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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 maart en 3 april. Teksten moeten binnen zijn 13 maart. 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.

MAART 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

Verkocht in
Sint-Amandsberg
• Te renoveren woning
 in rustige omgeving
• Zuidgerichte tuin
• EPC: 298 kWh/m2

WENST U OOK UW
EIGENDOM TE VERKOPEN OF TE 
VERHUREN? AARZEL NIET ONS 
TE CONTACTEREN:
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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.

Heb je nieuws
(speciale verjaardag,

jubileum, viergeslacht,
feestactiviteit...) in uw
vereniging of familie,

stuur het gerust naar de redactie
van Wegwijs:  info@dewegwijs.be

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 
goederen, die in verband gebracht kan worden met de in Wegwijs gepubliceerde 
informatie en/of advertenties.

Lees in deze editie o.a.:
4 Zoekertjes

8 Kerk en pastorij Heilig Hart in de steigers

12 Ook Oostakker-Lourdes alom zone 30

14 Koning auto is aureool kwijt

16 Kring Westveld nu officieel geopend

18 Okra Oude Bareel herstart activiteiten

20 ‘Warm Westveld’ project uitgelegd

24 Werken aan Dampoort duren langer

28 Actie Wereldwinkel en De Kromme Boom

30 Ontstaan van de Bernadettewijk

32 Jessica Cnuddde naar finale van

 ‘Queen of the Models’

34 Zavelput ‘geknipt’ uit veiligheid

40 Kerk Westveld wordt nu veilinghuis

42 Structurele hervorming in het voetbal

46 Dubbel zoveel fietsstallingen aan station

48 Fakkeltocht lokt 120 deelnemers

50 Activiteiten Open Huis Azalea

52 STAR-handelaars in de kijker

 Veel leesplezier !
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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  

Proef de lekkerste PAASEIEREN en maak kans
op het winnen van een LUXE-ONTBIJT*

(*Per aankoop van 5 euro ontvangt u een lotje)

info: www.dekorf.be

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 
 
 

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  

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.

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

TE KOOP
Betonmolen voor doe-het-zelver. 
Prijs 30 euro. Info: 0476-850925

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

TE KOOP
Motorhelm: Splinternieuw, nooit gebruikt: waarde 
185 euro. Nu slechts 68 euro. Opklapbaar kinstuk 
+ venster apart. Kleur: grijs. Erg stevig model "L"+ 
dikke voering voor extra veiligheid + warmte:
Info: na 19 uur: 0498-76.32.05. Regio St-Amandsberg. 
Prijs bespreekbaar!

TE KOOP
Tweezit + Canon printer + Sampo 
TV en Computerscherm + Dell 
scherm + Beeldje + Gordijnen. Alles 
samen 200 euro. Tel. 0474-61 88 02

TE HUUR
Zonnige studio te Middelkerke, lateraal zeezicht, 2/4 
pers (geen rokers, geen dieren). Beschikbaarheid, 
Prijs, foto’s, info: 0496-720713 

TE KOOP
Kookboeken (20, allerlei) 
in zeer goede staat  (niet 
gebruikt). Het volledige pakket 
voor 15 euro.
Info: 0477-253634 !

TE KOOP
Medische "SONDE"zakjes (voor 
urine). Nooit gebruikt wegens 
genezing + té véél aangekocht, 
2 dozen, elk 20 stuks voor dag & nacht van één en 
twéé liter! In perfecte staat, nu slechts 2x20 euro. 
Prijs nog bespreekbaar. Tel. alléén in namiddag : 
0498-76.32.05. Regio Sint-Amandsberg. (Discretie 
gewaarborgd)

TE KOOP
Tuinset, 1 tafel 80x80, 6 stapelbare stoelen.
Prijs 70 euro. Info: 0473-33 69 37

TE KOOP
22 meter zuiver lijnwaad (82,5 cm breed), zwarte 
Astrakanmandel, m44,
info 09-228 30 14

TE KOOP
Salontafel met bijpassend tapijt.
Prijs 200 euro.
Tel. 0495-22.12.83
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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 MAART  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 Aphrodite

We vroegen aan onze lezers:

Welke oldtimer wagen vind je het mooist ?

A. NSU
B. DAF
C. LADA   

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. oranje-blauw 25%
B. groen-bruin 37%
C. paars-geel 38%

Er waren 199 deelnemers
Winnaar werd Eric De Ganck, 
Wellingstraat, Heusden (25,38,37). 
Hij gokte best. Zijn echtgenote 
ging de waardebon van 100 euro 
afhalen bij Lingerie ’t Vijgeblad in 
Destelbergen. Proficiat

Wonnen 
ook waardebonnen: 

Simonne Huylebroeck, 
Christiane Van Laere,
Elie Piers,
Carine De Smet,
Cecil Veilliard,
Guy De Wilde,
Patrick Vermeiren,
Vincent Decuypere.

Proficiat !
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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…..

Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Miele actie inbouw:
-5 % bij aankoop van 4 inbouwtoestellen 

Actie tot eind april 2022 
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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

De werken zijn al enkele weken volop be-
zig naar het ontwerp van het architecten-
team De Smet-Vermeulen. De kerk krijgt 
een nieuwe toekomst als ontmoetings-
plek, en de pastorij zal een plek blijven 
voor kleinschalige buurtactiviteiten. De 
werken zullen wellicht maanden in beslag 
nemen. De kerk zelf zal nu vervellen tegen 
het einde van dit jaar tot een grote poly-
valente ruimte, een buurtrestaurant en 
dito keuken en een Chiro-lokaal. De voor-
malige sacristieën en het koor worden 
ruimtes voor kleinschalige activiteiten. Op 
de verdieping komt ruimte voor grotere 
activiteiten. Hoe alles in elkaar zal passen 
bij gebruik is nog wat onduidelijk. Op dit 
ogenblik heeft de kerk binnenin nu nog 
veel weg van een grote zandbak, want 
ook de tegelvloeren zijn volledig uitge-
broken. De zijgevels worden 
nu ondersteund met metalen 
draagbalken. Aan de buiten-
gevel werden al openingen 
gemaakt want er komt in de 
plaats een glazen wand in vijf 
delen en een buitenpasserelle.
De Heilig Hartkerk is een ne-
gentiende-eeuwse gebouw 
dat inmiddels als kerk bui-
ten gebruik is gesteld in 2016. 
Ontwijd zeg maar. De stad 
Gent kocht alles in 2019. Dat 
er een buurtrestaurant komt 
was al eerder meteen het 
plan, want Gent heeft wel al 

Kerk en pastorij H. Hart staan volop in de steigers
Na maanden wachten op de definitieve start is het nu eindelijk zover. 
Stadsontwikkelingsbedrijf Sogent en de stad Gent hebben het licht al 
even op groen gezet voor de realisatie van een buurtrestaurant en de 
volledige reconversie van de buiten gebruik gestelde H.Hartkerk en de 
renovatie van de nabijgelegen pastorij.

enkele eetgelegenheden waar mensen 
aan een laag tarief gezonde voeding kun-
nen eten, maar voor Sint-Amandsberg en 
de wijk Dampoort zal dat nu een primeur 
zijn. Aan het volledige project ging een se-
rieuze voorbereiding vooraf, inbegrepen 
inspraak met de buurtbewoners. 
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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
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 13:00
Openingsuren:

>> Ruime private parking <<

Kwaliteit - Service

Groot assortiment

Klantvriendelijke aanpak

Geen gedoe met leeggoedautomaat

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

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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Voor het uitbreken van vijf 
gaten in de zijgevels had ook 
grondig overleg plaats met 
de dienst Erfgoed. De aan-
nemer moet daar vijf raam-
partijen in steken en dat is 
niet zonder risico. Inmiddels 
zijn er al twee openingen ge-
maakt die telkens werden ge-
stut. Onderaan werden grote 
brokken granietsteen wegge-
haald. Het is de bedoeling dat 
er achter die openingen gla-
zen wanden komen met een 
doorkijk, waarbij een visue-
le verbinding wordt gemaakt 
tussen het kerkplein, de bin-
nenruimte van de kerk en de 
pastorietuin. We weten dat 
bij de plannen door het archi-
tectenbureau werd geopteerd 
voor het behouden van res-
pect voor de architectuur, en 
de geschiedenis van de kerk. 
Een deel van de tegelvloe-
ren en de oude sacristiekasten 
zouden uiteindelijk gerecupe-
reerd worden, ook al moesten 
die nu voor de werken alle-
maal uitgebroken.
Bij de plannen is ook gekozen 
voor duurzame oplossingen. 
De verwarming bijvoorbeeld 
zou grotendeels bestaan uit 
(elektrische) warmtepom-
pen. Het hele kostenplaatje 
zou zo’n 3,5 miljoen bedragen, waarvan 
800.000 euro Europese steun komend uit 
het Europees Fonds voor Regionale Ont-
wikkeling (EFRO). De wijk Dampoort zal 
er op termijn dus een mooie ontmoetings-
plek bijkrijgen. Het is nog niet duidelijk 
hoeveel parkeerplaatsen op termijn op het 
Heilig Hartplein zullen kunnen overblijven. 
Want het is niet omdat er een buurtrestau-
rant komt dat er geen publiek zal komen 
met de auto. In de omgeving is het zeker 
al druk met volgeparkeerde straten. Nu al 
zijn door de werken heel wat van de par-
keerplaatsen ingenomen voor de bouw-
werf, toch een normale inname bij zo’n 
groot werk. Overigens is de kerk ook al 
sinds 2016 buiten gebruik, in de buurt lig-
gen wel nog twee scholen en tal van mid-
denstandszaken die gretig gebruik maken 
van de (betalende) parkings. 

Op dit ogenblik is men ook bezig met de 
renovatie van de oude pastorij. Een groep 
buurtbewoners, vzw Pastory, zette de ou-
de pastorij enkele jaren geleden al op de 
kaart. Na restauratie moet de pastorij ook 
een plek blijven voor kleinschalige activi-
teiten, zoals co-werken, vergaderen of fo-
to’s ontwikkelen. Het gebouw wordt bij 
de renovatie ook brandveilig gemaakt en 
de toegang zal verhuizen naar de plaats 
naast de tuin. Ook het buurtnestje, een 
laagdrempelige ontmoetingsplek, verhuist 
naar de pastorij. Het hele reconversiepro-
ject kadert in het stadsvernieuwingspro-
ject ‘En Route’. Het project moet tegen 
het einde van 2022 afgewerkt zijn.

Manu Debruyne
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Het alom in de stad invoeren van zones 30 is 
niet nieuw. In de kernstad is dat trouwens al 
sinds 2015 het geval. Sinds enkele jaren zet 
schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw dat 
groene gedachtengoed gestaag voort. Niet 
in het minst wanneer ingrijpende wegen- en 
infrastructuurwerken zich aandienen. En in 
functie van plaatselijke circulatieplannen (on)
doordachte ingrepen op tafel komen. Liefst 
overdekt met een vooraf bereid sausje van 
burgerinspraak. Dat nadien veelal wordt ‘uit-

gebraakt’ door (een deel van) de buurtbewo-
ners en nog meer door het woon-, winkel-en 
werkverkeer. De buren van Sint-Amandsberg, 
de Dampoortwijk en oud-Gentbrugge - en 
bij uitbreiding richting Destelbergen - kun-
nen daar intussen ook al langer en duchti-
ger over meespreken. Later dit jaar komen 
nog acht andere wijken aan bod. Het gaat in 
onze ruimere omgeving o.m. om Sint-Kruis-
Winkel, Mendonk en Desteldonk, maar ook 
over de kernen van Wondelgem, Mariakerke-

Ook Oostakker-Lourdes wordt
alom zone 30
Op de wijk Oostakker-Lourdes - of nog beter het gebied tussen de R4, de 
Antwerpsesteenweg en de as Grondwetlaan-Hogeweg - geldt vanaf deze maand 
één grote zone 30. Ook in andere Gentse wijken zet die groene golf zich door. 
Al is er daartoe geen algemeen draagvlak en blijft er bovendien de hoge nood 
aan aangepaste verkeersinfrastructuur, dito verkeersgedrag én doelmatige 
handhaving tegenover de ‘echte’ verkeerszondaars… 
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bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

Kolegem en Baarle... Richting verkiezingsjaar 
2024 komen in eenzelfde beweging o.m. ook 
Drongen, Luchteren en Oostakker centrum 
aan bod.     
Schepen Watteeuw wil in essentie “de overle-
vingskans bij een aanrijding drastisch verho-
gen”. Hij weet zich daarin gesteund door een 
onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeers-
kunde dat bevestigt dat ‘bij een aanrijding 
met 50 km/u een voetganger zes keer meer 
risico loopt om te overlijden dan bij 30 km/u. 
Het is een nobele gedachte die niemand onbe-
roerd laat, zeker als dat jezelf of jouw familie 
overkomt. Enige nuancering is daarbij noch-
tans welkom. Disproportionele maatregelen 
roepen altijd weer weerstand en averechts 
gedrag op. Met soms veel grotere gevolgen 
dan voorheen. In polariserende tijden is dat 
(alweer) dankbaar voer voor de sociale media. 
Met onderzoeken en studies - die vandaag 
welig tieren -  kan men trouwens vele kanten 
uit. In functie vaak - we zijn al lang niet meer 
naïef - van welke stelling die willen aankleven 
of over hoe men het grote gelijk aan zijn kant 
wil halen. Voor het algemeen en blindelings 
invoeren van een zone 30 bestaat er nog altijd 
geen algemeen draagvlak. Voor meer veilig-
heid voor de zwakke weggebruikers - én voor 
trouwens  alle verkeersgebruikers - des te 
meer. Aangepaste (en betere) verkeersinfra-
structuur, dito verkeersgedrag én doelgerich-
te handhaving tegen wie zich niet wil houden 
aan de regels, zijn evenveel remedies om de 

‘overlevingskans’ te verhogen. Niet alleen fy-
sisch maar ook mentaal en maatschappelijk. 
Niemand is immers baas in het verkeer. Ook 
zogenoemde zwakke weggebruikers niet… 

Eric VAN LAECKE

Grondwetlaan voelt 
zich vergeten…
Bij het ter perse gaan, raakte bekend dat 
een aantal buurtbewoners uit de Grond-
wetlaan een pamflettenactie voeren om 
hun engte mee op te nemen in de zone 
30-regeling die vanaf deze  maand in de 
ruimere omgeving geldt. Ze refereren aan 
de reputatie van het kruispunt Visitatie-
straat-Sint-Bernadettestraat dat straks - 
maar vooral op termijn - wordt aangepakt. 
De as Grondwetlaan-Hogeweg - en een 
stukje van de Antwerpsesteenweg - ma-
ken volgens de huidige plannen een uit-
zondering op de zone 30-regel. Daar geldt 
vooralsnog 50 km/uur.  De inwoners uit de 
Grondwetlaan voelen zich alvast vergeten. 
En zijn ongeduldig. Ook al komt er dra 
(?) een aanpassing van de verkeerslichten 
(zie vorige WegWijs)  en wordt op termijn 
de omgeving een stuk heraangelegd. In 
afwachting willen ze dat hun laan mee 
opgenomen wordt in de huidige zone 
30-regeling. Wordt vervolgd...

Eric VAN LAECKE
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het verkeer meer dan ooit bontgekleurd. 
En heeft het uiteenlopende oorzaken en 
uiteenlopende doelstellingen. Het woon-, 
winkel- en werkverkeer reveleert nog altijd 
specifieke noden en moet dus selectief en 
doelmatig aangepakt. En voor alles mogelijk 
blijven. Als was het maar om vereenzaming 
tegen te gaan. Anderzijds mag dit geen 
aanleiding geven tot betutteling, laat staan 
stigmatisering. Maar ook niet tot - ooglui-
kend toegestane excessen - van koerierbe-
drijven, aannemers en allerlei ‘diensten’ die 
het openbaar domein stilaan tot hun eigen-
dom rekenen. Daar zijn in Gent al voldoende 
voorbeelden van. Er zijn nog altijd grenzen 
aan alles. Al houdt het beleid én de hand-
having daar alsmaar minder rekening mee. 
Als corona ons al één ding heeft geleerd - 
of heeft opgefrist - is dat disproportionele 
maatregelen nooit een maatschappelijk 
draagvlak verwerven. Hoe goed dit allicht 
bedoeld zijn of doordacht lijken. Ze leiden 

Niet dat we per se tegen de maatregel zijn. 
Integendeel, in bepaalde omstandigheden 
is die oplossing zelfs verantwoord. En best 
een afremmend middel om verkeersveiliger 
met elkaar om te gaan. Met als schoolvoor-
beeld (!) de omgeving van de vele onderwijs-
locaties. Of plaatsen waar verkeersstromen 
samenkomen en/of mekaar bedreigen. Elke 
medaille heeft evenwel zijn keerzijde. Hele 
wijken in één pennentrek degraderen tot 
spreekwoordelijk stapvoetverkeer is ‘van het 
goede teveel’. En werkt zelfs averechts. Met 
soms nog grotere gevolgen en dito ‘burger-
lijke ongehoorzaamheid’ dan voorheen het 
geval. Zeker als de verkeersinfrastructuur 
daartoe niet uitnodigt en is uitgerust. Dat 
laatste zal zelfs nog decennia duren, laat 
de groene schepen van mobiliteit verstaan. 
Tegen dan zijn de verkeersverzuchtingen 
van ook de huidige jonge generatie alweer 
veranderd. Golfbewegingen zijn van alle tij-
den. Net zoals de maatschappij zelf, is ook 

‘Koning Auto’ is
al langer zijn aureool kwijt…
De invoering van één grote groene zone 30 tussen de John Fitzgerald Kennedylaan, De 
Dwight Eisenhowerlaan, de Antwerpsesteenweg en de as Grondwetlaan-Hogeweg is 
alweer een eenzijdige aanslag op onze dagelijkse mobiliteit. En op ons maatschappelijk 
en mentaal welbevinden. Met veel voer voor debat en (polariserende) overtuigingen…
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Zowel in het regionale als nationale 
TV-nieuws zagen we de beelden 
van een zogenaamde ‘ludieke(?)’ 
actie in Gent. Sommigen vinden dat 
SUV-wagens ‘moordmachines’ zijn. 
En/of ‘zware vervuilers’. Ze vinden 
die wagens ‘te breed’, ze rijden te 
dicht bij de fietsers. Ze vertellen er 
niet bij dat de voorbije zes jaar bijna 
alle straten in Gent VERSMALD 
zijn, waardoor fietsers én auto’s 
inderdaad nog moeilijk samen op 
de baan kunnen zonder gevaarlijke 
toestanden te creëren. Meer dan 
honderd SUV-wagens werden 
beklad met ‘nep-bloed’ en stickers. 
Ons inziens heeft niemand het 

recht om andermans eigendom te besmeuren. Stel u voor dat voetgangers die boos zijn op fietsers 
(omdat veel fietsers niet stoppen aan zebrapaden) beginnen met banden platzetten (ludiek) of 
bakfietsen (die dikwijls halve voetpaden innemen) beginnen bekladden met modder. Ik vond het 
wel ‘raar’ dat geen enkele politieker, noch de burgemeester, op televisie gereageerd heeft op dit 
voorval, alsof ze dat in Gent de normaalste zaak van de wereld vinden... - J.C.

Dit doe 
je niet...

Foto: facebook

veelal tot tegenstrijdig gedrag en tot het 
afzwakken of negeren van de algemeen 
verwachte leef- en gedragspatronen. Zelfs 
die worden vandaag stelselmatig in vraag 
gesteld. Vaak gedreven door egocentrisch 
gedrag en/of door ongenuanceerde ‘vrijheid 
blijheid’-gedachten. Die net de onvrijheid 
voor eenieder in de hand werken, leert de 
ervaring. Het kan verkeren…  
Dat schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw 
(Groen) geen boontje heeft voor ons al-
ler geliefde ‘viervoeter’, is een open deur 
instampen. Het geeft hem nog altijd geen 
vrijgeleide om alle ‘gezond verstand’ van 
zich af te zetten en zijn goesting te (blijven) 
doen. Disproportioneel weet u wel. Nu de 
stadssamenwerking politiek vroegtijdig op 
apegapen ligt, krijgen we allicht nog veel 
meer van hetzelfde. Met de rode, blauwe en 
oranje coalitiepartners als jarenlange mond-
dode getuigen. Die nu plots weer ageren 

- met veel rood vuur - en het licht van de 
komende verkiezingen in 2024 ontwaren. 
De modale burger ondergaat intussen als-
maar apathischer het (Gentse) politieke spel. 
Tot ook voor hem het uur van de waarheid 
wenkt en de oplopende rekeningen worden 
(weg)gestemd. Het kwaad is intussen ge-
schied. Halfweg de legislatuur kunnen we 
alleen maar vaststellen dat gedane beloftes 
bij de gemeenteraadsverkiezingen nooit zul-
len worden ingevuld. De liberalen gingen de 
‘knips’ afschaffen, de groenen parkeerterrei-
nen en -torens bouwen. Niets van dat alles. 
‘Koning Auto’ wordt verder geslachtofferd - 
ook in het oldtimerdossier - en is trouwens al 
langer zijn aureool kwijt. Gelukkig voor het 
beleid nog altijd niet zijn status van financi-
ele melkkoe. Alles is altijd weer te herleiden 
tot geld en machtshonger. Er zijn nog zeker-
heden…

Eric VAN LAECKE

Boerenmarkt “De Toekomst”
Elke zaterdag van 9u tot 12u

Pleintje: Halvemaanstraat/Spijkstraat

Rechtstreekse verkoop van producent naar consument

aan eerlijke prijzen !
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info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Op zaterdag 5 februari werd Kring West-
veld officieel opengesteld. Onder goedkeu-
rend oog van de vzw Parochiale werken Heilig 
Kruis. Met mondjesmaat kwamen de mensen 
afgezakt en rond 18u30 kon Olav de Clippel de 
mensen toespreken. Hij benadrukte nog eens 
het spijtige en veel te plotse afscheid van Jes-
sica maar al gauw was hij fier om de nieuwe 
uitbaters Nancy en zoon Stijn Lossie te kunnen 
aankondigen.  Een oplijsting van de vele actie-
ve verenigingen in de Kring kon uiteraard niet 
ontbreken.
Daarna nam ook Stijn Lossie kort het woord. 
Hij beloofde dat hij – samen met moeder Nan-
cy – zijn uiterste best zal doen om de Kring in 
waardigheid uit te baten, en de verenigingen 
goed zal ‘soigneren’. Daarna trakteerde hij alle 
aanwezigen op een glas cava  (en niet een fles 
zoals hij in een ‘verspreking’ aankondigde…).
Ook Jef D’Hont van de nieuwe (wijk)werk-
groep ’t Sportvinkje nam kort het woord en 
kon aankondigen dat er op 28 mei opnieuw 
een wielerwedstrijd zal plaatsvinden op het 
Westveld. Hij sprak ook over de diversiteit in 
de wijk, en de vereniging zal er alles aan doen 

Kring Westveld nu officieel terug geopend
om de samenhorigheid in de wijk West-
veld op punt te houden.
Voor de duidelijkheid geven we hier nog 
eens de openingsuren van ‘De Kring’: 
woensdag 12 tot 20 uur, donderdag, vrij-
dag, zaterdag 12 tot 22 uur, op zondag 
8u30 tot 20 uur. Gesloten op maandag en 
dinsdag. – J.C.
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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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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

Eerstvolgende activiteiten:

Wekelijks wandelen: 
7,5 km of 4,5 km iedere dinsdagnamiddag 
om 14 uur en donderdagvoormiddag om 
9.30 uur. We komen samen aan de hoek 
Lijsterbesdreef/Nachtegaaldreef.
Info: moniek.degheest@hotmail.com
of tel. 09 228 92 82. 

Nordic walking:  Op 13 maart in Beervelde. 
Meer info: jacques.braeckman@hotmail.com. 

Petanquen: 4 en 15 maart in de kring Oude 
Bareel om 14 uur.
Info mark.persijn@telenet.be of 0494 323 771 
of bart.cassiman@skynet.be of 0475 731 466.

Fotoclub: op donderdag 3 maart. Aangezien 
de plaats nog niet gekend is gelieve 
informatie te vragen en in te schrijven bij 
gilbert.praet@skynet.be of 09 251 33 37

Wandelvoetbal: elke maandag.
Info gilbert.dhaenens1@telenet.be
of 09 251 33 37

Praetcafé:  op donderdag 10 maart in de 
Parochiale kring Oude Bareel om 14.30 uur. 
Info: gilbert.praet@skynet.be

Genealogie: op donderdag 10 maart in de 
Parochiale kring Oude Bareel om 14 uur. Info 
en inschrijven andre.de.bock@skynet.be  

Zondagsgevoel: Op zondag 13 maart om 
14.30 uur in de kring van het Westveld. Info 
en inschrijven: moniek.degheest@hotmail.com 
of tel. 09 228 92 82.

Crea: Op donderdag 24 maart om 14.30 
uur in de Parochiale kring Oude Bareel. 
Inschrijven & info bij Annie Mussely:
09 228 84 72 

Bezoek aan het Industriemuseum te Gent – 
tentoonstelling KASSA, op zondag 20 maart 
Info bij linda.feys@outlook.be

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

www.lingerieaphrodite.be 

Opendeurdagen 
 

8 - 12 maart 
*10 % korting op de nieuwe 

collectie 
 

*niet cumuleerbaar 
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De wijk op zich werd in de jaren ‘50/’60 van 
de vorige eeuw gerealiseerd. De helft van 
de woningen in de wijk zijn sociale huisves-
ting van De Volkshaard waarbij er op dit mo-
ment, naar aanleiding van een grootschalige 
renovatiebeweging, een grote transitie aan 
de gang is. Om maar dit te zeggen: honderd 
nieuwe gezinnen zullen hier instromen sinds 
het najaar van 2021 en dit voorjaar. De an-
dere helft van ’t Westveld zijn ééngezinswo-
ningen die merendeel in dezelfde periode 
werden gebouwd.
Voor wie de wijk Westveld dan toch niet goed 
zou kunnen situeren deze hint: de wijk be-
vindt zich tussen ‘de Rozebroeken’ en ‘Oude 
Bareel’, maar ligt ook vlak naast Destelber-
gen. Wat weinig weten is dat de wijk een 
echte transitie doormaakt. De bevolking van 
de beginperiode is er zo goed als niet meer, 
het zijn nu bijna allemaal nieuwe inwoners. 
Dat is een transitie die zich heeft ontwikkeld 
waarbij vooral ook de woningen de voorbije 
jaren onder handen werden genomen via re-
novatie. De meeste woningen zijn nu aan-
gepast aan de hedendaagse normen. Maar 
dat heeft ook voor gevolg dat ook de bewo-
ners nu vaak nieuw zijn. Er wonen nu voor-
al gezinnen met kinderen. Op dit moment is 
er nog weinig sociaal netwerk in de wijk die 
over leeftijden en woonvormen heen de wijk 
met elkaar verbindt en versterkt. Maar daar 
komt stilaan beterschap in. Zo zal de kring 
van ’t Westveld voor een nieuw elan zorgen, 
’t Sportvinkje is één van de verenigingen die 
al een duwtje in de goede richting gaf en de 
nieuwe bewoners eens samenriep. Het is dus 
een begin, het project “Warm Westveld” wil 
nog meer gaan betekenen voor het herople-
ven van het Westveld.
Nu zien we een grote groep nieuwe bewo-
ners naar de wijk komen via sociale huisves-
ting (50% van de wijk). We zien nog steeds 
een grote groep, vaak oudere alleenstaan-
den, in de wijk zowel in de sociale huisvesting 
als daarbuiten. Daarnaast is er ook binnen de 
reguliere woonmarkt een verjonging bezig 

Warm Westveld project dat gesteund wordt door overheid
Recent raakte bekend dat vijf Gentse projecten rond ‘zorgzame buurten’ 
van de Vlaamse regering een subsidie krijgen. Een van die projecten situeert 
zich in deelgemeente Sint-Amandsberg, meer bepaald het Westveld. Het 
project kreeg de toepasselijke naam “Warm Westveld”, omdat de wijk een 
echte transitie ondergaat met vooral veel nieuwe bewoners.

met stadsbewoners op zoek naar een betaal-
baar huis met tuin vlakbij de stad. 
Bij deze laatste groep voelen we veel goes-
ting om samen buurt te maken. Daarnaast 
voelen we bij de oudere bewoners toch wat 
angst voor de nieuwe bewoners van de soci-
ale huisvesting en zien we dat de vele groe-
pen op de wijk vaak nog naast elkaar leven. 
Ook al is de nood reëel, er is tot op vandaag 
geen jeugdwerk, noch echt buurtwerk actief 
in de wijk. Vzw Ocup zal vanaf 2022 inzetten 
op het verbinden van bewoners en ze krijgen 
hiervoor beperkte middelen. 
Steven Gillis verduidelijkt: “Met een Warm 
Westveld willen we de verschillen omarmen 
en inzetten op plekken en initiatieven in de 
wijk waar zowel nieuwe als oude bewoners 
elkaar kunnen ontmoeten. We willen ruimte 
creëren zodat bewoners zelf initiatieven op-

De kring van het Westveld kan opnieuw 
volop publiek ontvangen, Nancy Moerman 
en zoon Stijn Lossie zorgen voor de 
uitbating. En de biljarters zijn er
opnieuw welkom. (D.D.)
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zetten en buurt maken. Op deze manier 
willen we de sociale netwerken verster-
ken, zodat we komen tot een zorgza-
me en bruisende buurt waar jong en 
oud zich thuis voelt en graag wil blijven 
wonen. We gaan werk maken van een 
goed en warm onthaal voor de nieuwe 
bewoners. We willen graag een ontmoe-
tingsplek in de wijk uitbouwen waar er 
allerhande buurtinitiatieven kunnen 
doorgaan zoals een buurtcafé en pop-
upbar of openluchtcinema. Daarnaast 
zetten we in op een mobiel koffiehuis 
om op verschillende plekken in de wijk 
aanwezig te zijn en ontmoeting te creëren. 
De wijkpartners en de sociaal regisseur signa-
leren deze nood al langer”. 
Het is dus een project dat concreet zal instaan 
voor het onthalen van nieuwe bewoners en 
hen zal proberen te verbinden met de buurt. 
Zo zal men de oude Pastorij of Villa kakelbont 
uitbouwen tot een ontmoetingsplek voor de 
buurt. Mogelijks kan daar ook een zitdag 
georganiseerd om het contact et de bewo-
ners van het Westveld te vergroten, of dien-
sten dichter bij de buurt te brengen. Gedacht 
wordt ook aan een mobiel koffiehuis dat een 
traject moet afleggen op wekelijkse basis in 
de wijk. In vakantieperiodes zou men kinder-
opvang kunnen organiseren, buurtinitiatie-
ven ondersteunen en jongeren via Stappen 

een actieve rol geven bij de bovenstaande ini-
tiatieven geruggesteund door een kwartier-
maker.
VZW Stappen zou in deze de trekker worden 
samen met VZW Ocup. ‘Stappen’ heeft een 
residentiële setting op de wijk met dertien 
bewoners (allemaal meisjes tussen 14 en 21 
jaar). Uiteraard zijn dat ook bewoners van het 
Westveld. Binnen het project Warm Westveld 
zijn vzw Ocup, Volkshaard CVBA, LDC Wibier 
partnerorganisaties. Supporters van het pro-
ject zijn voorts de Dienst Beleidsparticipatie 
Stad Gent (sociale regie en wijkregie), Jeugd-
dienst Stad Gent, VZW Anamma, Kinderdag-
verblijf het Nachtegaaltje, KSA Sint-Lievens 
jongens & meisjes, de lokale bibliotheek, be-
wonersgroep Westveld (’t Sportvinkje) en 
VZW Lejo. Ook de kring van het Westveld kan 
daarbij betrokken worden, maar toen Warm 
Westveld als project gestalte kreeg was er 
nog geen zekerheid na het overlijden van de 
vorige uitbaatster. Die is er nu inmiddels wel 
met een nieuwe uitbaatster in de persoon 
van Nancy Moerman en zoon Stijn Lossie. De 
kring is gesloten op maandag en dinsdag, en 
open op woensdag van 12-20u., donderdag, 
vrijdag en zaterdag van 12-22u., en op zon-
dag vanaf 8u30 tot 20u. (speciaal voor de bil-
jarters zegt Olav…).

Manu Debruyne

De Alfons Braeckmanlaan, het kloppend hart van het 
Westveld, met aan de ene kant de sociale woningen 
en aan de andere zijde de individuele woningen. 
Maar let op ook hier is het zone 30! (D.D.)

Wie aan het 
Westveld denkt, 
kan niet voorbij de 
woningen van de 
Volkshaard. Die is 
men nog altijd volop 
aan het renoveren, 
maar de eindfase is 
in zicht. (D.D.)
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www.acasa.be09 321 03 00
PRO JECT ONTWIKKELING

27 appartementen
1 handelsruimte

ondergronds parkeren
TE KOOP

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

REEDS 50% VERKOCHT – AANVANG DER WERKEN: VOORJAAR 2022

Drapstraat 31-33 Nazareth

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

LICHTRIJKE LEEFAPPARTEMENTEN

OPENDEUR 
VRIJDAG 11 & ZATERDAG 12 MAART
TELKENS VAN 14 - 17 U | ONTVANGST TER PLAATSE

Het Stapelplein maakt deel uit 
van het grootste stadsvernieuwings  -
project van Gent, met maximale 
meerwaarde  en optimale huur-
garantie tot gevolg. 

BEZOEK NU ONS INGERICHTE 
DUPLEX PENTHOUSE 
APPARTEMENT

LAATSTE 2 DUPLEX PENTHOUSE APPARTEMENTEN 
MET TERRAS VAN 55 M²

LAATSTE KANTOORRUIMTE (148 M²)
MET MAXIMALE VISIBILITEIT

ZICHT OP HET WATER ÉN OP DE TORENS VAN GENT
MET MAXIMALE PRIVACY

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK
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De derde en meest belangrijke fase 
van de werken aan de Dampoort, 
zal verschillende maanden langer 
aanslepen dan oorspronkelijk 
voorzien. Die derde fase is 
gestart in november 2021 en zal 
nu uitlopen tot vermoedelijk in 
de maand augustus van dit jaar. 
Normaal zouden de werken van de 
derde fase afgewerkt zijn in mei.

De reden van de verlenging zijn de 
complexe rioleringswerken die voor het 
nodige oponthoud zullen zorgen. Dat is 
een enorme tegenvaller, want die riole-
ringen moeten vervangen worden, en 
die kunnen ook pas verwijderd worden 
als er een nieuwe riolering is aangelegd. 
Wat ook nog meespeelt is de interfe-
rentie met nutsleidingen en de perso-
neelsuitval bij de aannemer door tal van 
corona-besmettingen. Het Agentschap 
Wegen en Verkeer (AVW) zal er echter 
alles aan doen om de einddatum (voor-
jaar 2023) van de volledige werken nog 
te halen. Of het ook een impact zal heb-
ben op de al geplande aanleg van de 
Verapazbrug  is nog niet volledig duide-
lijk. Die werken worden ook dra gestart.
Even meegeven dat onder de Dampoort 
vandaag een kluwen ligt van oude ge-
metste rioleringen. Dat was voorzien in 
de plannen. Wat evenwel niet was ge-
weten is dat deze riolering veel minder 
diep lag dan aangegeven op de plan-
nen. De riolering bevindt zich overigens 
ook in een slechte staat. Daarom is het 
agentschap gedwongen om, in tegen-
stelling tot wat in de oorspronkelijke 
planning voorzien was, deze oude struc-
turen volledig op te breken. Omdat de 
oude riolering in dienst moet blijven 

Oorzaak ligt bij riolering 
en uitval corona

Werken Dampoort
moeten noodgedwongen
verlengd worden

tot de nieuwe gebouwd is moet men 
omzichtig te werk gaan en kan de ou-
de riolering pas verwijderd worden na 
de bouw van de nieuwe. Pas vanaf dat 
ogenblik kan er gestart worden met de 
heraanleg van de wegverhardingen en 
dit resulteert alvast in enkele weken ver-
traging.
Behalve de oude riolering bleken er 
ook nog meer nutsleidingen dan ini-
tieel voorzien door de te realiseren 
bouwputten te lopen. Hierdoor moes-
ten een aantal nutsleidingen bijkomend 
worden verplaatst of opnieuw wor-
den aangelegd. Ook dit heeft de wer-
ken een aantal weken doen vertragen. 
Tot slot bleven ook de aannemers, net als 
in tal van bedrijven, niet gespaard van 
corona of omikron. Als gevolg van het 
virus zijn een aantal medewerkers ziek 
geworden waardoor zij in quarantaine 
moeten. Aangezien het vaak gaat om 
gespecialiseerde werkkrachten bleken  
deze ook nog moeilijk te vervangen. 
Hierdoor beschikte men over minder me-
dewerkers op de werf en lopen sommi-
ge acties (zoals duikwerken, persingen, 
boorwerken) eveneens vertraging op. 
Jef Schoenmaekers van AWV: “Dit alles 
zorgt ervoor dat de voorziene timing 

(©AWV)
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7.950 euro
67.750 km
11/2014
Benzine
51 kW (69 PK)

37.500 euro
15 km
SUV
Plug-in Hybride
Elektr./benzine

Fiat 500 1.2 i Lounge / TFT display / airco / pano dak

Mitsubishi Eclips Cross, PHEV plug-in hybride

14.490 euro
45.969 km
01/2018
Benzine
72 kW (102 PK)

Mini One 1.5 Benzine - 102 PK - perf. staat

13.495 euro
3.950 km
09/2021
Benzine
53 kW (72 PK)

Peugeot 108 1.0 VTi Top!  Coll. nav. camera achter

22.490 euro
37.807 km
06/2017
Benzine
103 kW (140 PK)

Fiat 124 Spider 1.4 / multiair/navi/parkeercamera

17.499 euro
10 km
11/2021
Benzine
51 kW (69 PK)

Fiat 500 1.0i  MHEV Red Serie / Special edition

NEW

15.990 euro
10 km
automaat
Benzine
52 kW (71 PK)

Mitsubishi Space Star / Autom / nav / airco

NEW

33.750 euro
                  btw incl.
20 km

Diesel
107 kW (145 PK)

Open Vivaro L3 2.0  145 PK, airco/carplay/android

NEW

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

Fiat 500 1.0i  MHEV lounge/pano dak/parkassist/hybr

NEW

NEW
100% FISCAAL

AFTREKBAAR

43.990 euro
15 km
SUV
Plug-in Hybride
Elektr./benzine

Mitsubishi Outlander 2.4i - 4WD - PHEV Instyle

NEW
100% FISCAAL

AFTREKBAAR

GROOT AANBOD DIRECT BESCHIKBARE
PERSONEN- EN BESTELWAGENS

Volledig aanbod op www.garagemartens.be
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voor het einde van fase 3 opschuift 
van eind mei naar midden au-
gustus. Dat is bijna drie maanden 
langer dan oorspronkelijk voor-
zien. We doen er echter alles aan 
om voor de start van het nieuwe 
schooljaar te kunnen starten met 
een volgende werffase. We hopen 
de verloren tijd in de komende fa-
ses in te halen zodat de einddatum 
van de werken in het voorjaar van 
2023 niet in het gedrang komt”. 
Binnen de werfzone wordt er onder-
tussen hard voortgewerkt. Er worden 
grote persputten van meer dan 20 me-
ter diameter en 10 meter diep gegra-
ven om de nieuwe rioleringsbuizen met 
een diameter van meer dan 2 meter te 
kunnen aanleggen. Hiervoor is gespeci-
aliseerd personeel en materiaal ingezet, 
zoals de duikers om onder water beton 
te kunnen storten.

We stippen ook even aan dat heel wat 
andere plannen gekoppeld zijn aan de ti-
ming voor de werken van de Dampoort, 
denk maar aan het mobiliteitsplan dat 
gekoppeld werd aan de einddatum van 
de werken aan de Dampoort. Ook de 
omleidingen zullen allicht zolang blij-
ven bestaan.

Manu Debruyne
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De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be

https://shop.aaargh.be
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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

Je kan kiezen tussen twee menu’s: hapje, 
hoofdgerecht en dessert en in een versie 
voor vier personen of voor twee personen. 
Je krijgt daarvoor alle recepten en ingre-
diënten zodat je meteen aan de slag kan. 
Als extraatje zorgen we voor een speellijst 
van wereldse deuntjes om tijdens het koken 
naar te luisteren.

Menu 1 omvat alles voor een quinoasoepje, 
penne met tomatensaus en cashewnoten en 
rijstpap met kokosmelk. 

Met menu 2 maak je een dipsaus van palm-
harten, een hoofdgerecht met couscous, 
oesterzwammen van de Kromme Boom en 
dadels en een chocolade-speculoosmousse.

Het wordt beslist al moeilijk om te kiezen 
tussen de twee menu’s!

Haal de wereld in huis met
de wereldwinkel en de Kromme Boom
Wegens het grote succes vorig jaar zal wereldwinkel Oostakker-
Sint-Amandsberg ook dit jaar, samen met De Kromme Boom, 
een maaltijdboxenactie organiseren. En ook een beetje omdat 
een volle zaal krok mesjeu-eters nog niet zo gewenst is wegens 
besmettingsgevaar.

We hebben opnieuw een deugddoende 
samenwerking met de Kromme Boom, een 
organisatie die zich inzet voor jongeren die 
even het spoor kwijt zijn. Op deze manier 
helpen we producenten uit het zuiden en 
jongeren van bij ons, als dat niet mooi is!

In tegenstelling tot vorig jaar zullen de pak-
ketten niet aan huis geleverd worden in 
Gent tenzij je daar 5 euro extra wil voor be-
talen. Afhalen zal gebeuren op zaterdag 19 
maart in het Groenhof, de bloemenwinkel 
van De Kromme Boom op de hoek van de 
Gentstraat en Slotendries.

Bestellen kan via onze webpagina: www.
oxfamwereldwinkels.be/activiteiten/haal-de-
wereld-in-huis-maaltijdbox of in de winkel 
Lourdesstraat 55 en dit ten laatste op 4 maart.
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De winkel is open op zaterdag- en zondagmorgen van 9.30 
tot 12 uur, op dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur en op woens-
dagnamiddag van 14.30 tot 17.30 uur.

Heb je nog vragen, dan kan je mailen naar gent-oost@oww.
be of bellen naar een vrijwilliger op 09 251 10 92. Als je onze 
Facebook pagina volgt, ben je ook steeds op de hoogte van 
alle nieuws uit onze wereldwinkel: surf naar Oxfam Wereld-
winkel Oostakker Sint-Amandsberg.

Je mag dit bericht zeker verspreiden naar familie, vrienden en 
kennissen. Vorig jaar haalden we net 106 bestellingen, hoe-
veel worden het er in 2022?

Alvast dank namens de producenten in het zuiden, de jonge-
ren van de Kromme Boom en de vrijwilligers.

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 enMaandmenu Maart

Hapje van de chef
&

Carpaccio van tonijn,
salsa van gegrilde avocado’s 

of
Bresaola , crème van truffels 

***
Gegratineerde Zeeuwse oesters

(+ 9 euro)
***

  Mixed grill van 3 soorten vis 
of

Traag gegaarde varkenswangen,
saus van Westmalle 

***.
Gegrilde ananas, vanille-ijs 

of  
Panne cotta van framboos , 

aardbeiencoulis 

39 euro

Lunch:
25 euro

woensdag t.e.m. zaterdag
van 12 uur tot 14u30

Vraag naar onze
uitgebreide wijnbijbel.

OFYR-MENU :
minstens één dag op voorhand reserveren.

Minimum 4 personen.

Vraag naar onze brochures.
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Deze Sint-Bernadettetuinwijk werd ge-
bouwd in 1923 in opdracht van de so-
ciale huisvestingsmaatschappij Gentse 
Maatschappij voor Goedkope Woningen 
(sinds 1958 is dat de Gentse Maatschappij 
voor de Huisvesting). 

De meeste van deze 143 huizen werden 
toen gebouwd in oost-westelijke rich-
ting, voornamelijk in functie van de zon. 
De voornaamste kenmerken van zo’n tuin-
wijk zijn het afgesloten karakter met slechts 
twee overbouwde toegangen (waarvan er 
meer dan 50 jaar geleden al eentje werd af-
gebroken), verschillende openbare groen-
zones (één groot plein, drie plantsoenen en 
twee ‘groenselhoven’) en een circulatiepa-
troon (met o.a. wandelpaden die langs de 
achtertuinen passeren).

In deze eerste bouwfase werden er bak-
stenen huizengroepen van twee tot tien 
ééngezinswoningen met één bouwlaag 
gerealiseerd. De gevelarchitectuur leunt 
wat aan bij een cottagestijl: ofwel onder 
een mansardedak met dakkapel en voor-
zien van boogdeur, ofwel met puntgevel 
met daarin een venster en met rechthoeki-
ge deur. Bij beide modellen zijn de vensters 
rechthoekig en oorspronkelijk op het gelijk-
vloers met luiken.

Het grondplan van deze huizen was voor 
elke woning identiek: op het gelijkvloers 
vooraan een familiekamer en achteraan 
een ruime woonkeuken; boven twee klei-
ne slaapkamers en één grote; in de achter-
bouw was er een pomphuis, kolenkot, WC 
en stal.

Een jaar na de verwezenlijking van de eer-
ste woningen, in 1924, werd er door het 
stadsbestuur een school opgericht in tijde-
lijke houten paviljoenen. Pas in 1931-1932 
werd de oostelijke vleugel van het huidige 
schoolgebouw opgericht; dat werd later in 
1935-1936 aangevuld  met de westvleugel 
en in 1938 en 1946 verder vergroot. 

Tijdens de tweede bouwfase, in 1929 - 1930, 

Het ontstaan van de ‘Bernadettewijk’
Het overgrote deel van de Sint-Bernadettestraat, samen met nog een beperkt 
aantal aanpalende straten, is gelegen op grondgebied Gent (heeft altijd 
postcode 9000 gehad) en vormt een soort enclave tussen Oostakker en Sint-
Amandsberg. Vooraleer men in de loop van dit jaar start met de afbraak van 
de wijk, blikken we terug op hoe de wijk werd opgebouwd.

werd een deel van het oorspronkelijke tuin-
wijkconcept tenietgedaan. De 36 nieu-
we woonsten (12 ééngezinswoningen en 
2 blokken van elk 12 appartementen) wer-
den immers o.a. op het centrale plein neer-
gepoot en in tegenstelling tot de voorheen 
gebouwde woningen vooral in noord-zui-
delijke richting. Deze bijgevoegde wonin-
gen zijn tweegezinswoonsten met brede 
puntgevel met een gedeelde cirkelvormige 
opening in de gevel wat  typisch is voor ar-
chitect Oscar Van de Voorde. De toegevoeg-
de appartementsblokken werden gebouwd 
met een plat dak en drie bouwlagen. De 
onderste twee verdiepingen werden in ro-
de baksteen met ruitvormig baksteenmo-
tief gebouwd en met luiken aan de vensters 
op het gelijkvloers;  de bovenste bouwlaag 
werd opgetrokken in bleke baksteen waar-
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Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

door deze gebouwen uiterlijk aansloten bij 
de reeds bestaande woningen.

Er volgde een derde bouwfase begin de ja-
ren dertig, nl. eenzelfde appartements-
blok met 12 woonsten in het noordoosten 
van de wijk en uiteindelijk werd er voor het 
laatst bijgebouwd in 1953 met nog eens de 
toevoeging van zo’n appartementsblok (de-
ze keer in het zuidoosten van de wijk, waar 
zich voorheen de tijdelijke houten school 
bevond). 

Pas vele decennia later, in 1994, werden al 
deze woningen gerenoveerd, via een ro-
tatiesysteem. Bewoners verhuisden tijde-
lijk naar leegstaande woningen in de wijk 
voor de periode die nodig was om hun ei-
gen woonst grondig aan te pakken. Met de-
ze renovatie werd ook het uitzicht van de 
wijk gewijzigd; de gevels van de ééngezins-
woningen werden geschilderd waardoor de 
bakstenen niet langer zichtbaar waren en 
de buitenzijden van de appartementsblok-
ken kregen nieuwe gevelstenen. 

Het schoolgebouw werd pas in 2015 geren-
oveerd (nadat het voordien 15 jaren had 
leeggestaan) én uitgebreid met een nieuw-

BERNADETTEWIJK 
WACHT (OP) DE
SLOOPHAMER…
De Sint-Bernadettewijk wordt zo goed 
als zeker gesloopt. De eigenaar vroeg 
daartoe vorige maand al een vergunning 
aan. Als er geen juridische (achterhoede)
gevechten worden geleverd, zou de inte-
grale afbraak na het zomerse bouwver-
lof al kunnen beginnen…
Door bemiddeling van de eigenaar - soci-
ale huisvestingsmaatschappij WoninGent 
- vond het gros van de inwoners intussen 
al een andere stek. Anderen wachtten de 
situatie niet af en gingen zelf op zoek 
naar een nieuwe toekomst. Voor een 
aantal resterende bewoners is men nog 
altijd op zoek naar een geschikt alterna-
tief.
Het dossier zit intussen in een stroom-
versnelling. Het openbaar protest is 
grotendeels geluwd en de actievoerders 
richten zich nu vooral op het - bij te stu-
ren - woonbeleid  van stad en sociale 
woonmaatschappij in de toekomst. Wo-
ninGent vroeg intussen al de sloopver-
gunning aan. Met de acute nood aan 
sociale woningen in het achterhoofd, 
hoopt de maatschappij zonder veel (ju-
ridische) vertragingen zo snel mogelijk 
daaraan te’ kunnen beginnen. Liefst al 
na het bouwverlof. Op weg naar een 
nieuwe sociale tuinwijk in een meer ei-
gentijds kader…

Eric VAN LAECKE  

bouw zodat het opnieuw dienst kon doen 
als basisschool. Een jaar later werd de oor-
spronkelijke westelijke vleugel afgebroken. 
Momenteel is dat schoolgebouw nog het 
enige gebouw in de tuinwijk die er nog uit-
ziet zoals bij de bouw ervan.

Tekst & foto’s: Ann Van den Sompel
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Het is dus geen missverkiezing of een 
schoonheidswedstrijd, maar een wed-
strijd voor iemand met de ideale maten, 
de goede mindset en vooral dus voor da-
mes of meisjes die een carrière willen uit-
bouwen als model. De wedstrijd focust 
zich dus op alle vaardigheden die van een 
model verwacht worden. Naast Jessy uit 
Sint-Amandsberg neemt ook Steffie De 
Lange uit Lochristi deel aan de wedstrijd.
Eén van de opdrachten om kans te ma-
ken is bekend geraken. En hoe doe je 
dat? Door contacten aan te spreken of in 
de media te komen dus. Vandaar de tip 
die we kregen.
Om eerlijk te zijn, we hadden van Jessy 
Cnudde nog nooit gehoord, laat staan dat 

18-jarige uit Sint-Amandsberg is kinderbegeleider in opleiding

Jessy Cnudde naar finale ‘Queen of the Models’
We kregen de tip dat de 18-jarige Jessy Cnudde uit Sint-Amandsberg, 
één van de vijfentwintig finalistes is van de editie 2022 van “Queen 
of the Models”. Dat is de enige echte, originele en langstdurende 
modellenwedstrijd van het land. Belangrijk detail: de wedstrijd draait niet 
alleen om het uiterlijk, je moet ook op veel vlakken nog wat talent hebben.

we ook wisten wie ze was. Maar haar in-
teresse is wel oprecht. Ze is amper 18 jaar 
en studeert nog de opleiding kinderbege-
leider, denk maar aan baby’s en peuters 
in een gecombineerd traject met AAV, ze 
volgt de opleiding via C.V.O. Groeipunt 
Sint-Amandsberg. Jessy daarover: “Van 
kleins af wist ik al dat ik later iets met kin-
deren wou doen, vandaar ook het volgen 
van een gespecialiseerde opleiding. Mijn 
interesse werd vorig jaar gewekt toen ik 
naar de finale show van 2021 ben gaan 
kijken. Je moet weten dat ik vroeger vele 
jaren werd gepest, en het mijn bedoeling 
was om zo eens aan te tonen aan de men-
sen die worden gepest, dat je de moed 
nooit moet laten zakken. Ik vind dat ie-

dereen uniek is op zijn of haar eigen 
manier, en vooral dat je alles aankan 
zolang je maar vertrouwen hebt in je-
zelf”. Jessy Cnudde heeft lef dat weten 
we nu al. In de wedstrijd “Queen of the 
Models” moet je ook wat geluk hebben. 
“Ik schreef me in en ben uiteindelijk ge-
kozen uit zo’n duizend inschrijvingen. 
Dat gaf mij een boost, maar het moei-
lijkste komt er nu aan, want we moe-
ten allerlei opdrachten uitvoeren, en 
daar kunnen we dan punten mee sco-
ren. Denk maar aan workshops om te 
leren poseren, make-up, fotoshoots, en 
niet onbelangrijk hoe we ons gedragen 
in funactiviteiten. Een van de opdrach-
ten is ook proberen in de media te ko-
men met een positief verhaal, bij deze 
dus de vraag om in Wegwijs of de krant 
te verschijnen,” aldus Jessy.
Jessy Cnudde sprak dus wat kennissen 
aan en uiteindelijk legden we via mail 
contact met de jonge vrouw die inmid-
dels wel al bij de 25 finalisten zit. “We 
gaan er bij Queen of the Models een 
topjaar van maken want we hebben 
echt van alles op de planning staan.”, 
weet ze. “Er staan ook leuke activitei-

Jessy Cnudde wil pesters 
overtuigen dat je door zelf 
vertrouwen uit te stralen, je alles 
aankan. Dus ook meedoen aan 
een modellenwedstrijd…
(repro D.D.)
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ten op het menu georganiseerd door Ste-
ven Masset en Nico Landuyt. Queen of 
the models is dus geen modellenwed-
strijd, wij werken via een uniek punten-
systeem waar elke finaliste hard voor 
moet en zal werken, om het kroontje en 
de titel van Queen of the Models te ha-
len. Bij Queen of the Models kan je hele-
maal jezelf zijn”, benadrukt Jessy.
Via wat opzoekwerk hebben we gele-
zen dat de editie 2022 officieel van start 
gaat op 3 april e.k. De uiteindelijke fina-
le, na al de opdrachten onderweg vindt 
plaats op 29 oktober, en dat is dus nog 
wel enkele maanden. Maar Jessy Cnudde 

is er klaar voor zegt ze, want volgens haar 
wordt het een spannend avontuur. Ze be-
loofde ons dan ook om ons op de hoogte 
te houden van het verdere verloop. Een 
van haar eerste opdrachten moet nu dus 
gelukt zijn, nl. de media halen. En daar 
hebben we nu zelf even aan meegewerkt, 
ook al kennen we deze jonge dame niet, 
het verliep allemaal via mail. Corona-vrij 
weet u wel.
Zie ook www.queenofthemodels.com – 
(D.D.)
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Maar niet alle buurtbewoners uit de omge-
ving zijn het met deze ingreep eens. Een van 
de paaltjes werd al vlug stukgereden. Los 
van het feit dat er een probleem was met 
het doorgaand verkeer van de Antwerpse-
steenweg richting de Heiveldstraat, was het 
wel een ingreep die te verantwoorden was. 
“Er reden hier teveel auto’s door onze rus-
tige straat”, vernemen we van enkele buurt-
bewoners. “Wij moeten ook rondrijden als 
we richting Gent willen, maar daar is begrip 
voor”, vertelt buurtbewoner Patrick uit de 
Palmendreef ons. “Het is nu zeker veel vei-
liger in de Zavelput voor de fietsers en de 
scholieren”.
Wie de situatie onvoldoende kent zal inmid-
dels al ervaren hebben dat je vanaf de Nieu-
welaan de Heiveldstraat niet meer in kan 
met de auto. Het is de bedoeling dat men de 
rijrichtingen volgt zoals die aangegeven zijn 
door AWV en de stad Gent. Versta dat men 
daarbij vooral de hoofdwegen moet gebrui-
ken en sluipverkeer mijden. Alles heeft te 

Zavelput geknipt,
ommetje maken uit veiligheid

Pas stonden de groene paaltjes 
er om de Zavelput en Quinten 
Metsijsstraat af te sluiten, en 
iemand zorgde alweer voor een 
doorgang. (D.D.)

maken met de werken aan de Dampoort, en 
de situatie zoals die nu is zal allicht blijven 
tot wanneer de werken aan de Dampoort 
achter de rug zijn. Reken dus maar op het 
voorjaar van 2023.
Eén maand geleden (21 januari) werden en-
kele ingrijpende maatregelen doorgevoerd 
in de buurt, nl. de knip in de Zavelput en het 
eenrichtingsverkeer in de Everstraat vanaf 
de Nieuwelaan (N70) richting de Antwerp-
sesteenweg (N70a). Voor auto’s blijft deze 
aangepaste situatie alvast voor de gehele 
duur van de werf gelden. Fietsers en voet-
gangers blijven zowel in de Everstraat als de 
Zavelput in beide richtingen rijden en wan-
delen. 
Maar er zijn ook mensen die daar geen be-
grip voor opbrengen want men moet nu 
ommetjes rijden. Op de sociale media sprak 
men van een gespannen situatie. Nog wat 
aangewakkerd door het feit dat in de buurt 
(en tot in Oostakker) overal zone 30 wordt 
ingevoerd. Maar ook dat is een keuze die 

Op vraag van buurtbewoners uit de Zavelput en Quinten Metsijsstraat 
heeft het Agentschap Wegen en Verkeer in samenspraak met de stad Gent, 
de Zavelput geknipt voor doorgaand autoverkeer. Fietsers en voetgangers 
kunnen in beide richtingen blijven rijden of stappen, en dat is veiliger voor de 
scholieren van o.m. het Sint-Janscollege.
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blijkbaar door een mondige meerderheid 
wordt gedragen. In de gemeenteraad was 
daarover evenwel kritiek te horen bij Open-
VLD en Vooruit, die schepen Watteeuw een 
politiek van voldongen feiten verwijten, en 
niet van inspraak. 

HANDELAARS BEREIKBAAR HOUDEN 
In de plannen rond de werf Dampoort werd 
ook rekening gehouden met het bereikbaar 
houden van de handelaars. AWV zal dit in 
de komende maanden in de verf wetten in 
samenwerking met de lokale handelaars. Zo 
zullen lokale middenstanders binnenkort 
onze werfafsluitingen sieren. Het is dus ze-
ker aangeraden om lokaal te blijven shop-

pen en verteren, maar doe het wel wijs: met 
bus of fiets als het even kan, met de auto als 
het echt moet. 

Behalve de Dampoort zijn er ook andere grote 
werven lopende in het noorden van Gent. Om 
die in goede banen te leiden en er duidelijk 
over te communiceren, is er het platform Gent 
op Weg. Via de website www.gentopweg.
be vind je er onder meer een handige kaart 
met een overzicht van alle grote werken en de 
hinder.

Alle informatie over deze specifieke werf vind 
je op www.wegenenverkeer.be/dampoort – 
(D.D.)
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www.schoonheidssalon-an.be

NIEUW :

BEAUTY BEAR VITAMINES 
VITAMINES IN SNOEPVORM 

VOLLEDIGE NIEUWE LENTECOLLECTIE IN DE WINKEL

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

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

Schoonheidssalon An
Lourdesstraat 28 - Oostakker
09-251 75 00 of 0476-73 79 97

OPENINGSUREN:
maandag t.e.m. vrijdag van 09u00 tot 12u00

en van 13u30 tot 18u30
Zaterdag GESLOTEN
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Positief gedacht! 
Wanneer je iemand anders veroordeelt,

definieer je niet de ander maar jezelf (Wayne Dyer)

info@zinloosgeweld.net
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55e verjaardag scouts
Haegepoorters 
Op 7 mei 2022 viert scoutsgroep Haege-
poorters (Eenbeekeinde, Destelbergen) haar 
55e verjaardag en dat willen ze niet zomaar 
laten voorbijgaan. Omdat vele oud-leden 
ook in Sint-Amandsberg woonachtig zijn 
willen we dit ook in WegwijsNoord verkon-
digen. Het grootste werk en de moeilijkste 
opdracht  bestaat er in om de mailadressen 
van deze grote groep mensen up-to-date te 
houden en aan te vullen met de honderden 
Haegepoorters die we nog niet konden be-
reiken om ze persoonlijk uit te nodigen.

Ben je ooit in een recent of in een ver ver-
leden lid geweest van de Haegepoorters en 
wil ook jij komen meegenieten van onze 
verjaardags-bijeenkomst? Dan vragen we 
je om een mailtje te sturen naar Patrick Col-
man via mail: colmanpatrick28@gmail.com, 
met je naam, adres en graag een woordje 
over de periode dat je bij de groep was.

Was je zelf niet bij de groep, maar wel ie-
mand die je kent, dan zou het leuk zijn om 
onze oproep mee vorm te geven !

Dank alvast en een stevige linker, 
de Haegepoorters 
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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 !

Alle info op www.polariteit.be

We vernamen het overlijden van 
oud-voetbaltrainer Hubert Van Ac-
ker van toen nog White Star Sint-
Amandsberg. Van Acker werd 75, 
maar was zelf een begenadigd speler 
en werkte zich op als trainer van de 
jeugdploegen van dé toen heel po-
pulaire voetbalploeg White Star Sint-
Amandsberg. Hij werd uiteindelijk 
jarenlang trainer van de fanionploeg 
en boekte er veel successen mee. Van 
Acker was een minzaam man die heel 
zijn leven sportief actief bleef. We 
bieden aan zijn echtgenote Nelly on-
ze innige deelneming aan. – (D.D.)

Oud-voetbaltrainer
Hubert Van Acker
overleden
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‘t Braemhof
Braemkasteelstraat 6

9050 Gentbrugge
Tel. 09/231.03.16

reservations@braemhof.be
www.braemhof.be

Vanaf 1 september:
Open 7 dagen op 7

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

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

Maandag 15 augustus vanaf 12 uur

Zomer-brunch 
Reservaties:

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

Verwelkoming met hapjes aan tafel 
~

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

~
Hoofdgerechtenbuffet aan de BBQ:

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

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

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

gebakjes, vers fruit, verschillende soorten ijs …

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

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

Volgende brunch:  zondag 18 september: zie www.braemhof.be
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Braemkasteelstraat 6 - Gentbrugge
Tel. 09-231 03 16 - www.braemhof.be

DATA TOPBRUNCHES 2022 IN HET BRAEMHOF:

Zondag 27 februari - Zondag 27 maart 
Pasen zondag 17 april - Vaderdag zondag 12 juni 

Zondag 25 september - Halloween zondag 30 oktober  
Eindejaar zondag 27 november

TOP-BRUNCHES:
Aperitief met voorproevertje aan tafel

Koud en warm voorgerechtenbuffet

Uitbundig hoofdgerechtenbuffet

Uitgebreid desserten buffet

Iedere brunch bevat tal van seizoenstoppers!

De brunch start stipt om 12.00u

60 euro per volwassene 
Inclusief dranken tot aan de koffie, exclusief sterke bieren,

sterke dranken, champagne en cava 
Kinderen 4- 2 jaar: 35 euro per kind - Kinderen tot 4 jaar gratis

Reservatie verplicht: Tel. 09-231 03 16 
email: reservations@braemhof.be

Openingsuren: 
Restaurant Braemhof is open

van dinsdag tem zondag
Wekelijkse sluitingsdag op  maandag
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Bij het sluiten van deze Wegwijs was er 
een opendeurdag om kennis te maken 
met de nieuwe bestemming van de mo-
dernistische kerk van het Westveld. De 
officiële opening hebben we ook om die 
reden moeten missen. Veilinghuis “Mai-
son Jules” neemt er haar intrek, zo ver-
nemen we van Henk Dekeyser en Jo 
Tondeleir die het veilinghuis runnen 
dat tot voor kort nog in de Dampoort-
straat was gelegen sinds 2015. Zoon Je-
roen Dekeyser is zaakvoerder, pa Henk 
veilingmeester. Het had daar de plaats 
ingenomen van Modern Behang. Het vei-
linghuis is inmiddels ook goed gekend 
van het programma op tv (Het hoogste 
bod, op VRT) en gaat nu in de kerk van 
het Westveld zijn oppervlakte verdubbe-
len. Het is een topic voor de buurt, alles is 
voorhanden want voor de kerk is ook nog 
een ruime parking.
Door de drukkerij-timing van deze Weg-
wijs en het openstellen van het project 
in de kerk van het Westveld, konden 
we onmogelijk recente beelden vastleg-
gen, dat zal dus voor een volgend num-
mer zijn. Het project in de Westveldkerk 

De verantwoordelijken 
van Maison Jules, waarvan 
het veilinghuis nu in de 
voormalige kerk van het 
Westveld zit: Jo Tondeleir, 
Jeroen en Henk Dekeyser.

Kerk Westveld wordt nu veilinghuis
krijgt wel de toepasselijke naam “Kunst 
in de Kerk”. Maison Jules kan daarbij 
ook terugblikken op de eigen start in de 
Sint-Niklaaskerk waar toen antiekmark-
ten plaatsvonden. 

De binnenruimte van de kerk die da-
teert uit 1965 zal gebruikt worden als 
tentoonstellingsruimte. Het koor biedt 
de mogelijkheid om te gebruiken als vei-
lingzaal. Beide worden van elkaar ge-
scheiden door een structuur met glas, 
interessant omdat daardoor ook kan be-
spaard op de verwarming van de anders 
wel heel grote ruimte van de kerk. Er zijn 
voorlopig veel opties wat met de bin-
nenruimte kan gedaan worden, de ei-
genaars staan daar duidelijk voor open. 
Het zou dus kunnen dat er naast ten-
toonstellingsruimte ook andere activi-
teiten kunnen plaatsvinden. De buurt is 
blij met de invulling, al had men ook ge-
dacht dat er een buurtcentrum zou ko-
men. Maar de kring van het Westveld is 
nu in goede handen en biedt extra mo-
gelijkheden. Er steekt opnieuw veel le-
ven in de wijk Westveld, het veilinghuis 
mag alvast de klokken luiden! – (D.D.)
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Binnenzicht van de kerk. 
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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

Al zullen de clubs uit onze regio daar 
duidelijk nog niet van genieten. De be-
doeling is dat de afstand voor een voet-
balwedstrijd qua kilometers gereduceerd 
zal worden. Eén ploeg die aan de grens 
van een provincie ligt (denk aan Mal-
degem of Beveren) zal ook net over die 
provinciegrens een derby kunnen spelen 
met een ploeg uit pakweg Knokke (cfr. 
Maldegem) of Antwerpen (cfr. Beveren). 
Voortaan zal men dus ook over de provin-
ciegrenzen heen kunnen gaan voetballen. 
Er zullen dan ook meer volledige reeksen 
kunnen gevormd en de maximale afstand 
voor een verplaatsing zakt van 70 naar 
minder dan 50 km. Dat heeft dus ook een 
impact op de reistijd van de spelers en de 
ouders.

Een andere nieuwigheid in het voetbal is 
dat vanaf het seizoen 2022-2023 tucht-
zaken niet meer worden afgehandeld in 
de verschillende Provinciale Comités en 
Sportcomité Voetbal Vlaanderen, maar in 
het nieuw opgericht centraal Disciplinair 
Comité Voetbal Vlaanderen. De leden van 
dit Disciplinair Comité zullen niet meer 
door de clubs, maar centraal aangeduid 
worden door het Bestuur op basis van een 
competentieprofiel, waaronder vooral 
naar juristen zal worden gezocht. Of men 
die gaat vinden is natuurlijk een andere 
zaak.
Ook voor de arbitrage zal er een en an-
der wijzigen, want de provinciegrenzen 
vallen weg. Versta daaronder dat scheids-
rechters die dicht bij een provinciegrens 

Verplaatsingen bij jeugdvoetbal zullen kleiner worden

Structurele hervorming jeugd- en amateurvoetbal
Voetbal Vlaanderen heeft het initiatief genomen om een structurele hervorming 
van het Jeugd- en Amateurvoetbal door te drukken. Vanaf volgend seizoen 
is het gedaan met de provinciegrenzen in het voetbal wat het jeugdvoetbal 
betreft.
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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

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

koop nu aan 6% BTW

wonen, ook in een naastliggen-
de provincie zullen kunnen flui-
ten.

Hetzelfde zal dus nog niet ge-
beuren met de fanionploegen 
(de eerste elftallen). Het voetbal 
zal dus maar deels volledig her-
vormd worden, met de bedoe-
ling veel meer derby’s te krijgen 
bij de jeugd en provinciaal spe-
lende jeugdploegen. Met de be-
doeling ook de kantine beter te 
doen  draaien. De voorbije twee 
jaren hebben de sportclubs, dus 
niet alleen het voetbal, veel in-
komsten gemist die normaal 
hun werking ten goede zou 
komen. Ook hier zullen de ver-
plaatsingen minder groot zijn. 
Voor het Interprovinciaal voet-
bal zal er natuurlijk weinig wij-
zigen, dat is dan ook een hoger 
niveau. En de fanionploegen 
dat is nog toekomstmuziek.

Kort samengevat maakt Voetbal 
Vlaanderen dus in de komende 
weken duidelijk werk van de 
hervorming van het jeugdvoet-
bal, het amateurvoetbal, de 
hervorming van de competities, 
de arbitrage en de tuchtproce-
dures. – (D.D.)
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L A D I E S  N I G H T

   C O N T A C T E E R  O N S  G E R U S T  V O O R  M E E R  I N F O
   I N F O @ O D E D I A M O N D S . C O M  |  + 3 2 4 6 5  0 7  6 0  6 1  

M E T  C H A M P A G N E  E N  J U W E L E N
 

K O M  M E E R  T E  W E T E N  O V E R  D E  P E R F E C T E
V E R L O V I N G S R I N G ,  T R O U W R I N G  E N  D I A M A N T K E U Z E  

   B O E K  J E  A V O N D  O P  T I J D !  

HEIVELDSTRAAT 291A, 9040 SINT-AMANDSBERG
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LAATSTE OPVOERINGEN
6 MAART EN 13 MAART

om 15 uur
Theater Scala

Dendermondsesteenweg 163 - Gent
Reservaties: 09-233 77 88

www.uitbureau.be
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

De voorbije maanden werd werk ge-
maakt van de nieuwe fietsenstallin-
gen aan Dampoortstation. Een initiatief 
van de NMBS die meer orde wou in de 
toen nog niet overdekte fietsenrekken. 
Er stonden er vaak zo’n dikke tweedui-
zend, waaronder heel wat achtergela-
ten fietsen. Nu is er werk gemaakt van 
een overdekte fietsenstalling en is er bo-
vendien plaats voor iets meer dan 4.400 
fietsen. Nog niet de helft is voorlopig in-
genomen, maar dat zal zeker toenemen 
als ook de afgesloten fietsenstalling (te-
gen betaling) voor zo’n zevenhonderd 
fietsen in gebruik wordt genomen. Bij 
dat laatste initiatief gaat het om bezit-
ters van een Mobib-kaart. Er is ook ruim-
te voor brom- en bakfietsen, en zoals 

Een zicht op de nieuwe en overdekte 
fietsenstallingen aan het station Dampoort. 
(©D.D.)

Dubbel zoveel fietsenstallingen aan Dampoortstation
voorheen blijft er ook een fietspunt voor 
allerlei herstellingen. Uniek is dat er nu 
gebruik werd gemaakt van dubbeldek-
rekken, waarbij je op een handige ma-
nier het bovenste rek naar beneden kan 
halen om de fiets in te rollen. Enkele ge-
bruikers vinden het gemakkelijker om de 
fiets op het lage deel te plaatsen, omdat 
dit ook gemakkelijker oogt. In het be-
gin was er wat kritiek dat men de fiet-
sen moeilijker op slot kon doen als die 
in het bovenste deel moeten geplaatst. 
Maar dat hebben wij toch niet ervaren. 
De fietsen staan nu ook in het droge en 
dat is alvast een pluspunt. Achteraan de 
fietsenstallingen is wel nog veel plaats, 
maar die ruimte zal ook wel gevuld wor-
den denken we. – (D.D.)

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
©
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Van cup A tot Oh!

WegwijsNoord-2022-03-Elomi.indd   1 14/02/2022   16:36
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Fakkeltocht lokt 120 deelnemers
De organisatoren van de Fakkeltocht Westveld hadden geluk. De weermaker zorg-
de er op zaterdag 5 februari voor dat ruim 100 mensen kwamen opdagen voor de 
‘fakkeltocht’. Die startte op de Alfons Braeckmanlaan, liep via de oude kerk naar de 
Draverstraat voor een eerste halt. Daarna – in gespreide kleine groepjes – richting West-
veldpark. Aan de vijver had de plaatselijke jeugdbeweging voor vuurkorven gezorgd, 
men kon er iets drinken. Eventjes wat gedruppel uit de hemel, maar gelukkig hield men 
het droog om een mooi optreden te zien van een ‘vuurdanseres’. Daarna kon gezel-
lig nagepraat worden. Een meer dan geslaagde avond, voor herhaling vatbaar. – J.C.
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OPEN HUIS AZALEA
Waar 55+ thuis zijn - We zijn 7 op 7 open !

zo 27 / 2 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 28 / 2 14u - 18u Bingo 
di 1 / 3 14u - 18u biljarten 
wo  2 / 3 14u - 18u kaarten & spellen 
do 3 / 3 14u - 18u petanque, verkoop modeltreinen en -auto’s 
vr 4 / 3 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za 5 / 3 12u – 20u Steakfestijn met cava, muziek en dans (o.v.) 
zo 6 / 3 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 7 / 3 14u - 18u Kwis met Dirk en Tony  
di 8 / 3 14u - 18u biljarten 
wo  9 / 3 14u - 18u kaarten & spellen 
do 10 / 3 14u - 18u Gesloten 
vr 11 / 3 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za gesloten 
zo 13 / 3 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 14 / 3 14u - 18u Super Bingo 
di 15 / 3 14u - 18u biljarten 
wo  16 / 3 14u - 18u kaarten & spellen 
do 17 / 3 14u - 18u petanque, verkoop modeltreinen en -auto’s 
vr 18 / 3 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za gesloten 
zo 20 / 3 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 21 / 3 14u - 18u Volksspelen 
di 22 / 3 14u - 18u biljarten 
wo  23 / 3 14u - 18u kaarten & spellen 
do 24 / 3 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 25 / 3 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za gesloten 
zo 27 / 3 11u - 17u lijndansen & genieten 
ma 28 / 3 14u - 18u Bingo  
di 29 / 3 14u - 18u biljarten 
wo  30 / 3 14u - 18u kaarten & spellen 
do 31 / 3 14u - 18u petanque, verkoop modeltreinen en -auto’s 
vr 1 / 4 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony

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

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)
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Eerste fase bouw Verapzbrug gestart
Maandag 14 februari is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gestart met de eerste fase van 
de werken voor de Verapazbrug in Gent. Die brug moet op termijn de verbinding worden van 
Dok Noord via de Muidelaan naar de Afrikalaan, om zo de Dampoort te bereiken. Tussen het 
nieuw aan te leggen verkeersplein en de Koopvaardijlaan vernieuwd AWV ook het wegdek en 
zullen de fietspaden breder worden.

De werken duren tot december 2022. Met de bouw van de Verapazbrug investeert de Vlaamse 
Overheid 18 miljoen euro om de mobiliteit en leefbaarheid in de Gentse kanaalzone te verbeteren. 
Dankzij die verbinding verlegt men de ring (R40) naar de Afrikalaan en Koopvaardijlaan en 
worden zo de wijken Muide, Meulestede en Dampoort ontlast van doorgaand verkeer dat de 
R4 wil bereiken. – (D.D.)

Fiberklaar voor Sint-Amandsberg en Dampoort
Het bedrijf Fiberklaar is bezig met de uitrol van een fibernetwerk in samenwerking met edpnet 
voor snel internet, met voorlopig gratis aansluiting van jouw woning op hun netwerk. Nadien 
zorgt edpnet voor de activatie van je internet. Voorlopig zou het alleen nog gaan om een groot 
deel van Oostakker, Sint-Amandsberg en de Dampoort. Met fiber krijg je snel en stabiel internet. 
Voor meer info Fiberklaar BV, Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent. 

Grofvuil wordt betalend in recyclagepark
Bij het ter perse gaan van deze Wegwijs vernamen we dat op termijn, vermoedelijk in het eerste 
kwartaal van 2023, er ook in de recyclageparken van Ivago in Gent en Destelbergen een nieuwe 
regeling komt, waarbij ook zal moeten betaald worden voor o.m. grof vuil en dat het gratis 
aanbieden beperkt zal worden tot een aantal kilo, waarna men ook zal moeten betalen.

De parken zullen dan opgedeeld worden in vijf nieuwe tariefgroepen. Grote gebruikers zullen 
dan sneller moeten betalen in vergelijking met de betere sorteerder. Het plan werd voorgesteld 
door Ivago onder het thema “recyclagepark 2.0”.  Daarin is ook sprake van een aangepaste 
toegangssysteem met de e-ID. Het gaat om een grondige transformatie waarop we in een 
volgende Wegwijs zullen terugkomen als alle details bekend zijn. – (D.D.)  
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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 01/03/2022 t.e.m. 14/03/2022 staat IB Travel in de spotlight. Een reiskantoor met 
ervaring, opgericht in 1995 door Johan en ondertussen overgenomen door zoon Nicolas. 
Samen met Annick, Niels, Katrien en Veronique maken we van uw vakantiedroom, een 
droomvakantie! Een culturele citytrip, een zalige zonvakantie of een avontuurlijke 
rondreis, op basis van uw wensen stellen we de perfecte reis voor! Spring gerust even 
binnen voor vrijblijvende informatie en reserveer je volgende vakantie met advies, 
gemoedsrust en persoonlijke service van reisplan tot uw thuiskomst.
Antwerpsesteenweg 225 – Sint-Amandsberg – 09/220.40.52 
Open maandag – vrijdag 9.30u-12.30u en 13.30u-18.00u en na afspraak ook bij u thuis.
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Van 16.03.2022 t.e.m. 31.03.2022. staat Optiek Van de Weghe in de kijker. Al meer dan 
30 jaar is Veerle uw vertrouwenspersoon voor uw ogen met een uitgebreide, betaalbare 
brillencollectie,  glazen en contactlenzen. Als opticien, optometrist en contactlens specialist 
staat ze steeds paraat voor het juiste advies en begeleiding. Vandaar de leuze “uw ogen, onze 
zorg!” Vraag zeker naar onze speciale zonneglas-actie met gratis aangepaste zonneglazen.
Antwerpsesteenweg 394 – Sint-Amandsberg – 09/228.88.44
Open woensdag – vrijdag 9.00u-12.00u + 14.00u-18.30u, zaterdag tot 17.30u  en maandag 
enkel na afspraak. 
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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

VOLG ONS OP FACEBOOK !

KOEN, SYLVIE en TEAM VERWELKOMEN U GRAAG !



Wegwijs Noord  - Maart 2022   55

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 
toegang ! 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 
tussen 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.

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

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
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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

lattenbodems  -  boxsprings  -  matrassen  -  hoofdkussens  -  dekbedden  -  beschermers  -  bedtextiel
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