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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 24 mei en 3 juni. Teksten moeten binnen zijn 13 mei. 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.

MEI 2022
maandelijkse uitgave

Druk:

Aanbod dranken Goossens - zie blz. 9

Sint-Baafskouterstraat 109
9040 Sint-Amandsberg

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

Tarief in het salon :
Wassen + snit : 19 euro

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

Hair Service Dimitri
Aan huis en in salon

Dames & Heren & Kinderen

Enkel op afspraak !
Zondag en maandag gesloten

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

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

Te koop
in Heusden
• Recente en charmante woning 
• Woonerf gelegen nabij op- en 

afrit R4 en op boogscheut van 
Heusden Centrum

• EPC: 178 kWh/m²
• Richtprijs: 495.000 euro 

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 Bakkerij Bundervoet sluit de deuren
10 Dubbel feest Chiro Oude Bareel
14 TTCOB verrassingstornooi: verslag
16 Kalender volkstuintjes
18 Feestweekend Westveld
22 Gevaarlijke fietsstraat ?
24 Nieuwe korfbalterreinen
28 Highway Residence: 20 appartementen
31 Zelfgebouwd kappersatelier
34 Opnieuw bedevaart naar Bergenkruis
39 Reünie oud-leerlingen Visitatie & St-Jan
42 Sint-Amandsberg: meeste inwoners
51 Studenten UGent haalden geschiedenis op
54 Mario De Koninck wint cartoonwedstrijd
55 5de grote prijs Gino Primo
56 Klaverblad: nu hippe brasserie
58 Open Huis Azalea
59 Conner Rousseau: Gentse toekomst
60 Activiteiten Okra Oude Bareel
66 Oldtimers eindelijk nog eens van stal

 Veel leesplezier ! 

26 juni 
2022

ROMMELMarkt

Van 9u 
tot 17u

zONdag

InschrijvEN 23 april 
Van 15u tot 17u in de Emiel Lossystraat 55G 

ONLINE InschrijvEN vanaf 24 april 
Destelbergenstraat - charlotte.ringoir@gmail.com

Cécile Cautermanstraat - stephanie@idrops.be
Emiel Lossystraat & Asterdreef - 9040rommel@gmail.com

Emiel Lossystraat
 Asterdreef, 

destelbergenstraat  

Cécile Cautermanstraat

9040 Sint-Amandsberg

€5 / stan
dplaats
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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  
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

Beleefwinkel

Op zoek naar het ultieme Moederdaggeschenk?

BESTEL TIJDIG HET MOEDERDAG ONTBIJT!
Uitgebreid ontbijt met tal van lekkere verwennerijen, zoet en hartig!

Info : www.dekorf.be 
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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
Verzilverd bestek, 84-dalig 
(zilver ‘90’). In perfecte 
staat. Huwelijksgeschenk 
in 1949. Gevraagde prijs, 
84 euro. Info: 0476-566 233

TE KOOP
Herenfiets in zeer goede 
staat, moet weg wegens 
sterfgeval. Vraagprijs 145 
euro. Tel: 0494-79.37.35

GEZOCHT
Man, 55 jaar, uit de regio, wenst kennis 
te maken met ouder koppel 65+ voor 
vriendschap, gezelligheid, hulp allerlei, 
vervoer, enz…  Info: 0483 530 886.

TE KOOP
Led-vloerlampen 220 V 
(2 stuks) in grijs voor tuin 
of terras. Hoogte=75 cm, 
15 Watt, 800 lm en warm 
wit licht. Waarde 116 
euro/stuk. Prijs o.t.k. Sint-
Amandsberg.
GSM O476-914817

TE KOOP
Retrostoelen (4) in zeer 
goede staat, vraagprijs 
25 euro.
Tel: 0494-79.37.35

TE KOOP
Grasmaaier, wolf 
carrera, breedte 
mes 34 cm. In 
goede staat. Af te 
halen 50 euro.  St. 
Amandsberg.
Tel 0497-757603 

TE KOOP
Kettler Toronto 7889-
200 loopband. In 
perfecte staat (incl. 
handleiding). Gekocht 
voor 1649 euro, prijs 
o.t.k.  Tel 09/228.37.27 
(Sint-Amandsberg, 
Oude-Bareel)

TE KOOP
Thule dakdrager  fietsenhouder: set 
regengoot + stangenset + proride. Samen 45 
euro. Info: 0497-270790

ALLE INFO OVER
ADVERTEREN IN ‘WEGWIJS-NOORD’:

Jan Callebert
zet-werk@telenet.be

of 0478 97 87 11
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Bakkerijen hebben een geschiedenis in 
Sint-Amandsberg, want ze waren alle-
maal op de een of andere manier heel 
populair bij de bevolking. Bakkerij Bun-
dervoet was wellicht de meest gekende 
in het rijtje. Joris Bundervoet een bak-
kerszoon uit Doornzele was in 1968 net 
gehuwd met Wies Van Eenoo een bak-
kersdochter uit Jabbeke,  toen ze uit-
keken naar een opportuniteit om een 
eigen zaak te starten. Ze zouden samen 
hun bakkerij Bundervoet runnen in het 
centrum van Sint-Amandsberg. Het werd 
een succes, maar eind april stopt bakkerij 
Bundervoet dat al vele jaren is overgeno-
men door Walter De Wit (56). 
De voorbije jaren zijn er in Sint-Amands-
berg en vooral de buurt van de Antwerp-
sesteenweg helaas al enkele bakkerijen 
gestopt, want het is duidelijk een zwaar 

TERUGBLIK OP BAKKERS IN SINT-AMANDSBERG :

Na halve eeuw stopt de populaire bakkerij Bundervoet
Vijftig jaar nadat Joris Bundervoet de al bakkerij van Leo Van Nunen overnam 
in 1968 (toen eerder een koffiehuis) in het centrum van Sint-Amandsberg, 
stopt ook zijn opvolger Walter De Wit (56) met de heel populaire bakkerij 
‘Bundervoet’ aan de Antwerpsesteenweg.

beroep. Wie herinnert zich nog Joye aan 
de Potuit, De Wulf in de Adolf Baeyens-
straat, Vertriest (voorheen Geerts) op de 
hoek van de Antwerpsesteenweg met de 
Gerardstraat? En dan was er lang gele-
den nog de heel bekende bakker-patis-
sier Bombeke, waar al jaren nu bakkerij 
De Rijcke huist. Inmiddels wel een bak-
kerij zonder winkel. En we vergeten de 
toenmalige bakkerij Polfliet in de wijk 
H.Hart, gekend voor de veruit lekker-
ste piccolo’s van heel Gent. Polfliet le-
verde aan meer dan één sandwichbar 
in de stad. Ook bakker Joris aan de Hei-
lig Hartkerk was populair. Op de Ant-
werpsesteenweg is er nu nog Filip en 
Sofie, een Turkse bakker, aan de Potuit 
de Broodhemel, en er zijn twee goe-
de bakkers op het Westveld. En hier en 
daar nog wel wat andere bakkerszaken. 

Bakker Walter De Wit van ‘Bundervoet’ 
in de winkel (D.D.)
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De wedstrijd 
loopt SAMEN 
met het boekje 
Wegwijs9070, dat 
in Destelbergen/
Heusden wordt 
uitgedragen.
We vroegen aan 
enkele tientallen 
lezers om een vraag 
te beantwoorden. 
En het is dan 

aan jullie om het 
PERCENTAGE van 
de antwoorden te 
raden.
Ingeval er een ex-
aequo is bij twee of 
meer deelnemers, 
bepaalt de 
schiftingsvraag wie 
de winnaar is.

Bij voorkeur online meedoen:  www.dewegwijs.be

Je kan ook nog altijd deelnemen via mail, stuur uw 
antwoorden naar info@dewegwijs.be. Vermeld de 3 
antwoorden EN schiftingsvraag, en vergeet niet uw 
naam, adres én telefoonnummer te vermelden anders 
is uw deelname ongeldig.

Of vul het formulier hierbij VOLLEDIG in en stuur het 
op. Opgelet: zowel online, via mail als met de post 
moet uw deelname UITERLIJK OP 10 MEI  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, Broodjeszaak Huis Desmet

Win een bon van 100 euro geschonken door
Broodjeszaak Huis Desmet

We vroegen aan onze lezers:

Wat vond je het leukst als kind?

A. De Kerstman
B. De Paashaas
C. Sinterklaas   

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

A. Gemberthee 15%
B. Rodebessenthee 58%
C. Muntthee 27%

Er waren 168 deelnemers!

Winnaar werd Ernest Boone 
uit de Heiveldstraat 31, 
Sint-Amandsberg (15, 56, 
29) (172). Zijn echtgenote 
kwam de waardebon ‘luxe-
ontbijt 2 personen.’ afhalen 
bij Marleen van ‘De Korf’. 
Proficiat

Wonnen 
ook waardebonnen: 

Wonnen ook waardebonnen:  

Carine Ooms, Frans Nijs, 
Chantal Bekaert, Isolde 
Antonsen, Mieke Mertens, 
Roger Meeuws, Dorothy 
De Vleesschauwer, Werner 
Minnebo, Dominique 
Vandegehuchte.

Proficiat!
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De deelgemeente zal nooit zonder zijn, 
maar sommige bakkerijen behoren echt 
wel tot het erfgoed in Sint-Amandsberg. 
Heel lang geleden had je ook nog de po-
pulaire bakkerijen West, De Smedt en 
Hendrickx op het eerste deel van de Ant-
werpsesteenweg en enkele zelfs waar-
van de naam mij ontgaat. De verdwenen 
bakkerijen, vaak van vader op zoon ho-
ren allemaal stilaan thuis in wat we 
heemkunde kunnen noemen. Ze heb-
ben allemaal op de een of andere ma-
nier een stuk geschiedenis geschreven.
Dat bakkerij Bundervoet zou verdwijnen 
hebben we niet echt zien aankomen, 
want de huidige bakker Walter De Wit 
is nog niet zo oud dat hij al met pensi-
oen zou gaan, maar er is wel een goe-
de reden voor. De kans was groot dat de 
gekende bakkerij Aernoudt er een con-
current zou worden, want die had al de 
gekende zaak Macaco aan de overzijde 
op het oog om er een bakkerswinkel te 
installeren. Maar dat plan werd nu ver-
vangen na een bod van Aernoudt op de 
zaak ‘Bundervoet’ van huidig bakker De 
Wit. 
“Ik kon na goed nadenken dit voorstel 
niet weigeren, want ik wou ook nog wel 

eens iets anders gaan doen in mijn le-
ven”, vertelt Walter met de grijze haar-
dos. Ik heb lang nagedacht, want ik heb 
hier ook personeel waar we goed zorg 
voor dragen. Maar uiteindelijk heb ik 
toch beslist om de zaak te verkopen”, 
vertelt ons Walter De Wit die dus al lang 
de bakker-zaakvoerder is van Bunder-
voet.
Walter had de bakkersstiel zowat in de 
genen zitten, hij was de zoveelste bak-
ker in het rijtje vanaf zijn betovergroot-
vader. “Alleen mijn eigen vader was 
geen bakker, en ik was al bakkersgast in 
Brussel en Antwerpen voor ik hier toe-
vallig bij Bundervoet terecht kwam als 
bakkersgast. Zelf heb ik geen opvol-
ger om de zaak verder te zetten, het 
zijn allemaal redenen die meegespeeld 
hebben in mijn beslissing om toch te ver-
kopen. Ik kan ook nog niet met pensi-
oen, want daarvoor heb ik nog wat jaren 
te gaan. Maar in de nabije toekomst ga 
ik mijn stiefdochter wel helpen bij de 
organisatie van haar zaak. Iets meer in 
de natuur werken en een mooie uitda-
ging aangaan, want ik heb daar ook al 
goed over nagedacht. Er zijn mogelijk-
heden en de uitdaging interesseert me 

In de bakkerij met zijn personeel. 
(D.D.)

Wegwijs Noord  - Mei 2022   7
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wel. Het wordt echt iets helemaal anders 
dan brood bakken of patisserie maken”, 
vertelt Walter De Wit.
Walter blikt voor ons wel graag even te-
rug op zijn carrière in Sint-Amandsberg. 
“Ik werkte al enkele jaren als eerste bak-
ker voor Joris Bundervoet, toen die me 
plots vroeg in 1994 of ik interesse had om 
de zaak over te nemen. Zo’n kans kon ik 
niet laten liggen en ik heb toen meteen 
ja gezegd, en daar nog geen minuut spijt 
van gehad. Het was een droom, want dit 
was en is een goeddraaiende zaak”. 
Wegwijs: “zijn er specialiteiten, of iets 
waarop je met fierheid terugblikt”?
“Wij hebben geen specialiteiten in de 
winkel, maar brengen dagelijks kwali-
teit. Alles wat over de toog gaat bij Bun-
dervoet moet echt goed zijn, dat is altijd 
onze sterkte en leuze geweest. De men-
sen weten dat, en ons cliënteel is daar 
het beste bewijs van. Wij hebben wel 37 
soorten brood, dat is veel meer dan zo-
maar bruin en wit brood, en onze patisse-
rie is ook tot ver buiten Sint-Amandsberg 

gekend. De zaak heeft al ruim een halve 
eeuw een vertrouwd beeld bij de bevol-
king en dat is een werk waar we fier op 
zijn. Niet ik alleen, maar ook mijn drie 
medewerkers want het is toch ook een 
beetje hun werk. Wij vormen een flink  
team, het zijn allemaal toffe medewer-
kers waar ik terecht fier op ben”, besluit 
Walter De Wit.

De zaak Bundervoet stopt eind april en 
wordt dan op korte termijn een bakke-
rij van de groep Aernoudt. De eerste in 
Sint-Amandsberg als we ons niet ver-
gissen. Eerst zal de winkel nog wel een 
nieuwe inrichting krijgen, maar dat zal 
wellicht vrij snel gebeuren. Wanneer 
de nieuwe winkel opengaat kregen we 
nog niet bevestigd. Maar de naam Bun-
dervoet kunnen we niet vergeten. Twee 
kinderen werden heuse BV’s: zoon Ben 
(Benjamin) Bundervoet als Buffaloman 
en uitbater van Picasso in Lochristi, en 
zijn zus de actrice Elise. 

Manu Debruyne
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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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“Het werd meteen een dubbel groot 
feest op de terreinen aan de Charles Dou-
deletstraat, want ook bij onze jeugdver-
enigingen heeft de hopelijk nu voorbije 
Covidperiode er flink ingehakt. Vorig 
jaar kon niks gevierd, dus er viel wel wat 
in te halen”, vertelt Lisa Van de Walle van 
Chiro Oude Bareel. Leiding en jong-vol-
wassenen zorgden op vrijdagavond voor 
een goede start met een duidelijk heel 
gezellige streekbierenavond met muzi-
kale ondersteuning. In het lokaal was er 
een fototentoonstelling met een terug-
blik op het ontstaan van de Chiro in Sint-
Amandsberg en vooral de Oude Bareel. 
Een heel weekend werd er vanalles geor-
ganiseerd, op zaterdagnamiddag was er 
een dubbele veldloop voor jongeren en 
jong-volwassenen. Er was randanimatie, 
de feesttent raakte opnieuw goed ge-
vuld en er waren hapjes en drankjes. Er 
was ook nog een quiz en een eetfestijn 

Chiro op Oude Bareel vierde dubbel feest
met meisjeschiro Sint-Amandus
De Chiro van de Oude Bareel had in het weekend van 25-27 maart een 
dubbel feest te vieren. In 2021 bestond de jongenschiro Sint-Joris precies 
65 jaar, en in 2022 is de meisjeschiro van Sint-Amandus 75 jaar geworden. 

om de financiën van de jeugdvereniging 
een extra duwtje te geven.
Belangrijk om weten is dat de Chiro in 
Sint-Amandsberg al driekwarteeuw be-
staat en daar draait het toch allemaal 
om. Ook op vandaag heeft de Chiro van 
de Oude Bareel aangetoond dat ze be-
staansrecht heeft. Er zijn overigens flink 
wat geëngageerde jongeren lid bij lei-
ding en enorm veel jeugdige leden bij 
pinkel, speelclub, rakwi’s, tito’s, keti’s en 
aspi’s, want dat zijn de namen van de 
verschillende leeftijdsgroepen.
Als we even terugblikken op de geschie-
denis dan moeten we al teruggaan naar 
10 maart 1948 toen Chiro Sint-Amandus 
werd opgericht. Het was toenmalig on-
derpastoor De Smet en eerste groepsleid-
ster Antoinette Moerman (groepsleidster 
tot 1957) die alles op gang trokken. Be-
langrijk om weten: de eerste uniformen 
werden door de leden (of de moeders?) 
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Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.peugeot.be

versnellingsbak e-EAT8. Aanbieding onder voorwaarden, geldig voor particulieren in het deelnemende Peugeot dealernet. Dit voordeel is 

en is geldig bij aankoop van een nieuwe wagen, uitgezonderd bedrijfsvoertuigen, voor particulieren van 01/04/2022 tot 30/04/2022 in het 
deelnemende Belgische dealernet, in geval van overname van een volledige wagen, die sinds minstens 6 maanden ingeschreven staat 
op naam van de koper. 

tot 30/04/2022 in het deelnemende Belgische Peugeot dealernet.

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de �scaliteit van je wagen.
G/KM e e

ELECTRIC DAYS
GEDAAN MET ZOEKEN NAAR EEN ELEGANTE

ELEKTRISCHE WAGEN.
Pro	teer van een voordeel tot 7.450 €* 
dankzij de Electric Bonus van 1.000€.** 

GEVONDEN!

ELEKTRISCH 
& ELEGANT
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zelf geknipt en handgemaakt. In 1968 
toen de chirogroep 20 jaar bestond tel-
de Chiro Sint-Amandus al 120 leden. Op 
10 maart 2023 zal de meisjesafdeling dus 
75 jaar bestaan.
Voor de Oude Bareel gaan we terug 
naar 8 juli 1956 voor de eerste vergade-
ring van Chiro Sint-Joris. Pastoor Roe-

giers, proost e.h. Verschelden en eerste 
groepsleider Hugo De Wulf verzamelden 
die dag vijf leiders en dik twintig leden 
voor die eerste bijeenkomst. Het eerste 
bivak zou twee jaar later plaatsvinden in 
Bellingen en in 1962 werden de eerste 
lokalen ingewijd. De Chiro van de Oude 
Bareel bestond op 8 juli 2021 al 65 jaar, 
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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…..

maar dat feestje ging 
niet door omwille van 
de coronabeperkingen.
Als we even terug-
gaan in de geschiede-
nis dan weten we dat 
op 25 augustus 2004 er 
een eerste gezamen-
lijke leiderskring was 
tussen de leiding van 
Chiro Sint-Amandus en 
de leiding van Chiro 
Sint-Joris, meteen was 
Chiro Oude Bareel ge-
boren. Hoe deze fusie 
tot stand kwam? Het was door een drei-
gend leidingstekort bij Chiro Sint-Aman-
dus bij de start van het werkjaar in 2004. 
Chiro Sint-Joris was op dat moment een 
redelijk kleine chirogroep. Onder leiding 
van Elisabeth Serrus, Ellen De Zutter en 
Luk Bouters kwamen de fusiegesprekken 
op gang. De eerste groepsleider van Chi-
ro Oude Bareel was Tim De Volder. Het 
eerste echt gezamenlijk chirojaar werd 

gevierd met een spetterend kamp in Pe-
sche: met onheil onder het Huifkarzeil.
In de tentoonstelling in de lokalen van 
de Chiro aan de Doudeletstraat kreeg je 
een mooi overzicht van de werking en 
de geschiedenis. Wij hebben genoteerd 
dat deze Chirowerking flink wat in zijn 
mars heeft: op naar het eeuwfeest dus!

Manu Debruyne
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We waren dan ook wat blij dat er op 2 en 
3 april nog een gaatje was in de kalender 
van de Kring van de Oude Bareel om eens 
een intern tornooi te organiseren, zowel 
voor de jeugd als de volwassenen.
We kozen voor iets alternatiefs, en haal-
den ons Verrassingstornooi van onder het 
stof. Het was sinds 2005 geleden, maar de 
laatste maanden borrelde de zin erin toch 
weer op. Verrassingstornooi: dat bete-
kent: niets is zoals het normaal is bij tafel-
tennis: geen gewoon poulesysteem, geen 
gewone puntentelling, geen gewone ta-

TTCOB-Verrassingstornooi 2022
Door corona – wat anders – kon TTCOB (de Tafeltennisclub Oude Bareel 
die als sinds 1984 actief is) haar jaarlijkse grote weekendtornooi niet 
organiseren begin februari. Volgend jaar dan maar weer … hopelijk. Maar 
sindsdien is de virushemel gelukkig bijna opgeklaard.

fels, geen gewone netten, geen gewone 
balletjes en geen gewone bats. Wat dan 
wel? Een overlangs geplaatste tafel, een 
ronde tafel, een minitafel, een tafel met 
schuine helften, een netconstructie met 
drankbakken of een hoge plaat, anders-
gekleurde of grotere maten van balletjes. 
Een handicap voor iedereen dus, plus een 
compleet door software bepaalde “at 
random” keuze van de wedstrijden en 
spelers. Anders gezegd: aanpassingsver-
mogen en een portie geluk waren be-
langrijk. En gedrevenheid: de wedstrijden 
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waren op tijd (15 minuten), dus hoe ge-
concentreerder en ferventer je doorspeel-
de, hoe meer punten je kon verzamelen.
Bij de jeugd had de opkomst wat te lijden 
onder Paasvakantie. Wie er wel was die 
zondagvoormiddag, kon zich flink uitle-
ven. Sander Van Rentergem kroonde zich 
tot winnaar, terwijl Kobe D’Haese op niet 
zo verre afstand tweede eindigde.
Meer spanning was er bij de grotere 
groep volwassenen op zaterdagnamid-
dag! De laatste wedstrijd besliste alles. 

Luc Kesbeke stootte in extremis door 
naar de eerste plaats, en Dries Vandewal-
le plantte zich comfortabel op de twee-
de plaats.

Wie eens (normaal) wil komen spelen: 
je bent elke woensdagavond welkom in 
de Kring van de Oude Bareel. De jeugd 
begint eraan om 19.00 uur, tussen 20.00 
en 20.30 uur is er de wissel van de wacht 
naar de volwassenen.
Meer info via info@ttcob.be. 

Luc en Dries, de winnaars 
bij de volwassenen.Bij de jeugd wonnen Sander en Kobe.
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11u00:
• gratis welkomsdrankje 
• Vertelmoment voor kinderen 
• Fototentoonstelling in «Ons Huis» 
Alfonsbraeckmanlaan 156
• Terras en bar Dekenij Westveld
• PIC-NIC  
• Opendeurdag vzw stappen

13u30: Fanfare De vette pistons in 
Spellekenspark 

14u00: Wandeling Westveld 
Inschrijven bij Jenny: 0473 80 85 96

15u00: Gratis poppenkast met Pierke
                  
15u30: Gratis taart aangeboden van 
bakclub Wibier, buren en de lokale 
bakkers. Gratis ijsje aangeboden door de 
Volkshaard  
16u00: Mini copa Villa Anamma 

18u00: Dj Biniam in “Ons Huis”
20u00:j Bruno 70’s disco en bar

FEESTWEEKEND WESTVELD
7-8 mei 2022

ROMMELMARKT 8 mei: 08 tot 20 uur
in volgende straten:
Sulkystraat, Hippodroomlaan
Draversstraat, Gustaaf Carelshof
Heiveldstraat, Heilig Kruisplein
Jozef Goossenaertsstraat, Havikstraat 
Vinkenlaan, Sijsjeslaan
Parkietstraat, Klauwierstraat, Bosduifstraat, 
Paradijsvogelplein
Westveldstraat, Kasteelwegel
Josepha Goethalsstraat, Marcella Van 
Hoeckestraat, Alfons Braeckmanlaan
Nachtegaalstraat, Nachtegaaldreef
Ledestraat 

08-18 uur: koffiebar in “Het Nachtegaaltje”
Terras en bar in “Ons Huis” Dekenij
Fototentoonstelling Vzw Ocup
Terras en bar in “VZW Stappen”
Terras en bar in “ Villa Anamma”
Terras en bar grasplein Kring Westveld
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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 !
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info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Vl@S, Afdeling Sint-Amandsberg

Dinsdag 10 mei 2022, 14u30 stipt

Kring Westveld
Heilig Kruisplein 10, Sint-Amandsberg

“Kroakemandels”

Na al de miserie en de ongemakken 
zoals wekenlang in ons kot te moeten 
blijven wegens corona wordt het 
nu stilaan de tijd om eens goed te 
kunnen lachen. Wij hebben, Jacques 
Verdegem en zijn echtgenote Marina 
van Geluwe uitgenodigd. Zij zijn de 
uitbaters van het volkscafé “Folklore” 
uitgenodigd.

Jacques is een krak In het vertellen 
van moppen en ook de enige in Gent 
die het origineel recept heeft van 
“kroakemandels”, “de kaviaar van 
de werkmens”. Hij kwam in het bezit 
van het recept via de dochter van 
Antoinette Vandeputte, het echte 
“kroakemandelwijveke”. Als attentie 
krijgt iedereen een proevertje mee 
naar huis.

Inkom:
leden 6 euro - niet leden 8 euro. 

INFO:
email: olav.declippel@gmail.comof 
telefonisch: 0475-413086.
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LENTEFEEST - COMMUNIE - MOEDERDAG - VADERDAG of zo maar...

GEDIPLOMEERD EDELSTEENDESKUNDIGE,
DIAMOND GRADING HRD, PAREL EXPERTE

alle dagen doorlopend open
van 9u30 tot 18u15 - Zaterdag tot 18u00

(gesloten op zondag en maandag)

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

naam-
ketting

Eigen ontwerpen, onze specialiteit !
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

Het schepencollege van Gent heeft de be-
slissing genomen om in Sint-Amandsberg 
een  fietsstraat te maken van zo’n kilome-
ter lang, maar die staat wat haaks op een 
eerder goedgekeurd mobiliteitsplan voor 
de Dampoort.  We kunnen verkeerd zijn, 
maar een fietsstraat creëren in soms smal-
le straten waar tegenliggend autoverkeer 
komt, is dat niet om moeilijkheden vra-
gen? Fietsers mogen in fietsstraten de 
helft van de straat innemen als er dubbe-
le rijrichting is zoals in Nieuwhof en in de 
Jean Béthunestraat. Eénrichtingsverkeer 
voor auto’s is er wel in de Brunaustraat, 
Doornakkerstraat en Jos Verdegemstraat. 
Er is overigens op het Heilig Hartplein een 
knip voor auto’s voorzien, maar dus niet 
voor fietsers want die kunnen veilig ver-
der rijden. De bedoeling is dat fietsers een 
fietsstraat hebben vanaf de Dampoort tot 
aan de Rozebroeken en terug. 

De Doornakkerstraat in de wijk Heilig Hart 
(Dampoort) wordt één van de fietsstraten. (D.D.)

Kilometerlange fietsstraat
met tegenliggend autoverkeer?

Gent telt op vandaag al zo’n 22 fietsstra-
ten waar auto’s en andere motorvoertui-
gen fietsers niet mogen inhalen. En dat 
lijstje wordt deze zomer dus nog ietsje 
langer. Zowel in Sint-Amandsberg als in 
de stationsbuurt krijgen enkele straten de 
herkenbare rode kleur. 

In juni krijgt Gent er nog eens twee fietsas-
sen bij. Zowel in Sint-Amandsberg wordt 
de verkeerssituatie op tal van wegen aan-
gepast, in de nabije toekomst zal ook 
de Nijverheidskaai een fietsstraat wor-
den. Wagens zullen fietsers er niet meer 
mogen inhalen. Ook is de snelheid er be-
perkt tot 30 kilometer per uur. Wie toch 
inhaalt, riskeert voorlopig een boete van 
58 euro, maar dat bedrag kan later nog 
stijgen. 
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Groenstraat 76 - Oostakker
Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Zondag 15 mei is het ‘Atelier in 
Beeld’ en ZOO Ateliers én LOOdsen 
Braem (voormalige Anmatrans site 
en ex-Illuseum) stellen hun deuren 
open voor nieuwsgierigen tussen 

10u en 18u.

Glaskunst, meubelmakers,
juwelen, schilderkunst,  
instrumentenbouwers,

keramiek en zo veel meer.

Kom al onze vakmannen, 
kunstenaars, creatievelingen, 
ambachtslui en ondernemers 

ontdekken die dag! Welkom in 
Victor Braeckmanlaan 137, 123 en 

119A.

Voor updates hou onze FB pagina 
in de gaten en hopelijk tot dan!

Atelier in beeld

“Ouders met jonge kinderen en senioren 
moeten veilig en zonder zorgen kunnen 
fietsen”, vindt mobiliteitssschepen Filip 
Watteeuw. “Door deze assen in te rich-
ten als fietsstraat verhogen we de vei-
ligheid en het comfort van fietsers. Op 
beide assen wordt nu al druk gefietst.”

In Sint-Amandsberg wordt de as Nieuw-
hof, Brunau-, Jean Béthune-, Door-
nakker- en Jos Verdegemstraat dus 
omgevormd tot fietsstraat. Deze route 
verbindt de Dampoort met Rozebroeken 
en is dus ongeveer 1 kilometer lang. In 
alle straten zal er voorrang zijn op de zij-
straten. Zo hoeven de fietsers zich geen 
zorgen te maken om een voorrang van 
rechts. Ook de Nijverheidskaai zal op ter-
mijn dus een fietsstraat worden. Ook 
daar blijft autoverkeer in de richting van 
Destelbergen mogelijk.

In de stationsbuurt/Zwijnaardsesteen-
weg loopt de as dan weer over de Len-
te-, Herfst-, Sint-Coleta- en de Lucas De 
Heerestraat. De verbinding sluit aan op 
de bestaande fietsstraat Stropkaai-Toe-
maattragel.

Op sociale media is veel kritiek op deze 
aanpak die bijna uitsluitend op de fiet-
sers is gericht, vooral omdat er geen reke-
ning meer wordt gehouden met auto’s. 
Op veel plaatsen zullen parkeerplaatsen 
verdwijnen, er komen ook nog op veel 
plaatsen fietsstallingen bij. – (D.D.)
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Een situatieschets vooraf. Ko-
ninklijke Ganda Korfbalclub is 
indoor actief in sporthal He-
kers Zwijnaarde, LAGO Roze-
broeken in Sint-Amandsberg, 
op EDUGO Campus Glorieux 
in Oostakker en in de nieuwe 
buurtsporthal Melopee  aan 
het Kompasplein (Nieuwe 
Dokken). In openlucht is er 
vandaag - na negentig jaar 
omzwervingen - de imposante 
en groene sportaccommoda-
tie aan de Hogeweg 135. Het 
is het kloppend én adminis-
tratief hart van de vereniging 
dat vele landelijke lotgenoten 
- vooral ook in het Antwerp-
se - de club benijden. Die locatie werd in 
2014 in gebruik genomen. De Ganda korf-
ballers waren evenwel al veel vroeger aan 
de slag in Sint-Amandsberg. Zeg maar, aan 
de overkant van de Hogeweg in en rond de 
vroegere villa Colle. Vanaf het speelseizoen 
1984-’85 de ‘Gandavilla’ genoemd. Eigenaar 
het stadsbestuur stelde toen het gebouw en 
de omgeving ter beschikking. De renovatie 

Nieuwe korfbalterreinen in kunstgras
Stad Gent en de Koninklijke Ganda Korfbalclub namen recent aan de 
Hogeweg vier gloednieuwe terreinen in kunstgras - inclusief een aangepaste 
infrastructuur - in gebruik. De volkse vereniging telt zo’n 200 jeugdspelers en  
viert dit jaar haar 90-jarig bestaan. Als (sportieve) erkenning en waardering 
kan het jubileumgeschenk tellen…

was voor eigen rekening en werd met man 
en macht aangepakt. Aanvankelijk oogde de 
accommodatie zelfs allesbehalve op een… 
korfbalveld. De club maalde er niet om want 
had in zijn roemrijk verleden al heel wat 
(gedwongen) verhuizingen overleefd. Tot 
de stad het terrein verkocht aan het huidige 
bpost dat er een post- en distributiekantoor 
neerplantte. In een omgeving waar stelsel-
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Neem een kijkje op
onze webshop:

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

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

website of bel ons op 0470/388.300

Dendermondesteenweg 521
Destelbergen

matig ook het volkstuinencom-
plex Slotenkouter tot volle groei 
kwam. Voor de korfballers was 
een toekomstgerichte nieuwe 
oplossing - achteraf bekeken - 
verrassend vlakbij. Aan de over-
kant van diezelfde Hogeweg 
moesten de koeien plaats ma-
ken voor de bouw van een aan-
lokkelijke korfbaltempel, in een 
overigens ruimere én sportieve 
(voetbal)omgeving. “Het is één 
van de mooiste korfbalterreinen 
in Vlaanderen”  lees je vandaag 
op de webstek. Al in die periode droomde 
de Koninklijke Ganda Korfbalclub er ook van 
een eigen kantine, die er intussen ook kwam. 
Naarmate de sportkwaliteit en de technolo-
gie verder evolueerden, verhoopte men ook 
al op terreinen waarbij het natuurgras plaats 
zou maken voor kunstgras. Sinds kort is ook 
dat laatste een feit. De volkse en sociale in-
slag die de vereniging kenmerkt, staat dan 
weer borg voor veel engagement, inzet en 
clubvertier. Het is het noodzakelijk cement 
om op termijn ook het eeuwfeest te kunnen 
ronden.

Kunstgras
Eer het zover is, viert de club 
straks een negentigste verjaar-
dag. Dankzij het stadsbestuur 
kan dat op vier gloednieuw 
aangelegde korfbalvelden in 
kunstgras. Inclusief een ver-
nieuwde infrastructuur, om-
heining inbegrepen. Schepen 
voor Sport Sofie Bracke kwam 
er het rituele lint doorknip-
pen en prees de club voor 
zijn veerkracht en volharding. 
Voorzitster Dominique Van 

der Beken bedankte zonder veel franjes 
maar welgemeend, al diegenen - niet in 
het minst de trouwe sponsors - die bijdra-
gen tot het succes van club. Tussen haakjes, 
die behoort tot de tien grootste van het 
land. De nieuwe sportvelden in kunstgras 
werden ingespeeld met een overwinning 
tegen Hoboken Mercurius. Tussen 6 en 8 
mei vindt op de locatie het jaarlijks Ganda 
weekend plaats. (Foto’s Eddy Temmerman) 

Eric VAN LAECKE
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Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

Voor de Tweede Wereldoorlog spreekt 
de verenigingsgeschiedenis van o.m. 
het Gentse Zuidpark (1932), ’t Koers-
plein/Eenbeekeinde en het voorma-
lige stort aan de Sint-Baafskouter in 
Sint-Amandsberg. Na de tweede we-
reldbrand wisselde de club - vaak 
noodgedwongen - van adres en uit-
hangbord. Een greep uit de archie-
ven en uit diverse tijdsgewrichten. Zeg 
maar met o.m. optrekjes aan de Sint-
Denijslaan, de Maaltebruggestraat en 
de Nekkersputstraat. Begin de jaren 
’60 van vorige eeuw vond Ganda een 
onderkomen aan de Oudenaardse-
steenweg (Ringvaart) in de omge-

90 jaar korfbalomzwervingen
Koninklijke Ganda Korfbalclub viert dit jaar een negentigste 
verjaardag. De club werd in 1932 opgericht onder impuls van 
gangmaker, korfbalfanaat én voorzitter Gerard Bruinjé. In al die tijd 
passeerden ettelijke speellocaties en ‘overlevingsdiscussies’ de revue. 
Een voorproefje voor wie in de historiek wil duiken.

ving van de huidige Jean Raystraat. 
Vandaar ging het richting Schaar-
kensstraat in Zwijnaarde en nog later 
(1983) naar de Oudenaardsesteenweg 
achter herberg Koleblomme. Om uit-
eindelijk - na een heuse bloeiperiode 
in Zwijnaarde - in en rond de Ganda-
villa aan de Hogeweg te belanden. 
Het werd het begin van een tot nog 
toe nieuwste bloeiperiode. Het verde-
re verloop kan je in het hoofdartikel 
lezen. Kortom, veerkracht en volhar-
ding zijn Koninklijke Ganda Korfbal-
club inderdaad niet vreemd…

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

Vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55

SIERPLEISTER

STEENSTRIPS

ISOLATIE  

GEVELREINIGING 

KALEIEN 

30 euro/m2

isolatiepremie

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

vernieuwde website onder de rubriek ‘archief’.

Met dank aan 
onze webmaster ‘Hepto’ uit Heusden.

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

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden
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Nog maar recent hebben studenten van de 
UGent tijdens een projectweek uitgezocht dat 
er 5.000 jaar geleden, in de Bronstijd dus, nog 
bebouwing moet geweest zijn op wat we nu 
als de Hogeweg kennen. Ook uit de IJzertijd 
en later de Romeinse tijd en de Middeleeu-
wen werd via archeologisch onderzoek aange-
toond, dat er in die buurt bewoning was. Nu 
rijst daar Highway Residence uit de grond, een 
zinspeling op de straatnaam. Een bouwproject 
met liefst 20 appartementen dat nu gebouwd 
wordt. “Veertien van de twintig appartemen-
ten hebben inmiddels al een koper gevonden”, 
vertelt BIV-verkoper Robbie Van Kerkhove van 
de bouwheer ons als we een rondgang maken 
op de bouwsite. Belangrijk om weten het zal 
voor de rappe zijn, want 70% is al verkocht na 
het succes van de infodag eind maart. Er is nog 
één laatste 1 slaapkamerappartement en een 2 
slaapkamerappartement. Maar geïnteresseer-
den krijgen op 7 mei tussen 9 en 13 uur een 

Highway Residence heeft 20 appartementen op ideale locatie
De Hogeweg in Sint-Amandsberg is al heel lang gekend als een ideale locatie 
om te wonen. De nabijheid van invalswegen, dichtbij de Kennedylaan, R4 en 
E17 en aan de rand van de stad, trok ook de aandacht van ontwikkelaars.

De appartementen, voorlopig nog in aanbouw. (D.D.)

nieuwe kans tijdens een extra infodag. Daar-
enboven is het ook nog mogelijk om aan te 
kopen aan 6% btw. Eind dit jaar zullen de ap-
partementen opgeleverd worden. Het oogt er 
al mooi, terwijl men nog volop werkt aan de 
ruwbouw, maar je hebt wel al de indruk dat 
dit een ideale ligging is. De appartementen in 
aanbouw baden in het zonlicht, hier zullen de 
nieuwe bewoners zich snel thuisvoelen door 
het fantastisch wooncomfort. 
Robbie Van Kerkhove verduidelijkt: “Er zijn 
drie verschillende appartementen met 1, 2 of 3 
slaapkamers, en met een grootte per apparte-
ment van 80 tot 120 m². Uiteraard is de ligging 
een grote troef, want hier in de buurt is nog 
veel groen. Highway Residence is een nieuw 
project waarin we 30 jaar ervaring in project-
ontwikkeling bijeenbrengen. Dat deden we 
in nauwe samenwerking met de Stad Gent en 
Arch & Teco, als doortastend architectenbu-
reau met vijftien jaar ervaring. Het wordt dus 

een knappe residentie, met apparte-
menten die kwaliteit en klasse zullen 
uitstralen”, benadrukt Robbie Van 
Kerkhove.
Wat bijvoorbeeld opvalt, en al goed 
te zien is op de website (www.
highwayresidence.be), is dat men ge-
kozen heeft voor de robuuste bak-
steen om de harmonie met de buurt 
te bewaren, bronskleurig schrijnwerk 
moet een fijne toets aan het apparte-
mentsgebouw geven. Het invallend 
zonlicht is een pluspunt, de inpan-
dige terrassen zijn zuidwest gericht 
wat ook een meerwaarde biedt. Op-
vallend is dat de voorzijde die deels 
terugplooit naar achter, om de groe-
ne bestaande kant aan de rechterzij-
de weer te geven aan de straatkant, 
is iets waar goed is over nagedacht.
“De ligging aan de rand van Gent 
kreeg 9,2/10 als mobiliteitsscore, het 
is dan ook een toplocatie met oog 
voor de mobiliteitswensen van de 
toekomstige bewoners. Naast een 
open parking voor auto’s achter-
aan het gebouw, zijn we ook fier op 
de grote fietsenstalling met groen-
dak voor alle bewoners. Hier is dus 
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Een mooi beeld van wat het 
zal worden. (©Arch & Teco)

aan alles gedacht, want de ap-
partementen zijn omzeggens 
bijna-energieneutraal en wor-
den voorzien van energiezuinige 
warmtepompen, gecombineerd 
met de allerlaatste isolatietechnie-
ken, waardoor warmte of koelte 
goed bewaard blijven. Dat is heel 
belangrijk in tijden waarin ener-
gie ook een bepalende factor is. 
Ook zonnepanelen en vloerver-
warming maken dus deel uit van 
de appartementen in opbouw. 
Highway Residence zal uitnodigen 
tot levenslang wonen, de appar-
tementen zijn vlot toegankelijk, 
buitengewoon residentieel en be-
schikken over een lift, lage drem-
pels en brede gangen. De perfecte 
combinatie voor wie jong maar 
ook voor wie wat ouder is”, bena-
drukt de verkoopverantwoordelij-
ke van Highway Residence.
Noteer alvast de extra infodag 
wegens succes op zaterdag 7 mei 
tussen 9 en 13 uur op de werf: Ho-
geweg 165, zo’n 150 meter voor-
bij de Sint-Bernadettestraat. Je 
kan ook een afspraak maken via 
0800 50 118 – verkoop@highway-
residence.be – (D.D.)
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www.highwayresidence.be  |  verkoop@highwayresidence.be  |  0800 50 118

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

6% BTW MOGELIJK

EXTRA INFODAG DOOR SUCCES
ZATERDAG 7 MEI
TUSSEN 9 EN 13U 

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

70% 
VERKOCHT! 

De laatste maand werden 

4 appartementen verkocht!
De laatste maand werden 

4 appartementen verkocht!

20    ENERGIEZUINIGE APPARTEMENTEN IN SINT-AMANDSBERG
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Elke DERDE vrijdag van de maand,
organiseren we terug
onze succesformule;

‘Dinner & Dance’
Eerstvolgende:  20 mei, 17 juni

(niet in juli). Dan terug vanaf augustus.

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

ONDERHOUD CENTRALE VERWARMING

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

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

reiniging wordt ook het nodige papierwerk overhandigd.

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

KORTINGS-
BON

-20
euro

bij onderhoud
van uw chauffageketel

(max. 1 bon per onderhoud)
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Duo²-Gent is de nieuwe naam voor het 
Centrum Leren en Werken, onderwijs dus 
waarbij de klemtoon ligt op duaal onder-
wijs, nl. een dubbele leerweg die men aan-
biedt: leren en werken dus. In de praktijk 
gaat het om twee dagen leren en drie da-
gen werken, waardoor men op termijn kan-
sen krijgt op de arbeidsmarkt. Duo²-Gent 
heeft enkele vestigingen waaronder die in 
de Witte Molenstraat 98 in Sint-Amands-
berg. In de school werd werk gemaakt van 
een opleiding kapper of manicure. Inbe-
grepen zijn het bedenken van een naam, 
het ontwikkelen van een eigen logo, het 

Speed-You-Up-project in Wittemolenstraat Sint-Amandsberg

Zelfgebouwde mobiele kappersatelier in Duo² Gent
Eind maart had op de speelplaats achter het Welzijnsbureau in de 
Wittemolenstraat in Sint-Amandsberg, de officiële voorstelling plaats 
van een zelfgebouwde mobiele kappersatelier van de leerlingen van 
Duo² Gent. Dat is een school die zich richt op kwetsbare leerlingen, 
het vroegere Centrum voor Leren en Werken dus, waar leerlingen ook 
meteen op de werkvloer ervaring kunnen opdoen. De voorstelling was 
het sluitstuk van het Speed-You-Up-project, een Europees project dat 
vooral focust op de aanpak van schoolmoeheid. Schepen van onderwijs 
Decruynaere lichtte het project toe tijdens de voorstelling.

opstellen van een financieel plan en het 
ontwerpen van een communicatiestrate-
gie. De skills dus om straks in de arbeids-
markt terecht te kunnen. Om alles in de 
praktijk te brengen zorgden ze ook voor 
een zelfgebouwde mobiele kapperssalon. 
Het betrof in zekere zin een oude werf-
keet die dus volledig werd omgebouwd tot 
een kapperssalon. Die mobiele salon stak 
wel echt goed in elkaar, met lavabo, spie-
gel, en allerlei attributen die nodig zijn om 
aan de slag te gaan zoals scharen, tondeu-
ze, haarlak, verfrissende parfums, gels en 
noem maar op. Het was vrij goed ingericht, 
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je had meteen de indruk dat het om een 
echt haarkapperssalon ging. Veel ruimte 
was er niet, want alles was eerder beperkt 
voor één persoon en de leerling-kapper. 
Tijdens de voorstelling konden gegadig-
den een haarknipbeurt of een manicure 
krijgen door de leerlingen. En dat viel vol-
gens ons aardig mee. Er werd overigens 
samengewerkt met het welzijnsbureau. 
Voortaan kunnen dus ouderen en zorgbe-
hoevenden uit de buurt daar  op dinsdag 
terecht voor een deugddoende kappers-
beurt aan een laag tarief. Het kapperssa-
lon noemt overigens Duo²-coiffure.
Voor de uitwerking werd gerekend op het 
Speed-You-Up-project, een Europees pro-
ject waarbij kwetsbare jongeren hun kan-
sen op werk kunnen vergroten door hun 
ondernemerschapsvaardigheden bij te 
schaven. Volgens de schepen werken scho-
len daarbij samen met welzijnsorganisaties 
en bedrijven om de jongeren te ondersteu-
nen in hun zoektocht naar werk. Er wordt 
gewerkt vanuit ondernemershubs. In die 
hubs werken jongeren aan een business 
pop-up die hun buurt of aanpak nog kan 
verbeteren. In Sint-Amandsberg werd dat 
dus aangetoond via manicure en een kap-
persatelier of scheerbeurt waar jongens 

en meisjes hun vaardigheden etaleerden. 
Maar er zijn allicht ook nog veel ande-
re mogelijkheden. In de praktijk doen die 
jongeren dus meteen ervaring op, waar-
door hun kansen om aan werk te gera-
ken een flink duwtje in de rug krijgen. Wij 
woonden enkele sessies bij en waren ver-
rast door de vlotte aanpak. Waar men de 
‘modellen’ haalde is ons niet duidelijk, ver-
moedelijk waren het gewoonweg buurt-
bewoners, vrijwilligers of familie van de 
leerlingen die hun haar lieten knippen, de 
baard scheren of zelfs een manicure kre-
gen. Het verliep allemaal heel ernstig en 
met zorg tijdens de voorstelling.

Manu Debruyne

Paddenstoelenweekends 
Elke herfst organiseert Erik Steuperaert uit Sint-Amandsberg twee 
paddenstoelenweekends in de Ardennen. Zowel beginners- als 
gevorderden kunnen er hun kennis over paddenstoelen bijschaven. 

Al meer dan 30 jaar organiseert Erik pad-
denstoelenweekends in de Ardennen. Elk 
jaar zijn er twee weekends: het eerste is 
bedoeld voor beginnelingen en het twee-
de voor wie al enige voorkennis heeft. Dat 
tweede weekend wordt bovendien bege-
leid door twee biologen. 

Bij elk weekend kunnen een 20-tal deel-
nemers aanwezig zijn. Overdag gaat ie-
dereen op stap en ’s avonds wordt dan 
nagegaan welke soorten de deelnemers 
gevonden hebben. Zo komen ze er dus te 
weten hoe ze verschillende soorten pad-
denstoelen kunnen herkennen en of een 
soort al dan niet giftig is. Ze leren er bij-

voorbeeld ook dat het erg belangrijk is 
om de versheid van paddenstoelen te con-
troleren en dat paddenstoelen in weiden 
dicht bij de bosrand vaak gevaarlijk zijn. 

Ook op de paddenstoelenweekends had 
corona een impact. De vorige editie kon 
niet onder normale omstandigheden 
doorgaan, maar dit jaar zal het hopelijk 
opnieuw mogelijk zijn om met een gro-
tere groep op weekend te vertrekken. 

Geïnteresseerden kunnen contact opne-
men via: erik.steuperaert@skynet.be 

Tekst: Ellen Van Laere
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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 !

Sketchshow
Gensche Showbis
Ook Gensche Showbis herneemt de 
activiteiten met de sketchshow ‘Nog 
Efkes’. Afspraak op zaterdag 21 mei in 
Zaal Nova, Sint-Bernadettestraat 132.
Deuren open om 18.30 uur. Aanvang 
om 19.30 uur. Deelname van o.m. 
Freddy Vereecke en zanger Dimi die 
André Hazes vertolkt.
Kaarten aan 12 (voorverkoop) of 
15 euro (kassa). Reserveren op gsm 
0495/35.96.25. (EVL)
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“Er is vooraf grondig overleg geweest 
op uitnodiging van de gemeente via 
schepen Wim Raman, met de parochie, 
Wereldwinkel Oxfam, de scoutsgroep 
Haeghepoorters en enkele andere 
verenigingen uit Destelbergen en alle 
actoren”, weet Vertriest.
Nieuwigheid is dat de h.mis van 8 uur 
voortaan wegvalt en er geopteerd wordt 
voor drie gelezen missen, namelijk om 9u., 
10u. en die van 16u., deze laatste ook nog 

Opnieuw bedevaart naar Bergenkruis op 26 mei
Noteer alvast: donderdag 26 mei (Hemelvaartdag) is er opnieuw een 
‘normale’ bedevaart naar Bergenkruis. Na twee jaar op een laag pitje door 
de covidtoestanden, mag de bedevaart opnieuw in normale omstandigheden 
plaatsvinden vernemen we van André Vertriest, de verantwoordelijke voor 
Bergenkruis en actief bij de v.z.w. Parochiale Werken.

muzikaal opgeluisterd. Wie de priesters 
zullen zijn was bij het ter perse gaan 
nog niet gekend. Misintenties kunnen 
alvast vooraf aangevraagd worden bij de 
vzw Parochiale Werken van de parochie 
O.L.Vrouw ter Sneeuw. De gemeente zal 
zelf instaan voor de veiligheid in de buurt. 
De vieringen aan het Kruis en de 
gezelligheid op het terras brengen steeds 
een unieke onafscheidelijke sfeer mee 
van ontmoetingen met mensen van de 

De voorbije weken werd het bedevaartsoord Bergenkruis 
opnieuw piekfijn in orde gebracht. (D.D.)
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DESTELBERGEN  •  Dendermondesteenweg 488  •  Tel. 09/228 30 98 
OPEN: DI-ZA 9U30-12U / 13U30-18U. GESLOTEN: ZO-MA.

Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be

Lingerie  en badmode in grote cupmaten

Mag het een maatje
meer zijn?

WegwijsNoord-2022-05 PrimaDonna Swim®.indd   1 17/04/2022   23:36



36  Wegwijs Noord - Mei 2022

Nr. 122 - Mei 2022                            639070

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

Fiat 500 1.0i  MHEV Red Serie / Special edition

NEW

16.990 euro
10 km
2/2022
Benzine
52 kW (71 PK)

Space Star 1.2i Spirit +CVT sda carplay android

NEW

15.490 euro
                  btw incl.
15 km
2/2022
benzine
52 kW (71 PK)

Space Star 1.2i spirit + airco SDA carplay android

NEW

33.790 euro
                  btw incl.
18 km

Diesel
107 kW (145 PK)

Fiat Scudo - L3 H1 - NAVI + CAMERA + AIRCO

NEW

28.990 euro
15 km

Benzine
96 kW (131 PK)

Volkswagen Golf 1.5 TSI Life - NIEUW - NU LEVERBAAR

NEW

43.900 euro
15 km

Diesel
120 kW (163 PK)

Isuzu D-Max LSX Automaat - HARD TOP STYLE

NEW

36.490 euro
15 km
07/2021
Elektr./Benzine
169 kW (230 PK)

Hyuandai Tucson 1.6 T-GDi HEV - Full Hybrid

NEW

17.299 euro
10 km
12/2021
Benzine
51 kW (69 PK)

Fiat 500 1.0i MHEV - MEERDERE SNEL LEVERBAAR

NEW

43.990 euro
15 km
07/2021
Plug-in Hybride
Elektr./benzine

Mitsubishi Outlander 2.4i - 4WD - PHEV Instyle

NEW
100% FISCAAL

AFTREKBAAR

39.990 euro
950 km
02/2022
72 KW/98 PK
Elektr./benzine

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV - plus navi + camera

NEW
100% FISCAAL

AFTREKBAAR

GROOT AANBOD DIRECT BESCHIKBARE
PERSONEN- EN BESTELWAGENS

Volledig aanbod op www.garagemartens.be

Kom langs 
op onze 

verlovings- en 
trouwdagen 

(van 1 maart t.e.m. 31 mei) 

lettertype: engravers’ gothic bt regular

blauw
 cmyk: 100 90 45 50
 rgb: 27 34 61
 hex: 1B223D

goud
 cmyk: 10 29 69 4
 rgb: 226 181 95
 hex: E2B55F

the grader
stylesheet

15% korting 
op ringen

Gratis gravure
Geschenkje

+32 465 07 60 61 info@odediamonds.com www.odediamonds.com

Heiveldstraat 291A • 9040 Sint-Amandsberg

Ode visuals A6 formaat.indd   2 15/03/2022   19:23

hele regio. Denk maar aan Sint-
Amandsberg, Westveld, maar 
ook van Heusden en Lochristi of 
Beervelde. De bedevaart overstijgt 
duidelijk de gemeente. Zoals steeds 
is er dichtbij Bergenkruis geen 
verkeer toegelaten, bedevaarders 
komen met de fiets of te voet. Er 
zullen ook enkele kramen zijn met 
gebak en de mogelijkheid om iets 
zittend (via een overdekte tent) te 
drinken. In de tuin van ’t Boerderijtje 
(op grond van Elise) zal er opnieuw 
een terras worden uitgebouwd 
met alle bijhorende faciliteiten: 
dranken, frietkraam, witvis en 
veel andere zaken. Dus een beetje 
ingekaderd als een minikermis die 
ook maar één dag blijft staan, nl. op 
donderdag 26 mei, Hemelvaartdag.
We kunnen ook nog meegeven dat 
de v.z.w. Parochiale Werken (vroeger 
vzw K.W.) op 18 december precies 
100 jaar zal bestaan. Maar dat is 
dan iets voor later, wellicht zal dat 
gepaard gaan met feestelijkheden, 
maar dat moet nog uitgewerkt 
worden vernemen we. – (D.D.)
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Positief gedacht! 
Omdat ik nooit ergens naar verlangde 

had ik juist alles (Matilde Urrutia) 
info@zinloosgeweld.net
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De oproep verscheen eerder in de krant, 
waarna de initiatiefnemers onder wie 
oud-leerlinge Jeanine De Rocker en ict-
coördinator Luc De Grieve aan de slag 
gingen om de oud-leerlingen en zelfs 
leerkrachten van de Visitatie en het 
Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg te 
contacteren. Uiteraard hielpen nog wat 
mensen mee aan die zoektocht, maar 
daarvan heb ik heus niet alle namen 
kunnen achterhalen. De aanwezigen, 
inmiddels allemaal al heel lang afge-
studeerd, vaak gehuwd met kinderen 
en sommigen al verheven tot de groep 
van de grootouders, waren echt wel en-
thousiast om de puik georganiseerde 
reünie. 
“Aan de opzoekingen om zoveel oud-
leerlingen bijeen te krijgen ging flink 
wat werk vooraf”, vertelt Jeanine ons. 

Oud-leerlingen Visitatie, Sint-Jan Berchmanscollege
en Sint-Janscollege hielden reünie
De oud-leerlingen van 1970, 1980, 1990, maar ook van 1971 en 
1972, 1981 en 1982 en 1991 en 1992 waren met zo’n kleine honderd 
opgedaagd voor een reünie van 50, 40 en 30 jaar geleden op 
campus Visitatie in de Vistatiestraat.  

“Wij kwamen samen in de gebouwen 
van het Sint-Janscollege, Visitatiestraat 
5 in Sint-Amandsberg op zaterdag 19 
maart. Daar was voor de fusie met het 
Sint-Jan-Berchmanscollege de Visita-
tie gehuisvest. Deze fusie werd vooraf-
gegaan door een fusie met de Visitatie 
van het H.Hart. Ik zat zelf wel niet in de 
organisatie van het event, maar heb als 
medeleerlinge geholpen om tal van ge-
gevens te achterhalen en door te spelen 
aan de organisatoren, en dat is aardig 
gelukt. Om maar een voorbeeld te ge-
ven hoe moeilijk het was, van de leer-
gang van 1972 heb ik van de twintig 
leerlingen er nog acht kunnen achter-
halen, vier oud-leerlingen waren al ze-
ker overleden. Het was dus allemaal 
niet gemakkelijk want niet iedereen 
woont nog in de buurt of las de oproep 

Enkele beelden van de reünie 
van de oud-leerlingen van enkele 
scholen in Sint-Amandsberg. Met 
dank aan Steffi Cole.
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in de krant. Maar via facebook en de 
persoonlijke contacten met de zusters 
van de Visitatie is het toch gelukt om 
knap wat contacten te vinden”.
Luc De Grieve was tevreden van de op-
komst. “Sommigen brachten hun echt-
genoot mee maar de meesten kwamen 
met andere klasgenoten en konden 
echt flink wat herinneringen opha-
len. De huidige directeur Mr. Ackerman 
nam een aantal onder hen op sleep-
touw door de gebouwen. De ah-ja’s van 
de herkenning wisselden af met de oh’s 
van de verwondering voor al de aan-
passingen: verbouwingen van lokalen, 
nieuw sanitair, computerklas, schermen 
voor mededelingen (digital signage), 
compartimentering en branddeuren, 
enz… Er viel veel te zien. Er waren ook 
veel en lekkere taartjes, koffie, schuim-
wijn en belangrijk ook enkele oud-leer-
krachten. Het weerzien was hartelijk.  
In de late namiddag, het was buiten al 
donker  waren de oud-leerlingen van 
het vroegere Sint-Jan Berchmanscolle-

ge en de oud-leerlingen van het huidi-
ge Sint-Janscollege ook welkom in de 
Heiveldstraat. Daar werden de jubile-
rende jaren nog aangevuld met recen-
tere lichtingen van afgestudeerden. In 
de zaal werden plaatsen voorbehouden 
voor elk jubilerend jaar en de respectie-
ve klasgroepen.
Het aantal oud-leerkrachten overtrof de 
verwachtingen van de organisatoren”, 
aldus Luc De Grieve. Het spreekwoorde-
lijke natje werd met een droogje aan-
gevuld door een aanbod van foodtrucks 
op de speelplaats. Oud-leerlingen en 
oud-leerkrachten (bijna 250 samen) 
konden het best met elkaar vinden en 
hadden een hele avond nodig om bij 
te praten. De organisatoren waren uit-
eindelijk heel tevreden over de formu-
le en over de opkomst. Eindelijk konden 
de jubilerende jaren van 2022, 2021 en 
2020 elkaar ontmoeten op het oud-
leerlingenfeest, want dat had de voor-
gaande jaren door corona nooit kunnen 
plaatsvinden. Op naar 2023 nu! – (D.D.)
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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

RESTAURANT BRAEMHOF IS VANAF NU OPEN
VAN DINSDAG T.E.M. ZONDAG. 

WEKELIJKSE SLUITINGSDAG OP  MAANDAG. 

Asperges
suggesties
van de chef 

vanaf woensdag 13 April
tot vrijdag 17 Juni

Voorgerecht:

Asperges à la flamande (6 stuks)
21,00 euro/pp

**

Asperges met mousseline en gerookte 
zalm (6 stuks)

23,00 euro/pp 
**

Aspergesoep met snippers van 
gerookte zalm
8,00 euro/pp

**
Hoofdgerecht: 

Asperges à la flamande met

natuuraardappelen (9 stuks)
31,50 euro/pp

***
 Asperges met mousseline,

gerookte zalm en natuuraardappelen
33 euro/pp 

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 64 euro p.p.
Met aangepaste wijn +14,50 euro p.p. 

Met upgrade wijn +19 euro p.p. 

Vaderdagbrunch:
zondag 12 juni

69 euro p.p. - Reserveren aanbevolen
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We lezen dat Gent in 2021 nu 264.676 
inwoners telt. Dat zijn er 1.257 meer 
dan in 2020 toen er nog een daling viel 
te noteren. In 1977 bij de fusie met de 
randgemeenten telde Gent 246.171 
inwoners. In 1998 waren er toen maar 
223.983 meer na een flinke uitstroom. 
Nadien is de stijging ingezet met een 
vooral buitenlandse aangroei, met nu een 
absoluut hoogtepunt. Gent is opgedeeld 
in wijken die een beetje te vergelijken zijn 
met de vroegere deelgemeenten. Sint-
Amandsberg is daarin qua aantal inwoners 
de grootste met 19.921 inwoners, op de 
tweede plaats komt de Brugse Poort-
Rooigem met 19.389 inwoners. Het 
centrum van Gent (de binnenstad dus) 
is derde met 18.745 inwoners. Maar dat 
vergt wel wat verduidelijking: de Gentse 
binnenstad is ook de wijk met de grootste 
in- en uitstroom van inwoners. In 2021 
waren er 18,6% nieuwkomers (3.224), 
terwijl er ook 15,5% weer wegtrokken 
(2.676) uit de binnenstad. Inzake de 
wijken kreeg Wondelgem er de meeste 
inwoners bij nl. 279 of 1,6%, gevolgd door 
Sluizeken-Tolhuis en Ham 259 (2,3%). 
Bij die cijfers is de nieuwbouw niet ver 
te zoeken, want de wijk Nieuw Gent-UZ 
verloor de meeste inwoners nl. 204 (-2,7%) 
en dat had duidelijk met de renovatie van 
appartementsblokken in de Kikvorsstraat 
te maken. Oostakker telt 14.569 inwoners, 
de Gentse Kanaaldorpen (Desteldonk, 
Mendonk, Sint-Kruis-Winkel) hebben 
2.622 inwoners.
In de weetjes die de persdienst van de 
stad Gent openbaar maakte leren we ook 
dat er in 2021 maar liefst 5.642 inwoners 
bijkwamen uit een land dat niet gelinkt is 
aan België. 1.824 Gentenaars verhuisden 
dan wel weer naar het buitenland. Gent 
telt nu 42.134 buitenlandse inwoners, 
waarvan 61,5% Europeanen of 25.925 

Wetenswaardigheden uit demografische gegevens van dienst Burgerzaken

Sint-Amandsberg telt de meeste inwoners
Het heeft wat tijd gekost om van de stad Gent de juiste cijfers 
van de bevolking te krijgen. Normaal zijn zo’n cijfers eind januari 
van elk jaar klaar, maar de officiële info (een enorm werkstuk) 
werd nu pas op 21 maart vrijgegeven. Het gaat om cijfers die ook 
opgenomen zijn in het Rijksregister.

inwoners. Officieel is de grootste groep 
buitenlanders van Bulgaarse origine 
(11.042), gevolgd door Turken (3.795), 
Nederlanders (2.986), Slovaken (2.008), 
Afghanen (1.509), Spanjaarden (1.321), 
Italianen (1.068), Polen (1.000), Roemenen 
(972), Chinezen (853) en Fransen (845). Met 
deze noot: er zijn heel veel Gentenaars 
met een dubbele nationaliteit maar die 
cijfers kent Gent niet. Wat wel werd 
genoteerd is dat bij de nieuwe inwoners 
5.524 uit Oost-Vlaanderen komen, 2.065 
uit West-Vlaanderen, 702 uit Antwerpen 
en 616 uit Brussel. Luxemburg heeft 
met 11 inwijkelingen de provincie met 
de minste inwijkelingen, gevolgd door 
Waals-Brabant met 23, Namen met 26,  47 
uit Luik, en 89 uit Henegouwen. Belangrijk 
om weten 12.613 inwoners emigreerden 
naar een andere Belgische provincie en 
dat is een record. Het is een trend die jaar 
na jaar groter aan het worden is. Ook 
het migratiesaldo (immigratie vergeleken 
met emigratie) naar de gemeenten van 
het arrondissement Gent is negatief voor 
Gent en dus veelzeggend. Gent verliest 
immers 2810 inwoners aan die gemeenten 
en dat is een record, met één uitzondering 
Moerbeke-Waas dat 10 inwoners afstaat 
aan Gent. Evergem krijgt er 594 inwoners 
bij uit Gent, Destelbergen 273, Deinze 322, 
Merelbeke 316 en Lochristi 295. De trend 
zet zich al enkele jaren door met de laatste 
vijf jaar telkens meer dan tweeduizend 
inwoners die verhuizen naar gemeenten 
in de rand van Gent. 
Uit de andere weetjes nog dit: vorig jaar 
telde Gent maar liefst 65 honderdjarigen 
(of ouder), waarvan 53 vrouwen en 12 
mannen. Een nieuw record dus, de oudste 
Gentenaar werd vorig jaar 106 jaar. Er 
waren in 2021 3.291 geboorten, waarbij 
43 meer van het mannelijk geslacht dan 
vrouwen. De meeste geboorten (268) 
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www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

> 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

RESIDENTIE EONO
GENT - NOENDRIES 38

27 appartementen  |  1, 2 en 3 slaapkamers  |  1 handelsruimte
Ruime zonneterrassen  |  stijlvolle binnentuin

ondergronds parkeren

REEDS 50% VERKOCHT – WERKEN REEDS AANGEVAT
ONTDEK NU ONZE VOORJAARSCONDITIES

Drapstraat 31, 9810 Nazareth
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kwamen voor in Sint-Amandsberg, 
gevolgd door de Brugse Poort (262), 
Oostakker had er 163. Er waren 2.268 
overlijdens, waarvan in totaal 4 mannen 
meer dan vrouwen. Sint-Amandsberg 
telde 140 overlijdens, maar Oostakker met 
155, Wondelgem met 170, de Binnenstad 
met 152 en vooral Sluizeken-Ham met 169 
hadden meer overlijdens. Als je het aantal 
overlijdens vergelijkt met het aantal 
geboorten dan is 2021 een goed jaar met 
een positief verschil van 1023. Maar dat 
is geen record in 2011 was dat nog 1250. 
De grootste bevolkingsgroep betreft de 
25-29-jarigen, en dat zowel bij mannen 
of vrouwen, en ook bij de niet-Belgen. 
Het verschil tussen het aantal mannen en 
vrouwen is ook gekend: 131.946 mannen 
voor 132.730 vrouwen. Bij de Belgen zijn 
er 2.352 vrouwen meer dan mannen, 
bij de de niet-Belgen zijn er 1.568 meer 
mannen dan vrouwen. Dat maakt dus dat 
er in Gent in totaal maar 784 vrouwen 
meer zijn dan mannen, en dat is nu een 
laagterecord.
Een ander laagterecord is het aantal 
echtscheidingen, nl. slechts 135 in 2021 
dat is sinds 1977 nooit zo laag geweest. 
Er waren wel 1066 huwelijken, op 
uitzondering van het eerste coronajaar 
2020 (toen 936) is dat geen hoog cijfer 
voor de laatste vijftien jaar. In 1977 waren 
er nog 1736 huwelijken en dat was toen 
echt een recordjaar. Om in detail te gaan 

52,3% van de Gentenaars zijn ongehuwd, 
30,2% gehuwd, 8,3% echtgescheiden en 
4,7% weduwe of weduwnaar.
Tot slot een klein overzicht van de 
buitenlanders die in Gent een wijziging 
naar de Belgische nationaliteit kregen 
(nationaliteit en rechtsgrond): 136 
Bulgaren, 95 Afghanistanen, 91 uit 
Turkije, 75 uit Ghana, 40 uit Rusland, 50 
uit Somalië, 90 uit Syrië, 31 uit Marokko. 
Maar ook 18 Britten, 13 Duitsers, 4 
Fransen en 25 Nederlanders. De rest is 
duidelijk minder, maar in 2021 waren er 
nauwelijks 5 uit Oekraïne die de Belgische 
nationaliteit kregen. Dat aantal zal dit 
jaar wellicht hoger liggen. Er waren ook 
26 Polen, 21 Roemenen, 27 Slovaken en 
24 uit  Irak. Gent telt inzake niet-Belgen 
25.925 inwoners die uit Europese landen 
komen, 10.510 mensen uit Azië, 1.435 uit 
Amerika (Zuid- en Noord), en 4.006 uit 
Afrika. Van de inwoners uit Gent hebben 
er wel 42.134 geen Belgisch paspoort of 
minstens een dubbele nationaliteit, en 
dat aantal stijgt jaar na jaar. In de top 20 
van inwoners niet-Belgen (t.o.v. vorig jaar) 
staan de Bulgaren met 629 aan de top 
gevolgd door Spanje 145, Afghanistan 111 
en China met 108. 
De slotsom is dat Gent qua bevolking 
groeit maar dat het niet meer door de 
autochtone bevolking is.

Manu Debruyne 

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
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Alle promoties zijn geldig van 
23/04 t.e.m. 15/05/2022  
of tot uitputting 

SAKO DE WILDE 
ALFONS BRAECKMANLAAN 
200 

9040 SINT-AMANDSBERG 

WESTVELD 

Alle dagen open van 7u-20u 

Dinsdag tot 12u30 

Woensdag vanaf 13u  
OPEN OP ZONDAG 
VAN 8-19u 

BON GRATIS 
Fles ORDAL  
Limonade 1l 

 
Tijdens uw aankopen tot 

15/05/2022, 
Min. aankoop van € 10,-, 

leeggoed € 0,20 te betalen 
Max. 1 bon per klant 

 
Knip deze bon uit en geef af 

aan de kassa  

 

RUIME KEUZE PERKPLANTEN, 
HANGPOTTEN, DECOPOTTEN,… 
 

WIJN ROSÉ 3L 
SUN OF AFRICA  

€ 9,39 
/l € 3,13 

 
ONS VAKMANSCHAP DRINK 
JE MET VERSTAND 

SANGRIA 1,5L 
PENASOL 

€ 1,85 
/L € 1,23 
 
ONS VAKMANSCHAP DRINK JE 
MET VERSTAND 

COTE D’OR CHOKOTOFF 
500gr. 

€ 4,15 
/kg 8,30 
 
 

 

KATTENVOEDING 
FRISKIES DROOG 
2kg 

€ 4,69 
/kg € 2,35 

SCHWEPPES  
TONIC OF AGRUM 
1,5l 
 

€2,05 
 
/l € 1,37 
 

SNOEPJES KATHY 
ZURE TUTTERS 
500gr 
 

€ 1,69 
/kg € 3,38 
 

KANDIJKOEKJES 
GWOON 260gr 

€ 0,99 
/kg € 
3,81 

VICTORIA BIER 33cl 
4 + 2 GRATIS 

€ 4,15  
+ leeggoed 
 
/l € 2,10 
BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET 
VERSTAND 

+ GRATIS BIERGLAS BIJ 
AANKOOP VAN 1 CLIPJE! 
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HANDELAARS IN DE KIJKER
Handelaarsvereniging STAR zet opnieuw elke maand enkele “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 09/05 - 22/05/2022
zetten we “Dranken Goossens” in the spotlight

Bij Dranken Goossens helpen ze u met deskundig advies bij de keuze van uw 
dranken. Er is een ruim assortiment bieren, frisdranken, wijnen en sterke dranken. 
Omdat ze gaan voor 100% tevreden klanten, wordt er uitsluitend gewerkt met 
kwaliteitsproducten. Je vind alleszins een ruim aanbod in de winkelruimte. 

Ook voor allerhande events is Dranken Goossens de perfecte partner.

Wij bieden je wat je van een vakman verwacht: 
Kwaliteit - Service - Know How

Goedlevenstrtaat 124, 9041 Oostakker - 09/251.06.27

info@drankengoossens.be

openingsuren: Dinsdag tot Vrijdag:  09u00 – 12u30 en 13u30 – 18u00
Zaterdag :  9u00 – 13u00 – zondag en maandag gesloten
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Van 25/4 tot 8/5:: 
Frituur Sint-Amands

Van 25/04 t.e.m. 08/05/2022  is dit “Frituur Sint-Amands”. De frituur die al jaren 
gevestigd is rechtover de Kapellenberg. Enkele jaren geleden liet Yves zijn 
frituur over, maar de geest bleef hetzelfde. Een verzorgde, hygiënische frituur 
waar je binnen of buiten op het terras kunt genieten van heerlijke frietjes met 
alles wat je er lekker bij vind of je neemt ze mee naar huis. Via de website kan 
je ook online steeds je bestelling plaatsen.
De uitbaters zijn altijd super vriendelijk. Ga dus zeker eens langs tijdens hun 14 
dagen in de kijker, maar natuurlijk ook nadien!

Antwerpsesteenweg 460 - 9040 Sint-Amandsberg
Tel.: 09/278 01 02

Open van Dinsdag – donderdag: 11u30 – 13u45 17u15 – 22u45
Vrijdag: 11u30 – 13u45 17u15 – 23u30

zaterdag:  17u15 – 23u30
zondag:  17u15 – 22u45

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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HANDELAARS IN DE KIJKER
Handelaarsvereniging STAR zet opnieuw elke maand enkele “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 23/05 t.e.m. 05/06/2022: Optiek Madon in de kijker bij STAR!
Wie kende jarenlang niet optiek Vandorpe? Wim liet de zaak enkele jaren 
geleden over aan zijn vaste medewerkster Melanie. Haar zus Maud besloot 
mee in te stappen in de zaak. Ondertussen werd de winkel helemaal 
heringericht en is het nu een gezellige, huiselijke ruimte waar je met de nodige 
vakkennis begeleid wordt bij de aankoop van je bril. Er is een ruime keuze 
aan brilmonturen en zonnebrillen, dus je vind er zeker je “goesting”! Via de 
website kan je ook je lenzen aankopen.
Oa. tijdens deze weken lopen er diverse acties: 50% korting op het 2de paar 
glazen bij aankoop van een optische bril met HOYA kwaliteitsglazen, gratis 
sensity-upgrade bij aankoop van Hoya glazen, 10% korting bij aankoop van 
een sport- of zonnebril “Serenget” of “Evil Eye”.

Antwerpsesteenweg 382 - 9040 Sint-Amandsberg – 09/228 42 50
info@madon.be

open: maandag tot zaterdag: 09u00 - 12u00 en 13u30 - 18u00

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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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

DE ZOMERVAKANTIE KOMT ERAAN!
HUUR EEN BAGAGEWAGEN
met of  zonder fietsendrager(s)

bagagewagen: 18 euro / dag ● 85 euro / week
fietsendrager: 10 euro / dag ● 20 euro / week

GARAGE VERMEERSCH J. 
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" 09/396.76.88
# info@garagejv.be  - www.garagejv.be
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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) 

Zondag 8 mei vanaf 11 uur

MOEDERDAG-
BRUNCH

We starten met een glaasje cava. 
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 - 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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Het initiatief ging uit van professor Bruno 
De Wever, zelf een historicus en schrijver 
van publicaties over de Belgische geschie-
denis. Op het einde van de week werd 
hun resultaat getoond in de kerk van het 
begijnhof, inbegrepen een heuse ten-
toonstelling met opgezochte werken en 
maquettes. Kort gezegd heel indrukwek-
kend.

‘VERLEDEN WEEK 2022’
Studenten UGent haalden in één week
geschiedenis van Sint-Amandsberg op
Zo’n honderdzestig studenten ‘geschiedenis’ van de Ugent hebben in de 
laatste week van maart, in groepjes verdeeld, de diverse facetten van de 
geschiedenis van Sint-Amandsberg tegen het licht gehouden. Ze doorzochten 
het documentatiecentrum DSMG van heemkring De Oost Oudburg in het 
Groot Begijnhof in het kader van hun thema ‘Verleden Week 2022’.

“Verleden Week 2022” is de jaarlijkse pro-
jectweek van de opleiding Geschiedenis 
voor en door studenten Geschiedenis. Het 
was dus geen gewone lesweek maar een 
project waarbij iedereen kon meewerken 
aan het opzoeken van een stuk geschiede-
nis. Dit keer viel de keuze op de verborgen 
geschiedenissen van o.m. Sint-Amands-
berg. In 2019 werd met dit initiatief ge-

start rond het thema ‘Buren van 
het verleden’. In 2020 draai-
de het rond ‘Wereldgeschiede-
nis van Gent’. Vorig jaar werd 
door corona beslist om even 
een jaartje over te slaan, maar 
de jongste editie heeft dat vrij 
knap goedgemaakt. Wij ken-
nen de geschiedenis van Sint-
Amandsberg, maar wat uit het 
onderzoek naar boven gehaald 
werd  heeft ons toch nog aan-
genaam verrast. De studenten 
kregen de hulp of medewer-
king van de stagementoren pu-
blieksgeschiedenis. Denk ook 
aan erfgoedwerkers, muse-
umconservators, archivarissen, 
heemkundigen en uiteraard de 
vele medewerkers die weke-
lijks in DSMG actief zijn op de 
een of andere manier. Het resul-
taat werd op het einde van de 
week geëtaleerd in de kerk van 
het begijnhof. Bruno De We-
ver lichtte daar toe wat het al-
lemaal omvatte.
De verschillende wijken van 
deelgemeente Sint-Amands-
berg werden er in kaart ge-
bracht, met nadruk op de 
Antwerpse- en Dendermondse-
steenweg en hun omgeving. 
Ook de Sint-Bernadettewijk, 

Bruno De Wever lichtte het initiatief rond het thema 
“Verleden Week 2022” toe in de Begijnhofkerk. (D.D.)

Studenten van Ugent ploezen in DSMG 
alles uit over Sint-Amandsberg. (L.G.)
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de Hoge Weg, de Rozebroe-
ken en het Wijveld werden be-
zocht en belicht. En uiteraard 
werd daar publiek bij betrok-
ken. We lichtten er één facet 
uit, nl. de geschiedenis van 
de Dendermondsesteenweg. 
Daar werd een flyer gemaakt 
en werden inwoners naar 
een ‘geschiedeniswinkel’ aan 
de Ververijstraat gelokt met 
hun vragen. Pertinente vra-
gen rond het verdwijnen van 
de tram, of waar lag de Den-
dermondse Poort? Maar ook 
waarom zijn daar geen bank-
automaten en liepen er echt 
ezels mee in de Ezelstoet? Op 
dat alles kwam een antwoord 
aan de hand van foto’s en pan-
cartes waarop een en ander duidelijk werd 
omschreven. Hier en daar kon je een ver-
slag vinden van de opzoekingen en wat al-
lemaal werd opgezocht.
Een flink stuk ging ook over de geschie-
denis van de Negenmeimarkt, waarbij nog 
oude affiches en fotografische replica’s 
van prachtige schilderijen uit musea wer-
den gemaakt en tentoongesteld, die op 
zich een mooi beeld gaven van de paar-
denmarkt die ooit zo populair was in Sint-
Amandsberg. En dan viel ons plots op wat 
velen allicht vergeten zijn. Dit jaar is het 
precies 150 jaar geleden dat het gehucht 
Sint-Amandsberg een zelfstandige ge-
meente werd. In mei 1872 werd van een 
deel van Oostakker bij wet (20/5/1872) een 
nieuwe gemeente gemaakt. Dat verliep 
niet zonder slag of stoot, want de voorge-
stelde oppervlakte van de nieuwe gemeen-
te zou normaal 832 Hectare omvatten, 968 
huizen tellen en 4.069 inwoners. Oostak-
ker wou echter alleen een grondafstand 
van 350 hectare goedkeuren. Na onder-
handelingen werd een akkoord bereikt 
over 726 hectare. Er was ook sprake van 
grondafstand aan de stad Gent o.m. voor 
het rechttrekken van de Rietgracht en de 
uitbreiding van de Gentse haveninrichtin-
gen lezen we in een boek over de geschie-
denis van Sint-Amandsberg. Uiteindelijk 
had de nieuwe gemeente 4.416 inwo-
ners bij de start, aantal dat gestadig op-
liep: in 1880 (7.450), 1900 (13.820), in 1940 
(20.659) en in 1970 de laatste zes jaar als 

zelfstandige gemeente 25.071 inwoners. 
Bij de fusie in 1977 was dat nog 23.800. El-
ders kan je lezen dat na het centrum van 
Gent, Sint-Amandsberg de grootste deel-
gemeente (of wijk) is van Gent. De eerste 
burgemeester van Sint-Amandsberg was 
Alfons Braeckman (1872-1895), voordien 
was die schepen in Oostakker. Zijn neef 
Victor Braeckman, gemeenteraadslid in 
1866 in Oostakker, werd de tweede bur-
gemeester in 1895. Henri Van Cleemputte 
(1908-1921) volgde hem op, waarna nog 
Edgard Lagrange, Louis Cardon, Gustaaf 
Haemers, Robert Van Pottelbergh en Jac-
ques Monsaert. In de oorlogsjaren (1941-
45) was Gaston Rombaut door de bezetter 
aangesteld als ‘oorlogsburgemeester’.
In 1977 werd Sint-Amandsberg een deel 
van Gent. 

Manu Debruyne

Alfons Braeckman was de eerste burgemeester 
van Sint-Amandsberg, nu 150 jaar geleden.
(repro D.D.)
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Schrijnwerken Jeff

VLIEGENRAMENACTIE
2 + 1 Gratis

Geldig vanaf 
01/05/2022 t.e.m. 31/05/2022

0484/754.111
Schrijnwerken-jeff@hotmail.com

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
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Mario De Koninck wint cartoonwedstrijd
Vrijdagavond 1 april was de prijsuitreiking van de cartoonwedstrijd ‘Cultuur 
verbindt mensen’, georganiseerd door Cultuursmakers vzw Deinze. AAaRGh 
was met bijgevoegde cartoon al geselecteerd tot de beste 30 werken uit meer 
dan 1.100 inzendingen, maar er kwam nog beter nieuws: ik werd uitgeroepen 
tot de beste Vlaamse inzending en kreeg een cheque van 250 euro cadeau. Cul-
tuursmakers, duidelijk mensen met smaak! 

Er deden 375 cartoonis-
ten mee, uit meer dan 
60 landen. De winnaar 
werd bekend gemaakt 
op de markt in Deinze, 
waar de beste 29 car-
toons werden tentoon-
gesteld.
Er volgt ook nog een 
rondreizende tentoon-
stelling bij verschillende 
afdelingen van Cul-
tuursmakers, o.a. in Lo-
christi. Data zijn echter 
nog niet bekend. – J.C.
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28 mei 2022:
5de Grote Prijs Gino Primo aan ’t Westveld

Zaterdag 28 mei is een wielerdag die je mag noteren in uw agenda. Jef 
Dhont, ’t Sportvinkje en de parochiekring van het Westveld hebben de han-
den in elkaar geslagen voor de 5de Grote Prijs Gino Primo. Om 11u30 vindt 
de trofee Stad Gent plaats voor wielertoeristen, gentlemen en dames. De 
eerste dame en man krijgen elk een trofee en beker van de stad Gent. De 
wedstrijd gaat over 9 locale ronden (38,5 km.) met achteraf huldiging en 
overhandiging van de bekers en bloemen in de parochiekring.

Om 13 uur start het wereldkampioenschap voor 65+, 70+ en 75+. Gevolgd 
om 13u02 voor de D-renners van de WAOD. Die moeten 12 ronden afleg-
gen of 52 km. Na deze wedstrijd is er in de kring opnieuw overhandiging 
van de medailles en de bloemen. Om 14u30 starten de Masters C voor 15 
ronden (65 km.), en om 16u15 de Masters A voor 17 ronden (74 km.). Na de 
wedstrijden telkens bloemen en huldiging in de kring.

Alle formaliteiten en inschrijvingen gebeuren ook in de kring, waar men 
ook een hapje kan eten of iets drinken.
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Het is in feite ook een restaurant, maar 
dan een met een toffe aankleding die 
meer aanleunt bij een bistro. “We hebben 
de ruimte van het oude Klaverblad volle-
dig gestript, de muren uitgebroken, het 
plafond vernieuwd, kortom ook de elek-
triciteitsleidingen en de keuken zijn com-
pleet nieuw, zelfs de tafels en stoelen, de 
toog het is allemaal grondig vernieuwd”, 
vertelt zaakvoerder Dietrich Van Heule, 
de zoon van Luc.
Zonder veel poeha vooraf werd alles in 
enkele weken in elkaar gestoken. Zelfs de 
buitengevel en de mooie witte binnen-
ruimte, het oogt allemaal mooi met dito 
ramen. Bij zoverre dat op de eerste dag 
het publiek al meteen goed kwam aan-
schuiven voor een knappe lunch of diner. 
“We waren zelf verrast, want dit is duide-
lijk een zaak met een ligging waar veel 
passage is op de Antwerpsesteenweg. 
Je kan er niet naastkijken als je voor de 

Het nieuwe Klaverblad is nu hippe brasserie
Het was een opportuniteit die men niet kon laten voorbijgaan voor Luc 
Van Heule, want ‘Klaverblad’, met ligging aan de Antwerpsesteenweg 
963 in Oostakker, was al min of meer bij iedereen gekend. Nu heeft 
Familie Van Heule er een hippe brasserie van gemaakt.

lichten staat, want aan de overzijde heb 
je de uit- en inrit van de R4”, benadrukt 
Dietrich.
Maar uiteindelijk zal het cliënteel komen 
voor wat er op de kaart staat, en dat zal 
enorm meevallen hebben we ervaren. 
“Wij mikken op een Franse keuken, maar 
ook met suggestiemenu’s met typisch Bel-
gische gerechten. We gaan ook pasta’s, sa-
lades, scampigerechten en allerlei menu’s 
rond  vlees of vis aanbieden. Uiteraard 
ook vegetarisch, we hebben het hele aan-
bod op de kaart. Denk aan Chateaubri-
and, lamskroon, Côte à l’os, lekkere steaks 
of filet pur, stoverij enz., maar ook ka-
beljauwhaasje, sliptongetjes, tonijnsteak 
e.a. Maar onze chef-kok zal ook weekme-
nu’s op de kaart zetten. We opteren wel 
niet voor een dagschotel, maar het aan-
bod zal zeker ook soms wel seizoensge-
bonden zijn, met vooral verse groenten. 
Er komen op de kaart ook suggesties van 

Martine en Dietrich Van Heule 
runnen het Klaverblad dat nu echt 
een hippe bistro is.  (D.D.)
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de chef, en we hebben echt een goed 
duo koks in de nieuwe keuken staan, 
naast personeel voor de bediening die 
al flink wat ervaring hebben in de hore-
ca. En dat stelt ons gerust bij de start”, 
aldus Van Heule. Er is ook afhaal moge-
lijk voor wie daarvoor opteert.
Omdat het vorige Klaverblad op maan- 
en dinsdag gesloten was, wordt die lijn 
voorlopig doorgetrokken. “Het kan dat 
we in de zomerperiode overschakelen 
om ook op dinsdag te openen, maar dat 
moet de toekomst nog uitwijzen”, be-
nadrukt Dietrich.
Leuk om weten voor mensen met kin-
deren: buiten is er al een springkas-
teel, er zijn speeltuigen en in de tuin 
is er op het open terras ook nog plaats 
voor flink wat publiek. Laat de zomer 
dus maar komen. Je hebt er uitzicht op 
de naastgelegen planten- en bloemen-
zaak Tuincentrum Van Eeckhaut. Het 
Klaverblad heeft zelf een ruime parking 
en is gemakkelijk bereikbaar. Het nieu-
we Klaverblad is doorlopend open van 
12u tot 21u, van 14-17u30 voor de tea-
room-activiteiten. Je kan reserveren on-
line op de website of telefonisch (tel. 
09/355.10.21) of mailen info@brasserie-
klaverblad.be – (D.D.)

ALLE INFO OVER

ADVERTEREN IN ‘WEGWIJS-NOORD’:

Jan Callebert

zet-werk@telenet.be

of 0478 97 87 11
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OPEN HUIS AZALEA
Waar 55+ thuis zijn - We zijn 7 op 7 open !

zo 1 / 5 11u - 17u gesloten 
ma 2 / 5 14u - 18u volksspelen 
di 3 / 5 14u - 18u biljarten & fietsherstelling 
wo  4 / 5 14u - 18u kaarten & spellen 
do 5 / 5 14u - 18u petanque, tek. & schilderen, modeltreinverkoop 
vr 6 / 5 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za 7 / 5 12u – 21u kaasfestijn met muziek en dans 
zo 8 / 5 11u - 19u Buurtfeest centrum St-Amandsberg zie pub. 
ma 9 / 5 14u - 18u Super bingo  
di 10 / 5 14u - 18u biljarten  
wo  11 / 5 14u - 18u kaarten & spellen 
do 12 / 5 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 13 / 5 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za & zo 14 & 15 gesloten 
ma 16 / 5 14u - 18u kwis met Tony & Dirk 
di 17 / 5 14u - 18u biljarten & fietsherstelling 
wo  18 / 5 14u - 18u kaarten & spellen 
do 19 / 5 14u - 18u petanque, tek. & schilderen, modeltreinverkoop 
vr 20 / 5 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za & zo 21 & 22 gesloten 
ma 23 / 5 14u - 18u bingo  
di 24 / 5 14u - 18u biljarten  
wo  25 / 5 14u - 18u kaarten & spellen 
do 26 / 5 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 27 / 5 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za & zo 28 & 29 gesloten 
ma 30 / 5 14u - 18u volksspelen  
di 31 / 5 14u - 18u biljarten & fietsherstelling 
wo  1 / 6 14u - 18u kaarten & spellen 
do 2 / 6 14u - 18u petanque, tek. & schilderen, modeltreinverkoop 
vr 3 / 6 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za & zo 4 & 5 gesloten
 
openhuis azalea@gmail.com, voorzitter Claudine MARTOU, gsm 0477 79 37 30

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

De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be
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Op maandagavond 28 maart vond Voor-
uit-voorzitter Conner Rousseau verras-
send de weg naar het zaaltje van Café 
De Spiegel, Oostakkerdorp. Voor een 
boekvoorstelling. Al ging het eigenlijk 
niet écht over het boek, maar over zijn 
visie over ‘socialisme’. 

Conner Rousseau kijkt
naar de (Gentse) toekomst Hij benadrukte dat de partij terug meer 

haar eigen gang moet gaan, op basis van 
meer socialistische waarden. Zich niet 
meer mag laten beïnvloeden door an-
dere partijen en/of personen. Het ganse 
rijtje aan ‘socialistische idealen’ werd op-
gesomd en besproken.

Vooral “gratis kinderopvang” bleek zijn 
stokpaardje. Maar ook de blijvende strijd 

tegen armoede en het be-
schermen van de zwakkeren 
in de maatschappij. Dat wo-
nen een basisrecht is en be-
taalbaar moet blijven werd 
ook duidelijk in de verf ge-
zet.

Hij liet verstaan dat het met 
zijn partij in Gent al enkele 
jaren niet meer de juiste 
richting uitgaat. Dat het 
anders kan en zeker anders 
moet. Het publiek liet een 
aantal vragen en opmerkin-
gen op hem los. Rousseau 
probeerde daarop - al dan 
niet wat ontwijkend - een 
afdoend antwoord te for-
muleren.

J.C.
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Eerstvolgende activiteiten:

Wekelijks wandelen: 
7,5 km of 4,5 km iedere dinsdag om 14 
uur en 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.

Petanquen:  6 en 17 mei 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 5 mei. 
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 12 mei in de 
Parochiale kring Oude Bareel om 14.30 
uur. Info: gilbert.praet@skynet.be

Genealogie: op donderdag 12 mei in de 
Parochiale kring Oude Bareel om 14uur. 
andre.de.bock@skynet.be
  
Zondagsgevoel: op zondag 22 mei om 
15 uur in de kring van het Westveld. 
Info: moniek.degheest@hotmail.com
of tel. 09 228 92 82.

Fietsen: op donderdag 19 mei starten we 
terug met onze maandelijkse fietsuitstap. 
Meer info bij persijn.geeraert@scarlet.be

Crea: op donderdag 19 mei om 14.30 
uur in de Parochiale kring Oude Bareel. 
Inschrijven & info:
Annie Mussely, 09 228 84 72
of  annie_mussely@hotmail.com

Boekenclub: op donderdag 19 mei om 
14.30 uur in de Parochiale kring Oude 
Bareel.

Zondagse wandeling: op 29 mei om 10 
uur maandelijkse wandeling met nadien 
mogelijkheid tot aperitief. Afspraak aan 
de Stadshal in Gent. 

Vrijdag 6 mei: dagwandeling van 4 of 8 
km: Raspaillebos en natuurcentrum Helix 
+ picknick

Woensdag 18 mei: bezoek arboretum 
met gids in Het Leen Eeklo 14 uur

Daguitstap 27 mei: La Hulpe (Folon) en 
Villers-La-Ville 

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

Onze activiteiten in mei
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M

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

Gratis
prijsofferte

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS

Specialist

Er zijn inzake misdrijven ook opmerkin-
gen te maken, want bijvoorbeeld de 
diefstallen zijn gestegen in 2021 met 
maar liefst 1.238 feiten. Meest opval-
lend is de flinke daling van de verkeer-
sinbreuken: van 120.010 in 2020 daalde 
dat naar 109.730 of een vermindering 
van maar liefst 10.280. Op zich is dat cij-
fer nog wel hoog, maar het is een po-
sitieve trend. 2020 was het jaar waar 
ook nog de wekenlange lockdown moet 
meegerekend. In 2019 telde men maar 
liefst 144.091 verkeersinbreuken, het 
volgende jaar (2020) was er wel al een 
significante daling met 24.172.
Cijfers zeggen natuurlijk niet alles, maar 
de verkeersinbreuken hebben duide-
lijk iets te maken met de LEZ in Gent, 
waarbij chauffeurs naast parkeerboetes 
vooral ook vaak binnenreden in de lage 
emissiezone met een auto die niet meer 
aan de normen voldeed. Heel opvallend 
is dat er met de toename van het aan-
tal fietsers, ook de ongevallen crescendo 
gaan. In de lockdownperiode van 2020 
waren er wel beduidend minder onge-

GENT DOORGELICHT

Misdrijven en gasboetes iets gedaald, ongevallen gestegen
De Gentse politie houdt de vinger aan de pols als het statistieken 
betreft. In de meest recente cijfers met betrekking tot misdrijven, 
gasboetes (parkeerovertredingen) en verkeersinbreuken is er 
een daling genoteerd tussen 2020 en 2021. Maar waar het de 
verkeersongevallen betreft is dat niet zo, daar noteerde men zelfs 
een stijging…

vallen (2020 = 899), terwijl dat in 2019 
nog 1.210 ongevallen betrof met ge-
wonden, en in 2021 opnieuw steeg naar 
1.154. 
In totaal waren er 2.530 ongevallen met 
stoffelijke schade, waarvan dus 1.154 
met lichamelijk letsel. “Het cijfer stoffe-
lijke schade is waarbij de Politie is tus-
sengekomen. Van ongevallen waarbij 
de betrokken partijen het onderling, via 
verzekering, hebben opgelost hebben 
we geen cijfer. Ook een opsomming van 
welk soort voertuigen er bij verkeerson-
gevallen met stoffelijke schade betrok-
ken waren kunnen we niet geven”, zegt 
korpschef Matto Langeraert.
Maar de details van de verkeersongeval-
len met lichamelijk letsel leren ons dat 
er 568 met fietsers zijn, 267 voor auto, 
166 bromfiets, 157 voetganger, 46 ande-
re weggebruikers, 46 motorfiets, 24 met 
autobus/autocar, 23 lichte vrachtauto, 
11 vrachtwagen en 6 onbekend. Totaal 
dus 1.314 slachtoffers bij 1154 ongeval-
len. Die aantallen kunnen we ook even 
toelichten, want dat er veel ongevallen 
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Laarnebaan 99 - Heusden  - Tel/fax 09/335.39.86
info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Maandag en dinsdag gesloten,
alle andere dagen keuken open 12-15u en 18-22u

Volg ons op en

Maandmenu MEI

Hapje van de chef
&

Carpaccio van Mechelse asperges,
gerookte tonijn,

olie van rucola, gepekelde radijsjes 
of

Gelakt buikspek, gegrild witloof,
zalf van asperges

***
Artisanale kroket van witte en groene 

aspergers (+9 euro)
***

 Warm gerookte cote à l’os, gewokte 
asperges,

portsaus, gegrilde aardappel
of

Gegrilde koolvis , steak van bloemkool, 
blanke botersaus 

***.
Gegrilde ananas, vanille-ijs 

of  
Panne cotta van koffie

39 euro

MOEDERDAGMENU

fijnproevers bordje
***

BBQ toast, gerookte zalm, avocado,
zure room, caviaar 

***
Gegrilde asperges AA,

carpaccio van holsteiner,
zalf van truffel 

***
Soep van gegrilde langoustines (+ 8 euro )

***
 Gemarineerde Simmental, pont neuf 

aardappel, ratatouille, bloemkoolbeignets 
Of

Tataki van yellowfin tonijn, tartaar van  
asperges, zalf van gegrilde paprika 

***
Panna cotta van kokosnoot,

gegrilde mango,
gefrituurde munt 

60 euro p.p.
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met fietsers zijn wijst er op dat er ook 
steeds meer fietsers rondrijden. In het 
aantal is geen opsomming gemaakt van 
gewone fietsen, fietsen met motoraan-
drijving, speedelecs of bakfietsen. Maar 
er zijn wel veel ongevallen met fietsers 
onderling.

Wat de meeste ongevallen in 2021 be-
treft springen de grote invalswegen 
er bovenuit: Antwerpsesteenweg (48), 
Brusselsesteenweg (47) en Kortrijkse-
steenweg 35). Gevolgd door Kenne-
dylaan (19) en Dendermondsesteenweg 
en Deinsesteenweg (18). Voor Sint-
Amandsberg kwam ook de Land van 
Waaslaan (12) voor en dat is wel een 

hoog cijfer voor een beperkte afstand* 
(cijfers in de krant DG). In 2020 waren er 
aanmerkelijk minder ongevallen, maar 
daar is ook een goede reden voor: de 
lockdownperiode zorgde voor duidelijk 
minder verkeer. Zoiets heeft duidelijk 
een weerslag in de cijfers.  De Antwerp-
sesteenweg is qua lengte ook duidelijk 
veel langer dan de Brusselsesteenweg 
en de Kortrijksesteenweg. Bovendien 
waren er op de Antwerpsesteenweg bij-
na voortdurend wegenwerken en die 
zorgden ook niet altijd voor veiligheid. 
Fietsers die tussen de auto’s moeten la-
veren als er ook nog wegenwerken aan 
de gang zijn, moet al zeker beter wor-
den aangepakt. – (D.D.)

OPGELET positief VERSLAVEND ! 
 

Wil je eens proeven, zonder risico van iets wat positief verslavend werkt én héél 
goed is voor je lichaam en geest ?  Schrijf je dan in voor een korte lessenreek 

Argentijnse Tango met dé Vlaamse Tangolegende Pol Van Assche. 
Samen met Isolde Audooren leert hij je de basispassen aan van deze passionele 
en vooral ook eenvoudige dans… maar zoals gezegd, wees voorzichtig, want 

eens je de Tangomicrobe hebt… werkt het (licht) verslavend… 
 

Alle info op www.polariteit.be
of via 09 238 26 30 of via info@polariteit.be 

Turboverkeersplein bijna afgerond
De aanleg van het grootschalig turboverkeersplein aan de John Fitzgerald 
Kennedylaan (Euro Silo) nadert zijn voltooiing. Het verkeer kan voortaan doelgericht, 
duidelijk afgelijnd én met aangepaste lichtsignalisatie alle kanten uit. De nieuwe 
infrastructuur is berekend tot 6.200 voertuigen per dag. De werken startten in 
februari ’21 en lopen tot juli 2022. (EVL)
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 Tweedehands boekenverkoop en meer,
 ism Wool-E Shop

Zondag 12 juni
11u-17u

Heiveldstraat 195
9040 Gent

www.katzoektthuis.be

Eind maart konden de Gentse Retrowie-
len eindelijk nog eens iets organiseren 
na corona. Alles startte met een ontbijt 
in Kring Westveld. Ondertussen is dit 

traditie geworden. Meer dan 100 deel-
nemers vulden hun maag om zich dan 
rond 10 uur klaar te maken voor de old-
timer rit. Een ferme sneeuwbui maakte 

Oldtimers (eindelijk) nog eens van stal
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DINSDAG 17 MEI
WOENSDAG 18 MEI
DONDERDAG 19 MEI

de start iets minder leuk, maar nadien 
klaarde de hemel toch op en werd het 
uiteindelijk nog een aangename dag. 
Zoals elke keer kwamen ook nu weer 
tientallen mensen uit de omgeving de 
prachtige old-timers bewonderen. Die 
stonden geparkeerd voor de kring. Eén 
exemplaar sprong er uit, een Mercedes 
uit 1953. Hopelijk blijft corona nu toch 
een tijdje weg, zodat deze liefhebbers 
van oude wagens en moto’s na twee 
jaar opnieuw enkele ritten kunnen ma-
ken in 2022. – J.C.
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De integrale heraanleg van (een deel van) 
de Goedlevenstraat komt in zicht. Het 
gaat om de engte tussen het kruispunt 
Waterstraat/Krijtestraat tot aan de Maal-
derijstraat. Er komt een rijweg in asfalt, 
een gescheiden rioleringsstelsel, een smal-
lere rijweg en plantvakken aan beide kan-
ten. Vooraf dienen de nutsbedrijven hun 
leidingen aan te passen. Ze krijgen daar-
toe de tijd tot eind dit jaar. Die voorberei-
dende werken zijn al aan één kant gestart. 

In fasen wordt de hele straat aangepakt, 
kant per kant. In opdracht van Fluvius 
pakt aannemersbedrijf Bayro uit Lokeren 
alvast de elektriciteits- en de waterleiding 
aan. De ervaring aan Oostakkerdorp leert 
dat die firma hard, snel en keurig werk af-
levert. En, waar mogelijk, rekening houdt 
met de verzuchtingen van de inwoners. 
De eigenlijke heraanleg is gepland voor 
begin ’23.

Eric VAN LAECKE  

Heraanleg Goedlevenstraat komt in zicht
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Tentoonstelling in Groot Begijnhof
Crea Ten Hove vzw nodigt hierbij iedereen uit op zijn tentoonstelling 
die doorgaat op zaterdag 7 en zondag 8 mei in de lokalen van de 
vereniging in het Groot Begijnhof nr 47 te Sint-Amandsberg.

Naast een tentoonstelling met de werken van de leden worden er demo’s gege-
ven van de verschillende activiteiten die gedurende het jaar aangeboden worden: 
aquarel jeugd en volwassenen, acryl- en olieverftechnieken, kalligrafie, pastel, 
porseleinschilderen en tekenen.  Dit is de ideale gelegenheid om kennis te maken 
met de vereniging en vragen te stellen aan de deelnemers van de Crea-activiteiten 
en lesgevers zelf.

Meer info is beschikbaar op de website www.createnhove.be.  Eventuele vragen 
worden beantwoord via e-mail op createnhove@gmail.com.

CREA TEN HOVE vzw
Groot Begijnhof 47, 9040 Sint-Amandsberg
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Rommelmarkt alweer geslaagd
Zondag 20 maart lokte de (deels overdekte) rommelmarkt op de Oude Bareel terug heel 
wat volk. Een sneeuwbui was voor de deelnemers buiten wel een tegenslag, zeker na-
dat het de weken ervoor schitterend weer was geweest. Maar na de middag klaarde de 
hemel terug uit en vonden de mensen uit de omgeving terug de weg naar de Kring. De 
organisatoren waren meer dan tevreden en er wordt nu al uitgekeken naar de grotere 
september-editie ! - J.C.
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

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

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

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

en krijg een gratis welkomstbox

Adv. WELLOPET 140x105mm..indd   1 8/01/2021   15:59
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Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124
T. 09 355 98 01
Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

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

sleeplife.be

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

T.E.M. 07/05

Stel zelf je droombed samen,
helemaal zoals jij het wil.

Tot € 1.000 voordeel 
op Ergosleep®-bedcombinaties

Laat GRATIS je SLAAP-DNA® 
meten en ontdek jouw 

perfecte slaapoplossing

10% korting
op Ergosleep®-matrassen

Sleeplife® is exclusieve dealer van

wegwijsNoord-16x24DNA.indd   1 9/04/2022   16:03


