Fietsers kunnen niet langs 
de werken en volgen een alterna-
tieve route. Richting Gent verloopt 
die via de Groenstraat, Wildebrake 
en  Sofie Schollstraat. Richting Lo-
christi via de Achterkouterstraat, 
Pijkestraat, Voordestraat en Spar-
renlaan. Ook voetgangers kunnen 
niet door. Ze dienen uit te wijken 
naar de overzijde van de steenweg 
(de even nummers) en de voorziene 
zebrapaden te volgen. Autoverkeer 
kan tijdelijk niet langer de steen-
weg dwarsen op het kruispunt van 
de Herman Teirlinckstraat. Ook De 
Lijn past zijn routes tijdelijk aan.

De huidige vierde fase is intussen 
zo goed als achter de rug. De aan-
nemer start al een week vroeger (10 
januari) de werf op om die finaal af 
te ronden. Vanaf april 2022 komt 
de definitieve heraanleg van het 
betrokken stuk Antwerpsesteen-
weg eraan. Te beginnen met de as 
tussen de Herman Teirlinckstraat en 
het bushokje Sparrenlaan Lochristi, 
op dat grondgebied. De integrale 
heraanleg van de wegen- en riole-
ring is voorzien tot april 2024…

Eric VAN LAECKE   

Nutswerken Antwerpsesteenweg in ultieme fase
De voorbereidende nutswerken aan de Antwerpsesteenweg (N70) gaan een 
vijfde en ultieme fase in. Er wordt  gewerkt tussen de Kouterbosstraat en de 
Drieselstraat richting Gent. Opgelet, tot zeker begin februari kan men aan het 
kruispunt Herman Teirlinckstraat (Brico Oostakker) de steenweg niet meer 
dwarsen. Vanaf april komt de definitieve heraanleg eraan… 
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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 60 euro p.p. 
Met aangepaste wijnen: 

Basic 14.50 euro p.p. 
Upgrade 19 euro p.p. 

(Menu per tafel)

‘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

Seizoensmenu
Braemhof
1ste trimester 2022 

Vanaf vrijdag 07.01.2022 

Ceviche van zeebaars
met een chantilly van erwtjes met munt, 

afgewerkt met een crème van groene 
asperges. 

OF 
Parmentier De Canard Confit

afgewerkt met een
zurig sausje. 

*** 
Gebraiseerd kalfsvlees

met een krachtige gereduceerde 
saus vergezeld van schorseneren en 

verfrissende rode biet. 
OF 

Cassoulet van Skrei en Gamba in de
witte wijn. 

OF 
Canneloni van ricotta met spinazie

en afgewerkt
met een frisse saus. 

*** 
Citroentaartje met merengue.

OF Sabayon met grand marnier. 

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

Met upgrade wijn +19 euro p.p. 
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“Er zijn twee mogelijkheden om onze wo-
ning te bereiken”, zegt Danny D., een van 
de bewoners uit de Engelstraat. “Maar 
één van die twee mogelijkheden is tijdens 
schooldagen vaak een afgesloten school-
straat, want de Krekelberg wordt liefst 
tweemaal per dag verboden voor verkeer 
om de kindjes van de school te bescher-
men. Daar kan ik nog begrip voor opbren-
gen, maar hoe geraken we dan wel thuis 
op die momenten? Door rondjes te rij-
den? Het bewijst duidelijk dat de plannen 
gemaakt zijn door mensen die de plaat-
selijke situatie niet kennen. Gewoon de 
rijrichting wijzigen in straten die al geen 
doorgaand verkeer hadden, dat is totaal 

De Krekelberg wordt twee keer per 
dag afgesloten uit veiligheid voor de 
kinderen. (D.D.)

Engelstraat en Oscar Colbrandtstraat in Mobiliteitsplan

Twee mogelijkheden om woningen te bereiken,
maar eentje wordt vaak afgesloten!
We hadden gedacht om voorlopig niks meer te schrijven over het 
“Wijkmobiliteitsplan” van de wijk Dampoort (en Sint-Amandsberg), maar 
we krijgen vaak mails van buurtbewoners uit de Engelstraat en de Oscar 
Colbrandtstraat die bezorgd zijn over de plannen.

zinloos en zorgt voor een heuse doolhof”, 
vervolgt hij.
Dezelfde situatie doet zich voor in de Os-
car Colbrandtstraat, je kan de straat berei-
ken via de Krekelberg of de Engelstraat 
(vanaf de Dendermondsesteenweg), maar 
als je wil wegrijden dan moet je echt wel 
een serieuze omweg maken via tal van 
straten die éénrichtingsverkeer zijn, ofwel 
compleet afgesloten zijn van alle door-
gaand verkeer.

“Wij hebben hier het gevoel dat men ge-
woon de rijrichtingen kris-kras door elkaar 
gehaald heeft, want hier was nauwelijks 
doorgaand verkeer. Het zijn alleen bewo-
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ners die er wonen. Ik hoor hier veel men-
sen die nu pas beseffen wat boven hun 
hoofden is beslist door de stad Gent, zon-
der inspraak!”, weet Luc D.M. uit de buurt.
Schepen Watteeuw heeft ons twee maan-
den nadat we begin november een be-
leefde vraag daaromtrent hebben gesteld,  
een antwoord gegeven dat hij overstelpt 
was met mails, en dat we met onze vraag 
best terecht kunnen bij Gentinfo@stad.
gent, zij zorgen er voor dat de vraag bij 
de juiste dienst terecht komt. Gentinfo 

heeft die plannen niet goedgekeurd, dat 
hebben de politici van de meerderheid ge-
daan. Maar er duiken nu hier en daar vra-
gen op bij de mensen die een antwoord 
verdienen. Er wonen wel politiekers in 
sommige van de straten die in het Mobi-
liteitsplan voorkomen, maar die zijn van 
mening dat de plannen wel zullen bijge-
stuurd na een evaluatie. Buurtbewoners 
vinden dat men beter vooraf werk maakt 
van eventuele problemen, dan te wachten 
op een eventuele bijsturing.  – (D.D.)

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

VOLG ONS OP FACEBOOK !

KOEN, SYLVIE en TEAM VERWELKOMEN U GRAAG !
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Het resultaat is een ranking van meer dan 
300 tennisclubs over alle provincies heen 
waarbij TC Racso uiteindelijk op nummer 1 
staat. Een uitzonderlijke prestatie als je be-
denkt dat het daarbij vele Vlaamse clubs 
met nog veel meer mogelijkheden qua in-
frastructuur achter zich laat. Bij de ranking 
worden alle facetten van de jeugdopleiding 
in kaart gebracht : organiseren van stages en 
lessen, nevenactiviteiten aanbieden, spelers 
begeleiden naar tornooien, aantal competi-
tiedeelnames van jeugdspelers, kwaliteit en 
diploma’s van de officials en de trainers, … 
Dat zijn uiteraard  de evidente criteria, maar 
ook het maatschappelijk karakter van een 
club is belangrijk. En daar scoort TC Racso 
nu eenmaal uitmuntend door via de UiTPAS 
aan vele kansarme kinderen de kans te ge-
ven om tennisles te volgen. 
De coördinator van de tennisschool, Joost 
van Outryve, is dan ook heel tevreden met 
deze belangrijke onderscheiding. Het is de 
bekroning van een jarenlang traject waarbij 
professionalisering en het streven naar per-
manente verbetering centraal staan.
Beleving en niet zozeer prestatie staan bij 
Joost centraal. Hij was enkele jaren geleden 
dan ook reeds de terechte winnaar van de 
trofee “ Yves De Lausnay “ waarbij de ge-
meente de meest verdienstelijke trainer van 
het jaar in de bloemetjes zet.  
Joost staat zelf ook nog heel graag op het 
veld. De jongste talenten laten genieten 

De beste tennisschool in Vlaanderen komt uit Destelbergen

TC Racso op nummer 1 ! 

Tennis Vlaanderen heeft de evaluatie van de jeugdwerking
grondig herwerkt in 2021. 

van hun eerste baltoetsen en hen later zien 
doorstromen naar de eerste ploeg, dat is 
zijn grote droom en zijn motivatie om de 
club te laten groeien en bloeien. Voor de 
hoog-competitie spelers rekent hij daarbij 
op de expertise van Jeroen Masson, oud-ATP 
speler die ooit de jonge Novak Djokovic nog 
wist te verslaan. Bram Verbraeken coördi-
neert de organisatie van de lessen voor de 
allerkleinsten en Tom Beernaert wordt meer 
en meer de rechterhand van Joost. Maar na-
men noemen is gevaarlijk en Joost beklem-
toont dat dit alles het resultaat is van een 
team van 63 gediplomeerde trainers die zich 
volop inzetten om meer dan 800 kinderen 
elke week opnieuw tennisplezier te bezor-
gen. 
TC Racso is als club heel fier op deze onder-
scheiding en beseft dat een dergelijk succes 
maar mogelijk is dankzij een optimale sa-
menwerking met tal van externe partners : 
uiteraard de vele spon-
sors die zorgen voor fi-
nanciële draagkracht 
maar ook de goede 
verstandhouding met 
de gemeente Destel-
bergen, Farys, en de 
cafetaria’s  ’t Veld en 
Bateas mogen daar-
bij zeker niet vergeten 
worden.

Het bestuur
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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

 HEVELDSTRAAT 291A, 9040 SNT-AMANDSBERG
TEL: +32 465 07 60 61

NFO@ODEDAMONDS.COM

WWWW.ODEDAMONDS.COM

Trouw en-verlovingsringen
Stijlvolle Juwelen
Kindercollectie

 
Taxaties

Herstellingen
 

Oorgaatjes schieten
 

weddingplanner 
 

Groenpool Wonderwoud
in de verdrukking? 

Er hangt een financieel 
zwaard van Damocles 
boven de geplande 
groenpool Wonderwoud 
op de grens van Oostakker 
en Lochristi. 

De aangekondigde investe-
ring door het Vlaams Agent-
schap voor Natuur en Bos gaat 
(voorlopig?) niet duur. Allicht 
wordt, na onderhandelingen, 
het voorliggend project straks 
aangepast, zeg maar ingeperkt. 
Het project dateert al van 2011 
en de aanleg in een eerste fase 
is gepland voor volgend jaar. 
Meer in een volgend nummer…

Eric VAN LAECKE   
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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

Vorige maand nam sportief Gent afscheid 
van Henri De Backer (86). Hij stond bekend 
als een erg minzaam en sportief man met 
een passie voor voetbal. Professioneel was 
hij destijds administratief directeur in de 
Gentse haven. Hij voetbalde bij KAFC Meu-
lestede, coachte de scholieren van KAA 
Gent, behaalde het Heizeldiploma en werd 
een gewaardeerd talentscout. Als 75-jarige 
trainde hij nog de formatie Evergem-Cen-

ter. Zelf herinneren we ons - intussen sterk 
vervaagde - kontakten als voetbalsecretaris 
van het voetbalclubje SK Lourdes op de ge-
lijknamige wijk. De Backer woonde (of ver-
toefde) in de jaren 80’ in de omgeving. De 
minzame figuur had in die tijd zelfs voor ons 
-bescheiden potstampers zonder vedette-al-
lures - goede raad én veel inlevingsvermo-
gen over. Daarvoor nog altijd dank Henri…

Eric VAN LAECKE  

Afscheid van voetbalicoon De Backer

Als kersverse inwoner - vijftig jaar geleden 
- leerde ik er de spankracht van de wijk én 
de buren ervaren. O.m. via de kermissen van 
Feestcomité Groenstraat (cfr Roger De Let-
ter) en later ook van de Lourdesstraat. Na-
dat Willy Henderycx er de Dekenij Lourdes-
straat had opgericht. En de latere dekenin, 
dochter Mireille, de inspanningen voor meer 
plaatselijk vertier nog opdreef. Door te ver-
huizen richting centrum en een eigen leven 
te gaan leiden, gingen die herinneringen 
grotendeels vervagen. Tot voor enkele jaren 
op een vroege avond in café De Retro, On-
ze-Lieve-Vrouwstraat. Toen werd ik, enthou-
siast en best nostalgisch, er helemaal  terug 
gezet in de tijd. Ik leerde er een groepje 
(ver)trouwde klanten kennen die mekaar er 
op maandagavond regelmatig ontmoeten. 
Onder hen dus ook… Mireille. Sindsdien 
deelden we er geregeld ons eigen levens-
verhaal. In een erg menselijk amalgaam van 
plezante, pijnlijke maar ook levensingrijpen-

Een kranige, sociale en lieftallige dame 
Verrast en verslagen, vernamen we het overlijden van Mireille 
Heynderycx (60). Ze was afkomstig van Lourdes en één van de twee 
dochters van (wijlen) Willy en Diana Dua. Dat duo had op de hoek van de 
Lourdesstraat een kleine afspanning met friture ‘Sinte-Barbe’. Vlak naast 
mijn vroeger voetbaladres ’t Smisken, het latere Excalibur.

de gebeurtenissen. Het was het 
verhaal over o.m. haar twee over-
leden/ verongelukte echtgenoten 
en dat over mijn twee al te vroeg, 
in opmerkelijke omstandigheden, 
gestorven jongere broers. Met als 
finaal hoofdstuk vandaag een af-
scheidnemende gedachtenkrans 
in het crematorium. Getekend de 
‘Maandagvrienden’. Verrast en verslagen is 
het alweer het afsluiten van een intens le-
venshoofdstuk.
Uit de vele ervaringen en gedachtewisse-
lingen, onthoud ik na die vele jaren vooral 
dat Mireille een ‘kranige, sociale en lieftal-
lige dames’ was. Met een groot moederhart 
voor haar dochter Elise, schoonzoon Fre-
derique en vooral ook Imano Lepler. Waar-
van ze, behalve fiere oma, ook doopmeter 
was. Maar ook een gul hart voor haar eigen 
moeder die nog altijd aan de Lourdesstraat 
woont en voor wie ze nog altijd zorgde... 

Eric VAN LAECKE    
22  Wegwijs Noord - Februari 2022
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TWEE HANDELAARS IN DE KIJKER
Handelaarsvereniging STAR zet opnieuw elke maand 2 “handelaars 
in de kijker”! Alle andere STAR leden steunen deze lokale handelaar 
via promotie naar hun klanten en de ondernemer zelf verwent op 
zijn beurt z’n cliënteel! Deze bladzijde wordt gratis aangeboden door 
WegwijsNoord.

Van 01/02/2022 t.e.m. 14/02/’22 staat Juwelier Van Den Berge in de kijker. Een zaak 
met standing en jarenlange kennis in juwelen, uurwerken, parels en edelstenen. Kort-
om “the place to be” voor je aankopen tegen Valentijn! (open : dinsdag – zaterdag) 
Krijg je korting (5% op uurwerken, 10% op gouden juwelen en 20% op zilverwerk) 
enkel op vertoon van deze code ‘VDBSTAR’

Van 15/02/2022 t.e.m. 28/02/’22 plaatsen we Vis-en delicatessen Bulté in de kijker, 
de beste lokale vishandelaar in onze gemeente! (open dinsdag – zondagmiddag). Bij 
aankoop van 50 euro krijg je een coole koeltas en voor iedereen een lekker vishapje.
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JOHAN VAN HOORDE NOG ÉÉN KEER OP PODIUM
IN ‘VRIE WIJS THEATER’

Kantje Boord:
knotsgekke
komedie
In theater Scala, Dendermondesteen-
weg, kan men – als corona het toelaat 
– vanaf 24 februari terug amateur-
toneel van de bovenste plank bele-
ven. Met ‘Kantje Boord’ is terug een 
‘top’evenement in de maak. Dit stuk 
is voor Johan Van Hoorde zijn afscheid 
als acteur. Het is dan ook een mooi af-
scheid. Voorzitter Marissael en regis-
seur Nadine De Rycke benadrukken 
dat deze rol op zijn lijf geschreven is. 
“Chaotisch, komisch, hectisch”, er wa-
ren geen termen genoeg om zijn rol in 
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deze komedie (van auteur Joh van Eerd) te 
beschrijven.

Korte inhoud van het stuk
Harrie Vermeulen werkt zich weer eens in 
de nesten in de komedie ‘Kantje Boord’. Als 
goudeerlijke accountant van een groot be-
drijf ontdekt hij onregelmatigheden in de 
boekhouding. Hij besluit onmiddellijk zijn 
baas in te lichten die zich op dat moment 
op zijn jacht bevindt. Hij had nooit kunnen 
bedenken dat hij met de eerste stappen op 
de loopplank, meegesleurd zou worden in 
een kolderieke achtbaan van intriges en ver-
wikkelingen. Ongewild wordt hij gedwon-
gen zich in allerlei bochten te wringen om 
het jacht en de gasten drijvende te houden. 
Harrie moet schipperen tussen een ijdele 

matroos, een flirtende 
schoonzus en een snibbige 
gastvrouw met moordplan-
nen. Als zijn baas hem dan 
ook nog met allerlei lou-
che zaakjes probeert op te 
zadelen en overboord wil 
dumpen, is de boot aan. 

Een doldwaze vaartocht waarbij de bulder-
lach over het water schalt.
De regie is in handen van Nadine De Rycke, 
die vroeger ook al o.a. Folterkolder, Getict, 
De Bonobo’s, Toetjes, en vele andere onder 
haar leiding had.
Op de planken dit keer: Marleen Bassez, Am-
ber Verleyen, Geert Van Bever, Johan Van 
Hoorde, nieuweling Quinten Stoffin en Jo-
han Van Hoorde.

Avant-première VIP op donderdag 24 fe-
bruari. Première vrijdag 25 februari 20uur. 
Verder ook nog op zaterdagen 26/2, 5/3, 
12/3 om 20 uur. En zondagen 27/2, 6/3, 13/3 
om 15 uur. 
Kaarten: 19 euro.
Uitpastarief: 3,80 euro.

RESERVEREN
op www.uitbureau.be of via 09-
233.77.88
tijdens openingsuren.
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De toneel-carrière van Johan startte in 
1996. Hij acteerde in de beginjaren onder 
meer in ‘Het Testament’, ‘Folterkolder’, 
‘Drie charels in loveboat’, ‘Oscar’, ‘Fie-
ste gelijk de bieste’, ‘Vijgen na kerstmis’, 
‘Seks en jaloezie’, ‘Le Lapin Rose’, en nog 
veel meer. De gezelschappen waarin hij 
vertoefde: Canto Comedia, Culturele Col-
lega’s, Beton 1999, Mariën Theeren 2000, 
Theater Trac.
In 2001 richtte hij Theaterplatform Gent 
op. Tussen 2001 en vandaag speelde hij 
mee in meer dan dertig producties. Hij 
werd regelmatig omringd door semi-
professionele en professionele spelers en 
speelsters. Teveel om allemaal op te noe-
men natuurlijk. De meest bekende stukken 
waren: Robert en Bertram (R. Deconinck), 
O Broeder O Zuster (R. Deconinck), Allo 
Allo (met Werther Vander Sarren), Lily en 
Marleen, Mijn Poolse kuisvrouw, Noises 
off (met Loes Van den Heuvel), Nonkel 
Miele en Tante Nitte, Pietje Bluut, Als ik 
de Lotto win (met Hilde van Wesepoel), De 
Bonobo’s, 
Regisseur, productieleider, presentator
Johan is van alle markten thuis. Heel wat 
‘Gentse Revues’ werden in de Gentse Fees-
tenperiode gebracht in Scala. Duizenden 
mensen kwamen hierop af. Topavonden 
in het Gentse dialect! Maar hij regis-
seerde ook stukken van o.a. Brusselmans, 
Jaak Staal, Jeugd TPG, Romain Deconinck, 
Gus Roan. Ook muziek-producties gaf hij 
vorm: Edith Piaf, Bowie, Friends of Scala, 
benefietavonden.

Hij stond ook aan de doopvont van jeugd-
opleidingen voor toneel. Actrices Mieke 
Boeve, Katrien De Vos, en zelfs politici 
(Christophe Peeters) kreeg hij eveneens 
onder zijn hoede in Scala. 
Ontbijten op zondag, Gentse senioren-
middagen, Friends of Scala, Roan Celts. 
Noem het op, en Johan werkte er aan mee.

Niet stoppen
Niet te onderschatten dus, vandaar dat 
Johan het wat kalmer aan wil doen en 
enkel nog de regie op zich neemt in de 
toekomst. Uiteraard zal ‘Vrie Wijs Theater’ 
(en Scala) zijn tweede thuis blijven. Je zal 
er hem met de regelmaat van de klok kun-
nen vinden. – J.C.

ACTEURS-AFSCHEID JOHAN VAN HOORDE
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alle dagen doorlopend open van 9u30 tot 18u15 - Zaterdag tot 18u00 (gesloten op zondag en maandag)

Confirmation of love ... make her dream come true

Promise of love... 14 februari :Valentijn !❤ ❤

Antwerpsesteenweg 318
9040 St. Amandsberg
Tel. 09 228 38 19

MAANDAG 14 FEBRUARI OPEN VAN 11 TOT 18 UUR
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Als we even in de geschiedenis van de 
Koninklijke Handboogmaatschappij dui-
ken, dan zien we dat de vereniging op 25 
september 1875 ontstond. Oorspronkelijk 
zou de vereniging “De Nemrodsvrienden” 
noemen, toen gevestigd met een liggende 
wip aan wat men de Heyveldslag noemde. 
Lang geleden was dat in de volksmond “de 
sokke”, maar waar dat op sloeg is nu niet 
meer duidelijk. Een van de eerste pioniers 
moet zeker Henri Van Cleemputte geweest 
zijn, een bloemist waar het pleintje op de 
later aangelegde Prins Albertstraat (nu 
Adolf Baeyensstraat) de verbinding maak-
te met de School- en Azaleastraat in Sint-
Amandsberg. Verschillende namen waren 
betrokken bij de werking van wat eerst 
dus nog een wipschuttersmaatschappij op 
de zogenoemde ‘gaaipers’ was. Maar de 
vereniging lag te ver van het centrum van 
de toen nog jonge zelfstandige gemeente. 
Aan toenmalig molenaar Placide de Guch-

Koninklijke handboogmaatschappij Immer Vooruit
op weg naar 150-jarig bestaan
Op donderdagavond en soms ook in de zomerperiode op een andere 
dag, wordt er volop met de handboog geschoten op de hoge wip, bij 
de Koninklijke Handboogmaatschappij Immer Vooruit. We hebben de 
vereniging altijd gekend als zelfbedruipend, ze hebben ook al meer dan 
een halve eeuw hun eigen schutterstoren in de Sint-Baafskouterstraat 
15 in Sint-Amandsberg. De club telt veel leden en is wellicht één van de 
oudste nog actieve verenigingen in 
deelgemeente Sint-Amandsberg. 
“In 2025 bestaat “Immer Vooruit” 
150 jaar en dat zal zeker gevierd 
worden”, vertelt ons bestuurslid 
Jacques De Vlieger.

tenaere, van “de witte molen”, gelegen 
op de hoek van de Molenstraat (later Wit-
temolenstraat) en Schoolstraat. Placide 
richtte de wip op en werd de eerste lo-
kaalhouder van de nieuwe maatschappij. 
Officieel had het eerste beschrijf op de 
nieuwe wip plaats op 26 september 1875, 
er kwamen toen 105 schutters op af. La-
ter volgde een eerste bestuur (in 1876) en 
werd de schuttersmaatschappij ‘Vooruit’ 
gesticht. De eerste voorzitter werd bloe-
mist Henri Van Cleemputte, erevoorzitter 
was Alfons Braeckman, vermoedelijk dus 
de burgemeester.
We kunnen nog veel vertellen over de 
aloude geschiedenis van de handboog-
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Vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55

SIERPLEISTER

STEENSTRIPS

ISOLATIE  

GEVELREINIGING 

KALEIEN 

30 euro/m2

isolatiepremie

maatschappij die aanvankelijk één hou-
ten wip had, maar die in 1893 vervangen 
werd door een metalen constructie. In 
1899 had de schuttersvereniging wat geld 
in kas en kon men een groot stuk grond 
aankopen in de buurt van wat nu de Sint-
Baafskouterstraat is. Daar werd een nieu-
we metalen wip opgetrokken samen met 
een houten lokaal met een onderbouw in 
steen, maar wel met een strooien dakbe-
dekking. De Eerste Wereldoorlog zorgde 
er voor dat de sport op de wip verboden 
werd. Volgens gegevens binnen het club-
archief moesten pijl en bogen worden in-
geleverd aan de bezetter. Er werd dus vier 
jaar niet meer geschoten. Nadat voorzit-
ter Cleemput vervangen was door dokter 
Emile Maeyens werd beslist binnen de 
vereniging om er een vzw van te maken. 
De naam Vooruit lag politiek te gevoelig 
en werd gewijzigd in “Immer Vooruit in 
Deugd en Vreugd”. In 1925 werd het gou-
den jubileum gevierd, iets wat de maat-
schappij 343,55 frank kost. Toen duidelijk 
een flink bedrag. Maar de eerlijkheid ge-
biedt ons te zeggen dat de handboog-
maatschappij er altijd een degelijke wer-
king op nahield. Uit het archief van Immer 
Vooruit noteren we dat veel notabelen 
en de betere burgerij er lid van waren, 
er kwam dan ook wat geld in de clubkas. 
Het werd er nog beter op toen in de buurt 
eigenaar-bloemist Hartman zijn gronden 

begon te verkavelen. Dat was ook interes-
sant voor het bestuur van Immer Vooruit 
dat zelf flink wat gronden in eigendom 
had. Ook die gronden werden onder het 
bestuur van wijlen voorzitter Maurice Del-
laert verkocht. Met de opbrengst van die 
gronden kon de maatschappij een modern 
lokaal bouwen, een echte schutterstoren 
in feite. Uniek in België. Met ook nog een 
lokaal dat op 1 januari 1970 officieel in ge-
bruik werd genomen. Van de gelegenheid 
werd gebruik gemaakt om ook de open 
staande wip te bouwen en te overkappen 
uit veiligheid voor de nabijgelegen wonin-
gen. Er wenkte toen een mooie tijd voor 
de handboogmaatschappij, die op een 
bepaald ogenblik ruim 120 leden telde. 
In 1975 werd de handboogmaatschappij 
zelfs een koninklijke maatschappij, pre-
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cies op het ogenblik dat men ook honderd 
jaar bestond. Dat eeuwfeest werd gevierd 
in aanwezigheid van wijlen burgemees-
ter Jacques Monsaert, waarbij er ook een 

‘bordenschieting’ plaatshad, met borden 
waarop de heilige Amandus stond afge-
beeld.
Nu is het dus een Koninklijke Handboog-
maatschappij die zelfs uitstraling had in 
heel het land. In 1995 werd Immer Vooruit 
eindwinnaar van “De Gouden Pijl”, een 
nationale wedstrijd die in Oostende werd 
betwist. Ofschoon het ledenaantal nu niet 
meer zo groot is als in de topjaren, blijft de 
werking heel intact. De vereniging sloot 
een overeenkomst af met de KPN (Kon. 
Posterijen der Nederlanden) voor het 
plaatsen van antennes op het dak van de 
schutterstoren. Dat leverde de vereniging 
toen wat financiële armslag op. De voor-
bije jaren hadden al wat renovatiewerken 
plaats zoals het plaatsen van een nieuwe 
beschermkap, en nieuwe asfaltbedekking 
op de gebouwen. 

Wie interesse heeft in de werking kan lid 
worden of komen boogschieten bij Immer 
Vooruit, of zeker eens kennismaken met 
de vereniging. Afspraak op donderdag-
avond vanaf 18 uur in de Sint-Baafskou-
terstraat 15. Immer Vooruit is een toffe 
vriendengroep, met handboogschutters 
die hun schutterstoren koesteren als be-
trof het hun eigen woning, en al uitkijken 
naar hun 150-jarig bestaan.

Manu Debruyne
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Enkele jaren gelden was er sprake van 
om er een park-and-ride te plannen in 
het kader van het circulatieplan dat in 
2017 werd doorgedrukt in Gent. Verschil-
lende park-and-ride’s zouden er op enkele 
plaatsen komen in Gent, en al zeker in de 
buurt van zwembad Rozebroeken (Lago) 
om de parkeerdruk op te vangen. De an-
dere in Gentbrugge-Arsenaal, Flanders 
Expo en de Drongensesteenweg, maar die 
werden ook allemaal afgevoerd. Alleen 
Ledeberg en de Bloemekenswijk in Gent 
bleven nog over. Schepen Filip Watteeuw 
(Groen) heeft die plannen al geschrapt in 
2020. Daar werd nooit meer over gecom-
municeerd, maar na een vraag van Yüksel 
weten we nu toch meer en hoe dat komt. 
Schepen Watteeuw twijfelt duidelijk aan 
de noodzaak van een parkeertoren in Sint-
Amandsberg, bovendien is daarvoor ook 
geen geld.
De realiteit is nochtans anders, want op 
verschillende plaatsen, we beperken ons 
tot Sint-Amandsberg en Gentbrugge, is er 
wel nood aan extra parkeergelegenheid. 
In Ledeberg zou dit voorjaar wel een al 
lang gebouwde parkeertoren opengaan. 
Het is een verschil in visie tussen wat leeft 
bij de bevolking en wat het stadsbestuur 
of schepencollege van Gent meent te 
moeten realiseren.  Op veel plaatsen ver-
dwijnen wel tal van parkeerplaatsen en 
dat laat zich zeker voelen 
in de buurt van Lago-Roze-
broeken en in Oud-Gent-
brugge. Op de sociale media 
wordt daar vaak gewag van 
gemaakt. In de plaats ko-
men wel steeds meer fiets-
stallingen. Op zich is dat ook 
nog een goede zaak, maar 
anderzijds de noodzaak aan 
parkeerplaatsen ontkennen 
zorgt voor enorm veel wre-
vel bij een grote groep auto-
gebruikers. En het is nu ook 
niet zo dat wie met de fiets 
rijdt, niet over een auto zou 

Plan voor parkeertoren aan Lago-Rozebroeken niet realistisch
Ofschoon er ooit wel gewag van gemaakt werd om een parkeertoren te 
bouwen in de buurt van de Rozebroeken (nu Lago), vernemen we nu toch 
via gemeenteraadslid Veli Yüksel (onafhankelijk) dat die plannen al enige 
tijd werden afgeblazen. Even verduidelijken.

beschikken. Veel straten staan vol gepar-
keerd met auto’s, vooral omdat in bepaal-
de wijken veel woningen zijn zonder een 
garage. 
Volgens schepen Watteeuw kwam het 
parkeerterrein aan het sportcomplex S&R 
Rozebroeken (inmiddels Lago), in beeld 
naar aanleiding van de keuze van deze lo-
catie als beter alternatief voor de P+R Oos-
takker, die te weinig wordt gebruikt en de 
vraag vanwege S&R Rozebroeken om de 
aanwezige parkeercapaciteit uit te brei-
den. Deze uitbreiding zou toen gebeuren 
in de vorm van een bovengronds parkeer-
gebouw.
Ondanks het feit dat de locatie Roze-
broeken vanuit mobiliteitsstandpunt heel 
geschikt was voor het creëren van extra 
P+R-capaciteit, rezen er tijdens de voor-
bereiding van het dossier toch een aantal 
problemen. De reden was dat er binnen 
de huidige stedenbouwkundige context 
op lange termijn gezien, een nieuw aan 
te leggen tramlijn zou komen. Indien er 
alsnog zou worden geopteerd voor het 
ontwikkelen van een P+R in het stedelijk 
knooppunt Rozebroeken, zou dat alleen 
gekund hebben op de huidige parking, 
onder voorbehoud van de vergunbaarheid 
ervan. Bovenop moest rekening gehouden 
met heel wat stedenbouwkundige rand-
voorwaarden en binnen de hudige juri-

De parking van Lago-Rozebroeken 
staat vaak vol met auto’s, in de 
buurt was nochtans plaats voor een 
parkeertoren.
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dische en planologische context 
kon er evenwel geen vergunning 
afgeleverd worden op korte ter-
mijn. Enerzijds was er een lopend 
burengeschil, anderzijds zou 
moeten afgeweken worden van 
de bestemming van de locatie op 
het Gewestplan en het BPA Sint-
Baafskouter. Een ander heikel 
punt was dat het niet wenselijk 
was voor verschillende diensten 
(o.a. de Groen- en Sportdienst), 
want er zou ook een aanpassing 
van het RUP nodig zijn, met het 
oog op de vergunbaarheid van de 
P+R-voorziening op middellange 
termijn, maar dat zou dan weer 
meerdere jaren in beslag nemen.
Schepen Watteeuw stipt ook aan 
dat de Stad Gent haar uitgaven onder con-
trole moet houden om ook in de toekomst 
financieel gezond te blijven. “De oefening 
werd nog moeilijker, in het licht van de 
huidige Corona-pandemie, daarom werd 
de bouw van een parkeertoren in de eer-
ste jaarhelft van 2020 stopgezet”, aldus 
staat in de mail van de schepen aan Veli 
Yüksel.

We vernemen dat men ook bij N-VA niet 
gelukkig is met het afblazen van de par-
keertoren, het is voor hen een onbegrijpe-
lijke beleidskeuze. De parkeertoren in Le-
deberg zou opengaan in het voorjaar en 
plaats bieden aan zo’n kleine vijfhonderd 
auto’s.

Manu Debruyne

De parkeertoren in Ledeberg gaat begin 2022 
open, hierbij een foto van de bouw toen nog in 
2021. (©D.D.)
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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
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ONDERHOUD CENTRALE VERWARMING

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

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

reiniging wordt ook het nodige papierwerk overhandigd.

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

KORTINGS-
BON

-20
euro

bij onderhoud
van uw chauffageketel

(max. 1 bon per onderhoud)

De ‘Voorlopige Zuidelijke Havenring’ is 
een belangrijke én drukke route voor zo-
wel de haven als de stad. Langs die verbin-
ding - tussen de rechter- en de linkeroever 
van het Kanaal Gent-Terneuzen - rijden 
dagelijks duizenden, auto’s, vrachtwa-
gens, treinen en fietsers. Veel verkeer 
doorkruist vandaag noodgedwongen de 
wijk Muide-Meulestede via de New Or-

Akkoord over nieuw traject Zuidelijke Havenring
Vijf projectpartners hebben een akkoord vastgelegd over een nieuw 
traject voor de Zuidelijke Havenring. Dat moet het noorden van Gent en 
de haven North Sea Port veiliger en beter bereikbaar maken. Daartoe 
dienen in de komende jaren bruggen, wegen en kruisingen aangepast. Nu 
al is zeker  dat het doorgaand verkeer van de New Orleansstraat prioritair 
wordt verlegd naar de Port Arthurlaan.

leansstraat. Een studie onderzocht hoe de 
huidige ringweg ten zuiden van de haven 
vlotter en veiliger kan worden ingericht 
voor alle weggebruikers. Met o.m. als doel 
om de verkeersimpact op de omliggende 
wijken te milderen en de bereikbaarheid 
van de havenbedrijven te waarborgen. De 
studie gebeurde in het kader van het Pro-
ject Gentse Kanaalzone in opdracht van de 
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M

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

Gratis
prijsofferte

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS

Specialist

vijf projectpartners: Provincie Oost-Vlaan-
deren, Vlaams Agentschap Wegen en Ver-
keer (AWV), de Stad Gent, North Sea Port 
en met medewerking van Infrabel. Die 
werkten een gemeenschappelijke visie uit 
op de toekomstige infrastructuur voor alle 
wegverkeer en maakten afspraken om sa-
men ruimtelijke ingrepen uit te voeren of 
verder te onderzoeken. Het gaat om het 
gebied tussen de R4 Oost in Oostakker, 
rond het Grootdok en de R4 West in Won-
delgem. Er is een intentieovereenkomst 
gemaakt die al een viertal concrete deel-
projecten aankaart. 
De trajectverlegging van de New Orleans-
straat naar de Port Arthurlaan moet bij-
dragen tot de leefbaarheid in de wijk 
Muide-Meulestede en het economisch 
functioneren van de aangrenzende be-
drijven garanderen. Dat eerste (woon)dos-
sier gaat voor op alle andere. De aanleg 
van een nieuwe fietsbrug ter hoogte van 
het knooppunt Hogeweg-Singel moet dat 
fietsverkeer over het spoor en de weg til-
len. De ongelijke kruising op het knoop-
punt Afrikalaan-Vliegtuiglaan is nog veel 
complexer. Het dossier moet vier uitda-
gingen verzoenen. Het gaat om de zui-
delijke havenring, de fietssnelweg F400 

met noord-zuidgerichte aansluitingen, de 
ontvlechting van het spoor- en wegver-
keer door middel van een ongelijkgrondse 
spoorkruising en een goede doorstroming 
op de as Afrikalaan-Vliegtuigleen- John 
Fitzgerald Kennedylaan (N424). Om een 
gepaste oplossing te vinden voor het 
kruispunt Vliegtuiglaan-Afrikalaan en het 
geheel van de overwegen in de omgeving, 
is diepgaander ruimtelijk én ontwerpend 
onderzoek nodig. Alle opties uit de stu-
die moeten evenwichtig in beeld worden 
gebracht en afgewogen. In casu de opho-
ging van de wegen en het spoor en moge-
lijke alternatieven. Die optie is niet nieuw 
en na vele tientallen jaren terug van weg-
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geweest. Cruciaal daarin is de overwe-
gingsstrategie van spoorwegbeheerder 
Infrabel die de veiligheid, de mobiliteit en 
de leefbaarheid in de omgeving wil verbe-
teren. Tot slot is er ook nog het dossier van 
de ‘missing link’ van de fietssnelweg F42 
vanaf de Spesbroekstraat richting Buiten-
singel. Het wordt zoals gezegd een project 
van heel lange adem en allicht meer dan 
ooit, een moeizame zoektocht naar inves-
teringsgeld. De Stad Gent wacht daar niet 
op en werkt voorstellen uit om op korte 
termijn al oplossingen te bieden. 
De zuidelijke havenring is nog voorlopig. 
In de verre toekomst is een definitieve 
oost-westverbinding tussen Oostakker en 

Evergem nodig om het zeehavengebied 
en de stadsregio Gent aan te takken op 
het hogere wegennet. Dan hoeft niet al-
le doorgaand verkeer nog zuidelijk rond 
de haven en evenmin door de wijk Mui-
de-Meulestede. De hamvraag blijft of en 
wanneer die oost-westverbinding - via een 
brug of tunnel - er ooit komt. Na een al 
halve eeuw ervaren aankondiging is er al-
vast één zekerheid: zelf zullen we dat niet 
meer meemaken. In de loop van het voor-
jaar worden omwonenden en bedrijven 
geïnformeerd over de resultaten van de 
studie en betrokken bij de verdere opvol-
ging...

Eric VAN LAECKE
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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 FEBRuari

Hapje van de chef
&

Fregola, creme van  avocado’s,
gemarineerde tonijn 

of
Tartaar van Txogitxu, zalf van ganzenlever 

***
Huis bereide kroketjes van kreeft, gegrild 

witloof, citrusmayonaise (+ 9 euro)
***

Op houtvuur gegrilde scampi’s, courgettes,
tartaar met truffel

of
Gegrilde “Black Diamond” ribben met

aroma van “jack Daniëls” bbq saus
***.

Gegrilde ananas, vanille-ijs 
of  

Crème brûlée van tonkabonen 

39 euro

Valentijn-Menu

Enkel op 11, 12 &13 februari

Hartige hapjes
***

Zeeuwse oester,
komkommer, granité van gin tonic

***
Bresaola, crème van wintertruffel

***
Soepje van Coeur de boeuf tomaten,
gerookte mozzarella, basilicumolie 

***
Noorse skreihaasje, winterprei, 

lauwe vinaigrette, zalf van 
truffelaardappel 

of
Gegrilde entrecôte Simmental, cream van 

bloedworst,
BBQ champignons, Pommes pont neuf

***
 Panna cotta van framboos, 

aardbeiencoulis,
crumbel van Pistache

55 euro  
60 euro: met soep

Caruur Gent: bekerfinale!
Op 27 februari mag Gent in het Sportpaleis in Antwerpen 
de bekerfinale spelen. Een hoogtepunt in een reeds lange 
aanwezigheid op het hoogste niveau.

VOLLEYBAL HEREN

Na een ruime zege op Menen (1-3) leek de terugwedstrijd voor velen een ‘makkie’. Maar in de 
Edugo Arena kwam Menen op 21 december zijn vel duur verkopen.  Na anderhalf uur stond 
het 0-3 voor Menen. Er kwam dus een ‘golden set’ aan te pas om de winnaar van dit bekerduel 
te kennen. Coach Van Huffel bracht de jonge Van Damme in, en Gent keerde het tij. De golden 
set eindigde op 15-10. Of hoe een mirakel soms ook op een volleybalveld kan gebeuren. Nu nog 
hopen dat corona geen stokken in de wielen steekt zodat deze finale kan doorgaan. Wellicht 
te volgen op Canvas op 27/2. - J.C.
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Boerenmarkt
“De Toekomst”

Elke zaterdag
van 9u tot 12u

Pleintje:

Halvemaanstraat/Spijkstraat

Rechtstreekse verkoop van 

producent naar consument

aan eerlijke prijzen !

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020
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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

Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

SOLDEN !
-15% tot... -50%

Zie onze voorwaarden in de winkel
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www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

27 appartementen
1 handelsruimte

ondergronds parkeren
TE KOOP

PROJECT SIFFERHOF
LIEVEGEM – BLAUWERSSTRAAT 16

> 1, 2 of 3 slaap kamers  en  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

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

REEDS 50% VERKOCHT

Drapstraat 31-33 Nazareth

RUIME GEZINSWONING MET 3 SLAAPKAMERS 
EN APARTE PRAKTIJKRUIMTE

TE KOOP: 
LICHTRIJKE LEEFAPPARTEMENTEN

RESIDENTIE EONO
GENT – NOENDRIES 38

> Centrumligging in bruisende, gegeerde wijk nabij UZ Gent 
en uitvals wegen

> Moderne, open architectuur en grote raam partijen

> Energiezuinig: maximum E-peil E40 en zonnepanelen 

> Groen zicht over de stadstuinen 

> BEZOEK NU ONZE INGERICHTE MODELWONING

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

BEZOEKMOMENT | ZA 12 FEBRUARI
VAN 10 TOT 13 U 

ONTVANGST TER PLAATSE IN MODELWONING ‘W1’
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info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Het voorliggende plan (en de mogelijke op-
hoging) klinkt als een nieuwe verzuchting 
maar stak eigenlijk al tientallen jaren ge-
leden voor het eerst de kop op. Infrastruc-
tuurwerken zijn nu eenmaal taai en gecon-
ditioneerd door de tijdsomstandigheden 
en de politieke spankracht en duurzaam-
heid van de (wisselende) coalities. Finaal 
nog altijd het meest door het verhoopte 
versus het beschikbare geld. Het is van alle 
tijden. Het belet niet dat eigentijds en voor-
uitschrijdend inzicht (én noodzaak) ideeën 
soms volop doen opleven. Meer zelfs, dit 
geactualiseerd plan krijgt straks uitwerking 
op de tekentafel en zou snel moeten voor-
uitgaan. De omgeving van de Motorstraat-
Hogeweg-Singel maakt trouwens al een 
aantal maanden het voorwerp uit van ver-
beterende weginrichtingswerken, inzonder 
voor de zwakke weggebruikers. De in- en 
uitritzone R4 werd er verbreed, er werden 
aparte fietspaden aangelegd, de spoor-
wegkruisingen werden een stuk afgeblokt 
en er kwam - voor alle weggebruikers - wat 
meer orde in het zogenoemde spaghet-
tikruispunt’. De betrokken actoren zoals 
het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, 
de Provincie, de Stad Gent (en North Sea 
Port) en spoorwegbeheerder Infrabel von-
den er al langer mekaar in hun gezamen-
lijk streven. Recent extra ondersteund door 

onderzoek dat aangeeft dat één op de vier 
havenarbeiders met de fiets op weg is naar 
het werk.    
De nieuwe fietsbrug in wording komt ter 
hoogte van de Hogeweg-Motorstraat en 
de Singel en reikt nieuwe toegangsmo-
gelijkheden naar de haven. Het is de be-
doeling dat de fietsers ter hoogte van de 
Hogeweg boven het spoor en de rijbaan 
rijden. En aansluiten op de bestaande fiets-
snelweg, richting haven. Vanuit de andere 
richting via de Vliegtuiglaan (WEBA Gent, 
Decathlon) naar de Muide en de Wiedauw-
kaai. Het tekenwerk ligt op de plank. Een 
concrete uitvoeringsdatum is er nog niet. 
Reken maar alvast op een paar jaar. Alles 
afhankelijk van de beschikbare centen en 
de (politieke) prioriteiten. 

Eric VAN LAECKE 

Fietsbrug aan Hogeweg-Singel
Het nieuw traject voor de (voorlopig) Zuidelijke Havenring voorziet ook in 
de aanleg van een nieuwe fietsbrug in de omgeving van het knooppunt 
Hogeweg-Singel. Die zou de fietssnelwegen F40 en F400 over het spoor 
en de weg tillen. De ontwerpoefening naar een aanbestedingsdossier, 
start weldra…
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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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Nog voor corona uitbrak zochten uitbaters 
Joke en Christophe van De Lage Vuurse al 
een aparte en aanvullende mogelijkheid 
om tegemoet te komen aan de toenemen-
de vraag naar feestjes en buffetten op lo-
catie. Bedoeld voor kleinere initiatieven op 
privé-adressen, maar nog meer voor uitge-
breidere (bedrijfs)evenementen. Om aller-
lei praktische en logistieke redenen kon dat 
het best gebeuren onder een eigen naam, 
dito zelfstandige omkadering en een apart 
adres. Er werd een tweede locatie gevon-
den op het terrein van het vroegere takel-
bedrijf Leybaert in de Groenstraat. Dat was 

Puur Catering serveert vanuit nieuwe keuken
Restaurant De Lage Vuurse aan de Motorstraat beschikt al een tijdje - 
als extra locatie - over een nieuwe keuken met alles erop en eraan in de 
economische clusterzone aan de Groenstraat. Het (tweede) bedrijfje is 
voorbestemd voor alle cateringactiviteiten en zet zichzelf in de markt 
onder de noemer Puur Catering.

intussen omgevormd tot een economische 
clusterzone met een aantal units voor aller-
hande kleine bedrijfjes. Verschillende kmo’s 
uit Oostakker vonden er intussen een nieu-
we of bijkomende stek. Dus ook De Lage 
Vuurse, of beter gezegd Puur Catering. Die 
kocht zo’n unit in casco aan en bouwde die 
professioneel uit, uitsluitend in functie van 
de groeiende cateringactiviteiten. Het was 
een bijkomende investering in betere tijden, 
die vandaag - door de virusuitbraken - extra 
weegt op het budget en het financiële risico. 
De keuken werd geplaatst door Servito uit 
Heusden. Ook al neemt de take away-formu-

le in de huidige omstandigheden 
alsmaar toe. Niet zelden ook door 
beginners en lotgenoten die pro-
beren op die manier mee een stuk 
te overleven. In het huidige maat-
schappelijk scharniermoment met 
o.m. beperkte bezoekersaantal-
len, hygiënische maatregelen en in-
geperkte openingsuren is het voor 
iedereen moeilijk. Zowel voor afge-
schrikte potentiële klanten als voor 
een uitweg zoekende restaurant-
houders. Door zelf een oudejaars-
menu te bestellen en af te halen 
- overigens heerlijke kwaliteit - kre-
gen we meteen de kans om van na-
bij kennis te maken met het nieuwe 
bedrijfje. 
Het gaat om huisnummer 266, de 
eerste unit aan de linkerkant als je 
de zone binnenrijdt. Nog niet alles 
in de clusteromgeving is er afge-
werkt. Vooral de naamherkenning 
van de onderscheiden units en de 
inrij-signalisatie aan de Groenstraat 
verdienen meer herkenning. En re-
gelmatig de brievenbussen leeg-
maken,  is een remedie om extra 
groene belastingen te weren. Te-
rug naar Puur Catering. Aan de in-
gang situeert zich een kleinschalig 
bureel. Via de naastliggend ophaal-
poort kunnen leveranciers en afha-



Wegwijs Noord  - Februari 2022   49Wegwijs Noord  - Februari 2022   49

lers met hun voertuigen binnenrijden. Meer 
indrukwekkend in de infrastructuur is de in-
stallatie van een gloednieuwe keuken met 
alles erop en eraan en van een omvangrij-
ke koel- en diepvriescel. Met een stuk bo-
venverdieping extra om alle horeca-alaam 
- van glazen en borden tot stoelen en tafels - 
keurig en overzichtelijk te kunnen stapelen 
en af te halen. Vele klanten vonden nu al 

de nieuwe (afhaal)weg. Kortom, Puur Cate-
ring beantwoordt meer dan ooit aan een ei-
gentijdse behoefte en ontwikkeling. In deze 
economisch wankelbare tijden overdenken 
trouwens vele bedrijfsleiders - ook onze uit-
gever - hun huidig of toekomstig ‘business-
model’. Dat is bij De Lage Vuurse niet anders 
op de weg naar ‘het nieuwe normaal’...

Eric VAN LAECKE

Valentijnmenu
Afhaalmenu bij Puur Catering: 45 euro

ZONDAG 13 FEBRUARI - AFHAAL TUSSEN 10 EN 12 UUR

Groenstraat 266 - 9041 Oostakker

Menu
3 hapjes van de chef

&&&
Gravad lax / mierikswortel / groene asperges / rode ajuin

&&&
Knolselder-pastinaaksoep / peterselieolie / chips

&&&
Eendenborst / mangetout / Port-frambozensaus /

gekarameliseerde wintergroenten
&&&

Valentijnsdessert

Info en bestellen:
info@delagevuurse.be

of 0495 21 10 27 
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Positief gedacht! 
Er is maar één ding mooier dan gelukkig zijn. Dat is

anderen helpen om ook gelukkig te zijn. (Jim Thompson)

info@zinloosgeweld.net
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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 MOISTDEPOT 50 ml

voor de prijs van 30ml: 36,95 euro

‘Held van de doven’ overleden
Achiel Maurits Buyens - alias br. Leothardus 
van de Broeders van Liefde - is overleden. 
De 81-jarige maakte naam en faam als de 
‘held van de doven en gehoorgestoorden’ 
voor wie hij zich - als horende - een leven 
lang inzette. Hij was destijds directeur aan 
het Sint-Gregoriusinstituut in Gentbrugge 
en algemeen secretaris van de Federatie 
van Vlaamse Dovenverenigingen. In 1989 
lag hij in Ledeberg mee aan de basis van 
een gloednieuw ontmoetingscentrum Em-
maüs aan de Van den Heckestraat. Het is 
tot op vandaag nog altijd regionaal het 

kloppend hart. Maurits Buyens schreef 
woordenboeken, gaf les gebarentaal en 
stelde de dovengeschiedenis te boek. Hij 
leidde een dovenkoor en richtte ooit een 
zotskappenvereniging voor dove mede-
mensen op. In het carnavalszwangere 
Ledeberg was dat een grensverleggende 
daad van inclusie, nog voor dat begrip 
ingang vond. De ‘held van de doven’ ver-
dient een plaatsje in het collectief geheu-
gen en zelfs een straatnaambord op het 
openbaar domein…  

Eric VAN LAECKE
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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

	

	

Programma	
2022	

	

Donderdag	14	April	2022		
Bus	uitstap	+	Lunch	

• Museum	Roger	Raveel	te	Zulte		
• Piano’s	Maene	te	Ruiselede	

Donderdag	16	juni	2022:		
Bus	uitstap	+	Lunch		

• Kortrijk:	Begijhofsite	
• Bellegem:	Brouwerij		OMER		

Donderdag	5	Mei	2022	
Uitstap	Gent	+	Lunch	
FLORALIËN	

01-05	Juni	2022	
Kleine	reis:	GELDERLAND	en	zijn	Hanzesteden	

	Donderdag	19	Mei	–	Vrijdag	20	Mei	2022	
Tweedaagse	reis	Liège		
	

Donderdag	7	juli	2022		
Uitstap	Gent	+	Lunch	

• STAM:	“Het	Verhaal	van	Gent”	
Vrijdag	03	juni	2022		15.00u	
Kursaal	Oostende	
”The	Magic	of	Motown”	

25	Augustus	2022		
Festivaria	“Singing	in	the	rain”:		
Donkmeer,	Berlare	

Inlichtingen:	www.neosvzw.be/gentoostrand	
Voordrachten	Hotel	de	Lourdes	OOSTAKKER	(HDL)	
à	€12	pp.	(voordracht,	koffie+gebak)	
LIDGELD	€33/p.p./jaar	

05-12	September	2022	
Grote	Reis:	GEORGIË	
	
Alle	activiteiten	ONDER	VOORBEHOUD	
	van	wijzigingen	

	

Programma 2022
Donderdag 14 April 2022 
Bus uitstap + Lunch
- Museum Roger Raveel te Zulte 
-  Piano’s Maene te Ruiselede

Donderdag 5 Mei 2022
Uitstap Gent + Lunch FLORALIËN

Donderdag 19 Mei – Vrijdag 20 Mei 2022
Tweedaagse reis Liège 
 
Vrijdag 03 juni 2022 - 15.00u
Kursaal Oostende
”The Magic of Motown” 

Inlichtingen: www.neosvzw.be/gentoostrand
Voordrachten Hotel de Lourdes OOSTAKKER 
(HDL) à 12 euro pp. (voordracht, koffie + 
gebak)

Donderdag 16 juni 2022: 
Bus uitstap + Lunch 
- Kortrijk: Begijhofsite
- Bellegem: Brouwerij  OMER 

01-05 Juni 2022
Kleine reis: GELDERLAND en zijn Hanzeste-
den

Donderdag 7 juli 2022 
Uitstap Gent + Lunch
- STAM: “Het Verhaal van Gent”

25 Augustus 2022 
Festivaria “Singing in the rain”: 
Donkmeer, Berlare

05-12 September 2022
Grote Reis: GEORGIË

Alle activiteiten ONDER VOORBEHOUD
van wijzigingen

LIDGELD 33 euro/p.p./jaar
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Neem een kijkje op
onze webshop:

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

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

website of bel ons op 0470/388.300

Dendermondesteenweg 521
Destelbergen
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Neem gerust even de tijd om onze website te bezoeken op www.createnhove.be
of stuur een mailtje naar createnhove@gmail.com – wij helpen je graag verder.

Met vriendelijke groeten,
Crea Ten Hove vzw
Groot-Begijnhof 47 - 9040  Sint-Amandsberg

Na een korte winterrust 
hebben wij onze activiteiten 
hervat. 
Je kan bij ons terecht voor 
acryl- en olieverfschilderen, 
aquarel, aquarel jeugd, 
kalligrafie, pastel, 
porseleinschilderen en er is 
bovendien een vrij atelier 
voor degenen die zich niet 
bij een ander atelier willen 
aansluiten.
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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

Koen Knippenberg, plant manager van 
Volvo Trucks aan de Smalleheerweg en 
inwoner uit de Schaapscheerderstraat 
(omgeving Bredestraat) verlaat in het 
voorjaar de Gentse fabriek. De zoon 
van wijlen Piet Knippenberg wordt 
aangesteld als vice-president en al-
gemeen directeur van de New River 
Plant. Zeg maar de Amerikaanse Volvo 
vrachtwagenfabriek in Zuidwest Virgi-
nia. Die (werk)omgeving is hem alvast 
niet onbekend. Hij stond er al van 2015 
tot 2017 aan het hoofd van de produc-
tie en de onderhoudsafdeling.
Tot hij vijf jaar geleden willens nillens 
werd teruggeroepen naar Gent om er 
de explosieve bedrijfsrelaties tussen 
de lokale medewerkers en het (Fran-

Koen Knippenberg 
verlaat Gentse 
Volvo-fabriek

se) leiderschap - Volvo werkt samen met 
Renault Trucks - te ontmijnen. Overigens 
met de volle steun van het Zweedse ma-
nagement dat de (geprezen) Scandinavi-
sche gedragscultuur in al haar vestigingen 
wil laten doordringen…

Eric VAN LAECKE
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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

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

ErgoPlus® De uitneembare nekrol van hoogwaardige Talalay-
latex ondersteunt je nekwervels maximaal in elke slaaphouding. 
De bovenste compartimenten met latex of synthetische vulling 
zijn gezoneerd. De zijkanten zijn iets meer gevuld  om je hoofd 
correct te ondersteunen als je op je zij ligt.  De middenvulling is 
zachter, wat ruglig aangenamer maakt.

ErgoSupport® Dankzij de hoogwaardige latexvulling biedt 
ErgoSupport® je uitzonderlijk ligcomfort. De kenmerkende 
vorm sluit mooi aan op je schouders en stimuleert een  correcte 
houding van je nekwervels. 

Ergosleep® Het hoofdkussen dat perfect aansluit bij jouw 
SLAAP-DNA®. Bestaat uit 3 lagen 100% Talalay-natuurlatex, te 
combineren volgens je slaapbehoeften. Getest en goedgekeurd 
door de Rode Duivels.

Ergonomisch slapen doe je in een bed 

dat je perfect ondersteunt en afgestemd 

is op jouw lichaam. Het is jouw idea-

le combinatie van bedbodem, matras en 

hoofdkussen. Zo ervaar je optimaal slaap-

comfort. En word je wakker zonder rug- 

of nekpijn. Klaar voor een nieuwe dag.

Ergonomisch slapen

Streven naar een 
gezonde nachtrust

Sleeplife® steunt langdurig zieke kinderen. 
Voor een beter schoolleven. 

Voorkom nekpijn met een neksteunkussen
Word je wakker met nekpijn? Dan is de kans groot 

dat je hoofdkussen niet bij je lichaam past. Het juiste 

ergonomische  kussen ondersteunt je hoofd, nek en 

hoge rugwervels. Je hals ontspant maximaal en je ont-

waakt met een uitgeslapen gevoel. Zonder nekpijn. 

Er is altijd een Sleeplife®-winkel in jouw buurt. Kom gerust langs voor slaapadvies op maat van jouw leven. 

ErgoPlus®

De uitneembare nekrol van hoogwaardige Talalay-latex 

ondersteunt je nekwervels maximaal in elke slaaphouding. 

De bovenste compartimenten met latex of synthetische 

vulling zijn gezoneerd. De zijkanten zijn iets meer gevuld 

om je hoofd correct te ondersteunen als je op je zij ligt. 

De middenvulling is zachter, wat ruglig aangenamer maakt.

ErgoSupport®

Dankzij de hoogwaardige Talalay-latexvulling biedt 

ErgoSupport® je uitzonderlijk ligcomfort. De kenmerkende 

vorm sluit mooi aan op je schouders en stimuleert een 

correcte houding van je nekwervels. 

Ergosleep® Het hoofdkussen dat perfect aansluit bij jouw 

SLAAP-DNA®. Naast zijn unieke ergonomische vorm kan je 

gemakkelijk een Talalay-steunlaag en/of -nekrol inbrengen 

voor extra ondersteuning.

www.sleeplife.be

te lage slaaphouding te hoge slaaphouding correcte slaaphouding

Openingsuren: 

di-vr: 09u30-18u30 · za: 09u30 - 18u00

zondag en maandag gesloten

Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsesteenweg 1124

Voorkom nekpijn met 
een neksteunkussen

Word je wakker met nekpijn? Dan is 
de kans groot dat je hoofdkussen 
niet bij je lichaam past. Het juiste  
ergonomische  kussen ondersteunt 
je hoofd, nek en hoge rugwervels. Je 
hals ontspant maximaal en je ontwaakt 
met een uitgeslapen gevoel, zonder 
nekpijn.
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