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Druk:

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
• Villa op ruim perceel
 met prachtig uitzicht !
• Instapklaar !
• EPC: 267 kWh/m²
• Richtprijs: 470.000 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.:
5 Songs & Stories, 23 juli
7 Buurt neemt afscheid van postbode Patrick
8 Co-housing Jean Béthunestraat bijna klaar
13 Eerstesteenlegging project H. Hartkerk
16 Heraanleg rondpunt Schuurstraat
22 Feestweekend Westveld groot succes
24 Nieuwe buurtplek oude wasserij
28 Maya is Belgische kampioene schaken
30 Heraanleg Antwerpsesteenweg gestart
34 Activiteiten Okra Oude Bareel
36 Werken Dampoort lopen vertraging op
40 Voordracht Vl@s: ‘Java’
42 Met Davidsfonds naar Leiden
48 Bijzondere hobby: houtsnijder
50 Open huis Azalea activiteiten
52 BBQ t.v.v. Togo Child
56 STAR-handelaars in de kijker
60 Opendeur ZOO-atelier had veel te bieden

 en nog veel meer...
 Veel leesplezier !



Wegwijs Noord  - Juni 2022   3

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  

Beleefwinkel

Bij aankoop vanaf 25 euro
ontvangt u één huisbier gratis
(geldig van 1 tot 11 juni)

T. 09-251 51 14

Lekker Lokaal !!!

Nieuw: BELGISCHE WHISKY

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

TE KOOP
Volledige inboedel: meubels, electro, huisraad, 
(bloem)potten, pannen, glazen en tassen, boeken 
enz. Interesse? 0496-213611

TE KOOP
Herenfiets , merk Boxter 
HP, wit, 21 versnellingen, 
zo goed als nieuw,
wegens aanschaf e-bike.
Info: 09-228 89 18
of 0477-66 55 83

TE KOOP
Bierkruiken uit verzameling gekleurd aardewerk. 
Reeks boeken vanaf 2 euro/stuk, o.a. kookboeken. 
Info: 09-228 30 14

TE KOOP
Sportkledij en schoenen 
Nike in nieuwe of zeer 
goede staat.
Schoenmaat 38,5.
Kledij small.

Prijs 5- 10-15-30 euro.
Tel. 0474-841786 

TE KOOP
Boenmachine voor parket (IMETEC) + 
3 sets borstels. Waarde 350 euro. Prijs 
o.t.k. Sint-Amandsberg.
Info: 0486-079 934
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

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

                  ‘      ‘GEWELDIG’ presenteert i.s.m. W.I.V. vzw

SONGS & STORIES  
met Kimberly Claeys, Stan Vangheluwe & Peter Lambert

Zaterdag 23 juli 2022 om 20.00 uur
(deuren open om 19 uur)

Locatie:
Konekt

Lijnmolenstraat 153
Sint-Amandsberg

Tickets: 15 euro

Voor reservatie:
www.uitbureau.be

OF  info@dekorf.be
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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 JUNI  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, The Cave, De Lage Vuurse, 
Bistro-B en ook van Lingerie Het Vijgeblad, Lingerie Aphrodite, Bloemisterij Poelman-Vandevelde, De 
Korf beleefwinkel, Broodjeszaak Huis Desmet

Win een bon van 120 euro geschonken door
Restaurant Hof Van Heusden

We vroegen aan onze lezers:

Welke cursus geniet uw voorkeur ?

A. EHBO cursus
B. Cursus zelfverdediging
C. Cursus reanimeren   

HOEVEEL PROCENT KOOS VOOR:

A. .................. %

B. .................. %

C. .................. %

Schiftingsvraag: hoeveel personen namen deel aan 

onze wedstrijd: ....................

Vul de drie vragen hiernaast in 
(percentages) + de schiftingsvraag. 
En ook uw gegevens hieronder. Knip 
uit en stuur uw formulier tijdig naar 
ons adres (zie hiernaast). Niet volledig 
ingevulde formulieren worden als 
ongeldig beschouwd.

GEGEVENS DEELNEMER:

Uw naam: ...........................................................

Adres: .................................................................

  .....................................................................

Tel. of gsm: .........................................................

Tip:   som van
A, B en C moet
steeds 100 % zijn !

Oplossing vorige keer

A. De kerstman 20%
B. De paashaas 22%
C. Sinterklaas 58%

Er waren 182 deelnemers!

Winnaar werd Melissa Van Trappen 
uit Heusden (20, 22, 58). Ze mocht 
haar waardebon van 100 euro 
afhalen bij Broodjeszaak Desmet in 
Destelbergen. Proficiat !

Wonnen 
ook waardebonnen: 

Marc Geers,
Simon De Corte,
Frans Nijs,
Liesbeth Willems,
Bert Willems, 
Els Lootens,
De Schoenmacker,
Willy Careel,
Ghiselle Vermeire.
Proficiat !
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Patrick ging immers na ongeveer dertig 
jaar deze brievenronde in weer en wind 
bediend te hebben, met verdiend pensi-
oen. Maar Patrick is al meer dan 42 jaar 
actief bij B-post. De buurt had die laat-
ste werkdag duidelijk in het oog gehou-
den, want er hingen aan veel woningen 
rode ballonnen, rode hartjes, slingers of 
rode rozen. Op sommige vensterbanken 
lag een geschenkje of een brief met dank-
woorden. Het was toch wel met een beet-
je kommer dat afscheid werd genomen, 
want de postbode wordt 
er duidelijk op handen ge-
dragen. Patrick gaat dit 
jaar op pensioen, maar 
toch een beetje met een 
dubbel gevoel omdat hij 
door een operatie vroeger 
stopt dan voorzien. Patrick 
kreeg bij zijn laatste be-
stelronde veel felicitaties 
en dat is zeker niet onge-
merkt voorbijgegaan. Ook 
toen hij 50 werd kreeg 
hij al  felicitaties en werd 
de straat versierd. Hier 
en daar kreeg de postbo-
de ook nog een geschenk, 
want Patrick is er graag 

Buurt Hospice en Heiveldstraat nam afscheid van postbode Patrick
Vrijdag 6 mei was de laatste werkdag van postbode Patrick Willems (59). 
Onze “facteur” zoals ze hem noemen in de buurt van de Heiveldstraat, 
Rozenbroekstraat, Salviastraat, Oscar De Reuse-, Bromelia-, Jef Crickstraat, 
de Zavelput, Seringendreef, Palmendreef en de Quinten Metsijsstraat. 

Patrick tijdens zijn 
laatste brievenronde in 
de buurt, waar ook de 
ballonnen wapperden. 
(repro D.D.)

gezien. “Dit is de sympathiekste postbode 
van Vlaanderen” schreef Wouter De Beuf 
van het lokaal dienstencentrum Wibier in 
een flyer die vooraf in de buurt circuleer-
de. Het afscheid geheimhouden kon men 
niet, want Patrick zat ook op de faceboo-
kpagina van de buurt. Maar inderdaad Pa-
trick is duidelijk de ideale postbode, een 
man die tijd maakte voor een kort babbel-
tje als hij de brieven bezorgde in de  bus-
sen van de hogergenoemde straten. In het 
Sint-Janscollege ging hij vaak een koffietje 

drinken. 

Hij mag dan van Lochristi 
zijn, facteur Willems 
was goed gekend op 
zijn brievenronde en hij 
dankte iedereen met de 
woorden: “ik ga jullie 
missen”! – (D.D.)
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Sogent zet al een tijdje in op een hoge 
woonkwaliteit en wil het wonen in de 
stad betaalbaar houden, voor gezinnen 
die binnen het bestaande woonaanbod 
steeds moeilijker hun gading vinden. 
Naast het aanbieden van bouwgron-
den en budgetwoningen, wil Sogent 
ook nieuwe woonvormen stimuleren en 
dat is in de Jean Béthunestraat zeker het 
geval. In het bijzonder woonvormen die 
inspelen op het huidig woontekort en 
waarbij op een doordachte wijze wordt 
omgesprongen met ruimtegebruik en 
het delen van ruimtes. Met de aan-
koop van de oude champignonkwekerij 
in Sint-Amandsberg greep Sogent haar 
kans om een dichtbebouwd gebied te-
rug wat licht en lucht te geven. 
Cohousing is een vorm van gemeen-
schappelijk wonen, waarbij gezinnen 
naast hun eigen uitgeruste privéwoning 
ook enkele gemeenschappelijke ruim-
tes bewust kunnen delen. In een co-
housingproject kennen de buren elkaar, 
leeft er een sociale dynamiek, maar 
blijft de privacy van elk gezin voldoen-

Cohousing in Jean Béthunestraat is na zomer instapklaar
Sogent heeft jaren geleden de oude champignonkwekerij “Mycelia” in 
de Jean Béthunestraat in de H.Hartwijk van Sint-Amandsberg gekocht. 
Bedoeling was via die site een dichtbebouwd gebied terug wat licht en 
lucht te geven. De grootte en de ligging van de site vormden een perfecte 
locatie voor een nieuw 
cohousingproject 
voor maximaal twaalf 
woningen.

Het project zit nu in zijn 
eindfase, straks zijn de 
woningen instapklaar. 
Maar het zal toch nog 
even wat tijd vergen 
omdat er nog wat werk 
op de plank staat.

de gerespecteerd. Door extra ruimtes te 
delen, zowel naar gebruik toe als naar 
kosten, kunnen de gezinnen zich soms 
meer comfort veroorloven dan het geval 
zou zijn mochten ze elk apart een wo-
ning bouwen. Denk maar aan het delen 
van een grote tuin, binnenspeelruimte, 
fietsberging, ontmoetingsruimte.

In 2014 ging Sogent op zoek naar geïn-
teresseerde bewoners, waarbij een ver-
koopdossier met de randvoorwaarden 
de leidraad vormde voor enkele infoses-
sies om de belangstelling op te wekken. 
Uiteindelijk werd in 2015 de Cohousing-
groep ‘Jean’ geselecteerd en die kreeg 
de site in het voorjaar van 2015 toege-
wezen. Bedoeling was en is dat men er 
een BEN (Bijna Energie Neutrale) wonin-
gen zou realiseren. Alles verliep allemaal 
niet zo simpel en na wat tussenstappen 
werd een volledige overeenstemming 
bereikt over het ontwerp dat door het 
team van architecten Els Claessens & 
Tanja vandenbussche (ECTV) werd aan-
gereikt. Het ontwerp ging uit van een 

Een zicht op de cohousing in de Jean Béthunestraat 
6, maar er is duidelijk nog wel wat werk om volledig 
instapklaar te zijn. (D.D.)
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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
BESTE KLANTEN,

Met spijt in het hart delen wij u mee

dat we op woensdag 25 mei

onze winkel in de Goedlevenstraat definitief sluiten, 

door samenloop van omstandigheden

(personeel, wegenwerken, geen opvolging...)

Wij wensen onze vele klanten te bedanken

voor het vertrouwen

dat ze jarenlang in ons stelden.

Lezers van Wegwijs die een waardebon

hebben gewonnen kunnen nog tot de

einddatum (die op de bon vermeld staat)

deze bon gebruiken bij collega De Wispelaere,

Lindestraat 108 te Desteldonk.

Bedankt allemaal.
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langgerekt L-vormig bouwvolume tegen 
de bestaande noordelijke perceelgrens. 
Alle woningen werden daarbij op de 
grote gemeenschappelijke buitenruimte 
georiënteerd en hebben op die manier 

een evenwaardige relatie tot deze tuin. 
Het hele cohousingproject ligt binnen 
de buurt van de Jean Béthunstraat en 
de Wittemolen- en Doornakkerstraat. In 
het project is alles voorzien inzake ener-

giebesparende maat-
regelen, inbegrepen 
bodem-water-warmte-
pomp voor alle woningen 
samen en vloerverwar-
ming. In de zomer zal 
dat voor verkoeling zor-
gen. Er worden ook 
twee grote ventilatieu-
nits met warmterecupe-
ratie voorzien die zullen 
instaan voor een gezond 
binnenklimaat in alle 
woningen. Ondertussen 
krijgt het project goed 
vorm en bestaat de kans 
dat de cohousers er hun 
intrek zullen kunnen ne-
men in de zomer van dit 
jaar. – (D.D.)
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Heb je ook jubilarissen in uw familie?
Inwoners van Sint-Amandsberg die een jubileum vieren kunnen ons altijd 

contacteren om ook hun foto en korte historiek in WegwijsNoord te 
plaatsen. Neem contact met op ons

via mail:  info@dewegwijs.be of via gsm 0478 97 87 11.

Kalverliefde werd
grote liefde…

Gouden jubileum
Eddy en Annie
Geloof het of niet, maar Eddy 
Volckaert en Annie Audenaert zijn 
reeds samen van hun 14 en 13 jaar. 
Ze leerden elkaar kennen in de 
Schoolstraat in Sint-Amandsberg.

Annie: “Reeds op 13 jaar wist ik dat 
ik met deze leuke jongen van ‘de 
jongensschool’ wou trouwen. De 
scholen lagen immers naast elkaar 
en aan de schoolpoort werd er al 
eens gekeken naar de jongens. Eddy 
sprong er toen al uit, hij had een 
beetje de ‘Elvis’-stijl…”  Na enkele 
knipoogjes (dat ging zo in de jaren 
70) sloeg de vonk al vlug over en 
Annie en Eddy waren een koppel. 
Niet voor eventjes, zoals bij vele 
pubers het geval, maar voor altijd !
Een avondje cinema en zoveel 
mogelijk alles samen doen. Het 
bleek een succesverhaal! Rond hun 
twintigste trouwden ze in de kerk van 
het Westveld.
“We voelden toen al beiden aan dit 
dit een langdurig verhaal zou worden, 
we vullen elkaar perfect aan. Ik zou 
mij niet kunnen voorstellen wat een 
leven zonder Eddy zou zijn.”
Later kwamen zoon Jerry, 
schoondochter Marlina en nu ook 
kleindochter Casey de familie 
vervoegen. Tijdens ons gesprek, in 
de Kring, kon ik ook nog het trouw-

album inkijken. Daar toonden de jubilarissen dat 
er daar reeds veel personen van overleden zijn de 
voorbije twintig jaar.
We sloten dit aangenaam gesprek af met een 
koffie en een Orval.
Eddy en Annie zijn graag geziene gasten in Kring 
Westveld, waar Eddy regelmatig de biljartkeu 
bovenhaalt op zondagmorgen bij heroïsche duels 
met kameraden Olav, Rudy, Gilbert en Julien.
We wensen hen nog vele jaren in goede 
gezondheid ! Proficiat aan de jubilarissen ! – J.C.
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Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt 
om ook een bezoek te brengen aan de 
oude pastorijwoning die totaal werd 
gestript en nu echt wel nog in de steigers 
staat, maar vermoedelijk eind dit jaar al zal 
opgeleverd worden. Twee dossiers waar 
de stad Gent fier op is, want het gaat niet 
alleen om een erfgoedfactor maar ook om 
stadsvernieuwing.
“Gent was daar eind vorige eeuw al pionier 
in, om via ingrepen in de stedelijke ruimte 
verouderde wijken nieuwe impulsen te 
geven”, zo begon burgemeester De Clercq. 
“We hebben daar enorm veel expertise 
in opgebouwd, en elk project leert ons 
weer dingen bij die we meenemen naar 
volgende stadsvernieuwingsprojecten. 
Denk aan Zuurstof voor de Brugse Poort, 
Bruggen naar Rabot, Muide-Meulestede 
Morgen, Ledeberg Leeft, Nieuw Gent 
Vernieuwt en hier nu voor En Route voor 
Dampoort-SintAmandsberg. Wat we dus 
doen in Gent is op een heel fijnmazige 
manier in al die wijken ingrepen doen 
om ervoor te zorgen dat die wijken erop 
vooruit gaan, dat de leefomgeving voor de 
bewoners erop verbetert, en dat er meer 
ontmoetingsplekken zijn voor jong tot 
oud”, aldus de burgemeester.

Eerstesteenlegging vernieuwing Heilig Hartkerk
in afwachting van buurtrestaurant begin 2023
Woensdag 20 april had Heilig Hartkerk in Sint-Amandsberg (volop in 
renovatie), de officiële eerstesteenlegging plaats door burgemeester De 
Clercq en de schepenen Souguir en De Bruycker. Bedoeling is dat in februari 
2023 in het kader van de stadsvernieuwing ‘En Route’ in wat vroeger de 
kerk was, een buurtrestaurant en vergaderruimten zullen komen.

Uit zijn toelichting leerden we vooral dat 
elk project ook anders is, “want de Brugse 
Puurte is de Dampuurte niet”, zei hij. Wijk 
per wijk worden de noden en doelstellingen 
op maat van de wijk geformuleerd en dat 
is hier voor deze buurt niet anders. “Wat 
hier sterk naar boven kwam is de nood aan 
betere woonkwaliteit, aan meer groen, 
aan duurzamer mobiliteit, aan lokaal 
ondernemerschap, aan nauwer samenleven 
en co-creatie. Daarmee zijn onze diensten 
aan de slag gegaan, samen met de bewoners. 
Kindvriendelijkheid en klimaatneutraliteit 
stonden daarbij voorop”.
“Er werden een hele reeks projecten 
en acties uitgewerkt van een nieuwe 
invulling van de Wasserij der Vlaanderen 
(zie elders), tot de opwaardering van het 
Azaleapark tot veiliger fietsverbindingen 
en het omvormen van het de Heilig 
Hartkerk tot ontmoetingsplek voor de 
buurt. Want dat ontbreekt hier toch echt 
wel: niettegenstaande hier ontzettend veel 
mensen wonen, is hier geen echt centrale 
plek om samen te komen, om elkaar te 
ontmoeten. We hebben een wedstrijd voor 
deze site gelanceerd, en twee jaar geleden 
ging het winnende ontwerpteam aan de 
slag met het ontwerp voor de reconversie 

van de Heilig Hartkerk en de 
nabijgelegen pastoriewoning. 
We geven nu de kerk een nieuw 
leven. Het wordt een echte 
ontmoetingsplek voor de buurt, 
en organisaties uit de buurt. 
Bewoners zullen hier elkaar 
kunnen ontmoeten, of samen 
iets eten in het buurtrestaurant. 
Dit moet het kloppende hart 
van de Dampoortwijk worden”, 
aldus de burgemeester.
Dat er een H.Hartkring was 
waar dat wel kon daar werd 
niet over gerept, en al evenmin 
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NGELO
DAKWERKEN

• Algemene dakwerken
• Ontmossen van daken
• Herstellen schouwen
• Algemene renovatie
• Reinigen zonnepanelen

MEEWERKEND PATROON

EN ZOON

VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE

St.-Arnoutstraat 18 - 9041 Oostakker

gsm 0475-288 344
 0478-668774
fax 09-251 11 80
email: dakwerkenangeloenzoon@outlook.com

werd gesproken over het straks verdwijnen 
van parkeerplaatsen in deze buurt wat ook 
flink  gevoelig ligt in de buurt. Maar het is 
juist dat er plannen lopen die nieuw leven 
moeten blazen in de buurt. Denk maar aan 
de wasserijsite in de Kunstenaarsstraat, de 
uitbreiding van het Bijgaardepark en het 
Scheldeoord met de Directeurswoning en 
het Wolterspark die  op termijn vernieuwd 
zullen worden. En dan is er nog het 
wijkmobiliteitsplan dat eind dit jaar de wijk 
een pak verkeersveiliger zal maken, of dat is 
toch de bedoeling.
Schepen Souguir herinnerde even aan 
2015 toen het bisdom besliste dat één op 
de drie kerken in Gent de deuren dienden 
te sluiten en dus een nieuwe bestemming 
moest krijgen. “Dat waren geen evidente 
dossiers, want er is niet alleen de 

erfgoedfactor, veel van die 
kerken zijn ook beschermd of 
hebben interieurelementen die 
beschermd zijn zoals orgels. 
Soms is het gevoelsmatig 
zoals bv. de Sint-Annakerk 
en de reacties die de plannen 
teweegbrachten”, vertelde 
de schepen. “Soms zijn het 
reflexen van mensen om het 
gebouw te beschermen omdat 
ze er ooit getrouwd zijn of hun 
eerste of plechtige communie 
deden, of omdat ze het een 

mooi gebouw vinden. Anderzijds is het 
ook zo dat het geen optie is om een kerk 
leeg te laten staan. En in Gent hadden 
we zeventien kerken, voor sommige is 
er al een oplossing of een toekomstplan 
zoals Sint-Anna, de Antonius Abtkerk in 
Meulestede en de Sint-Jozefskerk in de 
Wondelgemstraat. Ik verwijs naar de Heilig 
Kruiskerk op het Westveld die nu in privé 
handen is, en we zoeken nog een oplossing 
voor de Machariuskerk, en de kerken van 
het Seghersplein en Sint-Kruis-Winkel. Maar 
hier gaat het om een project waar we nu de 
eerste stenen leggen, maar waar ook vaart 
in zit. De reconversie van de Heilig Hartkerk 
en de renovatie van de pastorijwoning zitten 
in een stroomversnelling, en begin volgend 
jaar (oplevering in februari ’23) krijgen we 
hier een nieuw hart voor de Dampoortwijk 
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met een buurtrestaurant, buurtkeuken en 
polyvalente ruimtes”, aldus Souguir.
Uit de rondleiding die we met veiligheidshelm 
op mochten maken, leerden we dat hier in 
de kerk gaat gewerkt worden met box-in-
box systemen, wat wil zeggen dat er nieuwe 
‘gesloten dozen’ geplaatst zullen worden in 
de bestaande kerk. Daardoor zullen nieuwe 
volumes ontstaan die een impact hebben 
op isolatie, luchtdichtheid en energie, maar 
waarbij men toch de indruk heeft nog steeds 
in een kerk te vertoeven. Er zal gebruik 
gemaakt worden van warmtepompen om te 
verwarmen en de nieuwe volumes zullen in 
houtskelet en geprefabriceerde houtbouw 
bestaan. Later zal het gebouw binnenin 
een nieuwe verflaag krijgen, voorts zijn 
ook gevelreiniging en restauratie van het 
dak aan de zuidelijke zijde voorzien. In het 
najaar volgen de technische installaties en 
de binnenafwerking. In het voorjaar van 
2023 volgen dan als slot de schilderwerken 
en de buitenaanleg. In de lente of vroeger is 
de oplevering voorzien.

PASTORIJWONING
De pastorijwoning is nu volledig gestript, 
maar krijgt een nieuwe uiterlijk langs de 

buitenzijde. De gevel wordt gereinigd 
en hervoegd, de raamkaders worden 
geschilderd, de dakgoten gerestaureerd. 
Naast brandveilig is ook voorzien in 
een juiste compartimentering. Er komt 
nieuw genderneutraal sanitair waarbij de 
mogelijkheid zal bestaan om dit los van 
de werking van de pastorij te gebruiken. 
Vermoedelijk voor evenementen die later op 
het H.Hartplein zullen kunnen plaatsvinden. 
Ook de achterbouw, de elektriciteit, nieuwe 
verwarming en een nieuw groendak zijn 
voorzien. De oplevering zou hier al ergens in 
december van dit jaar kunnen plaatshebben.

Van schepen De Bruycker vernamen we dat 
de pastorij definitief zal worden beheerd 
door de buurt. Men werkt momenteel 
nog aan de overeenkomst, op basis van 
de nota die het belang voor de buurt 
aantoont. Er zou in de kerk ook een lift 
komen die toegang geeft tot elke ruimte. 
Rolstoelgebruikers kunnen vanop het plein 
via een zachte helling binnenrijden in de 
kerk. En er is uiteraard ook sanitair voorzien 
in de kerk.

Tot slot vernamen we ook dat het 
Bijgaardepark bijna klaar is en zaterdag 17 
september officieel zou worden geopend. 
In het Azaleapark gaan de bewoners zelf 
banken en spelelementen plaatsen middels 
een subsidie uit het wijkbudget. De aanpak 
van het Wolterspark en die van het park in 
de Wasstraat zijn voor later, vermoedelijk 
ergens in 2023.

De reconversie van de Heilig Hartkerk 
wordt uitgevoerd door aannemer T.M. 
Vandendorpe-Van Laere. De renovatie van 
de pastorijwoning wordt uitgevoerd door 
Monument-Vandekerckhove.

Manu Debruyne
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Fluvius is gestart met de ontkoppeling in 
functie van een tijdelijke elektriciteitsca-
bine. Die werken kunnen wat hinder met 
zich brengen, maar het elektriciteitsbe-
drijf brengt de bewoners daarvan op de 
hoogte. Tijdens de werken aan het rond-
punt moeten de buurtbewoners aangeslo-
ten zijn op die tijdelijk cabine. 
In het kader van het proces “Heraanleg 
wegen” was voorzien dat, na het voeren 
van overleg met de diverse diensten (niet 
met de buurt), aan de hand waarvan het 
voorontwerp en ontwerp werden opge-
maakt, dat de plannen voor de heraanleg 
van het rondpunt voor goedkeuring voor-
gelegd werden aan het schepencollege. 
Volgens de info die op de website van de 
stad is te vinden, staat het vast dat de ro-
tonde in de Schuurstraat een onoverzich-
telijk kruispunt is en dat het veiliger moet 
worden. “Deze rotonde is niet ontworpen 
naar de normen van vandaag en wordt 

De werken aan het rondpunt van de 
Schuurstraat zijn gestart. Er komt een 
nieuwe cabine, maar geen rotonde.

Heraanleg rondpunt Schuurstraat zorgt voor commotie
De heraanleg van het rondpunt van de Schuurstraat vergt ook een 
ontkoppeling van de elektriciteitscabine die er al lang in het midden staat. 
Die cabine gaat volgens de plannen 
van 18 februari 2021 dus vernieuwd 
worden maar op een andere plaats.

door de burgers als een verkeersonvei-
lig punt ervaren”, staat er letterlijk. Maar 
de buurt is nooit geconsulteerd, want het 
concept en voorontwerp van de plannen 
dateren al van in de herfst van 2020.
Rond de werken zijn de meningen duide-
lijk verdeeld met voor- en tegenstanders. 
Het initiatief komt van het stadsbestuur 
dat dus wel geen bevraging heeft gedaan 
in de buurt en zelf voor een oplossing 
heeft gekozen. Daarbij werden inmid-
dels de voorrangregels ter hoogte van 
het kruispunt met de Kleine Schuurstraat 
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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 

Nog
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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en de Vriendschapstraat al aangepast. De 
plaats waar de bestuurders zo nodig moe-
ten stoppen om voorrang te verlenen, 
werden aangeduid met verkeersborden 
B1 en wegmarkeringen overeenkomstig 
art. 76.2 van de wegcode.
Aan de zuidelijke zijde van het kruispunt 
geldt de voorrang van de bestuurders, wat 
gesignaleerd is door verkeersborden B15. 
Er zijn ook in die buurt enkele andere aan-
passingen gedaan op vraag van de buurt 
en de school, maar die wijzen zichzelf uit. 
Daar is niks mis mee, dat is de wet. Slot-
som is dat het geen rondpunt meer zal zijn 

na de heraanleg, maar dat het kruispunt 
compacter moet worden met meer groen, 
dat staat ook zo in de plannen.
Blijkbaar zijn er toch wat mensen die op-
teerden voor een andere aanpak, versta 
daaronder geen heraanleg van het rond-
punt. De meerderheid van de buurtbewo-
ners vindt dat er daar niks moest wijzigen, 
behalve dat weggebruikers de regelge-
ving moeten naleven om de veiligheid 
te respecteren. En dat was altijd rond de 
elektriciteitscabine rijden, niet de weg af-
snijden. Het was altijd ook zo aangege-
ven. Vorig jaar werd de Schuurstraat ook 
opnieuw geasfalteerd en nu gaat men het 
rondpunt heraanleggen naar een compac-
te vorm. Dat zijn dus volgens veel buurt-
bewoners extra kosten die men maakt en 
waar geen rekening werd gehouden met 
wat toen al wel in de pijplijn zat, nl. het 
rondpunt wegwerken.

In de plannen staat wel dat de buurt geïn-
formeerd zal worden via een brief, maar 
tot hiertoe is die nog niet in de bus gesto-
ken. – (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

Ontdek onze nieuwe
badmodecollectie

WegwijsNoord2022-06 PainDeSucre.indd   1 15/05/2022   19:50
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Met de sluiting van bankkantoren verdwij-
nen ook geldautomaten uit het straat-
beeld. “Vooral bij de oudere bevolking, die 
niet zo vertrouwd is met digitaal betalen, 
voelt men hard het gemis”, stelt gemeen-
teraadslid Veli Yüksel. “Een bankautomaat 
op een redelijke wandelafstand zie ik als 
een basisdiensteverlening. Een oplossing 
zijn de neutrale geldautomaten.”
Het bedrijf Batopin probeert daarop in te 
spelen door de geldautomaten los te kop-
pelen van bankkantoren. Er wordt samen-
gewerkt met vier grote banken: ING Bank, 
Belfius, KBC en BNP Paribas. De gesprek-
ken tussen Stad Gent en Batopin zijn ver-
gevorderd. Voor zes locaties is er al een 
akkoord. Dit jaar komt er in de Veldstraat 
(mei), het Station Sint-Pieters (juni) en 
de Overpoort (september) een geldauto-
maat. “In 2023 komt er een geldautomaat 
aan het station Dampoort. In totaal zullen 

Op termijn komen nieuwe geldautomaten in Sint-Amandsberg
Tegen eind 2024 zullen er in Gent minstens 30 nieuwe geldautomaten 
bij komen. Dat blijkt uit een vraag van gemeenteraadslid Veli Yüksel aan 
schepen van economie Sofie Bracke.

er tegen eind 2024 op 16 locaties een of 
meerdere automaten komen”, zegt sche-
pen Bracke. 
Yüksel vroeg ook geldautomaten in de 
deelgemeente Sint-Amandsberg. “In Sint-
Amandsberg verdwenen dit jaar nog enke-
le bankkantoren. Cash is voor veel mensen 
en handelaren nog een belangrijk betaal-
middel. We moeten ook denken aan min-
der mobiele mensen. Een goede spreiding 
van geldautomaten buiten het centrum is 
daarom noodzakelijk”, aldus het raads-
lid. Zowel de Antwerpsesteenweg als de 
Dendermondsesteenweg komen in aan-
merking om er een nieuwe geldautomaat 
te plaatsen. De stad onderzoekt momen-
teel welke eigen gebouwen daarvoor in 
aanmerking komen. Er wordt ook geke-
ken naar de universiteit en de hogescho-
len, gezien hun uitgebreid patrimonium. 
– (D.D.)

GARAGE VERMEERSCH J. BV
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" 09/396.76.88

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

Thule Easyfold XT 933 voor 2 fietsen 739 € incl. BTW

De volledig opvouwbare, compacte en gemakkelijk te gebruiken 
fietsendrager voor op de trekhaak voor alle soorten fietsen.

Enkele pluspunten:
• Volledig opvouwbaar voor gemak bij montage, gebruik en 

opslag
• Groot laadvermogen maakt vervoer van e-bikes en zware 

mountainbikes mogelijk
• Gemakkelijke toegang tot de kofferbak, zelfs met de fietsen erop, 

dankzij het slimme voetpedaal met kantelfunctie
• Voorgemonteerd, er is geen gereedschap nodig
• Totaal laadvermogen 60 kg, ofwel 30 kg per fiets

Prijzen geldig op 5/05/2022 onder voorbehoud van wijzigingen.
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Herstellen en bekleden van dakgoten

Plaatsen van dakvensters

Alle zink- en koperwerken

Plaatsen van isolatie

Renovatie van schoorstenen

Renovatie van hellende en platte daken

DAKWERKEN
Dringende herstellingen

BRASSERIE KLAVERBLAD
Antwerpsesteenweg 963 - 9041 Oostakker - T. 09-355 10 21
info@brasserie-klaverblad.be

Keuken: woensdag t.e.m. zondag doorlopend 12-21 uur
Gesloten op maandag en dinsdag

• Heerlijke brasserie-keuken
• Tearoom tussen 14u00 en 17u30
• Terras vooraan én achteraan
• SPRINGKASTEEL voor kinderen

GANSE MAAND JULI OPEN !
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In het weekend van 7 en 8 mei werd in 
de wijk Westveld een tof feestweek-
end georganiseerd. Naast de traditione-
le rommelmarkt die omzeggens de hele 
zondag in beslag nam, werd er op zater-
dag al van wal gestoken met allerlei ani-
matie waaronder een vertelmoment voor 
kinderen, een fototentoonstelling, een 
pic-nic, wandeling en als uitschieter een 
optreden van de Fanfare “De Vette Pis-
tons” in het Spellekenspark, waarbij de 
kinderen naar hartenlust konden spelen 
op de speeltuigen. Niet dat het er storm 
liep, maar alle activiteiten kregen vol-
doende belangstelling om van een succes 
te spreken. Ondersteunend waren er zo-

wel op zaterdag als zondag terrasjes en 
bar bij de dekenij Westveld, in het Nach-
tegaaltje, in Villa Anamma en de kring 
van het Westveld. Tussendoor was er gra-
tis poppenkast en werd er taart aange-
boden door bakclub Wibier en de twee 
lokale bakkers. Aan LDC Wibier vertrok 
ook een geslaagde wandeling. En in “Ons 
Huis” was er een disc-jockey en later op 
de avond kon er ook naar hartenlust ge-
danst. Maar de rommelmarkt die trok wel 
veel volk en daar was dat zonnetje niet 
vreemd aan. Kijk maar eens naar de fo-
to’s, er viel echt van alles te beleven, en 
het was bovendien ook echt  terrasjes-
weer! – (D.D./J.C.)

Tof feestweekend in het Westveld
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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

Van het toekomstig geheel zijn 
nu al beelden ter beschikking, zo-
dat men een goede indruk krijgt 
van wat de uiteindelijke realisa-
tie zal worden. Stadsontwikke-
lingsbedrijf Sogent startte vorig 
jaar al met de afbraak- en verbou-
wingswerken van de oude Wasse-
rij der Vlaanderen. Het herkenbare 
blauwe herenhuis met een terrein 
van 2.000 vierkante meter tussen 
de Toekomststraat en de Kunste-
naarsstraat moet in de toekomst 
heropenen als een plek voor de 
buurtbewoners.
“Na de bijzonder uitdagende voor-
bereidende technische fase van de wer-
ken, met onder andere het wegwerken 
van een historische bodemvervuiling, zijn 
we volop bezig met de renovatie en kun-
nen we nu ook overgaan naar het invul-
len van de Wasserij”, zegt schepen van 
Stadsontwikkeling Sami Souguir ons. Hij 
verwees daarnaar ook tijdens de eerste-
steenlegging (zie elders) in de Heilig Hart-
kerk. Beide projecten moeten voor een 
serieuze stimulans zorgen in de buurt van 
de Dampoortwijk.
Wie het terrein zal mogen beheren, ligt 
nog niet vast. Sogent gaat nu op zoek naar 
een huurder. Kandidaten kunnen zich tot 
eind september aanbieden met hun plan-
nen. De belangrijkste voorwaarde is dat 
de Wasserij een economische invulling 

Vroegere wasserij moet nieuwe buurtplek worden
De stad Gent is op zoek naar een beheerder voor de voormalige Wasserij 
der Vlaanderen die ligt tussen de Kunstenaarsstraat en de Toekomststraat. 
Het pand is momenteel aan verbouwing toe en moet vanaf volgend jaar 
een nieuwe buurtplek worden.

moet krijgen met een duidelijke link naar 
de buurt en een open karakter. Zo is bij-
voorbeeld voorzien dat het een plek voor 
coworking kan worden, gecombineerd 
met ateliers en horeca en een polyvalen-
te ruimte voor lezingen, workshops en een 
lokale markt. Het binnenplein wordt een 
groene speel- en ontmoetingsruimte.
Wasserij der Vlaanderen (officieel opge-
richt in 1924) was vroeger, en vooral in de 
periode rond 1960 en wat later een heel 
gekend bedrijf in de ruime omgeving. Het 
had ook winkels waar men de vuile was 
of nieuwkuis kon inleveren alvorens die in 
het bedrijf netjes werd  gewassen. Het be-
drijf evolueerde van wasserij zelfs naar een 
heus nieuwkuisbedrijf. In 2004 ging het 
bedrijf achter de Wasserij der Vlaanderen 
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failliet. In 2011 sloot het de deuren 
nadat het nog een tijdje openge-
houden werd door Rapid Was-o-Ma-
tic. De bedrijfsactiviteiten zorgden 
uiteraard ook voor een historische 
vervuiling, een beetje typisch voor 
wasserijen, waardoor sinds 2017 al 
jaren nodig waren om de vervuiling 
opgelost te krijgen via OVAM.
Nu zit alles in een stroomversnelling 
want het moet in de komende maan-
den een plek worden waar creatieve 
en lokale ondernemers samenkomen 
met de buurt. Sogent startte eind 
2021 met de verbouwingswerken en 
zoekt nu een beheerder die na de 
werken in 2023 de site huurt en in-
staat voor de invulling en coördina-
tie. Voorop staat een duidelijke link 
naar de buurt en een open karakter. 
Daarbij kan gedacht aan ateliers met 
bijhorende horeca om de werking 
rendabel te houden. Ook een lokale 
markt, sport en spel behoren tot de 
mogelijkheden.
Het project kadert in het stadsver-
nieuwingsproject ‘En Route’ waaron-
der ook al de H.Hartkerk en pastorij 
vielen. En Route wil van de wijken 
Dampoort en Sint-Amandsberg buur-
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ten maken waar het ook in de toekomst 
goed wonen is, met voldoende groen en 
ontmoetingsruimte. Maar de wijk zou ook 
moeten bloeien, bruisen van creativiteit 
en ondernemingszin. De wasserijsite moet 
dé plek worden waar die dynamiek zicht-
baar wordt, waar buurtbewoners, lokale 
verenigingen, ondernemers en creatieve-
lingen elkaar kunnen ontmoeten. Nu al is 
er een tijdelijke invulling 
via een vereniging van 
buurtbewoners die er 
een creatieve werkplaats 
maakten voor de buurt.
Een van de problemen is 
dat er in de buurt heel 
weinig vrije parkeer-
plaatsen zijn, en het ziet 
er niet naar uit dat daar 
nog verandering in zal 
komen. Hier zal ruimte 
gemaakt om later met 
de fiets naar deze buurt-
plek te komen. Maar ook 
met de fiets is het hier 
gevaarlijk door de onef-

fenheden in alle straten in de buurt. Dra 
is wel voorzien in enkele fietsenrekken. 
In dezelfde omgeving en in Sint-Amands-
berg zijn nog andere projecten die in de 
planning zitten: Cohousing Bijgaardehof, 
het Scheldeoord, het Wolterspark, het 
Azaleapark enz. 

Manu Debruyne

DINSDAG 14 JUNI
WOENSDAG 15 JUNI
DONDERDAG 16 JUNI

1+1
gratis
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Alle promoties zijn geldig van 
23/05 t.e.m. 15/06/2022  
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  
 

BON GRATIS 
Fles ORDAL  

Water 1l 
 

Tijdens uw aankopen tot 
15/06/2022, 

Min. aankoop van € 10,-, 
leeggoed € 0,20 te betalen 

Max. 1 bon per klant 
 

Knip deze bon uit en geef af 
aan de kassa  

OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN VAN 8-19u 

NUTELLA CHOCO 
700gr. 

€ 3,45 
/l € 4,93 

 
 
-€4,15- 

PORTO CRUZ 
75cl 

€ 6,35 
/L € 8,47 
 
 
ONS VAKMANSCHAP DRINK JE MET 
VERSTAND      -€8,99- 

GWOON BOKKEPOOTJES 
200gr. 

€ 1,09 
/kg 5,45  
 
 

-€5,45- 

DIXAN DISCS 
 
1 + 1 
GRATIS 
Zie 
actieverpakking 

CHOKOTOFF PUUR 
500gr. 
 

€4,15 
 
/kg € 8,30 
-€4,75- 
 

GWOON BLOEMENHONING 
350gr. 
 
 

€ 1,99 
/kg € 5,69 
-€2,35- 

RABEKO 
CONFITUUR 

OPNIEUW 
VERKRIJGBAAR 

 

MAES PILS BAK 
14 + 10 GRATIS 

€ 7,58 
+ leeggoed 
 
/l € 1,26 
BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET 
VERSTAND 
-€12,99- 

 



28  Wegwijs Noord - Juni 2022

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

Dit zorgde voor de no-
dige zenuwen tijdens 
haar eerste partijen. Na 
een remise (gelijkspel) 
in de vierde ronde tegen 
haar naaste concurrente 
beloofde het nog span-

nend te worden. Maya hield echter het 
hoofd koel en verloor geen enkel punt 
meer, terwijl haar tegenstandster nog 
vier remises moest toestaan. Maya loste 
de verwachtingen in en won met twee 
punten voorsprong op de concurrentie, 
naar schaaknormen een erg ruime zege. 

SCHAAKCLUB DE MERCATEL

Maya Burssens Belgisch kampioene schaken bij de -14-jarigen
Na een tweede plaats vorig jaar was Maya Burssens uit de vogelwijk 
in Lochristi dit jaar het hoogst genoteerd op de schaakranking in 
haar categorie en dus de gedoodverfde titelkandidate.

Als beloning sleept ze een boekenbon 
van 80 euro en een mooie trofee in de 
wacht, maar de mooiste beloning is on-
getwijfeld een ticket naar Antalya (Tur-
kije) waar ze in november België mag 
gaan vertegenwoordigen op het EK. 
Maya zette haar eerste stapjes in de 
schaakclub Lobos van Lochristi, maar 
speelt nu al enkele seizoenen bij De 
Mercatel in Sint-Amandsberg die een 
gezonde mix aanbiedt van competitief 
en recreatief schaken.

Geïnteresseerde (jeugd)spelers kunnen 
vrijblijvend kennismaken met de club 
en hun lesgevers op de opendeurdagen 
van vrijdag 17 juni en 1 juli van 19 tot 21 
uur in de bibliotheek van Sint-Amands-
berg (Halvemaanstraat 92).
Meer info op www.demercatel.be 



Wegwijs Noord  - Juni 2022   29

Kom gerust kennismaken
op vrijdag 17 juni en 1 juli

van 19 tot 21 uur
Bib, Halvemaanstraat 92,

Sint-Amandsberg

STEUN DE REGIONALE 

HANDELAARS 

EN KOOP LOKAAL !
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Het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) - de beheerder van de Vlaamse 
gewest-, autosnelwegen en fietspaden - 
gaf samen met de stad Gent en Farys op 
19 april het startschot van de ingrijpen-
de werken die lopen tot aan de grens 
met Lochristi.
De drukke gewestweg (N70) moet vei-
liger worden voor alle weggebruikers, 
vooral ook voor de fietsers. Daartoe 
worden de volledige zones ter hoogte 
van de onderscheiden kruispunten op 
termijn stelselmatig aangepakt.  Er ko-
men veilige fietspaden, overzichtelijke 

Heraanleg Antwerpsesteenweg eert verongelukte Nikita… 
Aan de Antwerpsesteenweg, op de grens met Lochristi, zijn de 
herinrichtingswerken definitief gestart. Op termijn worden ook 
de andere kruispunten richting Dampoort aangepakt. Het ‘Nikita-
knooppunt’ aan de Orchideestraat wordt fietsveiliger en zal 
blijvend herinneren aan de 16-jarige scholier die er verongelukte. 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia 
Peeters én de nog altijd rouwende familie, maakten er samen een 
ingetogen en politiek nederig moment van (zie ook blz 32).  

kruispunten met conflictvrije lichten-
regeling en een verhoogde berm om 
gevaarlijke afslag- en keerbewegingen 
onmogelijk te maken. Die bij te sturen 
en duidelijker infrastructuur is nodig om 
de jachtige weggebruiker - vooral ook 
in het hoofd - bij de les te houden. Tij-
dens het persmoment regende het ove-
rigens overtreders die vanuit de richting 
Lochristi, het afslagverbod richting oprit 
autostrade, straal negeerden. Het was 
op de eerste dag zeker ook wennen, 
maar verkeersgedrag laat zich moeilijk 
temmen.
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In fasen
In Oostakker komen de huidige op- en 
afritten van de R4 uit op twee kruispun-
ten met de Antwerpsesteenweg. Die zijn 
ook voor de AWV druk en onoverzichte-
lijk. Om de hinder voor buurtbewoners, 
handelaars en doorgaand verkeer te 
beperken, verlopen de werken in fasen. 
Tot en met het bouwverlof 2022 zijn 
in totaal vijf fasen voorzien. Het ope-
ningsluik voorziet in de aanleg van en-
kele tijdelijke verhardingen in de Orchi-
deestraat en aan de noordzijde van de 
steenweg. Die moet het verkeer ook in 
latere fasen mogelijk houden. In de Or-
chideestraat blijft verkeer in twee rich-
tingen mogelijk op versmalde stroken. 
Op de Antwerpsesteenweg verloopt het 
verkeer in beide richtingen over één rij-
strook. Verkeer dat wil afslaan naar de 
R4 richting Destelbergen houdt best 
rekening met een aantal wijzigingen. 
Vanuit Lochristi kan je niet afslaan rich-
ting oprit. Als alternatief wordt het ver-

keer doorverwezen naar de R4 richting 
Euro Silo, om te keren aan het complex 
Schansakker. Vanuit Gent is er tijdelijk 
geen rechtse afslagstrook richting R4. 
Vanaf de beschikbare enkele rijstrook 
kan men wel nog rechts afslaan.
Farys maakt van de wegenwerken ge-
bruik om een gescheiden rioleringsstel-
sel aan te leggen in de hele projectzone. 
In fase 2 t.e.m. 5 vinden de eigenlijke 
wegen- en rioleringswerken in en rond 
het kruispunt plaats. Tijdens fase 2 
(eind april-midden mei) is de volledige 
breedte van de steenweg weer beschik-
baar, inclusief de afslagstrook  vanuit 
Gent. De andere aanpassingen blijven 
van kracht. Na het bouwverlof starten 
de werken aan de andere stukken van 
de Antwerpsesteenweg. De heraanleg 
is voorzien tot de zomer 2024. Aan de 
ingreep hangt een prijskaartje van 6,7 
miljoen euro. Meer info op www.wege-
nenverkeer.be/oostakker.

Eric VAN LAECKE
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Op maandag 19 februari 
2018 verloor Nikita het le-
ven toen ze op het fietspad 
richting EDUGO Campus 
Lochristi werd aangere-
den door een onachtzame 
trucker die rechts afsloeg. 
De verontwaardiging uit 
vele hoeken was groot. 
De deelname aan de op-
gezette fietswake massaal 
en emotioneel. Niet in het 
minst omdat het vermale-
dijde kruispunt - intussen al 
twintig jaar - op de lijst van 
‘zwarte verkeerspunten’ 
stond. Het politiek ‘zwarte 
piet toespelen’ tussen het 
Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en 
de Stad destijds deed dan weer pijn aan 
de ogen en de oren. Met Gents mobili-
teitsschepen Filip Watteeuw (Groen) en 
dito Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) als 
bliksemafleiders van dienst. De uitspraak 
“schuldig verzuim” klonk toen nooit zo 
luid.
De casus groeide uit tot het symbooldos-
sier in de strijd tegen de zogenoemde 
zwarte verkeersknooppunten in Vlaan-
deren. De politieke terughoudendheid 
en nederigheid tijdens het recente pers-
moment sprak boekdelen. Sinds het ont-
luisterend voorval doet de familie er alles 
aan om de herinnering aan hun dochter 
en zus levendig te houden. En blijft ze 
ijveren voor meer verkeersveiligheid en 
betere infrastructuur voor alle wegge-
bruikers. En de fietsers in het bijzonder. 
Een passage uit ons editoriaal van maart 
2018 over de ontwikkeling in het gebied. 
Citaat: “De uitdagingen zijn niet min en 
vragen een duurzaam beleid. Het is meer 
dan voldoende reden om er nu echt werk 

Blijvende herinnering aan Nikita Everaert 
De ‘witte fiets’ van de verongelukte scholier Nikita Everaert uit Destelbergen, zal 
ook in de toekomst het kruispunt Orchideestraat-Antwerpsesteenweg beheersen. 
Ook al verhuist die tijdelijk naar een andere locatie. De bevoegde minister 
legde er een symbolische krans neer. Voor het gezin blijft het een wekelijks 
toevluchtsoord om de herinnering ‘levendig’ te houden…

van te maken en de juiste beleidskeuzes 
te maken. En politieke egotripperij over-
boord te gooien. Laat het ‘offer’ door 
Nikita niet tevergeefs zijn geweest en de 
jonge generaties nu al niet bezwaren met 
de term “schuldig verzuim”. Einde citaat.

Het moet gezegd, de bevoegde diensten 
zijn toen meer dan in gang geschoten. 
Tussendoor werd al ook al een tijdelijke 
aanpassing van de fietslichten en de in-
frastructuur doorgevoerd. Vandaag laten 
de fel doordachte plannen, de start van 
de werken en de toekomstige aanpak van 
de drukke gewestweg - ook op termijn - 
alvast het beste verhopen. De wil en de 
mondigheid van het volk - vooral ook van 
de slachtoffers - en de kracht van de over-
tuiging kunnen soms wonderen doen. Het 
is één van de grondpijlers van onze demo-
cratie. Een geheugensteuntje voor alle 
politici die dat vergeten of zelfs verleerd 
zijn. Alleen zo jammer dat Nikita die niet 
kan meemaken…

Eric VAN LAECKE   
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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

Eerstvolgende activiteiten:

Onze activiteiten in juni

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:  3 en 21 juni 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 2 juni. 
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 9 juni in de 
Parochiale kring Oude Bareel om 14.30 
uur. Info: gilbert.praet@skynet.be

Bloemschikken: op donderdag 9 juni in 
de Parochiale kring Oude Bareel om 14 
uur

Zondagsgevoel: Op zondag 19 juni om 
15 uur in de kring van het Westveld. 
Info: moniek.degheest@hotmail.com of 
tel. 09 228 92 82.

Vorming: Cursus op vrijdag 10 juni in de 
parochiale kring om 14 uur: werken met 
de defibrillator. Meer info bij
laurette.deveirman@telenet.be 

Fietsen: Op donderdag 16 juni starten we 
terug met onze maandelijkse fietsuitstap. 
Meer info bij persijn.geeraert@scarlet.be

Crea: Op donderdag 23 juni om 14.30 
uur in de Parochiale kring Oude Bareel. 
Inschrijven & info bij Annie Mussely,
tel. 09 228 84 72 

Boekenclub: Op donderdag 23 juni om 
14.30 uur in de Parochiale kring

Zondagse wandeling: Op 26 juni om 10 
uur maandelijkse wandeling met nadien 
mogelijkheid tot aperitief. Afspraak aan 
de ingang van Dampoort Station. Meer 
info bij dirk.vernaeve@hotmail.com

Zondag 5 juni: bezoek aan het STAM 
info: linda.feys@outlook.be

Maandag 13 juni:
wandeling Asselroute 4 of 8 km.

Vrijdag 17 juni: Okra FUIF vanaf 19 uur in 
de parochiale kring met als thema Spanje.
Meer info op onze website:
www. okraoudebareel be. en inlichtingen 
op info@okraoudebareel.be
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											De St.- Bernadetteparochie  
nodigt U uit  

op haar		
Jaarlijks zomerfeest  

	
	

In het NOVACENTRUM 
St.- Bernadettestraat 132 - GENT  

 
Zondag 26 juni 2022 

	

	
	
	

Het  
Novacentrum  
viert zijn 59ste 

zomerfeest 
 

 

Parochiaal Familiefeest 
 
11 u: Eucharistieviering(in de kerk) 
opgeluisterd door ons Parochiaal koor 
in dankbare nagedachtenis van alle 
overleden weldoeners, medewerkers 
en medewerksters.  
 
12 u : een aperitief voor fijnproevers in 
het Novacentrum  
 
12.30 u : Gebraiseerde en 
geroosterde     beenham  
Met groenten, warme en koude sausen 
Aardappeltjes, pasta, rijst   of brood    

 
 

Volwassenen : 
VVK 20 €     -    Kassa  22 € 

Kinderen tot 12 j :  5 € 
 

APERITIEF IS INBEGREPEN  
IN DE  PRIJS 

 
De maaltijdkaarten zijn iets extra 
waard. Vul naam en adres in voor het 
eten en … om 14 uur wordt het 
winnend lot getrokken voor  “ een 
Dinner & Dance voor  1 pers. in de  
Lage Vuurse “ dat aan de 
maaltijdkaarten verbonden is.  
 

 
 

14 u : Familiale namiddag 
Cafetaria binnen of buiten, je kan er 
nagenieten bij een krokante wafel met of 
zonder aardbeien, geserveerd met een 
geurende kop koffie of een pint 
schuimend gerstenat  of, voor 
fijnproevers, een schitterende Coupe 
Bernadette: lekker ijs met aardbeien.  
 
16 u : Trekking tombola  
waardevolle prijzen :                     
BROODBAKOVEN Panasonic  (sponsor  
VDK BANK ),pannenset, mixer met 
toebehoren, 30 delig servies, 24 delig 
bestek, 6 steakmessen in  houder, 
klokradio, biermand, wijnpakket, 
vleesmes/vleesvork.    

 
Alleen voor de gebraiseerde beenham 
wordt u vriendelijk verzocht in te 
schrijven vóór 20 juni. 
Dit kan op de nummers 09/251 39 90 (na 
18u) en    09/259 84 97 (tussen 9 en 11 u 
op maand/dinsd/ vryd ) en via e-mail: 
godelieve.volckaert@gmail.com 

 
Sympathisanten die door omstandigheden 
niet kunnen komen en ons toch willen 
steunen , danken wij zeer hartelijk voor 
hun vrijgevigheid. Bankgiro van de VZW 
Parochiale Werken St -Bernadette :  
BE42 8913 8402 7454 
 
Organisatie van het zomerfeest ten voordele 
van de sociale en culturele doeleinden van het 
Novacentrum vzw.  
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Onder de Dampoort ligt immers een klu-
wen van rioleringsbuizen en leidingen 
die duidelijk nooit goed in kaart zijn ge-
bracht. “Het vernieuwen van dat com-
plexe kluwen loopt daardoor veel trager 
dan initieel voorzien”, zegt communica-
tieverantwoordelijke Jef Schoenmaekers. 
Zijn dienst zit flink verveeld met de situa-
tie want daar die situatie hebben de arbei-
ders die bezig zijn aan de Dampoort ook 
al eerder moesten doorwerken in de paas-
vakantie. En desondanks zullen de werken 
van de derde fase nu uitlopen tot in okto-
ber van dit jaar.
De heraanleg van de Dampoort is nodig 
om het verkeerspunt klaar te maken op de 
gewijzigde verkeersstromen van de 
bouw van de nieuwe Verapazbrug. 
Wegen en Verkeer startte in no-
vember 2021 al met de werkzaam-
heden van fase 3. Tijdens die fase 
wordt de riolering ter hoogte van 
de noordelijke boog van de spoor-
wegbrug aangelegd, wordt het 
kruispunt van de Koopvaardijlaan 
en een deel van het nieuwe Ant-
werpenplein gebouwd. Eerdere 
problemen met de ligging van de 
riolering zorgden al voor een ver-
traging van de werken. Verdere te-

Werken aan Dampoort lopen flinke vertraging op
In een persmededeling laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten 
dat de werken aan de Dampoort ondanks allerlei ingrepen, toch nog wat 
extra vertraging zullen oplopen. Zo zullen de werken van fase 3 nu tot 
midden oktober duren door een samenloop van omstandigheden. 

genslagen leiden er nu toe dat deze fase 
niet eind augustus zal afgerond worden 
maar wel midden oktober van dit jaar. Dit 
zorgt ervoor dat de einddatum van het ge-
heel van de werken ook zal opschuiven 
van mei 2023 naar juli 2023.
Al deze problemen zorgen voor verras-
singen die hoe dan ook moeten opgelost 
worden. Dat was de voornaamste reden 
waarom de timing van de werken eerder 
al werd bijgesteld en gemikt werd op eind 
augustus om rond te zijn met de werken 
aan de noordkant van het Antwerpenplein 
(de fase 3). 
De afgelopen maanden kwamen daar ook 
een aantal tegenslagen bij. Jef Schoen-

36  Wegwijs Noord - Juni 2022



Wegwijs Noord  - Juni 2022   37

maekers opnieuw: “We kampten met 
mechanische defecten aan de boorin-
stallatie voor de persputten die niet snel 
genoeg hersteld raakten, laattijdige le-
veringen van in te zetten materieel en 
problemen met de aanvoer van bouw-
materialen door de oorlog in Oekraï-
ne. Een aantal  dagen met slecht weer 
gooiden extra roet in het eten. Al deze 
oorzaken samen zorgen voor een ver-
traging van de werkzaamheden van fa-
se 3”.
In opdracht van Wegen en Verkeer nam 
de aannemer inmiddels extra maatre-
gelen om de verloren tijd zoveel mo-
gelijk in te halen “Een extra ploeg van 
arbeiders en langere werktijden moes-
ten ervoor zorgen dat de vertraging 
kon beperkt. Om die reden werkten de 
arbeiders ook verder tijdens de paas-
vakantie”, aldus Jef Schoenmaekers. 
Het neemt niet weg dat zelfs met deze 
maatregelen het einde van dit deel van 
de werken pas voorzien is in oktober van 
dit jaar. De precieze timing van de wer-
ken is te vinden op:
www.wegenenverkeer.be/dampoort

GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE 
Tot zolang blijft de huidige verkeerssi-
tuatie gelden. Voetgangers en fietsers 
kunnen de werfzone steeds passeren. 
Enkel van en naar de Koopvaardijlaan 
volgen fietsers een omleiding via de Ra-
velijnstraat en Kleindokkaai. De bussen 
van De Lijn volgen een aangepaste rou-
te en dienstverlening.
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Meer info vindt u op www.
delijn.be/dampoort en de 
routeplanner van De Lijn 
delijn.be/routeplanner. 
Voor het gemotoriseerd 
verkeer zijn er enkele aan-
passingen. Hoe wegge-
bruikers rijden tijdens de 
werken lezen ze via www.
wegenenverkeer.be/dam-
poort. 

Wegen en Verkeer Oost-
Vlaanderen voorziet om 
aansluitend midden okto-
ber 2022 met de werken 
van fase 4 te starten. Tij-
dens die fase legt de wegbeheerder het 
zuidelijke deel aan van het Antwerpen-
plein en maken ze het kruispunt met de 
Land van Waaslaan. Van zodra er meer in-
fo is over de hinder en omleidingen wordt 
dit gecommuniceerd via de website en de 
media.
In de rand van deze vertraging vernemen 
we dat de stad Gent ondanks eerdere af-
spraken,  om het Mobiliteitsplan Dam-
poort en Oud-Gentbrugge uit te stellen tot 

na de werken aan de Dampoort, toch nog 
dit najaar wil starten met de uitvoering. 
Niet alleen schepen Watteeuw, maar ook 
burgemeester De Clercq hebben dat recent 
gezegd in aanwezigheid van veel getui-
gen. Of dat een impact zal hebben op de 
verkeersafwikkeling in Sint-Amandsberg is 
uiteraard niet te voorspellen. 

Manu Debruyne

Een beeld van de oude gemetste riolering en een tijdelijke 
buis om de huidige afwatering in dienst te houden. 
(©Wegen en Verkeer).
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Autocenter Stevens,
“uw officiële servicepartner”

voor Volkswagen en Volkswagen bedrijfsvoertuigen

Antwerpse Steenweg 86 - 9080  Lochristi 
09/355.74.52  info@autocenterstevens.be

Onafhankelijk verdeler voor verkoop van nieuwe en tweehandswagens!

Bekijk ons volledige aanbod op onze nieuwe website: www.autocenterstevens.be

Autocenter Stevens het familiebedrijf
met een ♥ voor mobiliteit!
Waar persoonlijk contact met de klant belangrijk is 
en waar we efficiëntie en vlotte service hoog in het 
vaandel dragen!

Blijf je graag op de hoogte 
van de laatste nieuwigheden?

Volg ons op:



40  Wegwijs Noord - Juni 2022

Positief gedacht! 
Snijd niet door wat je kunt ontknopen ! 

(Joseph Joubert) 
info@zinloosgeweld.net

Dinsdag 14 juni 2022 om 14u30 stipt

Java, parel van smaragd
Een film van A. Paul De Schutter

Kring Westveld, Heilig Kruisplein 10,
Sint-Amandsberg.

Deel 1: Java, parel van smaragd
Het filmverhaal over Java begint te Amsterdam In het ouderlijk Huis van E. D. Dekker of 
Multatuli, schrijver van het beroemde boek over Indonesië “Max Havelaar”. Uitvoerig 
brengt de cineast het Javaanse platteland in beeld met de koffiepluk, de rijstplant, 
de theeoogst en de kap van suikerriet, terwijl hij spreekt over de trieste toestanden 
onder het Nederlandse koloniale bestuur. Op een reis van meer dan 5000 km met de 
wagen doorheen heel Java verzamelde Paul de schutter een schat aan beelden over het 
dagelijkse leven van de Javaan, zowel op het platteland als In de steden.

Deel 2: Dood op Bali
Koninklijke crematie de Sajan, Bali. Een filmreportage van een drieweeks verblijf bij 
de familie van de overleden prins. Een exclusief document, waarin beelden worden 
getoond die nooit eerder werden opgenomen

Inkom: leden 6 euro - niet leden 8 euro 
email: olav.declippel@gmail.com of telefonisch: 0475-413086.

Marktkramers gezocht
Van 8 t.e.m. 11 juli 2022 organiseren wij reeds voor de 
73ste keer “Bruisende Feesten” op het Eenbeekeinde te 
Destelbergen. 

Voor de avondmarkt die dit jaar doorgaat op maandag 11 
juli 2022 zijn we nog op zoek naar extra standhouders.  Deze 
markt start om 17u00 en duurt tot 22u00.

Aan wie of wat denken we ?

Wij zoeken mensen uit de wijde omgeving die hun producten willen uitstallen. 
Verenigingen die hun activiteiten kenbaar willen maken, kunstenaars of ambachtslui 
die hun handgemaakte kostbaarheden willen tentoonstellen en/of verkopen, 
plaatselijke middenstanders die hun waren op onze markt willen aanbieden enz.

Inschrijven kan bij Dany Mus 0477/13 81 23 of dany.mus@telenet.be

Bestuur Koninklijke Gebuurtekring Eenbeekeinde II Destelbergen
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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 !

VOOR ALLE OPTREDENS: GRAAG RESERVEREN!  0479-064 805 OF 0473-249 810
VOLZET = VOLZET

Op 11 juni 2022 om 19 uur: 

RUDY HAMMOND @ BLUE LADIES
Duokroket

Of
Carpaccio van rund

***
Americain préparé schotel

Of
Stoofvleesschotel

***
Dame Blanche

Of
Aardbeiencoupe

Dit voor de prijs van 35 euro per persoon. 
Graag op voorhand reserveren! 
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Op zaterdag 2 juli reist Davidsfonds naar 
Leiden, een stad met een rijk en boeiend 
verleden. Op elke hoek van de straat is er 
wel wat moois te ontdekken: verscholen 
hofjes, kerken, molens, stadpoorten, brug-
getjes, een begijnhof, grachten … De stad 
telt dan ook niet minder dan 2800 monu-
menten. Leiden, met de oudste universiteit 
van Nederland, kwam tot grote bloei door 
de immigratie van tienduizenden Frans-Vla-
mingen en Vlamingen die tijdens de gods-
dienstoorlogen naar ginds zijn gevlucht. En 
wist je dat het ook de stad is waar Rem-
brandt, Nederlands grootste schilder, werd 
geboren?

Gids en historicus Cor Smit zal ons de hele 
dag begeleiden en ons kennis laten maken 
met de pracht van zijn stad. Het weten-
schapsmuseum Museum Boerhaave, be-
zoeken we onder leiding van de gedreven 
Tiemen Cockuyt, een jonge Gentenaar die 
er conservator is. We sluiten de dag af met 
een rondvaart over de Leidse singels en 
door de binnenstad.

Met het Davidsfonds naar Leiden

Praktisch
Zaterdag 2 juli 2022
Vertrek oud gemeentehuis Sint-Amands-
berg: 7.15 u
Vertrek kerk Oude Bareel: 7.20 u
Terug in Sint Amandsberg rond 19.15 u
Deelnameprijs: 85 euro (busreis, gidsbeurt, 
alle bezoeken en middagmaal inbegrepen 
én onder voorbehoud van eventuele stij-
ging van de  brandstofprijzen)
Ook niet-leden van het Davidsfonds zijn 
zeer welkom en reizen mee voor dezelfde 
prijs als de leden.
Meld u nu al aan voor deze mooie uitstap 
bij Ria Goossenaerts (09 228 36 93 of ria.
goossenaerts@skynet.be) en betaal vóór 1 
juni een voorschot van 20 euro per persoon 
op de rekening DF Sint Amandsberg BE44 
7370 0437 4945 met vermelding Leiden en 
de (officiële) naam van de deelnemers.
Mis deze unieke kans niet.
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LIN’S LINGERIE
TRAMSTRAAT 48 - 9070 HEUSDEN - 09/278.24.78

TOTALE UITVERKOOP
Vanaf 20/05/2022 - Wegens einde huurcontract en verhuis

LINGERIE - NACHTMODE - ONDERGOED
DAMES & HEREN

-30%
BADPAKKEN, TANKINI’S DAMES

BADMODE HEREN

-30%
ALLE BIKINI’S

-50%
SLIPS:  5 €

SHORTY’S:  7,50 €
SLOGGI:  3 + 1 GRATIS

(Uitgezonderd basiscollectie en collectie voorjaar 2022)
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Waters heeft zijn vader nooit gekend,  
want hij was vijf maanden oud toen die 
sneuvelde in W.O. II.  Hij heeft dit trau-
ma tot in den treure toe in zijn muziek 
verwerkt,  wat hem nogal eens werd ver-
weten, want beschouwd als navelstaren.  
Daar valt iets voor te zeggen,  maar het is 
wel een  universeel en actueel thema; dat 
behoeft geen verdere uitleg tegenwoor-
dig …
Zijn favoriete thema heeft hij het mooist 
onder woorden gebracht in 1973, op het 
PF album ‘The Dark Side Of The Moon’. 
Kippenvelnummer ‘Us and Them’ 
Us, and them  /  And after all we’re on-
ly ordinary men / Me, and you / God only 
knows it’s not what we would choose to 
do / Forward he cried from the rear / And 
the front rank died / And the general sat, 
and the lines on the map / Moved from 
side to side / Black, and blue / And who 
Knows which is which and who is who / 
Up, and down /   And in the end it’s on-
ly round and round, and round / Haven’t 
you heard it’s a battle of words  / The pos-

ALBUM PINK FLOYD BIJNA 50 JAAR OUD

Darkside of the Moon
Over Pink Floyd en zijn drijvende kracht en 
songwriter Roger Waters zijn dikke boeken 
geschreven.  Wij kunnen daar niets aan toevoegen,  
enkel er iets uitlichten wat bepalend is geweest voor 
zijn muzikale exploten.

ter bearer cried / Listen son, said the man 
with the gun / There’s room for you in-
side / Down, and out / It can’t be helped, 
but there’s a lot of it about  / With, wit-
hout / And who’ll deny it’s what the figh-
ting’s all about / Out of the way, it’s a busy 
day / And I’ve got things on my mind / For 
want of the price of tea and a slice / The 
old man died.

Henry Trebellac
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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 JUNI

Hapje van de chef
&

Ravioli van zeeduivel, blanke botersaus,
verse tuinkruiden 

of
Artisanale kroket van hoevekip

en champignons 
***

 1/2 Baby kreeft
gegrild in mibrasa houtoven 

(+ 14 euro)
***

 Mix grill van beef, gegrilde maïskolf, 
bbq aardappel

of
Gegrilde kabeljauw verse kruidenkorst, 

risotto kroket, garnituur van prei 
***.

Gegrilde ananas, vanille-ijs 
of  

Panna cotta
van gemarineerde aardbeien 

39 euro p.p.

VADERDAGMENU

Fijnproeversbordje
***

Tartaar van Txogitxu,
zalf van gepofte zoete aardappelen

***
Kroket van pulled beef,

zalf van gegrilde ganzenlever
***

1/2 kreeftje 
gegrild in Mibrasa houtoven

(+13 euro)
***

 Torro Rossini, zalf van gegrilde aubergine, 
pont - neuf aardappeltjes 

of
Roggevleugel, puree,

gegrilde kerstomaatjes,
basilicum 

 ***
Irish Café glacé 

60 euro p.p.

 
 

VOLKSTUINENPARK SLOTENKOUTER 
Hogeweg z/n – 9040 Sint-Amandsberg 

Juni 2022  
Zaterdag 18 juni 14u Open tuinen en gratis wafelenbak  

Mei tot september 2022   
Elke donderdag en zaterdag petanque aan de Chalet van 14 tot 17 uur 
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Argentijnse Tango :
Korte reeks van 5 danslessen !

 
vanaf half-gevorderden…   Beginners -> september

Net voor de zomervakantie geeft Polariteit nog een korte danslessenreeks 
van slechts 5 lessen ! Wil jij je Argentijnse Tango verder leren of weer 

opfrissen/bijschaven, dan ben je van harte welkom in Polariteit.  
Op maandagavonden vanaf 30 mei,  op dinsdagavonden vanaf 24 mei.

Alle info op www.polariteit.be !

Workshop Tangowals en Milonga !
Intensieve workshops met Tine & Stefan voor dansers

met minstens 1 jaar Tango-ervaring !
Tangowals op za 11/06 van 14u30-17u

Milonga op za 18/06 van 14u30 tot 17u

Alle info op www.polariteit.be !
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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

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke
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Erik Steuperaert kreeg van thuis uit een lief-
de voor kunst, natuur en poëzie mee. Zijn he-
le professionele leven was hij werkzaam in de 
grafische sector en in zijn vrije tijd volgde hij 
vier jaar lang een avondcursus beeldhouwen. 
In de loop der jaren ging hij met verschillende 
materialen aan de slag. Zo maakte hij bijvoor-
beeld meerdere beelden uit steen. Hij raakte 
ook gepassioneerd door een bijzondere hobby: 
houtsnijden.

CM
Erik begon met die hobby toen hij meer dan 
twintig jaar met zijn vrouw en zonen op va-
kantie ging in de kampgebouwen van de CM 
in het Zwitserse Melchtal. Hij was eerder al ge-
interesseerd in het Zwitserse houtsnijwerk en 
ontmoette daar een man die stukken hout uit 
de bergrivier de Melchaa haalde. Toen Erik zag 
dat die blokken gebruikt werden om houtsnij-
werken te maken, besloot hij om ook zelf met-
een met dergelijk hout aan de slag te gaan. De 
Zwitser zette hem onder meer op weg met fo-
to’s van zijn eigen werk. 
Sindsdien sneed Erik al een indrukwekken-
de collectie kunstwerken bijeen. Hij maakt al 
zijn snijwerken met stukken hout uit riviertjes 
in Zwitserland of de Ardennen. Door de jaren 
heen verzamelde hij heel wat houtblokken. Zo 

Bijzondere hobby: houtsnijder
Onze gemeente telt verschillende inwoners met een bijzondere hobby. Één 
van hen is Erik Steuperaert uit Sint-Amandsberg. Hij maakt houtsnijwerken 
met houtblokken uit bergriviertjes. 

liggen er nu nog heel wat blokken in de tuin 
te wachten om omgetoverd te worden tot een 
figuur. 

Atelier
Die houtblokken verwerkt hij vervolgens in zijn 
atelier. Dankzij de unieke vorm die de blokken 
in de rivier gekregen hebben, heeft hij aan en-
kele kleine ingrepen soms genoeg om een fi-
guur in het hout tevoorschijn te toveren. Hij 
snijdt eerst het rotte hout weg en laat zich dan 
grotendeels leiden door de natuurlijke vorm 
die het hout in de rivier gekregen heeft. 

Vrienden en familie
Erik maakte onder meer al een sculptuur van 
een strijder door handjes en enkele kleine aan-
passingen in het hout te snijden. Alle andere 
vormen zijn dus puur natuur. In het verleden 
maakte hij ook houtsculpturen van onder an-
dere een hoornblazer, een roofvogelmens, een 
nadenkend dier en een beeld dat volledig af-
gestemd was op een gedicht. Heel wat van die 
sculpturen raakten intussen verzeild bij vrien-
den en familie: niet enkel zijn broer, maar ook 
zijn kinderen en kleinkinderen hebben thuis 
een of meerdere sculpturen van Erik. 

Tekst: Ellen Van Laere
Foto’s: Erik Steuperaert
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Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Bij aankoop
vanaf 50 euro:

GRATIS
jute

boodschappentas
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OPEN HUIS AZALEA
Waar 55+ thuis zijn - We zijn 7 op 7 open !

wo  1 / 6 14u - 18u kaarten & spellen, open met Francine & Oscar 
do 2 / 6 14u - 18u petanque met Peter, tekenen & schilderen 
vr 3 / 6 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony, Spaans met Dirk 
za 4 & zo 5 / 6   gesloten 
ma 6 / 6 14u - 18u Super bingo met Tony 
di 7 / 6 14u - 18u biljarten & fietsnazicht Herman 
wo  8 / 6 14u - 18u kaarten & spellen met Francine & Oscar 
do 9 / 6 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen 
vr 10 / 6 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony, Spaans met Dirk 
     oma en opa feest vanaf 16u, OH Azalea nodigt uit 
za 11 & zo 12 / 6   gesloten 
ma 13 / 6 14u - 18u kwis met Tony & Dirk 
di 14 / 6 14u - 18u biljarten & fietsnazicht Herman 
wo  15 / 6 14u - 18u kaarten & spellen met Francine & Oscar 
do 16 / 6 14u - 18u petanque met Peter, tekenen & schilderen 
vr 17 / 6 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony, Spaans met Dirk 
za 18 & zo 19 / 6   gesloten 
ma 20 / 6 14u - 18u bingo met Tony 
di 21 / 6 14u - 18u biljarten, & fietsnazicht Herman 
wo  22 / 6 14u - 18u kaarten & spellen met Francine & Oscar 
do 23 / 6 14u - 18u petanque met Peter, tekenen & schilderen 
vr 24 / 6 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za 25 & zo 26 / 6   gesloten 
ma 27 / 6 14u - 18u volksspelen 
di 28 / 6 14u - 18u biljarten & fietsnazicht Herman 
wo  29 / 6 14u - 18u kaarten & spellen met Francine & Oscar 
do 30 / 6 14u - 18u petanque met Peter, tekenen & schilderen 
vr 1 / 7 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony  
za 2 / 7 12u - 21u FEEST, cavamoment, diner, muziek & dans 
zo 3 / 7   gesloten 
ma 4 / 7 14u - 18u Super bingo met Tony 
di 5 / 7 14u - 18u biljarten & fietsnazicht Herman 
wo  6 / 7 14u - 18u kaarten & spellen met Francine & Oscar 
do 7 / 7 14u - 18u petanque met Peter 
vr 8 / 7 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony

openhuis azalea@gmail.com
voorzitter Claudine MARTOU
gsm 0477 79 37 30
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Geslaagde open dag in Azaleapark

Het was gezellig druk 
op zondag 8 mei in 
het Azaleapark.

Het goede weer 
zorgde voor heel 
wat bezoekers die 
kwamen genieten 
van een toffe dag.

De kinderen 
konden zich 
uitleven op het 
springkasteel, 
en iedereen die 
het wenste kon 
een heerlijke 
pannenkoen 
smullen.

Een coverband zorgde 
voor wat ambiance en 
er was ook een line-
dance demonstratie op 
het podium.

Een geslaagde eerste 
editie, misschien terug 
een traditie zoals de 
vroegere 9-mei markt?
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Op zondag 7 augustus 
organiseren Fleur en 
Dieudonné terug een 
BBQ ten voordele van 
vzw Togo Child. Wij 
waren er vorig jaar als 
sponsor ook bij. Toen 
schoven er meer dan 
200 mensen aan voor 
een Afrikaanse BBQ à 
volonté. De locatie in 
het Begijnhof in Sint-
Amandsberg was te 
klein en men moest 
toen bijna mensen 
weigeren.

Nu is er een nieuwe lo-
catie gevonden (zie fly-
er) op Meulestede. Daar 
is ruime parkeergele-
genheid en er kunnen 
zeker tot 300 mensen 
deelnemen.

Voor 25 euro (volw) en 
10 euro (kind tot 12 
jaar), kan je à volonté 
Afrikaanse gerechten 
eten. Ook vegetarisch 
eten is mogelijk. Er kan 
gegeten worden tussen 
12 uur en 22 uur.

Opgelet, reserveer tij-
dig. Volzet = volzet.

Fleur en Dieudonné 
gaan op regelmatige 
basis naar Togo om 
daar een project met 
kansarme kinderen te 
steunen. De opbrengst 
gaat volledig naar die 
mensen die het hard 
nodig hebben.

Mensen die niet aanwe-
zig kunnen zijn kunnen 
ook een bijdrage stor-
ten op de rekening

(zie flyer). - J.C.

BBQ t.v.v. TOGO CHILD
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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…..

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

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

ZALIG WONEN IN
GENTSE NOORDRAND

20 duurzame 
appartementen

ruime fi etsenstalling
met groendak

warmtepompen 
& zonnepanelen

koop nu aan 6% BTW

LAATSTE 1 slpk-app.

nu beschikbaar

Noteer vrijdag 24 juni in uw 
agenda, want die dag heeft 
er een zomerbar plaats op 
het grasveld naast het lokaal 
dienstencentrum Wibier aan de 
Antwerpsesteenweg 768 in Sint-
Amandsberg. Dat is dus naast 
wat in de volksmond het Hospice 
genoemd werd. Net voor de 
vakantieperiode start, nodigt LDC 
Wibier iedereen graag uit op de 
zomerbar. In en rond het centrum 
kan je dan terecht om mee te 
genieten van een gezellige sfeer, 
lekkere hapjes en drankjes. Men 
begint er aan om 16 uur en je 
kan vanaf nu al inschrijven via het 
onthaal of op tel. 09/266.31.00. 
Mailen kan eventueel ook:
ldc.wibier@stad.gent. Dat is 
misschien wel belangrijk om een 
idee te hebben hoeveel mensen 
geïnteresseerd zijn. – (D.D.)

Zomerbar op grasveld 
naast LDC Wibier
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Elke DERDE vrijdag van de maand,
organiseren we terug
onze succesformule;

‘Dinner & Dance’
Eerstvolgende:  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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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.

zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

Van 06/06 t.e.m. 20/06/2022 :  vastgoedkantoor i-MOVE
Maak kennis met Vastgoedkantoor  i-Moov, een sterk team van vastgoedprofessionals 
met een groot hart voor vastgoed én voor Sint-Amandsberg. Een snel wisselend lokaal 
aanbod aan panden aanbieden en hiervoor de juiste kopers vinden, daar gaan we 
elke dag opnieuw 100% voor. We streven hierbij naar een uitmuntende service en een 
hoge klanttevredenheid. i-Moov bestaat dit jaar al 10 jaar!
Wij richten ons voornamelijk op de bemiddeling bij verkoop van bestaand residentieel 
vastgoed, specifiek in Sint-Amandsberg verkochten wij inmiddels zo’n 250 panden!
Overweegt u om uw woning te verkopen? Wij komen met veel plezier bij u langs voor 
een gratis schatting en vrijblijvend professioneel advies. Uiteraard bent u ook altijd 
welkom op kantoor om uw vastgoeddromen te bespreken. Wij helpen u ook heel 
graag bij de zoektocht naar een nieuwe woonst!

Jan en Elke, zaakvoerders.
Vastgoedkantoor i-Moov – www.i-moov.be – info@i-moov.be – 09/225.50.50 

Antwerpsesteenweg 99, 9040 Sint-Amandsberg
Open van ma-do: 9-12u30 - 13u30-18u - vr: 9-12u30 - 13u30-16u 

na kantooruren: op afspraak
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De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be

Van 20/06 - 04/07/2022
zetten we de spots op Friterie Foodshop Meerakker

Bent u een liefhebber van lekkere frietjes? Dan kunt u terecht bij Friterie Foordshop 
Meerakker gelegen op de voormalige locatie van boeketerie Nancy. 
Het is meer dan een frituur, aangezien er hier ook lekkere snacks, pasta’s, pizza’s, 
broodjes, dagverse soepen, vegetarische alternatieven en slaatjes op het menu 
staan. Waarschijnlijk zijn er weinig of geen frituren waar men verse bearnaisesaus 
, pepersaus of champignonsaus kan krijgen en ook het stoofvlees, vol-au-vent en 
balletjes in de tomatensaus zijn vers gemaakt. Om de kwaliteit zo optimaal mogelijk 
te houden, worden de frieten ter plaatse gesneden en ze worden op een perfecte 
manier gebakken. 
De zaakvoerder, Philippe De Clercq, waagt zich niet aan een sprong in het onbekende, 
al vijftien jaar leidt hij Brasserie Meerakker op de Antwerpsesteenweg (Oude Bareel) 
en daarvoor had hij zeven jaar een feestzaal. 
Deze frituur heeft geen geheimen en daarom vindt u de kaart op hun website terug.

Antwerpsesteenweg 251 - 9040 Sint-Amandsberg 
0471 58 90 26   info@friterie-meerakker.be

https://www.friterie-meerakker.be/
openingsuren: 

maandag tot vrijdag : Van 11.30u tot 14.00u en van 17.30u tot 22.00u 
zaterdag en zondag : Van 17.30u tot 22.00u

woensdag gesloten
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36.950 euro
15 km

Diesel
103 kW (140 PK)

Fiat Ducato Maxi L3 H2 - NU LEVERBAAR

NEW

20.950 euro
8.500 km
01/2021
Benzine
110 kW (150 PK)

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Intense - Trekhaak

20.950 euro
9.500 km
04/2021
Benzine
81 kW (110 PK)

Toyota PROACE CITY Comfort

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

30.490 euro
                  
15 km

Benzine
96 kW (131 PK)

Volkswagen Golf 1.5 - TSI LIFE - NIEUW

NEW

43.900 euro
15 km

Diesel
120 kW (163 PK)

Isuzu D-Max LSX Automaat - HARD TOP STYLE

NEW

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

Fiat 500 1.0i MHEV - MEERDERE SNEL LEVERBAAR

NEW

24.990 euro
14.125 km
05/2020
Benzine
85 kW (116 PK)

Skoda Karoq 1.0 - TSI Style 

39.990 euro
3.000 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

Dit  werkjaar loopt dan wel ten einde, iedereen kan vanaf juni inschrijven voor 
volgend werkjaar.  Op zoek naar een creatieve bezigheid ?   Geïnteresseerd in een 
cursus aquarel (jeugd of volwassenen), acryl- en olieverftechnieken, kalligrafie, 
keramiek, pastel, porseleinschilderen, portretteren, tekenen of in onze cursus vrije 
technieken ?  Ga gerust eens kijken op onze website www.createnhove.be waar je 
ons aanbod kan terugvinden – én kan inschrijven.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie ?  Je kan ons bereiken via e-mail op ons 
adres createnhove@gmail.com. Onze lokalen zijn gelegen in het Groot Begijnhof in 
Sint-Amandsberg, vlakbij de parking.

CREA TEN HOVE vzw. - Groot Begijnhof 47 - 9040 Sint-Amandsberg

CREA TEN HOVE vzw

Pop-Up:  De Vitrien
Ojo_gent heeft sinds kort een eigen pop-up ‘De Vitrien’ op de Victor 

Braeckmanlaan 137 waar ze diverse lokale ontwerpers en makers 
samenbrengt. Zie ook op volgende bladzijden.

Om de 2 weken komen er nieuwe ontwerpers bij. Je kan er textiel, keramiek, 
juwelen, beeldende kunst en zo veel meer terugvinden. De makers die op dit 

moment zijn opgenomen in de Vitrien zijn Lise D’Haeyer met FRAK  (ojo_gent), 
Atelier Leda, Ymke Van Steenbergen, Jolien Develter, Sofie De Cleene, Fabric 

Fabrik, Sofie Beys en Inge Deketelaere. 
Instagram @ojo_gent - Www.ojo.be
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OPENDEURDAG ZOO-ATELIER   HAD HEEL WAT TE BIEDEN

Na twee jaar zette ZOO-Ateliers op de Victor 
Braeckmanlaan hun deuren weer open voor het 
grote publiek en gaven bezoekers de kans om 
kennis te maken met de artistieke, creatieve en 
ambachtelijke atelierbewoners. Deze verborgen 
parel had een zeer groot en gevarieerd aanbod. 
Alle ateliers overlopen zou te veel zijn, maar 
we lichten er enkele uit: vooraan startte het 
bezoek goed met de pop-up shop van OJO met 
o.a. leuke jassen van FRAK en mooie plaids en 
kussens van Atelier Leda. In het eerste deel 
ontdekte we de schilderkunst van Tineke de 
Coster, glaskunst van Mel Riquier, collages van Pi 
Walcarius en de prachtig handgemaakte gitaren 
van UMA Guitars. Op de koer was er ook plaats 
gemaakt voor een gezellig terras met tafeltjes 
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OPENDEURDAG ZOO-ATELIER   HAD HEEL WAT TE BIEDEN

en stoeltjes aan de lekkere foodtruck 
Nou Mil en de cocktailbar Estafette. 
Achteraan het complex vond je 
het goudsmidatelier van Annelies 
Weinberger Jewellery, de handtassen 
van Sofie Beys en de schilderkunst van 
Frank De Backer. 
Deze editie sloot voor de eerste keer 
‘LOO’ aan. Loodsen Braem die op 
de plek kwam van de voormalige 
Anmatranssite en het Illuseum. Daar 
had je onder meer Zacht Beton een 
krachttraining studio, sieraden van 
HOOK en een expositie van schilder 
Sofie Demeyer. Ook waren er enkele 
werken van het oude Illuseum 
tentoongesteld. In de namiddag 
waren er in de zonovergoten tuin 

optredens van de artiesten die een 
repetitieruimte huurden in LOO en de 
kinderen konden hun hartje ophalen 
aan het springkasteel. Het was een 
zeer geslaagde dag en een volwaardige 
daguitstap!
Voor info over al deze artiesten en 
meer kan je terecht op de ZOO-ateliers 
Facebook pagina.
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 Tweedehands boekenverkoop en meer,
 ism Wool-E Shop

Zondag 12 juni
11u-17u

Heiveldstraat 195
9040 Gent

www.katzoektthuis.be

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

NIEUW: MAKE-UP 
NIEUWE BEAUTY ELIXIR 
SUN PROTECTION SPF 50
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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   15:59Volgende Wegwijs-noord = zomereditie
Beste lezers, de volgende uitgave van WegwijsNoord is de zomer-editie. Die wordt uitgedragen 
tussen 22 juni en 2 juli. Dan zullen we ook even verlof nemen in juli. Daarna verschijnen we terug 
eind augustus. Dank voor het begrip.
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Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 - T. 09 355 98 01

Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

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

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

Sleeplife® is exclusieve dealer van

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

sleeplife.be

wegwijsNoord-16x24.indd   1 15/03/2022   14:27


