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

APRIL 2022
maandelijkse uitgave

Druk:

Aanbod dranken Goossens - zie blz. 9

Sint-Baafskouterstraat 109
9040 Sint-Amandsberg

09 228 228 2 / 0487 467 826
dimi.shaw@gmail.com    hairservicedimitri.be

Tarief in het salon :
Wassen + snit : 19 euro

Wassen, snit en brushing : 30 euro
Aan huis:   +6 euro

Hair Service Dimitri
Aan huis en in salon

Dames & Heren & Kinderen

Enkel op afspraak !
Zondag en maandag gesloten

• Zelfgemaakt ambachtelijk roomijs
• Specialiteit vanille en ander ijs
• Dozen van 1 liter én frisco’s
• ijscrèmetaarten op bestelling

www.ijscremehuisje.be
eddytemmerman@telenet.be
Zuidveenakkerstraat 2 - 9000 Gent
0495-43 80 30

Te koop
in Destelbergen
•  Rustige locatie nabij jaagpad
 aan de Schelde
• Tuin rondom de woning
 waardoor u de hele dag kan
 genieten van de zon
• EPC: 555 kWh/m²

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

destelbergen@axellenaerts.be - 09 219 08 77 - Dendermondesteenweg 501, 9070 Destelbergen
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Beste lezers,
In de brievenbussen waarop een sticker gekleefd is met vermelding ‘geen reclamedrukwerk’ 
en/of ‘geen reclamefolders’, mogen wij wettelijk geen boekje bussen. Indien je iemand kent 
die Wegwijs Noord wèl wil ontvangen, kan je steeds een ‘Wegwijs’ sticker aanvragen via mail: 
info@dewegwijs.be, of via gsm 0478-97 87 11. Wij komen dan een sticker ‘Wegwijs-OK’ op die 
bus kleven, zodat onze uitdragers weten dat ze daar wél een boekje mogen steken. Redactie.

Jan Callebert
Verantw. uitgever
Algemene coördinatie
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Eric Van Laecke
Free-lance Journalist
eric.van.laecke@skynet.be

Eveneens gewaardeerde medewerking van 
het DSMG, Sint-Amandsberg, met inbreng van 
culturele en/of historische bijdragen.

Werken mee aan ‘Wegwijs Noord’ :

Manu Debruyne  (D.D.)
Free-lance Journalist
manu.debruyne@telenet.be

Jeroen Callebert
Medewerker lay-out
info@dewegwijs.be

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever. Jan Callebert en alle medewerkers aan dit maandblad aanvaarden 
op generlei wijze enige aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of 
goederen, die in verband gebracht kan worden met de in Wegwijs gepubliceerde 
informatie en/of advertenties.

Lees in deze editie o.a.:
4 Zoekertjes

5 Hogeweg voelt zich vergeten

12 De Vliegende Dokwerker

14 Veilingen zijn gestart in ex-Westveldkerk

16 Actiegroep “Zonder Bushalte Straat” reageert

20 Lux Nova 110 jaar

23 Interview met topmuzikant Miguel Wiels

28 Gus Roan laat Jacques Brel herleven

40 Eerste elektrische lijnbus in Sint-Amandsberg

48 Knaldrang en huidhonger

50 Wijknetwerk voor Dampoort

55 Het Nieuwe ABBA-album onder de loep

56 Film Peter Monsaert opent filmfestival

 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

NIEUW - NIEUW - NIEUW

Ontbijt box  ‘ LEKKER LOKAAL ‘
Een mooi gevulde box met de lekkerste producten,

home made of in samenwerking met lokale producenten.

Zie www.dekorf.be - themaontbijten
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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

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
Recup timmerhout, Schalieberd , Br 10 cm, D 1,5 cm, L 
2,6-1.5 - Aantal 900 LM. Prijs o.t.k. Tel 0498-80 80 04

TE KOOP
Invalide scooter, electrisch, 
merk Vivo, mag weg wegens 
dubbel gebruik. Vraagprijs. 
: 300 euro, is in zeer goede 
staat. Tel. 0472/409266.

TE KOOP
Singer authentieke 
naaimachine. Alle 
onderdelen, alle 
naaibenodigdheden, 
naailampje en boekje zijn 
aanwezig. Doe een eerlijk 
bod. Gsm 0494-130606

TE KOOP
3 prachtige kleerkasten in pitch-pine : H (209-227), Br 
(150-166) en D (50-54).
Behandeld, fijn geschuurd en geboend. Nog niet 
gedemonteerd: 250 Euro/stuk.
Sint-Amandsberg. Gsm 0488-77 38 27 (na 14 uur). 

TE KOOP
Houten koffer, afmeting 
1m x 50cm. x 50cm, volledig 
opgekuist in goede staat, 
prijs 20 euro . Tel 09-228 16 
34 (Sint amandsberg, Oude 
Bareel)

TE KOOP
Kinderfiets Norta (10-12j): 30 euro. Kinderfiets 
Scott (6-8 j): 50 euro. Mountainbike (14j): 80 euro. 
Aanhangfiets: 40 euro. Grote vogelkooi: 30 euro. Alle 
info: 09-228.63.26

TE KOOP
Drie kaders van Anton Pieck, met certificaat. 
Maten 57x48 cm, 44x35 cm, 37x30 cm. Regio Sint-
Amandsberg. Prijs o.t.k.
Bellen na 17 uur: 09-222 08 50

TE KOOP 
Prachtige Antieke kolenkachel 
(Brevete-Tamines)! Vraagprijs 200 
euro. Meerdere foto’s op aanvraag! 
Bij ophaling zelf te ontkoppelen van 
schouw. Tel. 0477-253634 

TE KOOP
Buggy, merk Baninni, 6 tot 36 maand, comfortabel 
in gebruik, gemakkelijk en compact opvouwbaar, 
plastieken regenhoes, rem op achteras. Prijs: 30 euro. 
Tel. 0495-679801

KOOPJE
Helm voor moto: met kleine zonneklep + volledig 
getint scherm. Open model.
Gekocht voor 65 euro, nu slechts 28 euro. Prijs nog 
bespreekbaar. Bel ‘s avonds: 0498-76.32.05.

TE KOOP
Oude Antieke RADIO: h.27cmxbr.63x:30cm (nog met 
lampen + witte druktoetsen) (ook met inwendige 
draaibare antenne) + externe BOX: 23x23x11cm 
PHILIPS. In goede staat. Waarde:75 euro. Nu slechts: 
28 euro (Prijs nog bespreekbaar).
Bel:’s avonds 0498-76.32.05.

TE KOOP
Winterbanden (4) voor Toyota 
Auris 195/65R15 met velg , 1 winter 
gebruikt. Info:
gretavermeiren@hotmail.com

TE KOOP:
Bo-z-Arc -overkapping. Daklengte: 4,2m

Boogbreedte: 3,85m. Vier spots met 
elektra-uitrusting. Dakbedekking: 
transparant polycarbonaat fumé 3 
mmm dikte. Alu-profielen, -bogen 
en -palen. ZELF demonteren en 
transporteren. Richtprijs: 1500 euro.
Contact: 0496-95 67 42.
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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

Even recapituleren. In het gebied tussen 
de R4, de Antwerpsesteenweg en de as 
Grondwetlaan-Hogeweg geldt - op een 
paar uitzonderingen na - sinds 1 februari 
één grote zone 30. In de kernstad is dat al 
sinds 2015 het geval. Sinds 2018 worden 
stelselmatig ook de andere wijken en/of 
deelgemeenten aangepakt. Al is daartoe 
geen algemeen draagvlak. De invoering 
moet in essentie ‘de overlevingskans bij 
een aanrijding drastisch verhogen’. Bij 
het ter perse gaan toen, raakte bekend 
dat buurtbewoners uit de Grondwet-
laan een pamflettenactie waren gestart 
om hun engte mee op te nemen in de 
zone 30-regeling. Ze refereerden o.m. 
aan de plaatselijke verkeerstoestand en 

Hogeweg voelt zich nog méér vergeten…
Onder de titel ‘Grondwetlaan voelt zich vergeten…’ publiceerden we in 
vorig nummer een korte reactie op de invoering van één  grote zone 30 
in ‘Oostakker-Lourdes. De betrokken bewoners wilden ‘meegenieten’ van 
dat verkeersregime, pamflettenactie incluis. Ze zijn niet alleen, zo blijkt. 
Een lezer laat weten dat de Hogeweg “zich nog méér vergeten voelt”…   

de reputatie van het kruispunt Visitatie-
straat-Sint-Bernadettestraat. Dat wordt 
op langere termijn heraangelegd. Met 
als tussentijdse oplossing het aanpassen 
van de verkeerslichten met een nieuwer-
wetse “vierkant groen”-signalisatie voor 
fietsers. De as Grondwetlaan-Hogeweg 
- en een stukje van de Antwerpsesteen-
weg - maken vandaag een uitzondering 
op de zone 30-regel. Daar geldt voorals-
nog 50 km/uur.

De inwoners uit de Hogeweg voelden 
zich bij de oproep “vergeten”.  Buurt-
groep Bordure dat ijvert voor een duur-
zame wijk rond de Hogeweg, volgt er al 
langer de mobiliteitsevolutie.
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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 APRIL  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 Luxe-ontbijt voor 2 personen geschonken door 
beleefwinkel De Korf

We vroegen aan onze lezers:

Welke thee-soort geniet je voorkeur?

A. Gemberthee
B. Rodebessenthee
C. Muntthee   

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. NSU 38%
B. DAF 41%
C. LADA 21%

Er waren 170 deelnemers!

Winnaar werd Samantha 
Brauwers uit Destelbergen 
(38, 40,22). Ze mocht haar 
waardebon van 100 euro 
afhalen bij Lingeriezaak 
Aphrodite. Proficiat.

Wonnen 
ook nog
waardebonnen: 

Marc De Croock,
Carlos Spanhove,
Frank Willems, Annie Vandaele, 
Bart Frigne, Marina Verhofsté, 
Carine Vervaet, Bruno Pieters, 
Irma Willems.
Proficiat.
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Hogeweg
Als reactie op ons artikel klom een inwo-
ner in de pen onder de noemer: “De Ho-
geweg voelt zich nog meer vergeten…”. 
Daarin somt hij een aantal vroegere en 
huidige frustraties op die hem in de ban 
houden. Sinds de werken aan de Dam-
poort geldt in een deel van Sint-Amands-
berg éénrichtingsverkeer, inclusief een 
zone 30 en zelfs een heuse ‘fietsstraat’. 
In dat groter plaatje voelen de inwoners 
van de Hogeweg zich miskend en door 
de stad zelfs verwaarloosd. Vooral ook 
omdat de verkeersdrukte - het blijft een 
populaire verbindingsweg naar de ha-
ven - er sinds jaren ingrijpend toeneemt. 
Ook aan de Hogeweg wil men dergelijk 
afremmend verkeersregime graag inge-
voerd zien.

In de Grondwetlaan staan parkeerme-
ters, in de engte verderop niet. De ‘be-
zwaarde’ bewoners maken - “met veel 
begrip voor hen” klinkt het - gebruik van 
de mogelijkheid om er langdurig te par-
keren. Dat weegt dan weer op de mobili-

teitsvrijheid van de buren. Wie vertrouwd 
is met de omgeving, kan er - zeker op 
werkdagen - soms onnoemlijk druk ver-
keer vaststellen. Dat houdt er vaak te ho-
ge snelheden aan en neemt een loopje 
met de opgelegde 50 km/uur.
Ook het kruispunt Visitatiestraat-Sint-
Bernadettestraat blijft zorgen baren én 
gevaarlijk. Liefst willen ze ook het zwaar 
vervoer richting haven en industriezone 
verbannen zien.

Eric VAN LAECKE  
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Dat was zelfs nog voor de 
nieuwe en grootschalige 
wijk Zeemanstuin er werd 
opgestart. Die intussen dub-
bel zoveel bewoners gene-
reerde. Erik Steuperaert, 
destijds voorzitter van de 
bewonersgroep, ijverde destijds met de 
bewoners om van de open ruimte die er 
nog was, een stukje natuur te maken dat 
voor goede lucht kon blijven zorgen. Met 
zelfs plaats en (h)erkenning voor de ar-
cheologisch blootgelegde grafcirkels en 
concentrische grachten uit de bronstijd. 
Die verwezen naar o.m. een Romeinse 
en (vroeg)middeleeuwse ‘bezettingspe-
riode. In de centrale parkzone zijn van-
daag twee grafheuvels geïntegreerd. 
Ook een paar straatnamen verwijzen 

Hogeweg voelt zich ook nog miskend…
De inwoners van de Hogeweg voelen ook latente onvrede 
over de voorbije evolutie en voelen zich zelfs miskend door het 
stadsbestuur. Ze 
refereren aan de 
vroegere situatie, 
enkele decennia 
geleden. Toen 
waren er regelmatig 
overlegvergaderingen 
met de plaatselijke 
bewonersgroep en een 
stadsafgevaardigde.

naar die periode. Men ging er toen ook 
voor zorgen dat de Hogeweg geen door-
gangsweg naar de haven en de industrie 
zou worden. En zwaar vervoer zou wor-
den verboden. “Voorlopig niets daarvan. 
Integendeel, men heeft ons jarenlang 
voorgelogen” luidt vandaag de harde 
kritiek. Tijden en inzichten veranderen. 
Herinneringen en ervaringen nooit…

Eric VAN LAECKE

Erik Steuperaert, al meer dan 50 jaar bewoner van de 
Hogeweg, aan zijn woning. Ook hij heeft een duidelijke 
boodschap met vraag naar zone 30 aan het venster hangen.

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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          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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Graag nodigen wij iedereen uit op on-
ze opendeurdagen op zaterdag 7 en 
zondag 8 mei in onze lokalen in het 
Groot Begijnhof nr 47 in Sint-Amands-
berg.   Naast een tentoonstelling van 
de werken van onze leden worden 
er demo’s gegeven van onze verschil-
lende activiteiten die wij gedurende 
het jaar aanbieden : aquarel jeugd en 
volwassenen, acryl- en olieverftech-
nieken, kalligrafie, pastel, porselein-
schilderen en tekenen.  Dit is de ideale 
gelegenheid om kennis te maken met 

Tentoonstelling in mei

onze vereniging en vragen te stel-
len aan de deelnemers zelf van onze 
Crea-activiteiten en aan de lesgevers.
Meer info is beschikbaar op onze 
website www.createnhove.be en we 
beantwoorden graag uw vragen via 
e-mail op createnhove@gmail.com.

CREA TEN HOVE vzw.
Groot Begijnhof 47
9040 Sint-Amandsberg
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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
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www.highwayresidence.be  |  verkoop@highwayresidence.be  |  0800 50 118

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

6% BTW MOGELIJK

KOM NAAR DE INFODAG
ZONDAG 27 MAART 
TUSSEN 9 EN 15U 

Ontdek de werf en de nog 
beschikbare appartementen op plan. 
Vrije toegang zonder inschrijving.

Oplevering 

najaar 2022
najaar 2022

INFODAG GEMIST? MAAK EEN AFSPRAAK MET ONZE ADVISEUR

Het vliegtuig moest een minimale hoog-
te van drie meter bereiken en een volledige 
cirkel vormen naar links en daarna nog één 

De Vliegende Dokwerker
Een Britse fabrikant van plastiek loofde in 1973 een prijs van 50.000 Britse 
pond (150.000 euro) uit voor de eerste persoon die een vliegtuig kon bouwen 
dat aangedreven werd door mankracht.

naar rechts, zodat er een perfecte 8 werd be-
schreven. De twee uiterste punten van de 8 
moesten 800 meter van elkaar liggen. In zijn 
totaliteit zou de vlucht 2,5 km bedragen. De 
poging moest uitgevoerd en gehomologeerd 
worden door een deskundig team van een 
aeroclub. Daarna moest uiteraard een feillo-
ze landing volgen. Tot daar de uitdaging.
De Brusselaar Bernhard Wagner (64) was 
werkzaam als vertaler bij de Europese Ge-
meenschap, maar had eigenlijk aerodynami-
ca gestudeerd en was een tijdlang werkzaam 
geweest in fabrieken waar vliegtuigen wer-
den gebouwd. Hij nam de uitdaging aan en 
bouwde een zweeffiets met een alumini-

um geraamte dat voorzien was 
van vleugels van versterkt piep-
schuim.  Het toestel werd aan-
gedreven door een fiets, een 
driewieler, die ook als landings-
stel moest dienen. De pedalen 
dreven via een tandrad de duw-
schroef achteraan aan.
Bernard Wagner stak de eer-
ste constructies van zijn zweef-
fiets samen op zijn appartement 
in Ukkel. Wegens plaats tekort 
huurde hij een garage waar hij 
verder werkte aan zijn toestel 
om uiteindelijk zijn tenten op te 
slaan op het vliegveld van Sint-
Denijs-Westrem.
Bernard Wagner, die geen vlieg-
ervaring had, zou zelf het toestel 
niet vliegen en sprak daarvoor 
dokwerker en piloot-vliegin-
structeur Remi Van Brussel uit de 
Sint-Amandsbergse Memlings-
traat aan. Remi Van Brussel oe-
fende ruim drie maanden met 
een fiets op rollen, want voor de 
vlucht moest hij een snelheid van 
minstens 25 km per uur halen en 
aanhouden. Door zijn geplande 
vliegavontuur kreeg Remi Van 
Brussel de bijnaam van ‘Vliegen-
de dokwerker’.
Men testte het toestel uit op 1 
januari 1975 omdat het vlieg-

Het wrak van de zweeffiets.
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veld op nieuwjaarsdag gesloten was voor 
het reguliere vliegverkeer. Nochtans was de 
termijn om de stunt uit te voeren op dat mo-
ment verstreken op 31 december 1974. Geen 
enkele kandidaat had echter die datum ge-
haald, waardoor de periode door de uitda-
ger werd verlengd.
Op die eerste januari 1975 stelde men vast 
dat er teveel zijwind was en dat opstijgen te 
gevaarlijk was. De proef vereiste quasi wind-
stilte. De auto met Bernard Wagner achter 
het stuur trok het toestel van de startbaan 
terug naar de hangar. De zweeffiets zwenkte 
hierdoor gevaarlijk van links naar rechts en 
dreigde de bakens die de taxibaan afbaken-

De zwaargewonde 
piloot na zijn crash.

Remi Van Brussel op 
zijn zweeffiets.

den, en elk zo’n 100 euro per stuk kostten, 
te vernielen. Daarom gaf Remi Van Brussel 
een teken aan Bernard Wagner om trager 
te gaan rijden. Die laatste interpreteer-
de het signaal net omgekeerd en versnel-
de. De zweeffiets schoot daardoor pijlsnel 
omhoog. De vleugels die vervaardigd wa-
ren om een rustige en langzame start te 
ondergaan klapten in elkaar en Remi Van 
Brussel viel vanop tien meter hoogte kei-
hard op de betonnen startbaan. Tot over-
maat van ramp vielen de restanten van het 
toestel nog bovenop de onfortuinlijke pi-
loot.
Remi Van Brussel overleefde de crash, 
maar was zwaargewond en werd met bek-
ken-, pols- en armbreuken opgenomen in 
het Academisch Ziekenhuis van Gent. Het 
kostte hem zes maanden aan hospitali-
satie en revalidatie om terug de oude te 
worden. Een ontgoochelde Bernard Wag-
ner stak wat overbleef van zijn constructie 
ter plaatse in brand. Ondanks dit gebeu-
ren behield Remi Van Brussel zijn passie 
voor het ‘gewone’ vliegen en bleef hij vlie-
ginstructeur. De proefvlucht werd gefilmd, 
maar het resultaat ervan werd nergens te-
ruggevonden.

Frederik Vanderstraeten
Documentatiecentrum voor Streekge-

schiedenis dr. Maurits Gysseling
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
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Wat we daar allemaal gestockeerd za-
gen aan kunst, antiek, kortom schilderij-
en, waardevolle boeken, moet je echt wel 
eens gezien hebben. Het grenst aan het 
ongelooflijke. Werken van Warhol, Léon 
De Smet, Pierre Alechinsky, Roger Raveel, 
allemaal teveel om op te noemen. Tijdens 
de opendeurdagen waren we overigens 
lang niet alleen. Op twee dagen zijn daar 
minstens een paar honderd, wellicht bij-
na tweeduizend mensen binnengekomen 
om eens rond te neuzen. De buurt stond 
vaak volgeparkeerd. Het was binnen soms 
aanschuiven en grote ogen uitkijken op al 
die mooie kunst en antiek. We snuister-
den zelf in een boek van Leopold I uit het 
begin van 1830! We keken onze ogen uit 

Veilingen van Maison Jules gestart in ex-Westveldkerk
Eind februari hebben de eerste veilingen plaatsgehad in de voormalige 
kerk van het Westveld. Voortaan mag je daar “Veilinghuis Maison Jules” 
tegen zeggen. Wij gingen vooraf een 
kijkje nemen op de opendeurdagen, 
en zo’n bezoek in wat eens een 
modernistische kerk was werkt enorm  
openbarend.

op al die mooie schilderijen, vaak ook mis-
schien kopies van grote meesters die tot de 
verbeelding spreken.
Uniek was de overzichtstentoonstelling 
‘Goddelijke hoeren’ van Jan Frans De Boe-
ver, maar er stonden ook zaken die te koop 
zullen aangeboden worden. De kerk heeft 
een oppervlakte van zo’n duizend vierkante 
meter, en daarvan wordt er zeker driekwart 
gebruikt als stockeerruimte. Interessant was 

Zo ziet de modernistische 
kerk er nu uit binnenin. 
(D.D.)
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dat de kerk onderkelderd is en dat 
er nog extra ruimte bestaat om 
kunst en antiek te stockeren. Er is 
verwarming geïnstalleerd, op ter-
mijn komt er ook een bar en de 
bovenverdieping moet ook nog 
in gebruik genomen worden. De 
benedenverdieping van de kerk, 
de zogenaamde winterkapel dus 
wordt voorlopig als stockeerruim-
te gebruikt. Waar voorheen het 
altaar was zal zich definitief het 
veilinggedeelte bevinden. Bekijk 
maar eens de foto’s die een inkijk 
geven op wat binnen de al lang 
ontwijde kerk is te zien. – (D.D.)
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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

Actiegroep Zonder Bushalte Straat blijft alert reageren..
Actiegroep Zonder Bushalte Straat uit Sint-Amandsberg/Oostakker blijft 
alert reageren op de plannen voor een eigentijds openbaar vervoer 
in de stad. In het kader van het Belmundo-festival namen de mede-
ondersteuners actief deel aan ‘Openbaar VerToer’, een informatieve bus-, 
fiets- of wandeltocht door Gent…

Actiegroep Zonder Bushalte Straat blijft 
ijveren voor een volwaardig aanbod aan 
openbaar vervoer in de omgeving op de 
grens van Sint-Amandsberg en Oostak-
ker. Het verhaal is bekend en kon je al 
vroeger uitvoerig lezen. Eind 2020 werd 
duidelijk dat de plannen van Vervoer-
regio Gent en uitvoerder De Lijn rond 
‘Basisbereikbaarheid’, in de buurt op 
ongeloof en verzet werden onthaald. 
Ook op andere plaatsen in de stad was 
dat het geval. Lokaal ging het o.m. over 
het schrappen van zes opeenvolgen-
de haltes in casu de Frans Gevaertstraat, 
Zingemkouterstraat, Vogelzang, Goed-
levenstraat, Louis Derachestraat en Wil-
debrake. De halte op het Snellaertplein 
zou als enige overblijven en als centra-

le op- en afstapplaats fungeren. Dat dit 
meer dan gevoelig ligt in een omgeving 
met veel jonge gezinnen én dito oude-
re generaties is intussen voldoende aan-
getoond. Op basis van best aannemelijke 
en doordachte argumenten. Met de per-
fide bijgedachte dat het autoverkeer - in 
plaats van te verminderen - door de ge-
plande ingrepen ‘gedwongen’ wordt… 
aangewakkerd. De nieuwe regeling zou 
finaal ingaan op 1 januari 2022. Maar dat 
was te hoog gegrepen. De plannen zijn 
nog lang niet rijp en hebben nog onvol-
doende draagvlak. En de hele aanpak is 
logistiek een quasi onmogelijke opgave, 
blijkt vandaag. Bevoegd Vlaams minister 
van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) 
kocht alvast meer (bezinnings)tijd en 
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maakt zich - alweer - sterk dat de bijge-
stelde plannen nu tegen juli van volgend 
jaar (2023) kunnen worden uitgerold. 
Hoop doet leven. Het actualiteitsdebat 
in het Vlaams Parlement, gecapteerd 
door Villa Politica, maakte ook ons dui-
delijk dat dit geenszins ‘a walk in the 
park’ wordt. Ook al omdat de bustarie-
ven alweer worden opgetrokken. Intus-
sen blijven actievoerders en voorstanders 

van een uitnodigend en maatschappelijk 
vriendelijk openbaar vervoer verder sen-
sibiliseren én dossierkennis opbouwen.

Openbaar VerToer
Ook Zonder Bus Halte Straat doet dat. Na 
een reeks acties met diverse inslag (o.m. 
op de Korenmarkt), droeg de actiegroep 
recent zijn steentje bij tot het succes van 
het opzet ‘Openbaar VerToer’ in het ka-
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der van het Belmundo-festi-
val. Een initiatief van o.m. ook 
Greenpeace Gent, Busje Blijf 
Zo, Reizigersbond, vzw CATA-
PA, BMLIK, Jong Gent in Ac-
tie en Buren van de Abdij. De 
‘inleefreis’ zoemde in op het 
openbaar vervoer van de toe-
komst. De boodschap was dui-
delijk: “Om onze natuur te 
beschermen hebben we een 
andere mobiliteit nodig. Die is 
toegankelijk voor alle mensen 
en richt wereldwijd zo weinig 
mogelijk schade aan”. Aan en-
kele haltes o.m. aan de Goed-
levenstraat/Krijtestraat kregen 
de deelnemers info over de 
huidige plannen om bushaltes 
af te schaffen, over vervoers-
armoede maar ook over de milieukosten 
en de sociale impact van elektrische au-
to’s door mijnbouw aan de andere kant 
van de wereld. In Sint-Amandsberg trok-
ken de deelnemers en verantwoorde-
lijke interactieve gids Luc Desmedt van 
vzw Reizigersbond te voet langs de vier 
al afgeschafte haltes. Onderweg duid-
den stickers aan binnen welke afstand 
er in onze buurlanden een halte van het 
openbaar vervoer beschikbaar is. Van-
daag opteert de politiek voor elektrische 
laadpalen voor auto’s binnen een straal 
van 250 meter, voor openbaar vervoer 
moet tot 800 meter te voet worden ge-
lopen. Na de inforijke tocht verzamelden 
actiegroep en deelnemers bij vzw Konekt 
- een project dat ijvert voor een inclusie-
ve wereld - in de Lijnmolenstraat voor 
koffie en koekjes. Ze konden er ook de 

vele persartikels inkijken die WegWijs in 
de afgelopen maanden al over het dos-
sier publiceerde…

Nog een uitsmijter. Aan de halte ‘Vo-
gelzang’ ter hoogte van de Edgard Tin-
elstraat hing de actiegroep voor de 
gelegenheid - na een vroeger bezoek van 
‘minister’ Mich Walschaerts van Kommil 
Foo - nog eens de zwarte doek ‘5000 af-
geschafte haltes’ op. Die werd manu mi-
litari door De Lijn verwijderd en een 
medewerkster moest zelfs haar identi-
teitskaart voorleggen. “Er zou geen ge-
volg aan worden gegeven”. Het hoofd 
boven het maaiveld uitsteken - zelfs voor 
het ‘goede doel’ - roept altijd al weer-
stand op…

Eric VAN LAECKE   
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Op die markt de dato 6/2/22 was 
o.m. een plan met het toekom-
stig vervoersnet voor de buurt te 
bekijken. Daarop volgt de buslijn 
een eerder voorgesteld alterna-
tief, in casu via de Oudebareel-
straat naar de Goedlevenstraat 
om zo de haltes Vogelzang en 
Goedleven te behouden. Op par-
ticipatie.stad.gent werd een al-
ternatief voorgesteld om de lus 
van het Ferdinand Snellaertplein 
iets te vergroten via de Albrecht 
Rodenbachstraat, Zingemkou-
ter en Waterstraat om zo ook de 
haltes Frans Gevaertstraat en Zin-
gemkouter te kunnen behouden. 
Komt er dan weer Vervoer op 
Maat voor de haltes aan de Louise 
Derachestraat en Wildebrake? De groep 
dringt er ook op aan om de - in juli 2016 
geschrapte - halte in 
de Sint-Dorotheastraat 
weer in gebruik te ne-
men. De afstand tussen 
het Ferdinand Snel-
laertplein en de Zavel-
put bedraagt immers 
700 meter. Die wandel-
afstand wordt te groot 

Actiegroep vraagt verduidelijking aan beleid…
N.a.v. de recente mobiliteitsmarkt in Sint-Amandsberg organiseert 
actiegroep Zonder Bushalte Straat nu een brievencampagne naar de 
burgemeester en een aantal gemeenteraadsleden op zoek naar meer 
duidelijkheid over de toekomst. Een voorbeeldbrief kan je aanvragen 
via zonderbushaltestraat@gmail.com.

voor de bewoners uit o.m. de Paviljoen-
weg en de Frans Uyttenhovestraat. Zon-

der bijkomende kosten 
zou dat extra klanten 
aantrekken. De actie-
groep verwijst naar al 
vroeger gemaakte fi-
nanciële stadstussen-
komsten op andere 
trajecten…

Eric VAN LAECKE
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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

We kunnen uiteindelijk na twee gean-
nuleerde fototentoonstellingen terug 
met ons fotowerk naar buiten komen 
in onze 88ste Fototentoonstelling, die 
doorgaat in de middeleeuwse kel-
der van het Lakenmetershuis, Vrijdag-
markt 24 te Gent van 16 tot en met 
24 april 2022. De tentoonstelling is vrij 
toegankelijk op zaterdagen 16 en 23 
april en op maandag 18 april van 14 
tot 18 uur en op zondagen 17 en 24 
april van 10 tot 12 uur en van 14 tot 
18 uur.

Koninklijke Fotokring Lux Nova 110 jaar
De 110de verjaardag van de Koninklijke Fotokring Lux Nova (1912-2022) zal 
gelukkig kunnen doorgaan nadat de fotovereniging bijna twee jaar diende 
te werken in een soort accordeonsituatie. Een paar weken wel, dan maanden 
niet, dan weer wel, … Een situatie waar velen zich zullen in herkennen.

Een selectie van ruim 
120 foto’s, het resultaat 
van bijna drie jaar werk 
en een doorgedreven 
selectie, wacht op geïn-
teresseerde bezoekers 
om bewonderd te wor-
den. Wij kijken uit naar 
jullie bezoek.

Cold as ice – Frederik Vanderstraeten

Exploding colors – Dolf Henderickx

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

Lingerie  en badmode in grote cupmaten

WegwijsNoord-2022-04 PrimaDonna Swim®.indd   1 15/03/2022   14:24
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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

Seizoensmenu
Braemhof

2de trimester 2022 

Vanaf vrijdag 15.04.2022 

Tartaar van tonijn met gekonfijte citroen,
frisse tomaat en groene asperges.

OF
Rundsmignon “Pot-au-feu.”

***
Zeeduivel met asperges à la plancha geserveerd met puree en afgewerkt

met een pesto van raketsla.
OF

Roulade van parelhoen met seizoensgroenten
en afgewerkt met een sausje
van gekarameliseerde xeres.

OF
Wok van de chef met seizoensgroenten.

***
Chocolade moelleux met warme kersen en vanilleijs.  

OF 
Sorbet trio van exotische vruchten.

Menu 60 euro p.p.
Met aangepaste wijn +14,50 euro p.p. 

Met upgrade wijn +19 euro p.p.  

Openingsuren: 
Restaurant Braemhof is open van dinsdag t.e.m. zondag

Wekelijkse sluitingsdag op  maandag
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Miguel Wiels en Georges Heerman zijn fer-
vente supporters van KAA Gent, en kennen 
elkaar al een tijdje. Heerman had zich recent 
een keyboard aangeschaft en daar wou hij 
met Wiels wel even over praten. Jan Calle-
bert, de uitgever van Wegwijs en Attentie 
is in zijn vrije tijd ook een beetje muzikant, 
dus de interesse was meteen gewekt om sa-
men eens bij Miguel Wiels naar zijn studio in 
Beervelde te trekken.
De afspraak had wat voeten in de aarde, 
want de agenda van de drie op elkaar afstem-
men was niet simpel. Miguel Wiels mag dan 
wel gestopt zijn als componist voor K3, zijn 
agenda zit nog steeds tjokvol. Hij werkt nu 
samen met Niels Destadsbader aan nieuwe 
nummers, recent was hij ook de organisator 
van de tweede editie van “24 uur Live” om 
aandacht te vragen voor al die zangers en 
muzikanten, die door de coronaperiode van 
de podia waren verdwenen. Het was geen 
politiek statement, het plezier primeerde 

Miguel Wiels startte 35 jaar geleden
artiestencarrière in Sint-Amandsberg…
Componist, producent en Vlaams artiest Miguel Wiels aan het grote 
publiek voorstellen is wat achter de feiten aanhollen. Hij is zodanig 
gekend dat hij vaak in de gespecialiseerde boekjes staat, of beter nog op 
tv komt en in de krant staat. Voor Wegwijs hebben we hem even kunnen 
strikken voor een losse babbel over zijn carrière, en daarvoor kregen we 
de hulp van oud-schepen Georges Heerman uit Destelbergen.

voor Wiels die 24 uur in de bres stond in het 
Sportpaleis, met de bedoeling de muziek-
business te steunen. Maar de lezers weten 
dat allemaal al, want het kwam in de media 
en op tv. Als wij voor Attentie of Wegwijs 
op reportage gaan moet de invalshoek ietsje 
anders zijn. Miguel Wiels eens vanuit een an-
dere hoek voorstellen bijvoorbeeld. 
Wij kennen Miguel Wiels zoals de meeste 
mensen: van zijn optredens, van de vele lied-
jes voor K3, als side-kick en co-presentator 
in het amusementsprogramma ‘Peter Live’ 
met Peter Van de Veire, kortom van zijn mu-
ziek. Hij is gekend tot in Nederland, want hij 
werkte vaak met Paul De Leeuw.  Maar wat 
weinigen weten, en wij toevallig wel, is dat 
Miguel Wiels in zijn jonge jaren (hij wordt 
dit jaar 50) zijn carrière gestart is met enkele 
optredens op de Negenmeimarkt in Sint-
Amandsberg.
Wij hebben een verleden waarin we dat eer-
ste optreden van de toen nog totaal onbe-
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De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be

kende Miguel Wiels bijwoonden. Dat kwam 
zo: de grootvader van Miguel, kermisorgani-
sator André Scheire, de vader van zijn moe-
der Christiane dus, was al enkele jaren de spil 
van het feestcomité in Sint-Amandsberg en 
later in functie van de stad Gent. Wij waren 
als journalist voor Het Volk, op de program-
mavoorstelling waar opa André Scheire fier 
het debuut van zijn kleinzoon aankondigde. 
De in 1986 nog jonge Miguel Wiels volgde 
al even pianolessen in de Gentbrugse Mu-
ziekschool bij leraar Dirk De Paepe. Dat was 
de inspirator die naast notenleer, de jonge 
Wiels de liefde voor muziek deed ontdek-
ken. Pianoleraar Dirk stond open voor alle 
muziekgenres, het klikte meteen met de 
jonge Wiels vernemen we nu. Om een lang 
verhaal wat in te korten: Miguel Wiels mocht 
van zijn grootvader André met zijn keyboard 
het publiek in de feesttent enthousiasmeren. 
Miguel speelde op een vlotte manier deun-
tjes die iedereen kende en waarop zelfs 
gedanst kon worden. Het succes was danig 
groot, en daar is duidelijk de kiem gelegd 
van de latere muziekcarrière. Hij kreeg bij 
die optredens heel wat applaus, maar hij 
bleef toch met de voetjes op de grond.
Miguel Wiels: “Van mijn ouders moest ik 
wel eerst mijn diploma behalen om echt 
in de muziekscène te mogen stappen. Dat 
heeft dan nog even geduurd tot ik in 1988 
de talentenjacht ‘Parade der besten’ van 
de TROS won. Ik kreeg toen naambekend-
heid en mocht al snel de pianist van zanger 
Koen Crucke (toen ook gekend als meneer 
Spaghetti) worden. En van het een kwam 
het ander. Ik schreef liedjes voor Samson en 
Gert, later kwam K3 en ik was gelanceerd”, 
verduidelijkt Miguel.

NATUURTALENT
Wat hij niet zegt is dat hij een onmiskenbaar 
natuurtalent is. Miguel werd vooral compo-
nist die uren bezig was met muziek creëren, 

liedjesteksten aanpassen op muziek, waarbij 
hij vaak wel eens een melodie componeerde 
die niet meer paste bij de tekst, waardoor 
vooral de tekst moest aangepast. “Het werd 
een wisselwerking met tekstschrijvers zo-
als Peter Gillis, Alain Vande Putte, maar zo 
werkt het ook met mijn vriend Niels Destads-
bader. Wij verstonden elkaar en zorgden dat 
het een mooi geheel werd tussen muziek en 
tekst, en inmiddels had ik hier in Beervelde 
ook al mijn eigen studio”, vertelt Miguel 
Wiels die vorig jaar na 22 jaar afscheid nam 
als componist van de liedjes van K3. Op zijn 
palmares staan 248 K3-liedjes en 22 albums, 
met Heyah Mama als de beste herinnering 
omdat het een eerste grote hit was. “Maar 
als ik naar mijn bankrekening kijk, dan was 
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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

dat vast en zeker wel Oya lélé”, grapt 
Miguel Wiels met een knipoog.
Wat weinig weten is dat Miguel 
Wiels ook een echte supporter is van 
de Buffalo’s. “Dat gaat ook nog te-
rug naar mijn jeugd”, herinnert hij 
zich. “Mijn pa Hugo was een auto-
verkoper bij de Peugeotgarage Ciac 
in Gent. En Ciac was sponsor van 
KAA Gent, en pa moest in de ‘time’ 
van de match vaak met een splinter-
nieuw model rondrijden op de bui-
tenkant van het veld in toen nog het 
Ottenstadion. En ik mocht mee. Pa 
heeft toen enkele keren de bochten 
aan de cornervlag afgesneden, tot 
jolijt van de supporters maar Michel Louwa-
gie kon daar toch niet echt mee lachen. Daar 
ben ik supporter geworden van ‘Gantoise’, 
en ik heb nog altijd een abonnement”, lacht 
Miguel Wiels.
Uiteraard weet je ook dat Miguel in 2010 
gehuwd is met zangeres Free Souffriau, ook 
wel bekend als Mega Mindy. Free woonde 
toen in Herzele. Maar wat weinigen weten 
is dat de vonk al oversloeg in 2003. “Ik heb 
Free leren kennen als opkomende zangeres 
in musicals, en vooral toen ze in 2002 de ti-
telrol vertolkte in de musical Doornroosje. Ik 

was gecharmeerd door haar mooie stem en 
fijne verschijning, en we zaten vaak samen 
in Studio 100. Waar we verliefd werden op 
elkaar is privé, maar het was al in 2003. We 
hebben dat lang geheim gehouden, want 
we hadden elk onze carrière. Maar goed, we 
hebben met Wolf (13) en Lola (12) al onze 
koningswens en zijn daar een heel gelukkig 
gezin mee”.
Wie denkt dat Miguel Wiels het voortaan rus-
tig aan doet heeft het verkeerd voor. “Toen 
ik bekendmaakte dat ik stopte als componist 
voor K3, dacht men dat ik het even wat rus-
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tiger aan zou doen. Maar ik had de handen 
vol aan andere verzoeken, zoals de muziek 
malen voor de film van Jan Verheyen (Bit-
tersweet sixteen), en voor optredens rond 
muziek. En nu ben ik bezig met liedjes voor 
Niels Destadsbader, muziek voor Free want 
ik ga ook met haar mee als ze ergens een op-
treden heeft, ik begeleid haar op de piano 
tijdens haar soloconcerten. Nee mijn dagen 
zijn goed gevuld, teveel om allemaal op te 
noemen”.
Wegwijs: En dit jaar wordt je 50, iets speci-
aals in gedachten? Zijn er bijvoorbeeld op-
tredens in de regio gepland, want anders 
kunnen we dat hier in het magazine al aan-
kondigen?
Miguel Wiels: “Daar ben ik nu eens niet mee 
bezig zie, die leeftijd gaat zo voorbijgaan, 
en wat op stapel staat daar zal je mijn assis-
tente toch moeten voor raadplegen, want ik 
weet dat allemaal niet van buiten. Zelf ben 
ik daar zo niet mee bezig, maar wel met mu-
ziek maken. Daar kruipt ook flink wat tijd in 
en dat is mijn leven: mooie muziek maken 
aan de hand van leuke teksten. Voor mij is 
dat voldoende, want mijn dagen zijn ge-
vuld”, besluit Miguel Wiels.

“Doe de groeten aan uw ouders, want ik 
ben van hun gerenatie”, vertel ik tussendoor 
als we opstappen en nog bewondering heb-
ben voor de vele gouden en platina platen 
op zijn palmares van Free, Niels en K3. De 
gang van de studio naar beneden hangt echt 
vol.  “Ah zo, jij hebt dus ook mijn grootva-
der gekend?”, lacht Miguel. Waarop ik: “ja 
hij runde café Concordia op de Antwerpse-
steenweg, maar voordien bevond de zaak 
zich op de hoek van de School- en Warne-
fordstraat in Sint-Amandsberg”. Miguel 
Wiels weet het allemaal: “De Concordia op 
de Antwerpsesteenweg heeft een brand niet 
overleefd, heel spijtig!”, verduidelijkt hij. En 
vanuit zijn muziekstudio kijkt hij naar de 
verre einder van het landelijke Beervelde. 
“Wij, de familie dus, wonen hier allemaal 
in de buurt, zelfs tante Claudine woont hier 
nu, mijn broer woont dichtbij in Lokeren, 
waar hij in de politiek zit”, lacht Miguel de 
familieman ons tot afscheid.

Met dank voor het interview.
Manu Debruyne
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10% korting op alle laserbehandelingen in de maand april. Ook op combi paketten! 
Boek nu online via www.pure-wellness-experience.be voor een gratis intake gesprek
en start onmiddelijk met uw behandeling. Haarloos tegen het einde van het jaar 
reeds na 4 tot 6 behandelingen.

Bij ons kan je ook steeds terecht voor privé sauna, fl oating, (duo)massages, gelaatsverzorgingen, 
pedicure/manicure en Soak Off gel.

Nieuw in ons wellness centrum: laserontharing. 

Kouterstraat 55 - 9070 Destelbergen 
0475 78 21 65 / www.pure-wellness-experience.be 

Hulp gevraagd!
DSMG IS OP ZOEK
De Heemkundige Kring De Oost-
Oudburg, het DSMG en het Groot-
Begijnhof plannen in september 2022 
een grote tentoonstelling rond Sint-
Amandsberg.

We beschikken over foto’s van de 
burgemeesters met uitzondering 
van notaris Edgard Lagrange 
(burgemeester van 1921-1932).

Wie kan ons helpen aan foto’s, 
eventueel doodsbrief en/of 
doodprentje van deze burgemeester? 
Je zou ons er een groot plezier mee 
doen. Na kopiëren geven we alles 
netjes terug.

Contact:
Frederik Vanderstraeten via 
vanderstraeten.fr@telenet.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)

Het stond destijds in de sterren geschre-
ven. De Gentse polyvalente zanger en mu-
sicus Gus Roan die Jacques Brel ging ver-
tolken. Dat moest een perfect eigentijds 
muzikaal huwelijk worden. De proefop-
tredens en de enthousiaste mee-beleving 
deden alvast het beste verhopen. Tot 
COVID-19 - zo’n twee jaar geleden - de 
pret en het leven kwam bederven. En de 
voorbereidende inspanningen van arties-
ten en gerelateerde technici hun kunst-
zinnige expressie een halt toeriepen. Of 
zelfs definitief van de agenda deden 
verdwijnen. Maar de ‘knaldrang’ - toen 
dat begrip nog niet eens was uitgevon-
den - bleef overeind. Gesterkt door o.m. 
zijn vroegere toneel- en muziekervarin-
gen rond de figuur van Edith Piaf, ook al 
in de Scala. Zijn interesse voor de Franse 
taal en cultuur is overigens geen toeval. 
Als heuse ‘Parisienne’  ging zijn groot-
moeder hem daarin vooraf.
Het project verliep aanvankelijk niet 
van een leien dakje. Roan en zijn musici 
bouwden het hele scenario uit aan de 
hand van beschikbare Brel-biografieën. 

Gus Roan laat Jacques Brel herleven…
Met ‘Hommage à Jacques Brel’ laat de Gentse artiest Gus Roan 
het Belgische muziekfenomeen herleven. ‘Roan Le Brellien’ - zoals 
hij zich even passend en harstochtelijk in de markt zet - schreef 
daartoe eigen aangepaste arrangementen, opname in de huisstudio 
inbegrepen. Verwacht u geenszins aan goedkoop covergedoe, maar 
aan originele en beklijvende zang en informatieve bindteksten waar 
de bewondering voor zijn idool van afdruipen…

Een moeilijk spanningsveld met diens 
vrouw en dochter inbegrepen. Dat zorg-
de voor wat juridisch steekspel. Een strijd 
van David tegen Goliath. De dag van de 
première werd finaal nog een en ander 
herschreven. Om maar te zeggen dat de 
anekdotes en de zeggingskracht van de 
bindteksten best pittig zullen overko-
men. Naast het plegen van een vijftien-
tal van Brels beste en mooiste nummers, 
zonder musici. De onderscheiden mu-
ziekinstrumenten werden door ‘Roan Le 
Brellien’ in zijn opnamestudio vakkundig 
nagespeeld. De eigentijdse muzikale ar-
rangementen sporen naadloos, creatief 
en eigenzinnig met de originele uit de 
jaren ’50-’60. Zoals gezegd, beroerden 
de initiële voorstellingen, o.a. de kerst-
concerten in het kerkje van Afsnee, het 
aanwezige publiek. En lokte vooral veel 
enthousiasme en waardering uit bij de 
toehoorders. “Best leuke reacties” zoals 
Gus het zelf bescheiden noemt.
‘Hommage à Jacques Brel’. Zaterdag 30 
april om 14 en 19.30 uur in Scala, Den-
dermondsesteenweg. Reserveren via Uit-
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

bureau, Veldstraat 16. Toegangsprijs 16 
euro. Meer info op Facebook Scala, via 
lebrellien@gmail.com. of bij Gus Roan 
(tel. 0484/50.08.50)

Tekst: Eric VAN LAECKE

Foto’s: ©Jan Vens
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Veelzijdige en talentrijke musicus
Gustave Romain - alias Gus Roan - is een veelzijdige en talentrijke musicus. Dat 
blijkt uit zijn indrukwekkend palmares dat o.m. 18 gouden- en één platinaplaat 
omvat. Hij kreeg zijn eerste gitaar op 13-jarige leeftijd en schreef meteen I’ve 
got a feeling dat een hit werd voor The New Inspiration.

Hij componeerde voor The Veterans, So-
fie, Télévie, Unicef, Ruth Mc Kenny, San-
dra Kim en vele anderen. En voor ‘De Gan-
toise’, het nog altijd populaire strijdlied 
Buffalo, Buffalo AA Gent. Hij creëerde 
ook ‘De stirkste man van Gent’ verwijzend 
naar de vroeger burgemeester Daniël Ter-
mont. En componeerde ook alles voor de 
groep Waterloo en speelde er zelf gitaar. 
Als producer werkte hij samen met be-
kende namen als André Brasseur, Wim De 
Craene - zijn boezemvriend! - Metropole 
Orchestra, Axelle Red, Claude Barzotti, 
Grand Jojo e.a. Heel even ook met Marvin 
Gaye toen die in Oostende werkte aan zijn 
comeback cd Sexual Healing. Als dance-re-

mixer pleegde hij Die Titanic Sinkt in Panic. 
Muzikale reclamefilmpjes voor Mars, Sou-
pline, Kronenbourg, Delhaize en diverse 
tv-stations waren hem niet vreemd. Net als 
kortfilms, industriële toepassingen, ballet 
en theater. Om het nog niet over zijn den-
derende groep van weleer ‘Nie Neute te 
hebben.
Kortom, Gus Roan is van vele (muzikale) 
markten thuis en een onvolprezen Gen-
tenaar in hart en nieren. De Gentsche 
Sosseteit is altijd weer op zoek naar be-
kende inwoners om op te nemen in hun 
galerij van ‘Gentsche Handjes’. Gus Roan 
zou daar al lang niet meer in misstaan…

Eric VAN LAECKE 
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bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

Gezocht: meubelmaker
Ben jij een allround medewerker met een passie voor hout en 

interieur? Dan zijn we op zoek naar jou! 

TAKENPAKKET:

Als allround medewerker zal je meubelen monteren, assembleren en plaatsen
van meubelen op de werf. 

Je kan zelfstandig aan de slag, je bent leergierig en je hebt een oog voor detail,
je bent nauwkeurig. Variatie is dus verzekerd in deze job

Je hebt een diploma van houtbewerking, houttechnieken of interieurinrichting. 

Ervaring is een pluspunt. 

Wil je meer weten over ons? Solliciteren?

Neem een kijkje op www.kimvlerick.be

Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatiebrief
en CV per email naar info@kimvlerick.be



32  Wegwijs Noord - April 2022

Fibercafé in ’t Boerenhof
Het bedrijf Fiberklaar rolt i.s.m. edp-
net voor snel internet, een fibernet-
werk uit ook in delen van Oostakker 
en Sint-Amandsberg.. Allicht kreeg u 
daartoe ook al een infobrochure in 
de bus of een email van jouw provi-

der. In Oostakker is er op dinsdag 29 
maart een ‘fibercafé’ gepland in Res-
taurant ’t Boerenhof, Gentstraat 2. 
Doorlopend tussen 18 en 21 uur. Gra-
tis drankje en alle info inbegrepen…

Eric VAN LAECKE

Halfvastenfoor is helemaal terug…
De jaarlijkse Halfvastenfoor op het Sint-Pietersplein en in de ruimere omgeving is 
helemaal terug. Door de corona-toestanden moesten de foorreizigers - eigenlijk 
al sinds 2019 - hun attracties geheel of gedeeltelijk op stal houden. Op enkele 
(vroegtijdig) afgebroken pogingen of lokale uitzonderingen na. Zoals aan de Oude 
Bareel. Het leed lijkt nu hoopvol achter de rug. Tussen 19 maart en 10 april wachten 
alweer in volle uitstraling en vertier, een honderdtal gevarieerde attracties. Voor de 
trouwe bezoekers die op zoek zijn naar een kermisvolle uitlaatklep, komt dat niets 
te vroeg…

Eric VAN LAECKE
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51 kW (69 PK)

Fiat 500 1.2 i Lounge / airco/pano dak/parkeersens.
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Mini One 1.5 Benzine - 102 PK - perf. staat
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Space Star 1.2i Spirit +CVT sda carplay android
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Mitsubishi Outlander 2.4i - 4WD - PHEV Instyle

NEW
100% FISCAAL
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39.990 euro
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Mitsubishi Eclipse Cross PHEV - plus navi + camera

NEW
100% FISCAAL

AFTREKBAAR

36.490 euro
15 km
7/2021
Plug-in Hybride
169 kW/230 PK

Hyundai Tucson 1.6 T GDi, HEV Full Hybrid comfort

NEW

GROOT AANBOD DIRECT BESCHIKBARE
PERSONEN- EN BESTELWAGENS

Volledig aanbod op www.garagemartens.be
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Afdeling Sint-Amandsberg

Dinsdag 12 april 2022 om 14u30 stipt

Eeklo: Herbakkersstad
door Ivo Van Hecke

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

Eeklo staat al eeuwen bekend als de herbakkerstad. De legende van den Herbakker 
wordt in deze show haarfijn uitgelegd. De Huysmanshoeve, het heemmuseum en het 
jenevermuseum.

De volkssporten zoals krulbollen, schieten op staande wip en de duivensport. De 
jachthaven, kerken en kapellen, kunst in het straatbeeld. Het natuurdomein “Het Leen” 
en de Ballonmeeting.

Gezellig samenzijn met suiker en rozijnenbrood.
Inkom: leden 6 euro,niet-leden 8 euro

INFO:
email: olav.declippel@gmail.com
of telefonisch: 0475-413086.
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Middeleeuwse resten op Campo Santo
Zoals we al veel vroeger melden, werden tijdens de herinrichtingswerken voor een 
nieuw onthaalcentrum aan de Sint-Baafskathedraal, destijds honderden middeleeuwse 
beenderen opgegraven. Die waren afkomstig van de vroegere begraafplaats. Het gros 
van die menselijke restanten kreeg al een plek op het Campo Santo. Recent werd daar 
nu ook al een grafsteen geplaatst. Meer in een volgend nummer.

Eric VAN LAECKE

Nu ‘gele doos’ afhalen…
De ‘gele doos’ voor zelfstandig wonende 
65-plussers wordt uitgerold over heel 
de stad. Wie die in huis wil halen, kan 
terecht op het lokaal dienstencentrum  
of de (huis)apotheek. De doos is fysisch 
bedoeld voor te bewaren in de koelkast. 
Inhoudelijk voor alle medische en 
andere informatie die aan hulpverleners, 
brandweer e.a. snel toegang en 
duidelijkheid biedt om nog accurater 
hulp te kunnen bieden in plotse nood. 
Ook als je naar het ziekenhuis moet, kan 
dat een handig instrument zijn.

Eric VAN LAECKE 
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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 STAR-publi wordt gratis aangeboden door WegwijsNoord.

Van 28/03/2022 t.e.m. 10/04/2022
staat ‘Fleuriste Hélène’ in de spotlight

Fleuriste Hélène laat sinds 1998 bloemen spreken op een originele manier. Wat begon als 
een fleurige hobby evolueerde tot een heerlijke job en een echte passie.  Hélène houdt 
van unieke, karaktervolle en seizoensgebonden boeketten. Kwaliteit draagt ze hoog in 
de vaandel. Mede door haar trouwe band met leveranciers en lokale kwekers weet ze 
steeds een topassortiment te voorzien.  Ook aan kamerplanten en terrasplanten is er 
geen gebrek. Zeker nu groen zo populair is geworden, wordt daar extra aandacht aan 
besteed.  In de winkel kan je eveneens terecht voor mooie vazen van gerenommeerde 
merken, artisanale bloempotten, kaarsen en geurkaarsen, wollen plaids en sjaals. De 
sieraden van het Belgische merk Rindu, vervaardigd met natuurlijke materialen, maken 
het plaatje compleet.  Deze winkel is zeker een bezoekje meer dan waard.  
OPEN: ma 12.00 - 18.30 / di 09.00 - 12.00 & 13.30 - 18.30 / wo 09.00 - 12.00 / do & vr 09.00 
- 12.00 & 13.30 - 18.30 / za 09.00 - 18.30 / feestdagen open

Antwerpsesteenweg 314 – Sint-Amandsberg – 09/229.17.59.

WACHTDIENSTEN

Apotheek van wacht:  09-236 50 00
(van 23 uur tot 9 uur)

Dokter van wacht:  1733
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Van 11.04.2022 t.e.m. 24.04.2022
staat “Haarstudio Muis “ in de kijker

Al 32 jaar is Ulrike een vaste waarde op de Antwerpsesteenweg en gekend tot ver buiten 
Gent als kinderkapsalon. Maar eigenlijk noemen we het nu “dé familiekapper” want 
iedereen van 0 tot … jaar kan in het salon terecht.

Ondertussen kan het kapsalon met vaste medewerkster Kimberley ook andere specialisaties 
aanbieden: een mooie of originele kleuring, moderne snit voor iedereen, een ontspannende 
hoofdmassage, een manicure al dan niet met mooie gellak op je nagels als kers op de taart!

U kan steeds rustig online een afspraak boeken vanuit uw luie zetel of aan je bureau via 
onze website. www.haarstudiomuis.be

Op vertoon van deze advertentie krijg je een heel goed verzorgend productje uit ons 
aanbod!

OPEN: open op dinsdag 13u- 18u / woensdag 9u-12u + 13u-18.30u , donderdag & vrijdag 
9u-12.30u + 13.30u-18.30u /zaterdag 8.30u-12.30u + 13.30u-18u

Antwerpsesteenweg 278 – Sint-Amandsberg – 09/229.24.25

UW ADVERTENTIE IN WEGWIJS-NOORD?
Lokaal adverteren rendeert !

Info: 0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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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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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

DE NIEUWE COLLECTIE IS ER !

VERLOF VAN 2 APRIL t.e.m. 18 APRIL

Lifetime Achievement Award voor Eline Berings
Na het tellen van liefst 2475 stemmen, heeft men in Gent de Sportawards 
van 2021 uitgereikt. Het gaat om de jaarlijkse uitreiking van zes trofeeën aan 
Gentse sporters en sportorganisaties die goed presteerden tijdens het voorbije 
jaar. Bashir Abdi (atletiek) en Nina Sterckx (gewichtheffen) werden zoals 
verwacht verkozen tot sportman en -vrouw van het jaar. Tevens werden ook de 
18 Gentse olympiërs en paralympiërs in de bloemetjes gezet. De jury kende tot 
slot de Lifetime Achievement Award toe aan afscheidnemend hordenloopster 
Eline Berings. De andere prijzen waren voor de Gentse sportvereniging van 
het jaar: Roundnet Gent (spikeball). De Gentse jongere van het jaar op sportief 
vlak: Jente Hauttekeete (atletiek - meerkamp) en de Sport & community trofee: 
Ghent Basketbal (basket voor kwetsbare kinderen en jongeren). – (D.D.)
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Je zou het bijna kunnen vergelijken met 
de maidentrip van een schip, maar hier 
ging het dus om de eerste rit met een elek-
trische bus op een traject in Gent. De eer 
was dus weggelegd voor Bus 6. Al vermoe-
den we toch dat men in de dagen vooraf-
gaand aan 1 maart al heel wat testen had 
gedaan met de elektrische bus. Zo wisten 
mensen van De Lijn ons op de voorstel-
ling al te vertellen dat de bus best wordt 
uitgerust met een ‘bel’, want hij is eerder 
geruisloos en je hoort hem niet echt afko-
men ondanks hij zwaarder weegt.
We denken, maar zijn niet zeker, dat de 
eerste elektrische lijnbussen voor Gent 
eerder vanuit de busstelplaats in Destel-
bergen zouden gelanceerd worden. Maar 

Volledig emissievrije en stille bus op lijn 6

Eerste elektrische lijnbus
bolt ook in Sint-Amandsberg
De stad Gent is de derde Vlaamse stad die de innovatie van een 
elektrische bus van De Lijn kreeg. De eer ging naar buslijn 6 die de 
verbinding maakt tussen de Watersportbaan en Mariakerke Post, met een 
flink traject in deelgemeente Sint-Amandsberg (vanaf de Wolterslaan via 
Gentbruggebrug naar de Oscar Colbrandtstraat, Van Cleemputteplein, 
Schoolstraat, Van Arenbergstraat naar de Dampoort).

dat is nu wel  uitgesteld naar het ein-
de van dit jaar. Het moest duidelijk wel 
om Gent gaan (de stelplaats Gentbrugge 
dus), want Leuven en Antwerpen hadden 
al eerder de Vlaamse primeur gekregen 
van de volledig emissievrije en stille elek-
trische bussen van De Lijn. Vlaams Mo-
biliteitsminister Lydia Peeters kwam de 
opstart van de elektrische bus voorstellen 
in de te kleine herstelplaats van De Lijn 
aan de Brusselsesteenweg in Gentbrug-
ge. Uit de uitleg vernamen we dat Gent 
toch nog een primeur heeft, omdat het al 
om een snelle technologische verbetering 
gaat tegenover de proefbussen die in Leu-
ven en Antwerpen rijden. De drie e-bussen 
in Gent zouden aanvankelijk geladen wor-

Enkele foto’s van de 
eerste elektrische bus 
die ook een traject 
in Sint-Amandsberg 
aflegt, nl. buslijn 6. 
(©D.D.)
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den zowel op de stelplaats Gentbrugge als 
op een tussenhalte, zoals dat het geval is 
met de eerste proefprojecten in Leuven en 
Antwerpen. Maar dankzij de snelle tech-
nologische vooruitgang bij de autonomie 
van batterijen heeft De Lijn de bussen voor 
Gent al laten ombouwen. In plaats van te 
rekenen op tussentijds bijladen hebben de 
bussen bijkomende batterijen gekregen, 
zodat ze 200 km emissievrij kunnen rijden 
zonder bij te laden. Op deze wijze konden 
ze ingezet worden op de iets langere lijn 6 
(Gent Watersportbaan – Mariakerke Post).
Minister Peeters benadrukte dat Vlaan-
deren recent haar klimaatambities bij-
scherpte met een 40 % reductie van de 
CO2-uitstoot. “Ook het openbaar vervoer 
is daarom een belangrijke partner in het 
Vlaams klimaatplan. VVM De Lijn draagt 
met haar vergroeningsplan, dat gebaseerd 
is op drie pijlers, bij aan deze Vlaamse am-
bitie. De eerste pijler is de elektrificatie 
van de vloot, een zeer belangrijk onder-
deel. Recent werd nog de aankoop van 
60 e-bussen bij Van Hool en VDL goedge-
keurd. Deze gaan begin volgend jaar in 
het straatbeeld verschijnen. Een ander be-
langrijk aandachtspunt zijn de stelplaat-
sen. Met de stelplaats Destelbergen, waar 
een groot deel van de bestelde e-bussen 
hun thuisbasis zullen vinden, krijgt het ste-
delijke gebied Gent een openbaar vervoer 
dat goed is voor mens en klimaat”, zo ver-
telde ze.

Schepenen Sofie Bracke en Tine Heyse be-
nadrukten op hun beurt het belang van de 
elektrische bussen voor Gent dat zelf ook 
mikt op het klimaat. Directeur-generaal 
Ann Schoubs van De Lijn liet verstaan dat 
men bij de rondrit zou kijken wat nog ver-
beterbaar is voor de veiligheid van de fiet-
sers in de nabijheid van de trajecten van 
De Lijn. 

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen 
Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn 
combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers 
voor het laatste stuk van hun verplaatsing 
een bus- of tramrit combineren met een 
deelfiets. Maar dat moet in Gent nog uit-
gerold. En nadien  mochten we samen een 
tochtje maken met de elektrische bus. Veel 
verschil is er niet, hij bolt wel heel zacht 
en weegt duidelijk meer door de batterij-
en. Maar er zal dus een “bel” nodig zijn! 
– (D.D.)
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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 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 11 en 25 april. Meer info 
bij  jacques.braeckman@hotmail.com. 

Petaquen:  1 en 19 april 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 7 april.
Inschrijven bij paul.deryckere1@gmail.com
of gilbert.praet@skynet.be 

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

Praetcafé:  op donderdag 14 april in de 
Parochiale kring Oude Bareel om 14.30 uur. 
Info: gilbert.praet@skynet.be

Bloemschikken: op donderdag 14 april in de 
Parochiale kring Oude Bareel om 14uur. Info 
en inschrijven bij jo_deboeck@hotmail.com 
  
Zondagsgevoel: Op zondag 10 april om 15 
uur in de kring van het Westveld. Info: moniek.
degheest@hotmail.com of tel. 09 228 92 82.

Vorming: Cursus op vrijdag 15 april in de 
parochiale kring om 14 uur: werken met de 
defibrillator.
Meer info bij laurette.deveirman@telenet.be 

Fietsen: Op donderdag 21 april starten we 
terug met onze maandelijkse fietsuitstap.
Meer info bij persijn.geeraert@scarlet.be

Crea: Op donderdag 28 april om 14.30 uur in 
de Parochiale kring Oude Bareel. Inschrijven & 
info bij Annie Mussely 09 228 84 72 

Zondagse wandeling: Op 24 april om 10 
uur maandelijkse wandeling met nadien 
mogelijkheid tot aperitief. Afspraak aan
de Stadshal in Gent. Meer info:
jacques.braeckman@hotmail.com

Maandag 4 april: maandwandeling door de 
Vallei van de Serskampse Beek 

Bezoek aan het Lam Gods te Gent
op vrijdag 8 april.
Info bij bart.vandendriessche3@telenet.be

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



Wegwijs Noord  - April 2022   43

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Wandeling door
het Campo Santo
Op basis van het Campo Santoplan 
van de stad Gent heeft Renaat de 
Paepe, gepensioneerd priester uit Sint-
Amandsberg een wandelbrochuurtje 
gemaakt, waarbij je een goed beeld 
krijgt van de belangrijke graven 
op de bekende begraafplaats van 
Sint-Amandsberg. Van elk graf nam 
Renaat een foto en is er een beeld 
van de overledene, heel interessant 
werkstuk dus. Wie de brochure wil 
om de wandeling te maken, kan 
die gratis afhalen bij Renaat de 
Paepe in de Visitatiestraat 7A, in 
9040 Sint-Amandsberg. Het kan ook 
toegezonden worden mits betalen 
van de portkosten, maar daarvoor 
moet je hem wel contacteren via gsm 
0486-51.41.43. 
Renaat de Paepe was afkomstig van 
Sint-Amandsberg, maar ook een 
beetje van Destelbergen en werd 

ruim vijftig jaar geleden pastoor in Baarle-
Drongen, later Landskouter-Bottelare, hij 
was ook 50 jaar aalmoezenier bij CM Intersoc 
en gaf lang les in het Sint-Lievenscollege.

Op Facebook maakte De Paepe al een kleine 
aankondiging van de wandelbrochure waarin 
hij een lijstje namen de revue laat passeren: 
Frans De Potter, Aloïs De Beule, Gustave en 
Karel Van de Woestyne, Cyriel Van Gent, 
Ferdinand Lousbergs,  Jan-Frans Willems enz. 
De brochure is goed gedetailleerd met tips 
welke wegen je moet volgen, en vooral met 
interessante info. Een aanrader dus.  – (D.D.)
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Elke DERDE vrijdag van de maand
(volgende = 15 april)
organiseren we terug
onze succesformule:

‘Dinner & Dance’
Een all-in

van 19u00 tot en met 03u00,
een combinatie

van lekker eten en dansen.
Ontvangst aan tafel

met Cava en hapjes, nadien buffet
(voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert)

Alle gerechtjes bestaan uit mooie bordjes 
welke de gasten makkelijk kunnen nemen.
Zowel vis, vlees als vegetarisch is voorzien.

 
Onze DJ zorgt ervoor dat we nog niet

direct naar huis moeten!
 

Alle info en reservaties:
De Lage Vuurse

ww.delagevuurse.be
Motorstraat 115 - 9000 Gent

09 251 08 08

‘Nadir’ in kasteel van Laarne
Nog tot en met 22 mei loopt in het kasteel van Laarne (inmiddels 700 jaar oud) een 
unieke tentoonstelling van de vzw Vrienden van het Kasteel van Laarne. De Belgische 
kunstenaar Kris Martin organiseert deze tentoonstelling als deelnemer, niet als cura-
tor met kunstenaars die hem gevormd hebben en beïnvloed.
Het kasteel vormt inspiratie voor de kunstwerken en de tentoonstelling is als het ware 
een dialoog tussen oude stenen en nieuwe creaties. De Provincie bedacht de organisa-
toren met een subsidie van 10.000 euro. – (D.D.)
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Zondag 8 mei

Buurtfeest
Open Huis Azalea 

Azaleapark  van 11u tot 19u 
 

Gratis toegang en democratische prijzen
 

Old man’s beard, muziek en dans 
Pannenkoeken & springkasteel

Spaanse specialiteiten

“Te Gusta” 

openhuis.azalea@gmail.com

IEDEREEN
VAN HARTE WELKOM !

Nieuw in 

Destelbergen 

vanaf april

Frituur - Eethuis - Take-away
Dendermondesteenweg 692 - Destelbergen

GRATIS EN RUIME PARKING AAN ONZE ZAAK !

48 zitplaatsen om ter  plaatse te consumeren.

DE LEKKERSTE  FRIETJES EN SNACKS !

Als ambachtelijke slager hebben we ook vers 
klaargemaakte specialiteiten:

-  Entre-côte’s, onze specialiteit!
-  Sappige vers klaargemaakte burgers
- Verse stoverij, vol-au-vent

Bekijk onze facebook of instagrampagina:  “patatclub”
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www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

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
BEL NU EN ONTDEK ONZE OPENDEURCONDITIES!

> Centrumligging in bruisende 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 stads tuinen 

> BEZOEK NU ONZE INGERICHTE MODELWONING

RUIME GEZINSWONING 
MET 3 SLAAPKEMERS EN APARTE PRAKTIJK RUIMTE

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

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

OPENDEUR
Zaterdag 23 april van 14u tot 17u & zondag 24 april van 10u tot 14u

RESIDENTIE EONO
GENT - NOENDRIES 38

Opendeur  |  Vrije toegang - ontvangst ter plaatse

Drapstraat 31-33 Nazareth
24 april
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Begrippen als virologen, lockdown, inten-
sive care, quarantaine, prikken, groepsim-
muniteit… hebben al lang geen geheimen 
meer. Zelfs uitdrukkingen als anderhalve-
metermaatschappij, boosteren, kweek-
stokjes (voor in de neus weet je nog wel), 
aerosollen of afstands- en hoestschaamte 
doen een belletje rinkelen. Het internet 
puilt uit met termen die herinneren aan 
onze recente belevingswereld. Die we, in 
een mengeling van aanvankelijk  heel veel 
onbekendheid, zichzelf tegensprekende 
boodschappen van kenners en ontkenners 
en vooral met veel vallen en opstaan, heb-
ben doorstaan.
Er was ook het brede spanningsveld tus-
sen de spontane solidaire initiatieven, het 
‘fake news’ en de inventieve complotthe-
oriën. Met de sociale media als aanjager 
die vooral de verschillen en het anders zijn 
in het debat zetten. Die periode lijkt van-
daag zo goed als voorbij. Al weet je met 
virusbeestjes nooit. En is ook doemdenken 
een slechte raadgever. Met de voeten op 
de grond blijven, is nog altijd een hoge le-
venskunst.
Om eventjes een zijsprongetje te maken. 
Wie had ooit kunnen bevroeden - na het 
overwinnen van COVID 19 -  dat in het 
decennia vreedzame Europa van de vol-
keren, de Russische grote beer weer zou 
opstaan?  En zelfs eigentijds dreigt om op 
de technologisch geavanceerde kernknop-

Knaldrang en huidhonger…
De corona-uitbraak heeft in de afgelopen twee jaar een creatieve verzameling 
aan nieuwe woordenschat opgeleverd. Of die nadrukkelijker in de vitrine gezet 
en in de gesprekken laten doordringen. We houden het vooral bij ‘knaldrang’ en 
‘huidhonger’ omdat daar - gelukkig weer - een goede remedie voor is…

pen te drukken...
Uit de vele vertrouwd geworden woor-
denschat, onthouden we zelf vooral de 
expressieve lading van ‘knaldrang’ en 
‘huidhonger’. Het ene verwijst naar de gro-
te verzuchting - vooral ook van de jongere 
generaties - om weer vrijelijk en geestdrif-
tig de weer opengaande wereld in de stap-
pen. Het andere beklemtoont de behoefte 
van eenieder aan (fysiek én fysisch) men-
selijke kontakten en ontmoetingen. Daar 
is voor beide invalshoeken  gelukkig weer 
een afdoende remedie voor. Zeg maar, het 
grote amalgaan aan verenigingen waar-
aan de goegemeente nog altijd rijk is. Die 
doorstonden - zonder al te veel schade en/
of ledenverliezen - de aanslepende hygi-
enische crisis. Ze deden gedwongen een 
stuk aan herbronning, zijn nadrukkelijk 
weer aanwezig en blijken meer dan ooit 
slagkrachtig en vindingrijk.
Ook in dit nummer van WEGWIJS kan u 
maandelijks hun doen en laten op de voet 
volgen. Vrijwilligers van alle slag reiken 
meer dan ooit een gulle hand ‘om nie-
mand achter te laten’, zoals de politiek 
communicatief de crisis te lijf ging. Aan ie-
der van ons om het weelderig aanbod te 
grijpen en te koesteren. Wees (opnieuw) 
blij en fier om zoveel maatschappelijke 
bindingskracht…

Eric VAN LAECKE

BINNENKORT:  HEROPENING

BRASSERIE

‘T KLAVERBLAD
ANTWERPSESTEENWEG 963 - OOSTAKKER

ZOEKT PERSONEEL
INFO: 09-231 03 16
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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 !

Menu 

*Kaaskrokketten 

*** 

Frietjes met 

Stoofvlees of Vol au vent of 
balletjes in tomatensaus 

*** 

Koffie met gebak 

 

Prijs: .40 euro ( incl show) 

OP ZATERDAG 9 APRIL
ORGANISEREN WE EEN 

KARAOKE NIGHT 
We starten om 19 uur. Op het menu:

NACHO’S OF
BORDJE WARM GEMENGD

***
HAMBURGER NAAR KEUZE MET FRIETJES OF

SPAGHETTI BOLOGNAISE
***

CHOCOLADEMOUSSE OF TIRAMISU

Deelname: eten + karaoke: 35 euro p.p.
Dranken niet inbegrepen

Graag reserveren op voorhand!

Zondag 8 mei : vanaf 11 uur

MOEDERDAGBRUNCH
We starten met een glaasje cave. Vervolgens kan je 

genieten van de volgende buffetten:
Royaal buffet met alle zaligheden van vis en vlees

Soepje
Hoofdgerechtenbuffet met keuze uit vis en vlees

Dessertbuffet - Koffie of thee

Met muzikale ambiance: RICHIE PARIS
Prijs 50 euro per persoon. Kinderen tot en met 6 jaar: 
20 euro en kinderen van 7 tot en met 12 jaar: 30 euro. 
Reserveren is noodzakelijk, beperkt aantal plaatsen!

VOOR ALLE OPTREDENS: GRAAG RESERVEREN!  0479-064 805 OF 0473-249 810
VOLZET = VOLZET
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Naast Bridging krijgt ook de Troostplek 
subsidies, dat is een project rond rouw in 
Gentbrugge. Ook De Volders, een project 
rond cohesie in hoogbouwblok De Vol-
ders in Nieuw Gent kan op steun reke-
nen, net als Warm Westveld (zie vorige 
Wegwijs) en WGC De Punt in Gentbrug-
ge. Wij gingen even praten met Steven 
Gillis die in functie van het Team Gees-
telijke Gezondheid en Zorg van de stad 
Gent de wijkwerking mee coördineert 
voor de Dampoortwijk. 
“Met de subsidies van zorgzame buurten 
wordt een mobiele wijkwerker geestelij-
ke gezondheid aangeworven die samen 
met het wijknetwerk bruggen bouwt 
tussen wijkbewoners, wijkorganisaties, 
dienst- en hulpverlening en de geeste-
lijke gezondheidszorg. Het wijknetwerk 
gaat op zoek naar kwetsbare mensen 
die kampen met psychische klachten en 
die om allerlei redenen onder de radar 
blijven, dit via outreachend, vindplaats-

Wijknetwerk geestelijke gezondheid Dampoort is prioritair
Met het project “Bridging: wijknetwerk geestelijke gezondheid 
Dampoort” plaatsen de wijkorganisaties van de wijk Dampoort 
geestelijke gezondheid als prioritair punt op de wijkagenda. Het is 
één van de vijf projecten die gesubsidieerd worden rond geestelijk 
welzijn van alle Gentenaars.

gericht en zo nodig aanklampend wer-
ken. Dit wil zeggen dat ze zelf actief de 
stap naar de doelgroep zetten, mensen 
ontmoeten in hun eigen leefomgeving: 
thuis, op straat en in openbare ont-
moetingsplaatsen zoals inloopcentra”. 
Gillis vertelt verder: “Samen zorgen zij 
ervoor dat kwetsbare personen de weg 
naar juiste zorg vinden. De mobiele wer-
ker geestelijke gezondheid speelt een 
belangrijke rol in het netwerk van hulp-
verleners en sociale werkingen binnen 
de wijk. Hij of zij geeft advies en coa-
ching op vlak van psychische kwetsbaar-
heid en hulpverlening, en bouwt een 
netwerk op dat samenwerkt met het 
oog op het verhogen van de toeganke-
lijkheid van zorg en op het uitbouwen 
van snelle schakels in de zorg. De part-
ners van het wijknetwerk werken sa-
men aan een draagvlak voor mensen met 
een psychische kwetsbaarheid door mid-
del van preventie en dialoog. Ze streven 
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Nu we weer mogen 
dansen, doen we dat 
ook weer! 
Wil je de gemiste 
passie weer inhalen ? 
Kom dan de Argentijnse Tango dansen 
in de oudste Tangoschool van België: 
Polariteit ,in de Verkortingstraat 55 te 
9040 St Amandsberg

Start lessenreeksen Argentijnse Tango : 
Maandag 18 april met Tine en Stefan : 
(Half-) gevorderden 
Dinsdag 19 april met Isolde en Pol: 
beginners 
Woensdag 20 april met Tamira en 
Patrick: beginners 
Donderdag 21 april met Anibal en 
Valeria: gevorderden

Alle info op www.polariteit.be

naar een wijkklimaat gericht op inclusie 
van kwetsbare mensen: kwartiermaken”. 
In de praktijk gaat dat zo vertelt Steven Gil-
lis: “de Dampoort is een wijk waarbij een 
rijk netwerk bestaat aan organisaties die 
reeds actief inzetten op het bereiken van 
buurtbewoners met veel aandacht voor de 
meest kwetsbare. Het bereiken van men-
sen lukt dus vlot maar vaak stellen we 
vast dat we contact krijgen met mensen 
die zeer psychisch kwetsbaar zijn en waar-
voor de basiswerkers onvoldoende kennis, 
skills en netwerk hebben,  om deze men-
sen goed te helpen en in de gepaste zorg-
trajecten te krijgen. Daarnaast zien we ook 
dat de wijk en wijkorganisaties vaak niet 
klaar zijn om mensen met een ernstige psy-
chiatrische problematiek (psychose, ern-
stige verslaving) goed in hun werking te 
ontvangen. Een voorbeeld: hoe ga je er 
als buurtwerker met je vrijwilligers tijdens 
een buurtontbijt om met een bezoeker die 
onder invloed is of zich raar gedraagt om-
wille van een psychose? Hoe vind je een 
goeie middenweg tussen goede zorg voor 
je werking, je vrijwilligers, je andere be-
zoekers  maar werk je toch aan een war-
me open werking waar ook mensen met 
een verhoogde kwetsbaarheid zich maxi-
maal welkom voelen? De mobiele werker is 
aanwezig tijdens wijkactiviteiten en onder-
steunt zowel bewoners als het netwerk in 
het samen zorg dragen voor elkaar, de wijk 
en haar kwetsbare bewoners”.

INFO:
Het netwerk van de Dampoort omvat voor-
lopig volgende partners in het project: de 
Stad Gent (Buurtwerk, Straathoekwerk, 
Beleidsparticipatie, Regie Gezondheid en 
Zorg), OCMW (welzijnsbureau Dampoort, 
Lokaal Dienstencentrum Wibier, Dienst 
thuislozen), het PAKT (Mobil team Oost), 
vzw Sivi, wijkgezondheidscentrum Kapel-
lenberg en vzw Jong.
Voor meer info kan je terecht bij de Dienst 
Regie Gezondheid en Zorg Stad Gent, Sint-
Martensstraat 13, Gent. Tel. 0478-88.82.50. 
– (D.D.)
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Stormen teisteren ook bedevaartsoord
De voorbije stormwinden gingen ook aan 
het bedevaartsoord in Lourdes niet stille-
tjes voorbij. In het zicht van het kerkge-
bouw ging een robuuste boom er voor 
de eeuwigheid bij liggen. Gelukkig bleef 
de centrale zone rechtover de basiliek, 
waar zich een pak majestueuze en impo-
nerende hoogstammen bevinden, inte-
graal gespaard. Ook in het aansluitende 
wandelbos Slotendries werden een aan-
tal kruinen geknakt. Een gespecialiseer-

de firma maakt intussen werk om de 
omgeving te ‘saneren’. De aanslepende 
controverse rond het wandelbos met de 
eigenares is intussen beslecht. In het ka-
der van het RUP 169 Groen deelgebied 
204 besliste de Stad al in het voorbije na-
jaar om het vroegere privébos helemaal 
te onteigenen. En aan het publiek een ex-
tra stuk duurzaam groen aan te reiken…

Eric VAN LAECKE 

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 April

Hapje van de chef
&

Vitello tonnato
van gegrilde kalfspicanha 

of
slaatje van rode poon, asperges,

padrone pepers 
***

 Toast, gerookte makreelfilet, 
truffelmayonaise  (+ 9 euro)

***
Holsteiner  teriyaki, rucola,

champignons 
of

Asperges, mousseline, gerookte zalm, 
natuuraardappel 

***.
Gegrilde ananas, vanille-ijs 

of  
Panna cotta

van witte en donkere chocolade 

39 euro

paasmenu

15 - 16 & 17 april 

Hapje van de chef
&

Gegrilde asperges, Black Diamond pork, 
parmezaan dip 

 &
Tartaar van gegrilde scampi’s, fregola,

schuim van langoustines 
&

Kroket van witte en groene asperges,
zalf van zoete aardappel, witloof  (+ 7 euro)

&
Simmental picanhia, gegrilde lentegroenten,

zalf van groene asperges 
of

Gegrild koolvishaasje, asperge, risotto,
dille olie 

***.
Koude sabayon van witte en donkere 

chocolade 

60 euro
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6 rondes + 2 super rondes 

Hoofdprijs: €250 CASH €1,5/lot 
€3/superlot 

 

WORKSHOPS WENSKAARTEN MAKEN 
VAN 14:00 TOT 18:00 

 
Elke tweede zaterdag van de maand 
worden in een groep van maximum 
30 deelnemers 5 wenskaarten 
gemaakt onder begeleiding van 
Marijke De Keukelaere. 
 
Kostprijs €15 pp 
 
Inschrijven via mail 
marijke@kwizo.eu 

BINGO 
         ZATERDAG 

VANAF 19:00 
 Voor de eerste keer organiseert 

KW!ZO een bingo avond met rijk 
gevulde prijzentafel. 
 
Meer info op de flyer of via de 
website. 

2 APRIL 

2022 

DARTS 
         ZONDAG 

VAN 13:00 TOT 19:00 
 

3 JULI 

KUBB TORNOOI 
    ZONDAG 

VAN 13:00 TOT 19:00 
 

28 AUGUSTUS 

WWW.KWIZO.EU 

IN ‘DE KRING’ WESTVELD 
HEILIG-KRUISPLEIN 8 

9040 SINT-AMANDSBERG 
 

Op www.kwizo.eu of op de facebookpagina 
van KW!ZO zijn alle laatste nieuwtjes, 
flyers en meer informatie over onze 
organisatie en activiteiten te vinden.  
 
Inschrijven kan via de website.  
 
Aanpassingen van onze activiteiten zijn 
mogelijk afhankelijk van wijzigingen van 
de coronamaatregelen. 
 
We zijn steeds te bereiken via mail: 
info@kwizo.eu 
 

KWIZO KWIST 
                VRIJDAG 

VANAF 19:00 
 

23 SEPTEMBER 

HALLOWEEN WANDELZOEKTOCHT 
                VRIJDAG 

 
 

29 & 30 OKTOBER 

Zoeken met UV-lampjes naar akelige wezens 
op een parcours van ongeveer 5 km lang.  
Onderweg zorgen vrijwilligers en animatie 
voor een griezelig decor. Alle deelnemers 
maken kans op een mooie prijs.  
 
Nadien even terug opwarmen in ‘De Kring’ 
met een hapje en drankje. 
 
Meer info volgt op de flyer of via de 
website. 
 

Algemene kennis quiz met mooie 
prijzentafel, zuipbeker en tombola. 
Teams van 4 personen. 
Kostprijs €25 per team. 
 
Meer info volgt op de flyer of via de 
website. 
 

We verwelkomen graag jong en oud op ons 
kubb tornooi. Er wordt gespeeld voor de 
prachtige kwizo trofee en kubb spel in 
ploegen van 3 tot 6 spelers. 
Kostprijs €20 per team. 
 
Meer info volgt op de flyer of via de website. 
 

Recreatief darts tornooi waarin elke 
deelnemer gegarandeerd verschillende 
wedstrijden kan spelen.  
 
Inschrijven kost €10 pp. 
 
Meer info op de flyer of via de 
website. 
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Nieuw veel besproken album
Toen enkele  maanden geleden het nieuw-
ste ABBA-album op de markt kwam,  
kwam er een einde aan een periode van 
nieuwsgierig en ook wel bang afwach-
ten. Enkele jaren geleden reeds staken 
de eerste geruchten over vijf nieuwe AB-
BA-songs de kop op. Tiens: de groep was 
toch al ruim 35 jaar dood en begraven?  En 
leefden de vier protagonisten zelf nog al-
lemaal? Want een reünie in afwezigheid 
van ook maar één van hen zou toch wrang 
en geforceerd aanvoelen.
Enfin, de vrees was ongegrond. Zeker ook 
wat de kwaliteit en kwantiteit van het 
nieuwe materiaal aangaat.  Hun enthousi-
asme resulteerde uiteindelijk in tien nieu-
we nummers en dus ook in een volwaardig 
album ipv een EP.  

En de kwaliteit ?
De thema’s die worden bezongen zijn de-
zelfde als ondertussen veertig tot vijf-
tig jaar geleden.  Wie niet goed luistert, 
komt al gauw uit bij oude wijn in nieuwe 
zakken. Wie wél de tijd neemt om goed 
te luisteren, ontdekt een plaat die groeit 
bij iedere luisterbeurt. Het is moeilijk om 
er niet lyrisch over te doen, maar we doen 
het toch. Dit is absoluut geen opportunis-
tische verzameling van slappe outtakes 
en B-kantjes uit vervlogen succestijden. In 
de credits lezen we dat de opnames vijf 
jaar in beslag hebben genomen; welnu : 
het is eraan te horen! ‘I Still Have Faith In 
You’, is een fantastische opener en met-
een ook het langste nummer (5.08). ‘When 
You Danced With Me’, het tweede num-
mer, zou als Eurosongfestivalnummer alle 
rommel  van de laatste jaren moeiteloos 
verslaan en is anders en nog beter dan 
‘Waterloo’. Dat zegt alles over het hoge 
niveau van deze worp.  En ‘Ode To Free-
dom’  is een perfecte afsluiter. De zeven 

VOOR MUZIEKLIEFHEBBERS

Het nieuwe ABBA-album onder de loep…
Van een trouwe lezer kregen we een mailtje met de vraag of ‘hij’ af 
en toe eens een muziek-groep mag beschrijven. Daarbij beloofde 
de ‘schrijver-met-schuilnaam’ zowel actuele groepen/zangers, als 
‘gevestigde’ muzikanten/groepen aan bod te laten komen. Wij vinden dit 
een leuk initiatief dat ook lezers ‘hun ding’ willen doen voor Wegwijs. Als 
eerste komt ‘ABBA’ aan de beurt.

andere nummers, waaronder de enige 
outtake ‘Just A Notion’ (opgenomen in 
1978 én 2021), moeten absoluut niet on-
derdoen.  Bands hebben de neiging om 
hun nieuwste plaat als “ons beste werk 
ooit” te omschrijven.  Dat heeft ABBA nog 
niet gedaan deze keer, voor zover wij we-
ten, maar het zou meer dan terecht zijn.
Nog dit: Björn Ulvaeus is wel degelijk 
aanwezig, maar dan enkel als ‘associate 
producer’, dus niet als muzikant. Benny 
Andersson speelt als vanouds met veel ge-
voel  op piano en synthesizer; aanvullende 
muzikanten spelen fluit, tenor saxofoon, 
bariton saxofoon, klarinet, harp en gitaar. 
De dames halen, ook als vanouds, alles 
uit hun stem. Het geheel is bijgevolg zo-
veel meer dan de som der delen: de essen-
tie van goeie pop en ook beetje Rock op 
dit plaatje; rijp, doorleefd en tegelijk vro-
lijk. Slechts 37.09 lang, maar meer moet 
dat niet zijn, deze keer. Veertig jaar na de 
laatste, sorry, de vorige elpee. Krasse ze-
ventigers. Kippenvelnummer: ‘I Still Have 
Faith In You’.

Tekst: Henry Trebellac
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Met deze film ben je niet aan je 
proefstuk toe. Hoe ben je eigenlijk in 
de filmwereld terecht gekomen?
Ik ben al van in mijn jeugd bezig met op ver-
schillende manieren verhalen te vertellen: 
via schrijven, muziek, theater en later ook 
film. Na een opleiding als germanist ging 
ik naar de filmacademie (KASK) in Gent. Ik 
werkte eerst in theater en in 2012 kon ik 
mijn eerste langspeelfilm ‘Offline’ maken. 
De film was eigenlijk meteen een succes 
zowel bij het publiek als op internationale 
filmfestivals. Ik ben dan volledig voor een 
carrière in de film gegaan maar heb tussen-
door ook nog wel voor theater gewerkt. In 
2016 volgde dan mijn tweede film ‘Le Ciel 
Flamand’ en nu is er dus ‘Nowhere’.

Humor en hoop zijn twee vaste 
ingrediënten in jouw sociale drama’s. 
Een rode draad in jouw eerste twee 
films lijkt ook de wederzijdse band 
tussen ouders en kinderen en de (soms 
moeilijke) communicatie die daar bij 
komt kijken. Wat is het verhaal van 
jouw derde langspeler? 
De film gaat over twee heel verschillende 
individuen: André en Thierry. André is 55, 
ex-truckchauffeur en vult zijn dagen met 
het opknappen van een afgelegen baanca-
fé. Thierry is een dakloze tiener die betrapt 
wordt op een poging tot inbraak. Ze lij-
ken heel weinig met elkaar gemeen te heb-
ben maar als hun pad kruist blijken ze veel 
meer gelijkenissen dan verschillen te heb-
ben. Ze gaan samen op zoek naar de familie 
van Thierry die hij nooit gekend heeft. Het 
wordt een roadtrip waarbij een bijzondere 
vriendschap ontstaat. Ze komen tot het be-
sef dat ze elkaar nodig hebben om in het le-
ven vooruit te komen.

Nowhere: nieuwe film van Destelbergenaar Peter Monsaert
opent Filmfestival Oostende
Het Filmfestival van Oostende opende op 4 maart met de Vlaamse film 
‘Nowhere’, een aangrijpend sociaal drama met ontroerende personages 
en een hoopvolle boodschap. In de hoofdrol vinden we Koen De Bouw 
in misschien wel zijn meest kwetsbare rol ooit. Wij ontdekten dat een 
Destelbergenaar zowel het scenario als de regie van deze film voor zijn 
rekening nam. Redenen genoeg dus voor een gesprek met regisseur Peter 
Monsaert die bij de opening van het filmfestival trouwens zijn eigen ster 
kreeg op de zeedijk in Oostende.

Hoe is de film tot stand 
gekomen?
Film maken is echt een werk 
van lange adem. Ik ben in 
2016 begonnen met het sce-
nario. In Vlaanderen moet 
je dan drie selectierondes 
doorkomen om subsidies te 
krijgen. Daarna moet je op 
zoek naar geld via privé fi-
nanciering en fondsen in 
het buitenland. We zijn uit-
eindelijk in oktober 2020 
met de opnames begonnen en de afwer-
king van de film duurde nog ongeveer een 
jaar.

De opnames vonden plaats tijdens de 
tweede coronagolf. Hoe was het om 
in die omstandigheden een film te 
draaien?
Gelukkig mocht onze sector tijdens de 
tweede golf werken, al was het onder stren-
ge voorwaarden zoals dagelijkse controles, 
mondmaskers en afstand voor iedereen be-
halve de acteurs. Maar dat is eigenlijk won-
derwel goed gelukt, er is ook geen enkele 
besmetting op de set geweest. Het enige 
probleem dat opdook was dat net voor de 
eerste draaidag de niet-essentiële winkels 
sloten. We hadden nog wat kostuums en 
decormateriaal nodig dus dat was even al-
le hens aan dek én volop improvisatie. We 
hebben ook een aantal scenes in het Fran-
se Marseille gedraaid en het probleem daar 
was dat er geen mondmaskers in beeld 
mochten komen. Maar de binnenstad liep 
natuurlijk vol met mensen die er een droe-
gen! We hebben dan maar alle straatscenes 
opgenomen met maar 20 figuranten die 
geen mondmasker moesten dragen. Dat 
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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…..

was zeker een uitdaging maar ook dat is 
gelukt. Bij het draaien van een film komen 
er nu eenmaal altijd onverwachtse dingen 
op je af. 

Koen De Bouw en Noa Tambwe Kabati 
spelen de hoofdrollen. Hoe ben je bij 
hen terecht gekomen? 
Eigenlijk heb ik de film vrij snel geschreven 
met Koen De Bouw in het achterhoofd, al 
had ik hem hier nog niets over gezegd. Ik 
heb hem pas gecontacteerd toen het scena-

rio min of meer af was. Hij was zeker ge-
interesseerd maar had toch ook twijfels 
omdat hij normaal gezien in een ander 
soort films speelt. Wat hij hier moest doen 
was onbekender voor hem, hij vond het een 
enorme uitdaging maar hij is er volgens mij 
met glans in geslaagd. Het was ook een he-
le toffe samenwerking en Koen is er hele-
maal voor gegaan. Noa, die eerder al in de 
Vlaamse film ‘Welp’ speelde, vonden we 
via een open auditie. Tijdens de casting za-
gen we voor zijn rol bijna 200 mensen. In 

Regisseur Peter Monsaert bij een decorstuk 
uit zijn jongste film.Sfeerbeeld uit de film.

Wegwijs Noord  - April 2022   57



58  Wegwijs Noord - April 2022

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

de laatste ronde van de audities moesten 
de overblijvende kandidaten een scene met 
Koen spelen. Het was direct duidelijk dat 
bij het duo Noa en Koen de mooiste che-
mie ontstond.

Wat wil je meegeven met de film?
Het scenario is eigenlijk al een paar jaar ge-
leden geschreven en ik wou het toen heb-
ben over polarisatie en over hoe mensen 
meer en meer uit elkaar dan naar elkaar toe 
groeien. En dat blijkt helaas actueler dan 
ooit. Ik hoop dan ook dat de film achter-
af misschien een gesprek zal losmaken over 
het belang van te blijven communiceren en 
open te staan voor wie of wat je niet kent.

Waarom zouden mensen naar jouw 
film moeten kijken?
Het is een enorm meeslepend en aangrij-
pend verhaal dat gespeeld wordt door twee 
steengoede acteurs. Je zal een Koen De 
Bouw zien zoals je hem nog nooit gezien 
hebt. Ook de jonge talentvolle Noa Tamb-
we Kabati zet een personage neer dat je 
niet snel zal vergeten. Ik wil dat mensen de 
zaal verlaten met een gevoel van ‘laten we 

er samen voor gaan’. Het is trouwens een 
film die echt gemaakt is om in de cinema 
bekeken te worden. De ervaring zal daar 
het meest intens zijn: anderhalf uur afge-
sloten van de buitenwereld samen met an-
deren iets beleven. Dat kan alleen maar in 
de bioscoop.
Nowhere is vanaf 6/04 in de bioscoop te 
zien.

Tekst en beeld: Frank Paemeleire

Peter Monsaert met zijn hoofdacteurs 
tijdens het Filmfestival Oostende
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Positief gedacht! 
Onmogelijk is geen feit

maar een mening (Mohammed Ali)
info@zinloosgeweld.net
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 https://shop.aaargh.be

Op zaterdag 2 april om 20u00
DE CHALET, Rozebroekslag (tegenover 
nr 19), 9040 Sint-Amandsberg (gebouw-
tje voor Rozebroeken zwembad)

GRATIS. Inschrijven bij:
karinhanus7@gmail.com

Velt Damvallei en ASBR
(Actiegroep Sint-Baafskouter Rozebroeken) organiseren 

Boekvoorstelling Amor Mundi
een positieve post-apocalyptische roman

over de periode 2025-2052

Steven Vromman (low impact man) 
komt zelf zij boek voorstellen aan men-
sen die zijn toekomstverhaal van ‘Amor 
Mundi’ willen leren kennen. Natuurlijk 
vertelt Steven niet alles , want het boek 
is achteraf te koop. Steven vertelt eerst 
in grote lijnen de context waarin het 
verhaal zichc afspeelt.
Welke scenario’s komen aan bod, en 
waaop zijn deze gebaseerd? Dan volgen 

een aantal fragmen-
ten die aansluiten op 
de interesse en de 
vragen van het pu-
bliek. Meestal komen 
we zo tot een dialoog 
over wat we nu kunnen doen om de ge-
wenste toekomst vorm te geven. 
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Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

Het zijn geen winters en geen zomers meer zo-
als vroeger, klinkt het vandaag in de volksmond. 
Als we de klimatologen mogen geloven, ge-
raakt het ecologisch evenwicht zelfs helemaal in 

De lente is in aantocht… onbalans. Ze hebben allicht geen 
ongelijk. De natuur is altijd al een 
eigenzinnige en onberekenbare 
spelbreker gebleken. De mannen 
van de stedelijke Groendienst - of 
de bedrijven die er voor werken - 
hebben daar niet echt een bood-
schap aan. De natuur valt altijd 
weer op zijn poten. In nog win-
terse dagen worden de bomen 
gesnoeid. In de lente wachten 
kleurrijke bloemen en planten 
op ontluikende levenskracht. Het 
was nooit anders. Nu de lente-
kriebels ons stilaan bekruipen, 
wordt de ‘knaldrang’ om nog 
meer naar buiten te komen en 
mensen te ontmoeten groter dan 
ooit. Als dat maar goed afloopt…

Eric VAN LAECKE    

Sint-Jozefstraat
wordt ‘fietsstraat’
Volgens de aangekondigde plannen be-
gint ergens in maart de integrale heraan-
leg van de Sint-Jozefstraat en meteen 
ook de omvorming tot ‘fietsstraat’.
Als we het goed hebben, is die de eer-
ste in zijn soort in Oostakker. Voor het 
schoolvolkje van scholencampus EDUGO 
is dat op termijn goed nieuws. Ook al 
ging er flink wat tijd en energie over om 
ter plaatse tot een evenwichtige mobili-
teitsafspraak te komen en waren nog en-
kele bijsturingen nodig.
Allicht volgt al meer ‘vanop het terrein’ in 
volgend nummer…

Eric VAN LAECKE 
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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
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DONDERDAG 21 APRIL
20 – 21 UUR
OCO, PIJPHOEKSTRAAT, OOSTAKKER

De ‘Nonsens Alliantie’ acteert naar Oostakker

Interactieve comedy, visuele en verbale humor !
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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

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

Sleeplife® is exclusieve dealer van

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

sleeplife.be
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