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Druk:

• 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

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

Te koop
in Heusden
• Woning met 4 slaapkamers
• Instapklare woning
• EPC: 154 kWh/m²
• Richtprijs: 415.000 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 Knijtenprobleem blijft duren

10 Scala speelt ‘Nondedju’

13 Nieuwe CD Biezebaaze voorgesteld

22 Portrettekenaar kan herademen

24 Activiteiten Open Huis Azalea

25 Parkeertarieven Gent alweer duurder

26 Wegwijs en Attentie op radio ‘Joe FM’

30 Na fietsstad nu ook voetgangersstad ?

32 Turboverkeersplein afgewerkt

34 Crisis van de geest

36 Kaart van Ferrari’s uit 1777

45 Buslijnen hernemen vertrouwd traject

48 Fietsonveilig kruispunt wordt aangepakt

56 Jan Balliauw over Rusland

60 Edugo wuift directeur uit

 en nog veel meer...
 Veel leesplezier !
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Belevingswinkel  

DE KORF 
Frans Gevaertstraat 2 - 9040 Sint - Amandsberg 

 
 

In de winkel vind je een  

wisselend aanbod  
in functie van de seizoenen en feestdagen. 

 

Een  gezellige chaos is eigen aan de zaak! 
 
 

Doorheen de tijd hebben wij ons gespecialiseerd in: 

GENTSE STREEKPRODUCTEN,  
Lokale wijnen en bieren, 
Onze huisgin VITA AMANDI en andere Gentse gins, 

& verzorgde  ONTBIJT- & GESCHENKMANDEN 
 
Verder bieden wij een ruime keuze  aan  

kalligrafische wenskaarten  

geschenken van STRATIER en ander leuks 
 
 

Kom, ontdek en  
maak anderen en jezelf gelukkig  

met uw keuze 
  

 

Open van woensdag tot vrijdag van 13u30 tot 19 uur 
zaterdag van 10 tot 12u30 en van 13u30 tot 18 uur 

Gesloten op zondag - maandag en dinsdag 
 
 

Tal van voorbeelden en meer info vind je op :  

www.dekorf.be  Kijk op www.dekorf.be

voor de bereikbaarheid van de winkel!

Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -
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Beleefwinkel

Ontdek ons luxe-zomerontbijt !
www.dekorf.be

T. 09-251 51 14

Lekker Lokaal !!!

Nieuw: BELGISCHE WHISKY

DE KORF BLIJFT DEZE ZOMER OPEN !
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.

Groenstraat 76 - Oostakker
Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

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

TE KOOP
Verzameling zeeschelpen + vitrinekast + 
boeken. Prijs o.t.k.
Info: 09-266 33 59, na 18 uur.

TE KOOP
Fietsenrek voor trekhaak: 40 euro en 
BBQ 20 euro.
Tel. 09-355 16 77 na 19 uur.

TE KOOP
Mobiele airco, merk: Enviracaire, 
weinig gebruikt, prijs otk.
Contact: 0495/679801

TE KOOP
Inktpatronen HP 364 zwart en combi 
kleur/zwart. Ook apart beschikbaar. 
Prijs OTK. Info: 0497-270790

TE KOOP 
Rotanstoelen (6 stuks). In uitstekende 
staat! Weg wegens aankoop nieuwe.
Prijs: 120 euro. Tel: 0495-657871.
Zelf af te halen in St.-Amandsberg.

TE KOOP
KOI, ong. 60 cm . Te groot geworden 
voor mijn vijvertje . Doe een bod maar 
min. 300 euro. Af te halen bij mij in 
Sint-Amanadsberg, na telefoontje: 
0495-502469

TE KOOP
TV Loewe full HD. 3 hdml poorten. Video aansluiting. 1 
usb poort. Scherm br x h   104cm x 61 cm.
Prijs 125 Euro. Tel 0475-505 218

TE KOOP
Eetplaats, wit, tafel 6 stoelen, 3 vitrinekastjes + kleine 
kastjes. Prijs o.t.k. Info/ 09-367 58 83
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ONDERHOUD CENTRALE VERWARMING

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

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

reiniging wordt ook het nodige papierwerk overhandigd.

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

KORTINGS-
BON

-20
euro

bij onderhoud
van uw chauffageketel

(max. 1 bon per onderhoud)

Los van het feit dat de bedoelingen van 
de infoavond positief werden onthaald, 
blijft een groot deel van de betrokkenen 
toch met een wrang gevoel achter. De 
aangereikte oplossingen volstaan duide-
lijk niet om te spreken van een adequate 
oplossing. Integendeel, de buurtbewo-
ners zijn op hun Facebookpagina en in 
commentaren die ons bereiken, vrij kri-
tisch omdat er een verschil is tussen wat 
Gent wil en de buurtbewoners voorstaan. 
De buurtbewoners ondervinden namelijk 
de nadelen van de bedoelingen die na-
tuurliefhebbers voor ogen hebben, maar 
wel niet in deze omgeving wonen. Er is 

Knijtenprobleem moet ernstig worden genomen 
Wie in de onmiddellijke buurt van de Schelde woont in Sint-Amandsberg, 
Gentbrugge of Destelbergen kent het knijtenprobleem. Recent had op 
initiatief van het Gents stadsbestuur en De Vlaamse Waterweg een infoavond 
plaats rond de problematiek van de knijten. Bedoeling was te luisteren naar 
de klachten en bezorgdheden van die buurtbewoners, en hen te betrekken bij 
de nodige maatregelen om overlast zoveel als mogelijk te beperken, “want de 
leefbaarheid van de buurt staat voorop”, zei men. Een minpunt was er alvast 
want Gent of de Waterweg had zich alleen tot de eigen inwoners gericht, 
namelijk die welke dicht wonen aan de Schelde in Sint-Amandsberg en 
Gentbrugge. In Destelbergen werd niemand op de hoogte gebracht, ofschoon 
daar ook wel wat betrokkenen wonen die last hebben van de knijten.

Beeld van knijten in het 
slib. (foto Vilda)

dus een kloof tussen wat natuurwaarde 
is en vanuit een ander standpunt wordt 
doorgedrukt, dan wat buurtbewoners 
zelf verwachten en dat is dat het met die 
vervelende steekbeesten eens moet af-
gelopen zijn. De buurt wil in de zomer 
wel eens buiten zitten zonder gestoken 
te worden door de vervelende knijten. 
“Er zijn echter geen simpele oplossin-
gen, tenzij die indruisen tegen wat na-
tuurliefhebbers willen en dat is al zeker 
niet dat het slibgebied voortdurend on-
der water wordt gezet. En dat is wat wij 
als de buurt wel zouden willen. Die knij-
ten gedijen in het slib, we hebben niks 
tegen groene jongens, maar ze beslissen 
hier over iets waar wij last van hebben als 
ze hun plannen doordrukken. Wij wonen 
hier”, zo kan je teneur samenvatten van 
tientallen, nee honderden mensen die 
last hebben van de knijtenplaag.

De infoavond wilde op die problematiek 
inspelen en er werd geluisterd naar wat 
allemaal te vertellen viel. Daan Nelen de 
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                  ‘      ‘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

Geen wedstrijd in de zomer-editie
Oplossing vorige keer

A. Cursus EHBO 46%
B. Cursus zelfverdediging 20%
C. Cursus reanimeren 34% 

Er waren 179 deelnemers!

Winnaar werd Nicole Laureyns, St.-
Baafskouterstraat in Sint-Amandsberg (46, 21, 33). 
Ze mocht een waardebon van 120 euro afhalen in 
Restaurant Hof Van Heusden. Proficiat !

Wonnen 
ook waardebonnen: 

Danny Verdonck, Johan Nulens, 
familie Van Lokeren,
Arnold Boerman,
Brigitte Moreels, Nicole De Roy,
Maarten Willems,
Edith Deceustere.

Vanaf 22 augustus komt er
een nieuwe wedstrijd online.

We wensen iedereen een
deugddoend verlof !

Beste lezers, om onszelf en 
onze medewerkers ook enkele 
weken vakantie te gunnen is 
er nooit een wedstrijd in de 
zomer-editie.
Dank voor het begrip. 
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persverantwoordelijke van schepen Rudy 
Coddens en Astrid De Bruycker: “Tege-
lijk hechten we belang aan de natuur-
waarde: het gaat om het Gentse Zwin, 
een prachtig gebied en uniek ecosys-
teem. Het “Rivierpark Scheldevallei”, het 
getijdengebied langs de Schelde tussen 
Gent en Antwerpen, is terecht één van 
de grote kanshebbers wanneer in 2023 
Vlaanderen drie stukken topnatuur gaat 
erkennen als nationaal park.
Maar ook de buurtbewoners die de na-
delen ondervinden van de vervelende 
steekbeesten moeten gehoord worden. 
Daarom houden we contact en organi-
seren we dergelijke infoavonden. We 
nemen onze verantwoordelijkheid om 
de verschillende partijen samen rond 
de tafel te brengen. Het gaat immers 
om complexe materie en er zijn veel be-
stuursniveaus betrokken. De waterlopen 
zijn eigenlijk Vlaamse materie, de pro-
blematiek is dus ruimer dan Gentbrugge 
of Sint-Amandsberg. De voorbije jaren is 
er heel wat voorbereidend denkwerk ge-
daan, door heel veel bestuurlijke partners 
(DVW, maar ook ANB, INBO, de Provin-
cie, Aquafin, Farys, tal van stadsdiensten, 
de gemeente Destelbergen, enzovoort), 
maar ook door vertegenwoordigers van 
lokale natuur- en milieuverenigingen 
(Natuurpunt, Gezwint, GMF) én ook ver-
tegenwoordigers van de buurtbewoners 
die zich hebben verenigd in ‘De Buren 
van de Schelde’. Zij werden ook mee uit-
genodigd. Het was een zeer constructie-
ve avond, met waardevolle feedback van 
de verschillende partijen, en dit in goede 
verstandhouding. En we sloten de avond 
af met applaus”, vertelt de persverant-
woordelijke.

OPLOSSINGEN
Op termijn zou het Sigmaplan mogelijk-
heden moeten bieden voor de definitie-
ve oplossing van het probleem. Maar dat 
is maar voorzien in 2025, nog lang wach-
ten dus. Op de website van de stad Gent 
is er ook een optie om de aanwezigheid 
van knijten te melden, onder meer om de 
Groendienst in de mogelijkheid te stel-

len voor initiatieven. Een meldpunt zeg 
maar, maar dat is niet echt dé oplossing 
want als je gebeten bent is het kwaad 
al voorbij. Dat melden is een lapje voor 
het bloeden. Maar het kan zeker geen 
kwaad, want via het meldpunt kan het 
probleem en waar zich dat meest voor-
doet beter in kaart gebracht worden, 
want men kan maar beter op de hoogte 
zijn van de evolutie van de problematiek. 
Op de infoavond werden suggesties ge-
daan inzake klederdracht: geen bloot 
en liefst heldere kleuren. Maar in de zo-
mer wil men ook wel met de benen of 
armen bloot in plaats van lang gekleed. 
Een andere oplossing is het maken van 
een knijtenval, maar dat is op zich al 
geen simpele klus. Daarvoor zal men nu 
workshops organiseren om zelf knijten-
vallen te bouwen. Dat zou wel interes-
sant zijn voor de mensen die direct aan 
de Scheldearm wonen. Op de infoavond 
hebben al verschillende mensen hun con-
tactgegevens opgegeven. Er zou nu ook 
geëxperimenteerd worden met aroma-
tische planten in het Arbedpark die ver-
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moedelijk knijten niet gezind zijn. Sinds 
begin mei vloeit er tweemaal per week 
extra water door de Schelde na vloed, 
maar daar is nog niet veel van te zien. 
De Zeeschelde is nochtans onderhevig 
aan eb en vloed, en dat zou misschien 
opgedreven kunnen worden, maar daar 
is dus tegenstand genoteerd van mensen 
die er een andere mening over hebben 
en de natuur zijn gang willen laten gaan. 
Een andere oplossing is de quasi volledi-
ge drooglegging van de Scheldebedding, 
waarbij wilgen en riet kunnen uitwaai-
eren en in het midden van de bedding 
nog een kleine watergeul loopt. Want 
knijtenzouden hun larven alleen leggen 
in slikken, slib dat af en toe overstroomt.
In de Schelde, zo vernemen we van de 
Waterweg, is er ter hoogte van de Bas-
sijnstraat en de Vlaamse Kaai in Gent een 
eerste sluis op de Schelde. Verder stroom-
afwaarts is de Schelde onderhevig aan eb 
en vloed, omdat ze rechtstreeks in ver-
binding staat met de zee. Bij laag water 
staat een stuk van de Schelde evenwel 
niet onder water, dat is dan het ideale 
leefgebied bij uitstek voor knijten. Schel-
demuggen zeg maar. Deze kleine mug-
gensoort kan hier lokaal in grote getallen 
voorkomen van mei tot oktober. De vrou-
welijke beestjes zuigen bloed, die beter 
kunnen erg jeuken en zelfs lastige aller-
gische reacties veroorzaken.
De Vlaamse Waterweg steekt de komen-
de maanden dus een bovendebiet op de 
Schelde. Als het water wegtrekt na vloed, 
laat men extra water wegvloeien achter 
de sluis aan de Vlaamse Kaai. De knij-
tenlarven spoelen zo weg door het stro-
mende water, waardoor er minder zullen 
overblijven. Deze maatregel volgt uit een 
studie van het Instituut voor Natuur en 
Bos Onderzoek (INBO). Die toonde aan 
dat het aantal knijten afneemt als hun 
leefgebied langer overspoeld wordt. En 
dat is duidelijk iets wat ook de buurtbe-
woners weten. Als er water in de Schel-
de loopt raakt men de knijten kwijt. Om 
die reden vinden sommigen dat er op-
nieuw zou moeten gevaren worden op 

de Schelde, maar dat kan door dat slib 
niet meer. En daar is ook geen toestem-
ming meer voor. 
“We nemen de klachten rond de knij-
tenproblematiek ernstig en treffen de 
nodige maatregelen om overlast zo-
veel mogelijk te beperken. Door een bo-
vendebiet op de Schelde te steken, kan 
het Scheldewater het slib beter bevloei-
en en kunnen de knijteneitjes en -lar-
ven meteen wegspoelen. Zo krijgen ze 
geen kans om zich te ontwikkelen, waar-
door de knijtenpopulatie ook niet ver-
der toeneemt. De resultaten van de 
genomen maatregelen worden nauw op-
gevolgd,” aldus Wim Dauwe, Afdelings-
hoofd Regio Centraal van De Vlaamse 
Waterweg.

LANGE TERMIJN
Veel wordt verwacht van de start van de 
werken van een installatie in Heusden 
om natuur en mens te verzoenen in ge-
bieden waar slib OK is en andere. Vanuit 
het Sigmaplan zullen in de regio Gent-
Wetteren niet alleen maatregelen wor-
den genomen tegen wateroverlast, want 
men wil ook meer controle krijgen over 
het waterpeil in de rivierbocht waar de 
knijten zitten. Dat biedt mogelijkheden 
om ze te bestrijden, tegelijkertijd blijft 
men zo werk maken van een uniek getij-
dengebied met belangrijke natuurwaar-
den. De opdracht zal er dan in bestaan 
om natuurverenigingen en buurtbewo-
ners te verzoenen met een globale visie 
voor dit deel van de Scheldevallei. Maar 
het indijken van de knijtenproblematiek 
is hierbij een heel belangrijk aandachts-
punt.
Tot slot deze tip: wie toch knijtenbe-
ten heeft, wordt aangeraden om insec-
tenwerende middelen te gebruiken, 
bijvoorbeeld op basis van 20% DEET of 
eucalyptus en citroengras, te verkrijgen 
in de apotheek.
Melding van knijten kan online op 
www.stad.gent/knijten of bellen naar 
09/210.10.10.

Manu Debruyne
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presenteert Gentse Feesten productie 2022

Reservatie:
Uitbureau - www.uitbureau.be - 09 233 77 88

Theater Scala , Dendermondsesteenweg 163 - 9000 Gent

Nondedju
Regie: Johan Van HoordeAuteur: Jack Staal

Zaterdag 16/07/22 om 20u
Maandag 18/07/22 om 20u

Donderdag 21/07/22 om 15u
Zaterdag 23/07/22 om 15u

Vrijdag 15/07/22 om 20u
Zondag 17/07/22 om 15u
Woensdag 20/07/22 om 20u
Vrijdag 22/07/22 om 20u

Komedie in 't Gents
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SCALA THEATER

NONDEDJU
KOMEDIE IN ‘T GENTS

Een  klooster ergens in Vlaanderen. 
De aanwezige nonnen zien de 
toekomst zeer somber in omdat 
ze te  kampen hebben met  een  
nijpend tekort  aan nieuwe 
roepingen, waardoor de vergrijzing 
binnen hun gemeenschap erg snel 
toeneemt en het einde van hun orde 
onherroepelijk in zicht komt.  
Enorm groot is dan ook hun vreugde 
wanneer ze te horen krijgen dat er 
zich aan de poort toch nog eens een 
jong zieltje heeft aangemeld om hen 
te komen vervoegen. Nog groter is 
hun verbazing wanneer ze de ware 
reden voor deze nieuwe roeping 
vernemen. De gemoederen laaien 
hierdoor hoog op. Of om het in één 
woord te zeggen: Nondedju !

Cast:
Patrick Pevenage, Marleen Bassez
An Fleur, Shari Bruggeman
Lezz Wauters, Lien Van Ginderachter
Geert Van Bever, Rens De Coensel
Regie: Johan Van Hoorde
Regie assistentie: Magda Coolsaet
Decor: Peter De Vos, Dirk Vander 
Meulen, Dirk Demedts
Kostuums: Nadine de Rycke, Marleen 
D’Hondt
Licht en Geluid: Pascal Desloover

Dranken
GOOSSENS

www.karo-wijnen.beGoedlevenstraat 124   -    9041  Oostakker
D

Magazijn - Opslagruimte
Te Huur

Diverse mogelijkheden
75 m2 tot 600 m2

ronny@drankengoossens.be    -    0475/24 06 27
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De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be

AFFICHES

FLYERS

KAARTJES

KLEINE

DRUKWERKEN

Tot op 300 gr.

Vraag vrijblijvend
een offerte

info@dewegwijs.be

Meer info?
0478-97 87 11

Ook wij gaan er even tussenuit...
Na het uitdragen van deze WegwijsNoord gaan we er even tussenuit. 

De batterijen opladen, zoals men dat noemt. De volgende editie 
van WegwijsNoord zal uitgedragen worden tussen 23 augustus en 2 
september. Wij wensen al onze lezers een deugddoende vakantie.

Tot later ! - J.C.
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Hij is een man naar ons hart, ook al omdat 
hij koppig vasthoudt aan het Gents in zijn 
liedjes – voor hem is dat niet eens een dia-
lect, vermoeden we, en hij heeft misschien 
wel een hekel aan het stopwoord ‘dialect’, 
vermoeden we evenzeer.  Gelijk heeft hij,  
want ook op dit album  doet hij er leuke 
dingen mee,  en verwoordt hij een en an-
der op een manier die in keurig Nederlands 
niet altijd zou werken en/of aanvaard wor-
den.  Hij haalt nog altijd de gruute muile 
in zich naar boven,  maar net zo goed zijn 
gevoelige kant.  Want vergis je niet: er zit 
wel degelijk een ernstige toon in sommige 
van zijn nummers,  wat van hem ook een 
bluesmuzikant maakt.  Dit alles resulteert 
doorgaans in heel vermakelijke Gentse 
bluesrock, samengevat. Aan dit album is 
hard gewerkt in coronatijd – 16 (!) parels 
heeft Kurt zorgvuldig gekozen, denken 
we,  uit ongetwijfeld een overvolle schuif 
demo’s van de voorbije twee vermaledijde 
jaren.  Veel variatie ook,  zo hebben we het 
graag.  Zestien geslepen diamanten,  om 
het anders te verwoorden. Het heeft hem 
verleid tot de volgende inleidende tekst bij 
de CD – wij citeren: “We hebben ons zot 
geamuseerd bij het maken van dit Album! 
Anderhalf jaar schrijven, repeteren, op-
nemen, mixen, martino’s eten, toogpraat 
verkopen en tranen lachen hebben gere-
sulteerd in het beste Biezebaaze-album 
tot nu toe … vind ik zelf.” Grootspraak ? 
Echt niet ! En om dit te bereiken heeft hij 
er een aantal verrassingen bovenop ge-
daan. Voorbeelden? In ‘Karakter’ zit een 
vermakelijk telefoongesprekje; in ‘Konfi-
tuur en ziem’ herhaalt hij de erotiek van 
‘Stillekes (op en nere)’ uit 2013;   ‘Toe’ be-
gint zoals ‘Go Your Own Way’ van Fleet-
wood Mac; in ‘Moeder Alcohol’ zingt hij 
over “mee momenten ûwen beste moat, 
mee momenten ûwe gruutste vaajand 

Nieuwe CD Biezebaaze even voorgesteld...
Biezebaaze heeft een nieuwe CD uitgebracht : ‘Op de radio nie droaje’. Het 
eerste nummer heet ook zo en zet meteen de toon met een sterke groove, 
zoals dat tegenwoordig wordt genoemd.  Een rockgroove wel te verstaan,  
want frontman Kurt Burgelman blijft trouw aan zijn stijl waarmee hij al bijna 
20 jaar wereldberoemd is in Gent en omstreken.

…”, wondermooi begeleid door  piano en 
verder niets; ‘Conny’ start met een geflo-
ten riedeltje en gaat over Zevergem.  We 
blijven een beetje op onze honger zitten 
omdat deze keer de liedjesteksten niet 
staan afgedrukt in het boekje,  maar ter 
compensatie werd bij elke titel een slagzin 
toegevoegd,  in ‘t Gents, vaneigens.  Dus 
klagen we niet, we zouden niet durven. 
Wij citeren opnieuw: “Ge meugt nie muus-
che mee ete … moar oas g’alles optsjoest, 
goat er niets verlore …”; “Oas ’t zuuverre 
es… ge keun nie anders”; “Ja, woar zitte 
ze, al die Gensche staate muile?”; enz. 
Nog dit: Kurt Burgelman haalt zoals altijd 
alles uit zijn stem, met vooral een hoge 
kopstem als handelsmerk; je kan hem qua 
stembereik gerust vergelijken met John Hi-
att… Voor wie Biezebaaze,  nu herleid tot 
een trio, nog nooit live heeft zien spelen: 
niet twijfelen, doen ! Bij voorbeeld tijdens 
de Gensche Fieste – hun jaarlijkse passage 
tussen de kathedraal en het belfort. Ambi-
ance verzekerd !

Kippenvelnummer : ‘Moeder Alcohol’

Henry Trebellac
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Wielerkampioenen gevierd
op het Westveld

Zaterdag 28 mei werd na een onderbre-
king van drie jaar opnieuw gekoerst op 
het Westveld. Organisator Jef Dhont, zelf 
een oud-wielerprof, zorgde samen met 
zijn organisatiecomité voor een toch wel 
puike organisatie op een omzeggens lo-
kaal parcours. In de verschillende reeksen 
kwamen samen zo’n tweehonderd deelne-
mers aan de start voor wedstrijden van de 
WAOD. Alle reeksen kwamen aan bod, in-
begrepen de dames al moesten die uitein-
delijk wel samen rijden met de mannen. 
Maar Anja Nobels en Peggy Hoste hadden 
daar duidelijk geen moeite mee en kon-
den vlot volgen. Bij de oudste categorieën 
herkenden we zelfs enkele oud-profs o.w. 
Willy Teirlinck, Steven Caethoven, Piet Van 
Vaerenbergh, Piet Bocklandt, Gino Primo 
en Patrick Cocquyt, al kennen we ook niet 
nog alle namen van de oud-profs die mee-
reden.

Bij de dames won Anja Nobels voor Peggy 
Hoste, en beide reden mee met de mannen 
in de categorie 65+ tot 75+. Bij de 65+ won 
Eddy Vanopstal voor Ronny Paffen en Ron-
ny Pardaen. Bij de 70+ won Rik Vanpoucke 
voor Helmuth Tas en Florent De Leersny-
der. Bij de oudste categorie de 75+ ging de 
zege naar Julien Vyvey voor Luc Snels en 
Michel Briat. Alle drie de winnaars werden 
in hun categorie getooid met de trui van 
wereldkampioen. In de categorie B-C met 
de meeste deelnemers won Youri Wandels 
voor Patrick Cocquyt, bij de Elite 3/A ging 
de zege naar Davy De Ghein. De organi-
satie stak echt wel goed in elkaar en de 
kampioenen werden in de kring van het 
Westveld op het podium gehaald. – (D.D.)
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Kapsalon
Jessica

Admiraalstraat 20  - 9070 Destelbergen 
09-238 22 60 of 0497-309871 

Ook via fb
of mail jessicavervust@hotmail.be 

DAMES - HEREN - KINDEREN 
OPENINGSUREN:

Open dinsdag en vrijdag van 8 tot 19 uur
Donderdag 8 tot 12 uur

Zaterdag: 8 tot 16 uur. Maandag gesloten.
Woensdag en donderdag last minute afspraak

mogelijk na telefonische afspraak
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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…..

Min of meer op de grens van Destelbergen 
met Sint-Amandsberg en Oostakker werd 
een nieuw stuk weg aangelegd ter ver-
vanging van een deel van de Veldekens-
straat. Om het wat te situeren komt daar 
in de buurt een nieuwe verkaveling op 
wat vroeger de gronden van het bedrijf 

Aelterman was. De straat liep min of meer 
evenwijdig met de spoorlijn Gent-Antwer-
pen, maar het nieuwe deel ligt nu wel de-
gelijk iets meer op het grondgebied van 
Oostakker (Gent). De straat loopt verder 
door met dezelfde naam op het grondge-
bied van Destelbergen. – (D.D.) 

Nieuw stuk straat op grens Destelbergen-Oostakker
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Eerstvolgende activiteiten:

Onze komende activiteiten

Positief gedacht! 
We beseffen de waarde van het water eerst

wanneer de bron is opgedroogd (Thomas Fuller)

info@zinloosgeweld.net

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: 
1 en 19 juli en 5 en16 augustus in de 
kring Oude Bareel om 14 uur.
Info mark.persijn@telenet.be
of 0494 323 771.

Praetcafé: 
op donderdag 14 juli en 11 augustus 
in de Parochiale kring Oude Bareel
om 14.30 uur.
Info: gilbert.praet@skynet.be

Dinsdag 26 juli:
BBQ in de parochiale kring,
Oude Bareel.

Zondagse wandeling:
Op zondag 31 juli en 28 augustus om 
10 uur: maandelijkse wandeling met 
nadien mogelijkheid tot aperitief.

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.

Dinsdag 2 augustus:
dagwandeling ’t Burreken in 
Schorisse. Info: linda.feys@outlook.be

Dinsdag 30 augustus:
bezoek aan het Hortamuseum in 
Brussel. Info: linda.feys@outlook.be

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

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

Pleintje: Halvemaanstraat/Spijkstraat

Rechtstreekse verkoop van producent naar consument

aan eerlijke prijzen !



Wegwijs Noord  - Juli-Augustus 2022   19

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

Verlof van 11 augustus
tot en met 29 augustus

Dans- en Levenscentrum Polariteit wenst iedereen een 
deugddoende zomervakantie.

Vanaf september zijn we er weer
met nieuwe cursussen dans en beweging.

Op onze website  www.polariteit.be vind je al de info !
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

Kom gerust kennismaken
op vrijdag 1 juli

van 19 tot 21 uur
Bib, Halvemaanstraat 92,

Sint-Amandsberg
www.highwayresidence.be  |  verkoop@highwayresidence.be  |  0800 50 118

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

ZOMERS GENIETEN 
IN GENTSE NOORDRAND

BEN-appartementen
(E-pijl 30 of lager)

ruime fi etsenstalling
met groendak

warmtepompen 
& zonnepanelen

koop nu aan 6% BTW 20APP

TE KOOP

5

LAATSTE 2 slpk-app.

nu beschikbaar

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke
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Noël De Smedt (79) tekent en schildert 
sinds zijn prille jeugd. Een tekenacade-
mie kwam er niet aan te pas. Veel oe-
fenen en constante zelfstudie des te 
meer. In de voorbije twee jaren, waar-
in alles zowat op slot zat, bleef hij 
nagelbijtend op zijn kunstzinnige hon-
ger. Met een zee aan tijd en uit crea-
tieve verveling borstelde hij dan maar 
in schuifjes, de Gentse 3 torens, een 
zeepanorama en wat extra natuur op 
zijn garagemuur. In het virusvolle tijds-
gewricht liet hij zich toen ook spon-
taan ontvallen: “ik kijk sindsdien een 
stuk anders tegen de dagelijkse reali-
teit aan”. En vandaag trouwens heel 
veel anderen met hem. Nu de Gentse 

Oostakkerse portrettekenaar kan eindelijk herademen…
De Gentse Feesten zijn straks helemaal terug en velen kijken ernaar 
uit. Ook de Oostakkerse hobbytekenaar Noël De Smedt uit de 
Bredestraat doet dat. Na twee ‘moeilijke’ coronajaren, kan hij zijn 
voorliefde voor het portrettekenen weer loslaten én etaleren aan 
de bezoekers van de Groentenmarkt…

Feesten terug zijn, klaart ook voor hem 
de hemel helemaal op. Voor een kun-
stenaar die van lucht, licht en donker 
houdt, is dat een soort artistieke we-
dergeboorte. Als lid van kunstenaars-
groep ‘Het Gents Openluchtatelier’ dat 
de Gentse kunst- en ambachtenmarkt’ 
mee vormt geeft, maakt hij straks op-
nieuw zijn opwachting aan de Groen-
tenmarkt. Het  kunstzinnig plekje in 
volle centrum krijgt er traditiegetrouw 
heel wat passanten te verwerken. In 
een aanlokkelijke combinatie van com-
mercie, vertier - Gents café chantant 
in het ‘t Galgenhuisje! - artistieke en 
handvaardige cultuur en uitnodigen-
de verkoopstandjes. Noël De Smedt is 
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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

- samen met voorzitter Philippe Ver-
dickt - één van de bezielers van het  
Openluchtatelier. Wekelijks op woens-
dag begeleidt hij in thuishaven Lo-
kaal Dienstencentrum Het Hoeksken in 
Evergem zo’n vijftien volwassenen in 
het tekenatelier. Al ruim tien jaar staat 
hij ook op de bres om zijn kunstdisci-
pline ‘portrettekenen’ aan de man te 
brengen. En nog meer aan de vrouw 
en de kroost. Die zien wat graag zich-
zelf terug op een expressieve tekening 
als duurzaam kunstwerk én herinne-

ring voor het nageslacht. Portretteke-
nen is, behalve een knelpuntberoep, 
allicht ook een uitstervende publieke 
bezigheid. Na twee jaar gedwongen 
onderbreking is de goesting en het on-
geduld bij Noël De Smedt groot. Tussen 
16 en 24 juli zal hij dagelijks tussen 13 
en 19 uur op de Gentse Feesten aan het 
werk zijn. Het is een rustgevende pau-
ze in volle feestgedruis waard…

Eric VAN LAECKE    
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OPEN HUIS AZALEA
Waar 55+ thuis zijn - We zijn 7 op 7 open !

ma 25 / 7 14u - 18u Super bingo Tony & Francine, bar Christine & Linda 
di 26 / 7 14u - 18u biljarten & fietsnazicht Herman (!), bar Francine & Willy 
wo  27 / 7 14u - 18u kaarten & spellen, bediening Francine & Oscar 
do 28 / 7 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 29 / 7 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za 30 & zo 31/ 7 gesloten 
ma 1 / 8 14u - 18u Kwis Tony & Dirk, bar Christine & Linda 
di 2 / 8 14u - 18u biljarten & fietsnazicht Herman (!), bar Francine & Willy 
wo  3 / 8 14u - 18u kaarten & spellen, bediening Francine & Oscar 
do 4 / 8 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 5 / 8 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za 6 & zo 7 / 8 gesloten 
ma 8 / 8 14u - 18u Bingo Tony & Francine, bar Christine & Linda 
di 9 / 8 14u - 18u biljarten & fietsnazicht Herman (!), bar Francine & Willy 
wo  10 / 8 14u - 18u kaarten & spellen bediening Francine & Oscar 
do 11 / 8 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 12 / 8 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za 13 & zo 14 / 8   gesloten 
ma 15 / 8 gesloten FEESTDAG 
di 16 / 8 14u - 18u biljarten & fietsnazicht Herman (!), bar Francine & Willy 
wo  17 / 8 14u - 18u kaarten & spellen bediening Francine & Oscar 
do 18 / 8 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 19 / 8 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za 20 & zo 21 / 8   gesloten 
ma 22 / 8 14u - 18u Super bingo Tony & Dirk, bar Christine & Linda 
di 23 / 8 14u - 18u biljarten & fietsnazicht Herman (!), bar Francine & Willy 
wo  24 / 8 14u - 18u kaarten & spellen bediening Francine & Oscar 
do 25 / 8 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 26 / 9 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za 27 & zo 28 / 8   gesloten 
ma 29 / 8 14u - 18u Tjoelen/teerlingen Tony & Francine, bar Christine & Linda 
di 29 / 8 14u - 18u biljarten & fietsnazicht Herman (!), bar Francine & Willy 
wo  30 / 8 14u - 18u kaarten & spellen bediening Francine & Oscar 
do 31 / 8 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 1 / 9 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za 2 & zo 3 / 9  gesloten
 
Buurtfeest in het Azaleapark: zaterdag 10 sept 
Lijndansen: vanaf zo 11 sept 22

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



Wegwijs Noord  - Juli-Augustus 2022   25

Parkeertarieven worden duurder in Gent  
Vermoedelijk na de zomer, en 
alvast vanaf 1 oktober, worden de 
parkeertarieven in Gent gevoelig 
duurder. De tarieven zullen 
afhankelijk van de buurt waarin 
je gaat parkeren verhogen met 
10 tot 20%. Het gaat zowel om de 
tickets in de straten waar je moet 
betalen voor het parkeren, als in de 
parkings die beheerd worden door 
de stad Gent. Wellicht zullen ook de 
parkeertarieven in de privé gerunde 
parkings een stijging ondergaan. 
Uiteraard kan je ook nog altijd 
ergens gratis parkeren, nl. op de 
Park & Ride Watersportbaan en die 
van Weba/Decathlon. Daar is ook 

een gratis shuttlebusje naar het 
centrum van de stad.

Enkele voorbeelden: een dagticket 
in de parking van de Kouter wordt 
dan 20 euro (voor 12 uur); 2 uur 4,80 
euro. Als je minder lang parkeert 
blijft het bedrag identiek zoals dat 
nu ook al het geval was: wie dus 
45 minuten parkeert zal ook 4,80 
euro betalen. 5 uur parkeren kost 12 
euro. De parking in Ledeberg is dan 
weer de goedkoopste: 2 euro voor 2 
uur en 8 euro voor een hele dag. Let 
ook hier op: de nieuwe tarieven zijn 
pas voor na de zomer! – (D.D.)
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WACHTDIENSTEN

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

Dokter van wacht:  1733

Wegwijs en Attentie op ‘Joe FM’
Donderdag 16 juni werd ik opgebeld door de nationale radiozender ‘Joe FM’ 
om mijn verhaal te doen over Wegwijs en Attentie. Het werd een leuke ‘live’ 
babbel over ‘hoe en wat’ van Wegwijs en Attenti. Ook de werking van de ge-
kende stickers ‘WegwijsOK’ en ‘AttentieOK’ heb ik moeten uitleggen, ze von-
den dat een prima initiatief.

Over de overdreven taksen die ik aan het Gentse stadsbestuur moet betalen 
werd met geen woord gerept, gezien de zender vooral ‘feel good’ nieuws wil 
brengen. Ik kon het wel uitleggen aan de reporter op voorhand, maar dit leek 
niet opportuun om het ook live te zeggen. 

Ik mocht dan ook nog een lievelingsnummer naar voorbrengen. Ik koos voor 
‘Don’t Stop me Now’ van Queen, wat ik nog altijd één van de beste pop-groe-
pen allertijden vind.

Bedankt aan de radiomedewerker om onze boekjes enkele minuten in de aan-
dacht te brengen. De uitzending kon in gans Vlaanderen beluisterd worden.
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Werkgroep ‘Oud Vliegveld’ gaat van start
Natuurpunt Gent start een ‘Werkgroep ‘Oud Vliegveld’. De nieuwe groenpool in wor-
ding heeft een sterk eigen DNA. De specifieke historiek en de ‘onnatuurlijke’ start is 
een unieke situatie die kracht van leren aanreikt voor onderzoek naar biodiversiteit. De 
door mensen gecreëerde vegetatie- en reliëfstructuur laat een gebiedseigen vegetatie- 
en habitatontwikkeling toe. In een combinatie van droog loofbos, moerasbos en wa-
terrijk land. De werkgroep heeft alvast drie ambities. Een basislijn vastleggen voor de 
biodiversiteit, het monitoren van planten, vogels en dieren en het verbinden van de lo-
kale gemeenschap en de stad met de nieuwe groenpool.
Meer info via tony.baetslé@gmailcom. In het augustusnummer komen we terug op de 
toestand van het integrale dossier…

Eric VAN LAECKE 
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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.

Op maandag 27 juni starten de wegen- en 
rioleringswerken in de Sint-Jozefstraat. Die 
wordt verkeerstechnisch een ‘fietsstraat’ 
met eigen wetmatigheden. Het gaat om 
de werkzones Sint-Jozefstraat-Onze Lieve 
Vrouwstraat en de Eksaardserijweg en Krij-
tekerkweg. Meer specifiek tussen de Bertha 
Boonantsstraat en de Meerhoutstraat. In 
een eerste fase - tot half oktober - wordt 
gewerkt ter hoogte van het kruispunt Sint-
Jozefstraat, Krijtekerkerkweg en een deel 
van de Eksaardserijweg. Er is in die periode 
geen doorgaand gemotoriseerd verkeer 

Heraanleg Sint-Jozefstraat 
gaat van start…

mogelijk van de brug (R4) richting Krijte-
kerkweg en omgekeerd. Vanuit de Sint-
Jozefstraat kan je wel nog naar en over 
diezelfde brug. Voetgangers en fietsers 
blijven welkom. De herinrichtingsplannen 
omvatten o.m. een gescheiden riolering, 
eenrichtingsverkeer in de O.L. Vrouwstraat, 
de invoering van een woonerf, twee nieu-
we straatnamen voor evenveel assen en een 
grondige herinrichting van het openbaar 
domein op het hele traject. Meer info in 
een volgend nummer…

Eric VAN LAECKE
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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

Beste creatieveling,
Wij kijken reeds uit naar het 
nieuw werkjaar 2022-2023.   
Heb je zin om te schilde-
ren met acryl- of olieverf, of 
met aquarel, te tekenen, te 
leren portretteren, porse-
lein te beschilderen, met klei te werken, of met pastel, of om kalligrafie te leren ?
Onze werkjaar start op 1 september 2022 en eindigt eind juni 2023.
Al onze cursussen en workshops kan je terugvinden op www.createnhove.be.  De 
website wordt langzamerhand aangepast naar volgend werkjaar voor het ogen-
blik, maar je kan de meeste info al terugvinden én je ook via de site inschrijven.
We hopen je in september te mogen verwelkomen !

Crea Ten Hove vzw
Groot Begijnhof 47
9040  Sint-Amandsberg
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buitenland is er groeiende aandacht ge-
schonken aan strategische voetgangers-
plannen en daar haalde Gent de inspiratie. 
In België zijn in Antwerpen en Brussel 
voorbeelden van voetgangersvriendelijke 
initiatieven te vinden, maar Gent wil toch 
nog beter doen. Bijvoorbeeld plannen ma-
ken met wandelafstanden naar voorbeel-
den zoals je die kan vinden in Rotterdam, 
Londen en Pontevedra. In Gent werden 
recent nog maar fietsafstanden in tijd op 
kaart gebracht, er is dus nog wel wat werk 
voor de boeg.
Los van het feit dat men in Gent al jaren 
inzet op voetgangers, wil men in de ko-
mende periode tot 2024 nu nog een ver-
snelling hoger schakelen. Er werd een 
programma voor de verbetering van de 
voetpaden opgemaakt, er zal voort volop 
ingezet worden op de uitbreiding van de 
zone 30. Het circulatieplan creëerde al een 
autoluw stadscentrum en zorgde voor de 
uitbreiding van het autovrij gebied. In de 
plannen nu wordt ingezet op schoolstra-
ten, verder uitbouwen van leefstraten en 
nog meer aandacht voor de voetgangers.  
Het toekomstbeeld richt zich op Gent 

Dat geld zal benut worden om 
tal van initiatieven te nemen die 
Gent veiliger en comfortabeler 
moet maken voor voetgangers. 
Denk aan betere oversteekplaat-
sen, extra zebrapaden, aanpas-
sen van kruispunten, minder 
losliggende tegels tot zelfs ge-
vleugelde zebrapaden. De pers-
dienst van de stad Gent maakte 
het hele dossier openbaar aan de 
media, meer nog er is aangestipt 
dat de bevoegde diensten jaar-
lijks zullen deelnemen aan vier 
congressen met betrekking tot 
voetgangers, verkeersveiligheid 
of openbare ruimte. In septem-
ber gaat men in Ierland op een 
internationaal congres overtuigen dat 
Gent naast een fietsstad ook een wandel-
stad kan worden.
Het voetgangersplan dat Gent heeft uit-
gewerkt wil aantonen dat mensen van 
verschillende economische achtergron-
den en uit verschillende leeftijdsgroepen 
te voet kunnen gaan, omdat je er geen 
vervoersmiddel voor nodig hebt. Te voet 
gaan, zo staat in het dossier, is daarom de 
meest economische, toegankelijke en in-
clusieve vorm van mobiliteit. Een aantrek-
kelijke omgeving voor voetgangers zorgt 
voor een andere dynamiek binnen de 
stad: het verbetert de sociale veiligheid en 
zorgt voor een inclusieve omgeving ook 
voor de kwetsbaren in de maatschappij. In 
de plannen van Gent zijn voetgangers ook 
iedereen die naast wandelen gebruik ma-
ken van hulpmiddelen zoals een rolstoel, 
een rollator of andere stapvoetse voortbe-
wegingstoestellen zoals een skateboard, 
step of rolschaatsen.
Het besef dat meer moet ingezet worden 
op het voetgangersbeleid is de laatste 
jaren meer en meer aan de oppervlak-
te gekomen. In veel steden, vooral in het 

Gent wil van fietsstad nu ook voetgangersstad maken
De stad Gent heeft heel ambitieuze plannen waarbij het naast een 
fietsstad, ook opteert om er een voetgangersstad van te maken. Daarvoor 
werd geld vrijgemaakt in de periode 2022-2024.

Het zebrapad in de Hippodroomlaan in 
de buurt van het Westveld werd recent 
aangebracht  om functionele redenen tussen 
de appartementsblokken van Zilverschoon en 
Reigersbek. Deels ook om de afvalcontainers 
te bereiken. (©D.D.)
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als voetgangersstad in 
2040. Daarbij zullen be-
stemmingen op wan-
delafstand heel evident 
worden, want wande-
len zal dan aangenaam 
zijn door de aanleg van 
groen, terrasjes om op te 
zitten en al zeker banken 
om even uit te rusten. 
Maar die banken moet 
men onderhouden, ze-
ker als ze zich onder bo-
men bevinden, want dan 
komt er mos op hebben 
we gezien. Er moet ook 
een interactie gecreëerd 
met het openbaar vervoer en de voetgan-
gers. Elke gebruiker van het openbaar 
vervoer is ook een voetganger, daarbij zal 
ingezet worden op het verbeteren van de 
routes naar haltes van het openbaar ver-
voer en multimodale knooppunten, en 
het toegankelijk maken van haltes. Maar 
als we even kritisch mogen zijn: er zijn 
ook plannen om haltes van bussen af te 
schaffen die tijdelijk ‘on hold’ werden ge-
zet, maar die nog steeds in de schuif lig-
gen voor uitvoering. Het heeft allemaal 
met budget te maken, en dat wordt in die 
plannen te gemakkelijk vergeten.
Tot slot even meegeven wat de plannen 
precies inhouden om van Gent een voet-
gangersstad te maken. In de acties die al-
lemaal op til zijn staan veel academische 
termen, waaruit we wel het volgende 
kunnen halen: de visie op de verkeers-
lichten in functie van de voetganger; 
screening van voetgangersassen; voet-
gangersbewegwijzering, de uitbouw van 
de voetgangersroutes tussen station Gent 
Sint-Pieters en Gent-Dampoort (en het 
Gentse centrum), maar ook zebrapaden, 
middeneilanden, verlagen van boordste-
nen, wegwerken van uitstulpingen, an-
ti-parkeermaatregelen in functie van een 
betere zichtbaarheid van de overstekende 
voetganger. Snellere initiatieven zal de re-
alisatie van verbeteringen op kruispunten 
met gemeentelijke verkeerslichten zeker 
opleveren, omdat dan de doorstroming 
van voetgangers en fietsers kan geopti-

maliseerd worden. En tot slot het plaatsen 
van banken en rustpunten om de lange-
re afstanden te voet haalbaarder te ma-
ken. Uiteraard zijn al die plannen bedacht 
op jonge en volwassen personen, waarbij 
de oudere bevolking soms wel eens dreigt 
uit de boot te vallen. In de plannen is ook 
voorzien in een toestel om geautomati-
seerde tellingen van voetgangers te doen 
(een Pyrobox bv.), en de  voetgangersstro-
men in kaart te brengen. Op dit ogenblik 
is men bezig met de aanleg van 40 ex-
tra zebrapaden en de aanpassing van 17 
kruispunten. Dit gebeurde reeds in de Hip-
podroomlaan (Sint-Amandsberg). – (D.D.)

In de Hippodroomlaan staan ook 
rustbanken, maar het groen errond wordt 
nauwelijks onderhouden, de banken 
worden heel vlug vuil. (©D.D.)
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De ingrijpende werken op de R4 West 
en Oost kwamen al vroeger uitge-
breid in dit blad aan bod. We beper-
ken ons dus tot de essentie. De aanleg 
is een primeur voor het land en startte 
in februari van vorig jaar. Nog vroeger 
dan verwacht is de veelomvattende in-
greep achter de rug. Op het plaatsen 
van geluidsschermen na. Voor wie niet 
vertrouwd met het nieuwerwets con-
cept - iedereen dus - is het volle aan-
dacht geblazen. Het gaat hier niet om 
de ons vertrouwde rotondes, maar om 
een verkeersplein met specifieke wet-
matigheden. Anders gezegd, je kan er 
geen rondjes draaien. Vooraf en doel-
gericht een richting kiezen voor men 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters knipte op dinsdag 
31 mei officieel het lint door van het nieuwe turboverkeersplein 
met verkeerslichten aan Euro-Silo. Dat moet vooral het 
vrachtwagenverkeer tussen de R4 en de andere snelwegen, vlotter 
en veiliger maken. We schreven het al vroeger: bouwheer De 
Werkvennootschap verdient een pluim voor de professionele, snelle 
en accurate afwerking. En voor de voorbeeldige communicatie…

Turboverkeersplein Euro-Silo klaar voor de dienst… 

het plein oprijdt, is een noodzakelijke 
voorwaarde. Eens die keuze gemaakt, 
kan je niet anders dan de ‘flow’ volgen 
en ben je op weg naar Destelbergen, 
Gent of Zelzate. Afwijkende wegbe-
wegingen maken, staat synoniem voor 
gegarandeerde blikschade. Aanpasba-
re ‘slimme’ verkeerslichten volgen de 
intensiteit van het verkeer en zorgen 
voor extra ondersteuning in denken en 
doen. Dat het voor iedereen wennen 
wordt, bleek al op de avond van de of-
ficiële opening. Een voertuig reeds er 
zich in de prak, een verlichtingspaal 
werd geramd en een brandweerwa-
gen verlichtte er de omgeving. Wie de 
mogelijkheid heeft, verkent dus best 
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Vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55 of bezoek onze website www.gevelsinstijl.be

SIERPLEISTER

STEENSTRIPS

ISOLATIE  

GEVELREINIGING 

KALEIEN 

30 euro/m2

isolatiepremie

even vooraf en op een kalm tijdstip het 
nieuwe kruispunt. In eenzelfde bewe-
ging kwam langsheen het betrokken 
traject van de John Fitzgerald Kenne-
dylaan, ook een fietssnelweg van liefst 
4 meter breed tot stand.

De realisatie van het verkeersplein 
- in samenwerking met Farys en de 
provincie Oost-Vlaanderen - is het 
openingsluik van een ingrijpende om-
vorming van de R4 tussen Wondelgem 
en Zelzate. In de nabije toekomst ko-
men er ook al twee fietsbruggen in 
Evergem en Mariakerke. In totaal wor-
den op de R4WO tussen Gent en het 

ruimere havengebied op termijn in to-
taal 16 onveilige knooppunten aange-
pakt en weggewerkt. Daartoe gaat het 
beleid in zee met het consortium BRA-
VO4. De stelselmatige ingreep start 
vanaf 2024. Het totale prijskaartje be-
draagt 655 miljoen euro. Als erken-
ning voor de professionele aanpak van 
de Vlaamse bouwheer De Werkven-
nootschap krijgen de verantwoorde-
lijke werklui een verdiende foto in dit 
blad…  

Eric VAN LAECKE
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Tussen die periode van toen en nu gaapt 
intussen een immense samenlevingsbreuk. 
We doorstonden met zijn allen een - nog 
niet helemaal bezworen- coronapande-
mie. De risicoberichtgeving neemt trou-
wens weer stelselmatig toe. En we kijken 
vandaag al enkele maanden tegen een 
‘invasie’ alias ordinaire oorlog in Oekraï-
ne aan. Als speelveld en commercieel geld-
gewin tussen de grootmachten. Het is een 
onmenselijk en verwerpelijk gewapend 
treffen dat in onze kontreien én denk-
wereld al langer uit het woordenboek 
was verdwenen. En dat abrupt - politiek 
en/of financieel van bovenaf gestuurd of 
niet – mee aanleiding geeft tot een ver-
snelde aanpak en omvorming van ons 
maatschappelijk denken en van onze dag-
dagelijkse bezorgdheden. En tot een om-
vorming van een alsmaar aanzwellende 
- helemaal terechte? - klimaat- en leefom-
gevingsproblematiek. Met een - voor de 
gewone man in de straat - quasi uitzicht-
loos oplopend prijskaartje qua haalbaar-
heid en betaalbaarheid. Toen (2019) en 
ook nu niet, dicht ik mezelf sterk visionai-
re gaven toe. En toch, al meerdere decen-
nia blijf ik de Oostakkerse rubriek ‘Onder 
Ons… herhalen dat ons maatschappelijk 
bestel niet echt een gebrek heeft aan cen-
ten en mogelijkheden. Lees vooral verder 
voor u mij vroegtijdig afschiet… We leven 
in een regio waar welvaart en eigenlijk 
ook luxe overheersen en waar de socia-
le cohesie als voorbeeld kan dienen voor 
deze wereld. Maar waarin - nu komt het 
- die rijkdom ook nog nooit zo slecht en 
onrechtvaardig is verdeeld. En het harde 
werken van velen, wordt afgeroomd door 
allerhande tussenstructuren, dito perso-
nen, partijkassen, politieke oververtegen-
woordiging, teveel inspraakorganen, te 
weinig grensverleggende besluitvorming 
enz. Die allen wat graag mee graaien uit 
de Bijbelse ‘vleespotten van Egypte’. Maar 

Crisis van de geest…
Voor deze bijdrage spelen we eventjes leentjebuur bij ons Oostakkers 
zusterblad ATTENTIE van deze maand. Daarin verwijzen we voluit naar 
onze column ‘Onder Ons…” van juni 2019. Niet uit intellectuele armoede 
of  gebrek aan daadkracht. Wel omdat het thema en onze denkwereld 
van toen nog niet of nauwelijks is veranderd. Op twee essentiële 
vaststellingen na…

vaak niet eens nog enige toegevoegde 
waarde genereren. Zoiets noemt men een 
systeemcrisis en dus qua gedachtegang, ei-
genlijk een crisis van de geest. Ik vermijd 
alsmaar meer vrijblijvende toog- en ande-
re discussies die - al te gemakkelijk – wor-
den verengd tot het laakbaar gedrag van 
de uitersten. Zeg maar, tussen zij die zich 
wentelen in dat hangmatverhaal waar ie-
dereen voor opdraait. En zij voor wie de 
financiële en de economische dogma’s én 
de graai- en postjescultuur a.h.w. een ei-
gentijdse goddelijke boodschap zijn ge-
worden. Met de hardwerkende, eerlijke 
en geëngageerde burger als dankbare 
smeerolie om die excessen blijvend te fi-
nancieren. En met de zieke, gehandicapte, 
financieel armoedige en andere ‘misdeel-
de’ medemens als echte dupe in dat ver-
haal. Als 71-jarige in spe had, heb en zal 
ik er nooit enige boodschap aan heb-
ben. Ik blijf tegen die ‘maatschappelijke 
onrechtvaardigheid’  vechten met argu-
menten, gezond verstand en vanuit mijn 
jarenlang opgebouwd eer- en buikgevoel. 
Niet met naamloos scheldproza op de soci-
ale media. Ook op dat vlak is er nood aan 
een nieuwe maatschappelijke en politie-
ke cultuur. Dat geëngageerde politici die 
het echt nog goed menen, versneld afha-
ken, is zelfs helemaal begrijpelijk te noe-
men. Het roept blijvende weerstand op en 
is op termijn sowieso een zwaktebod voor 
onze democratie. Het is trouwens al veel 
langer tijd voor verandering en een geac-
tualiseerd maatschappelijk evenwicht. Het 
spanningsveld tussen geloof en ongeloof 
van het politiek jargon was nog nooit zo 
duidelijk. En vooral nog nooit zo groot. 
Daar hebben we geen op- en neergaan-
de (kies)peilingen voor nodig.  Hamvraag 
blijft of ik die al lang verhoopte ‘transitie’ 
ooit zelf nog zal meemaken…

Eric VAN LAECKE 
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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

-30%   -40%   -50%
LINGERIE - NACHTMODE

BADMODE - ONDERGOED
DAMES & HEREN

SLIPS:  5 €
STRINGS:  5 €

SHORTY’S:  7,5 €
SLOGGI:  3 + 1 GRATIS

(Uitgezonderd basiscollectie en collectie voorjaar 2022)

EXTRA OPEN: ZONDAG 3 JULI
van 10 tot 17 uur
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19.990 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)

Mitsubishi Space Star 1.2i Spirit, manueel

NEW

33.790 euro
                  btw incl.
18 km

Diesel
107 kW (145 PK)

Fiat Scudo - L3 H1 - NAVI + CAMERA + AIRCO

NEW

6.250 euro
                  
99.950 km
12/2010
Benzine
62 kW (84 PK)

Fiat 500 0.9 T - TwinAir Lounge

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

Fiat 500 1.0i MHEV - MEERDERE SNEL LEVERBAAR

NEW

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

Skoda Karoq 1.0 - TSI Style 

16.990 euro
15 km
01/2022
Benzine
52 kW (71 PK)
Automatisch

Mitsubishi Space Star 1.2i Spirit, automaat

GROOT AANBOD DIRECT BESCHIKBARE
PERSONEN- EN BESTELWAGENS

Volledig aanbod op www.garagemartens.be

29.690 euro
                  
15 km

Benzine
96 kW (131 PK)

Volkswagen Golf 1.5 - TSI LIFE - NIEUW

NEW

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

Fiat 500 1.0i MHEV RED SERIE - SPECIAL EDITION

NEW

NEW

Hij deed dat in opdracht van de landvoogd 
van de Oostenrijkse Nederlanden, Karel van 
Lotharingen, maar met militaire bedoelin-
gen. Aan die kaarten werd dus jaren gewerkt 
en voor ons land zijn er 275 kaarten (telkens 
van 0,90x1,40 m.) met de hand getekend en 
ingekleurd en vooral heel gedetailleerd. Alle 
gebouwen en plaatsen die toen van belang 
waren, werden er op weergegeven. Denk 
maar aan kerken en molens, maar ook aan tui-
nen, boomgaarden, bossen en dichtbevolkte 
plaatsen. Interessant is dat men er de paro-
chienamen en gehuchten op terug kan vinden 
die toen in zwang waren, en later verder wer-
den gebruikt na de inlijving bij Frankrijk door 
Napoleon. Belangrijk om weten is dat er van 
de kaarten ooit drie originelen zijn gemaakt. 
Eentje daarvan is dit jaar precies 100 jaar gele-
den (in 1922) in het kader van de compensaties 
voor de Eerste Wereldoorlog door Oostenrijk 
aan België overgedragen. In het Nationaal 
Geografisch Instituut wordt ook nog een cal-
que* (op papier gemaakte overtrek van een 
plan) bewaard, en door de Nederlandse over-
heid ter beschikking gesteld in 1859. Dus ruim 
wat jaren na de onafhankelijkheid van België, 
waar Nederland in de beginjaren blijkbaar wat 

HONDERD JAAR GELEDEN AAN BELGIE GESCHONKEN:

Kaart van Ferraris dateert van 1777 
en zegt veel over onze plaatsnamen
De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik is dit 
jaar 245 jaar oud. Op die kaart, gekend als de Ferrariskaart, kan je wat onze 
regio betreft, verschillende plaatsnamen vinden die nu nog volop gebruikt 
worden. De kaarten kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van 
Joseph de Ferraris, een generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk 
in de Oostenrijkse Nederlanden.

problemen mee had.
Op de plannen van onze regio - we beperken 
ons vooral tot Sint-Amandsberg en Destelber-
gen - kan je tal van namen terugvinden in ou-
de schrijfwijze die nu nog bestaan. In tamelijk 
grote letters omwille van hun belangrijkheid 
of omdat het een gehucht of wijk was vind 
je Achtendriesch, Beelbroeckstraete, Winckel-
straete, Slootendriesch, Westvelt, Veldeken, 
Meerdriesch, Destelberge (dorp), Eertbuer, 
Lichtelaere, Aenhout, Schytershoeck, Hoen-
derhoeck, Peerdeken. Op de plannen kan je 
ook min of meer grote wegen aantreffen: 
Grand Chemin d’Anvers (nu allicht Antwerpse-
steenweg), en Grand Chemin die verderop het 
dorp van Destelbergen Chemin Dendermonde 
noemt. In de buurt en op de kaart duidelijk te 
zien, ligt ook de nog flink kronkelende Escaut, 
de rivier die uit Noord-Frankrijk kwam en die 
wij kennen als de Schelde. Julius Caesar sprak 
ooit van Scaldis om de Schelde te situeren. Be-
langrijk detail alle wegen waren vooral afge-
zoomd met bomen!
In kleinere letters vinden we ook nog het vol-
gende terug: Het Pannen Huys, Schurren Goet, 
Roos Broecken, Succa, Knoppen Veldt, en heel 
leuk Cabaret Het Pauwken. Dat cabaret lag 
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dicht bij een bocht van de Schel-
de. Het was een pleisterplaats, 
waarbij we ons wel iets kunnen 
voorstellen. Aan de overzijde op 
het plan zie je Gentbrugge en de 
Hermitage. Het Schuurgoed in 
de Westveldstraat, is een oude 
hoeve die dateert uit 1662, zoals 
op de sluitsteen van de toegangs-
poort staat te lezen. Het is al 
sinds 1982 een beschermd monu-
ment, inbegrepen de omgeving. 
Voorheen was dat wel een om-
walde hoeve, geflankeerd door 
de later in 1880 bijgebouwde de-
len. Nu zijn de gebouwen in ge-
bruik door de vzw Stappen. Dat 
is dan een begeleidingshuis voor 
bijzondere jeugdzorg, specifiek 
voor jonge meisjes.
Over de ligging van wat toen 
het ‘Westvelt’ was kan ook ge-
zegd dat het niet om het huidige 
Westveld gaat, wel om een ge-
hucht uit die periode, weliswaar 
iets noordelijk in het huidige 
Oostakker en duidelijk aan de 
andere zijde van de Antwerpse-
steenweg. Dat was toen een landelijk gebied, 
een paar kilometer buiten Gent, maar met 
weinig bebouwing. De naam werd uiteindelijk 
overgenomen en verplaatst naar wat we nu als 
het Westveld kennen. In 1847 werd het West-
veld van west naar oost doorsneden door de 
spoorlijn Gent-Antwerpen, het vormde toen 
nog een deel van Oostakker. Maar na de af-
splitsing in 1872 en het zelfstandig worden 
honderd jaar geleden van Sint-Amandsberg, 
kwam het Westveld ook in Sint-Amandsberg te 
liggen. In 1885 stelde een rijke familie op wat 
we nu als het Westveld kennen, een terrein 
ter beschikking waar een hippodroom werd 
aangelegd, maar die later opnieuw verdween. 
Het spoortracé werd meer dan honderdtwin-
tig jaar geleden verlegd zoals waar we die nu 
weten liggen. Het Westveld is dan rond 1955 
een sociale woonwijk geworden, en twee jaar 
later een parochie. De kerk die er toen werd 
gebouwd is inmiddels een verkoopzaal (Mai-
son Jules) voor kunstwerken.
Op het deel van Heusden vinden we Berghen-
dries, Magerstraete, en Mellehoeck.  Er loopt 
door de kaart een dikke stippellijn wellicht om 
Heusden te onderscheiden van het naburige  
Laarne. In een uithoek zie je Maegeret. En 
richting ‘Laerne’ Eeckhoeck en Kasteelhoeck 
waar nu het kasteel van Laarne gesitueerd is. 

38  Wegwijs Noord - Juli-Augustus 2022

Ook nog de Loop Sloote die ook in Destelber-
gen voorkomt. Op grondgebied Melle aan de 
andere zijde van de Schelde (Escaut) vind je 
duidelijk de weg ‘Gand-Bruxelles’ en de Vae-
rinckstraete, maar ook het Blauwe Casteelken. 
Heel opvallend is dat de helft van Heusden 
als een bos werd weergegeven op die Ferra-
riskaarten, en vooral ook veel gras- of weilan-
den, veld en akkers, boomgaarden, maar ook 
tal van vochtige weiden. Veel wegen of dreven 
waren afgezoomd met aan weerskanten rijen 
bomen. De Schelde kronkelt op die kaart en 
werd pas jaren later dus min of meer compleet 
rechtgetrokken naar zijn huidige vorm in 1882. 
Alhoewel, er stroomt nu door de aangelegde 
Ringvaart nog weinig water door de Schelde, 
die nu meer een riviertje is met vooral veel slib 
en knijten. De intussen al eeuwen verdwenen 
abdij Nieuwenbosch is niet zichtbaar tenzij als 
hoeve maar zeker niet aangegeven als abdij. 
In de volksmond sprak men van Nonnenbosch, 
een cisterziënzerinnenabdij, maar die is al 
verdwenen in 1579 na verwoesting door de 
beeldenstormers, waarna in Gent een nieuwe 
abdij werd gebouwd. In zekere zin is alleen 
de abdijhoeve voor een deel bewaard geble-
ven: de Bosseveerhoeve, ook nog gekend als 
hoeve Ten Bossche of hoeve Caenepeel naar 
de laatste landbouwers die er actief waren. 



Wegwijs Noord  - Juli-Augustus 2022   39

Op de Ferrariskaart is dus allicht alleen 
de pachthoeve nog klein aangestipt. De 
rechttrekking van de Schelde heeft daar 
ook misschien een impact op gehad, 
want een deel van de oude funderingen 
ligt nu op grondgebied Melle. In 1948 
werd daar aan de rechteroever nog een 
vondst gedaan in de tuinen van wat we 
kennen als de Tuinbouwschool in Melle. 
In 1970 werden daar ook nog andere in-
teressante opgravingen gedaan van een 
begraafplaats en/of de verdwenen abdij-
kerk. Nu zit in de Bosseveerhoeve een be-
drijf in de Molenweidestraat in Heusden. 
Het is niet onze bedoeling hier heemkun-
dig werk neer te zetten, want vroeger 
zijn daarover al  interessante opzoekin-
gen gedaan. In boeken en tijdschriften 
van de Heemkring De Oost-Oudburg of 
bij DSMG kan je echt veel vinden, vooral 
dankzij heemkundige Louis Gevaert. Ook 
bij GeMuDes kom je daarvoor aan uw 
trekken. Maar van sommige zaken we-
ten we toch echt het ontstaan niet. Het 
Westvelt (met t) dat we nu kennen als 
Westveld met de sociale woonwijk, lag 
toen zeker niet waar het 245 jaar gele-
den werd gesitueerd als Westvelt. Dat zal 
duidelijk Oostakker geweest zijn. En Het 
Pannen Huys (ook Paen huys, verdwenen 
in 20e eeuw), waar nu de Panhuisstraat is 
(Panhuyspark is een woonzorgcentrum) 
was een herberg en brouwerij, maar is 
dus al lang verdwenen. Het was ook een 
cabaret en guinguette of een lusthuis. 
Aan het Pannenhuis gelegen aan de 
oevers van de Schelde in Destelbergen 
was er twee eeuwen geleden wel een 
overzet. Maar die verdween toen Gent-
bruggebrug werd aangelegd in 1879. 
Paen-huis, Middelnederlands voor een 
brouwerij, want ‘paen’ is brouwketel we-
ten we via Louis Gevaert, maar ik kan me 
niet voorstellen dat daar 250 jaar geleden 
nog veel bewoning was, nu uiteraard wel 
met al die nieuwbouw in de buurt. Op de 

Ferrariskaart staan wel enkele losstaande woningen 
en vooral getallen, die elders niet terugkeren. In 
de buurt hadden wel archeologische opzoekingen 
plaats (periode 1960-1984), waarbij duidelijk werd 
aangegeven dat er mensen begraven waren en dus 
bewoning was in de periode van de Romeinen (dus 
voor en na onze tijdrekening). Het jongste graf da-
teerde uit 325, en deze vondst weet heemkundige 
Gevaert, werpt een compleet ander licht op de eer-
ste bewoning in deze streek. Destelbergen is in ze-
kere zin dus veel ouder dan ooit gedacht.
En nog deze slotnoot: Destelbergen telde na de 
rechttrekking van de Schelde ooit wel veel meer-
sen, maar die zijn nu vooral grote meren geworden: 
Damvalleimeer en Damslootmeer. Uiteraard is de 
zandwinning in 1968-69 voor de aanleg van de toen-
malige E3 hier niet vreemd aan. Maar dat is natuur-
lijk nog niet te zien op die Ferrariskaarten, laat staan 
op de kaart van Horenbault uit 1583.

Manu Debruyne
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Alle promoties zijn geldig van 
23/06 t.e.m. 15/07/2022  
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 
APPELMOES  

710gram Gwoon 
 
Tijdens uw aankopen 

tot 15/07/2022, 
Min. winkelaankoop 

van € 10,- 
uitgezonderd tabak, 
Max. 1 bon per klant 

 
Knip deze bon uit en geef af aan de kassa  

OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN VAN 8-19u 

ELVEA PASTASAUS 
400gr. 

€ 2,15 
/l € 5,83 

 
 
 
-€2,75- 

GRIMBERGEN 
8x33cl 

6 + 2 GRATIS 
 

€6,50 
/L € 1,39 
 
BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET 
VERSTAND 
-€6,99- 

MAES PILS BLIKKEN 
15x33cl 

10 + 5 GRATIS 
 

€ 7,69 
/l € 1,55  
 
 
BIER MET LIEFDE 
GEBROUWEN, DRINK JE MET VERSTAND 
-€8,50- 

WAVERZACHTER 
SOUPLINE 

 
2 + 1 

GRATIS 
Zie actieverpakking 

TANDPASTA 
SENSODYNE 
 
 

2 + 2 
GRATIS 
Zie actieverpakking 

KATTENVOEDING DROOG 
PURINA ONE 
800gr. 
 

€ 4,39 
/kg € 5,49 
-€5,35-  
 

WASVERZACHTER  
DREFT 1L 
 

€ 2,49 
/kg € 5,49 
-€5,35-  
 

WASMIDDEL DREFT 
16 dosissen  € 2,99 
 € 6,45        €0.19/dos 

26 dosissen  € 4,39 
€ 8,49        €0.17/dos 
28 dosissen  € 4,59 
                   €0.16/dos 
32 dosissen  € 5,19 
€ 9,99        €0.16/dos 
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In de Lourdesstraat wordt koortsach-
tig gewerkt om de doorsteek tussen de 
Sint-Bernadettestraat en de Gentstraat 
terug mogelijk te maken. Voor o.m. de 
bezoekers van het containerpark is dat 
goed nieuws. Ook al bleef die locatie al 
die tijd, bereikbaar, deels via een minder 
vertrouwde omweg. Volgens de nieuw-
ste bewonersbrief valt de vroegere ver-
keersafwikkeling vanaf vrijdagavond 
24 juni weer in de vertrouwde plooi. 
De verwachting in ons zusterblad AT-
TENTIE van juni wordt dus be-
vestigd. Dat geldt ook voor het 
aanbod van De Lijn over het 
hele vroegere traject, een deel 
Sint-Amandsberg inbegrepen 
(zie kaderstukje). Na zowat an-
derhalf jaar effectieve wegen-
werken - sinds de start in april 
2021 - komt voor bewoners en 
gebruikers de verlossende adem 
niets te vroeg. Zoals gezegd, 
de ongemakken na de ingreep 
zullen blijven. Door het ver-
hoogd fietspad en een slechte 
zichtbaarheid door de parkeer-
strook, is oversteken aan de Ka-
toenstraat een heikel punt. De 
gelijkgrondse aanleg van voet- 
en fietspaden, noopt tot extra 
uitkijken bij het buitenstappen 
van de woningen en handelsza-
ken. Groepjes fietsers gebruiken 
wat graag nu ook het voetpad 
mee als rijroute. Noem het maar 
het hedendaags spanningsveld 
tussen een ‘creatief’ ontwerp 
versus een gebrek aan en res-
pect voor maatschappelijke- en 
verkeersregels. Aan het erg ver-

Lourdesstraat snakt naar verlossende adem…
De finale heraanleg van de Lourdesstraat komt stilaan in zicht. Vanaf 
vrijdagavond 24 juni kan alle verkeer weer via de Sint-Bernadette- en 
Lourdesstraat richting Oostakker. Ook de bussen van De Lijn hernemen 
dan hun vroeger traject. Het parkeerregime in de straat is (officieel) 
nog niet duidelijk. Samengevat, de ongemakken zullen blijven, de 
knelpunten verdienen een oplossing.

smalde wegprofiel zal iedereen moeten 
wennen. De buitenspiegels van de auto’s 
nog het meest. Om de toegenomen par-
keerdruk in de omgeving niet te verge-
ten. De officiële verkeersregeling is nog 
niet vrijgegeven maar werd al vroeger 
gesuggereerd. Tussen de Groenstraat 
en de Groenvinkstraat (richting Oostak-
ker) verdwijnen alle parkeerplaatsen. 
Wie er vandaag in de omgeving langs 
komt, kan vaststellen dat zone nog al-
tijd constant is ingenomen. Aan de over-
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www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

Lichtrijke leefappartementen met 1, 2 of 3 slaap kamers
Ruime terrassen

Groene parktuin  |  Ondergronds parkeren

REEDS 60% VERKOCHT –  WERKEN AANGEVAT
VERLAAGD BTW-TARIEF  6%  MOGELI JK

HET SIFFERHOF
Blauwersstraat 16 – 9930 Lievegem

Drapstraat 31-33 – 9810 Nazareth

27 appartementen  |  1 handelsruimte

1, 2 en 3 slaapkamers  |  ruime zonneterrassen

Stijlvolle binnentuin  |  ondergronds parkeren

REEDS 50% VERKOCHT –  WERKEN AANGEVAT
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kant (richting Gent) is informeel sprake 
van het invoeren van een ‘blauwe zone’ 
en/of zones voor ‘laden en lossen’. Dat 
is vooral voor de bakkerijen van Joris 
Mertens en Paul De Vos (‘Broodhemel’ 
Grondwetlaan) van cruciaal belang. Op 
beide locaties komt er - minstens twee-

maal per maand - gedurende telkens 
driekwart uur een vrachtwagen met op-
legger van de ‘bloemmolens’ langs om 
te bevoorraden. Als die straks noodge-
dwongen de rijbaan moeten innemen, 
kunnen de bussen nauwelijks of niet 
nog passeren. Als handelscentrum trekt 

de Lourdesstraat op de 
meest uiteenlopende 
momenten ook heel 
wat (licht) vrachtvervoer 
aan van diverse toele-
veringsbedrijven. Los 
van de eigen dagelijkse 
nood aan laden en los-
sen van voedingswaren, 
verpakkingsrecipiënten 
enz. De nood aan een 
doordacht en op maat 
afgestemd parkeerre-
glement is ook voor an-
dere handelszaken in de 
omgeving groot. Pittig 
detail: bij het opstarten 
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Buslijnen hernemen 
vertrouwd traject…
Het einde van de wegenwerken in de 
Lourdesstraat laat ook de gebruikers van 
het openbaar herademen.
Vanaf vrijdagavond 24 juni herneemt 
De Lijn alom het oorspronkelijk traject. 
En verdwijnt het tijdelijk ingevoerde 
éénrichtingsverkeer uit de Waterstraat en 
omgeving…

Het vroegere bustraject van lijn 70, 71, 72 en 73, 74 wordt 
in ere hersteld. Gedurende quasi anderhalf jaar werden 
de busgebruikers tussen de Antwerpsesteenweg-Potuit 
(halte Grondwetlaan) en de Wolfputstraat (halte Meer-
houtstraat) onthouden van hun vertrouwd openbaar ver-
voer. De wegenwerken zorgden ook elders op het verlegd 
traject voor tijdelijke ingrepen. Door het smalle wegpro-
fiel op een deel van de omleidingsroute, reed de lijnen-
bundel 38, 39 daar opgesplitst ter hoogte van de Albrecht 
Rodenbachstraat (stadsuitwaarts) en de Waterstraat (sta-
dinwaarts). In die laatste engte werd tijdelijk en helemaal 
éénrichtingsverkeer ingevoerd. Met als vervanging voor 
de bestaande stopplaatsen, twee extra haltes aan het Fer-
dinand Snellaertplein en de Frans Gevaertstraat. De EDU-
GO campussen werden in die periode wel door De Lijn 
verder ‘bediend’. Concreet na 24 juni: het éénrichtings-
verkeer in de Waterstraat - tussen Zingemkouterstraat en 
Sint-Bernadettestraat - vervalt. Dat is ook het geval voor 
het éénrichtingsverkeer in de Albrecht Rodenbachstraat 
tussen de Philip Blommaertstraat en de Zingemkouter-
straat. De busgebruikers kunnen na veel geduld, herade-
men. Inwoners noemden de tijdelijk ingevoerde regeling 
dan weer verkeersvriendelijker en -veiliger. Met een scha-
re voor- en tegenstanders tot gevolg. Verkeerskunde 
blijft een dynamisch gegeven…

Eric VAN LAECKE

van de plannen werd destijds 
geopperd dat er voor de bak-
kers een aanvoerleiding moest 
komen tot in de verderop lig-
gende straat Slotendries!? Tij-
dens een recente informele 
babbel had ook Mobiliteits-
schepen Filip Watteeuw geen 
pasklaar antwoord klaar. Het 
is meer dan zomaar een knel-
punt dus…

Nog twee fasen
De aannemer start eind deze 
maand met de vijfde fase van 
de werken tussen de Lourdes-
straat 7 en het begin van de 
Motorstraat. Zeg maar aan 
de huizen en parkeerzone 
ter hoogte van de Huisartsen-
praktijk Lourdes. Het gaat om 
het uitbreken van de wegenis, 
de aanleg van een geschei-
den rioleringsstelsel en van 
een volledig nieuwe inrichting 
van het openbaar domein. Die 
ingreep duurt tot midden au-
gustus. Dan kan ook de zesde 
en laatste fase aangepakt. Die 
omvat het wegbreken van 
de tijdelijke afrit tussen de 
John Fitzgerald Kennedylaan 
(N424-R4) en Slotendries. Vol-
gens de huidige planning is 
tegen eind augustus de cirkel 
van de wegenwerken hele-
maal rond. Of toch bijna… 

Eric VAN LAECKE 



46  Wegwijs Noord - Juli-Augustus 2022



Wegwijs Noord  - Juli-Augustus 2022   47

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 !

Wij zijn in verlof
vanaf 4 juli tot en met 27 juli
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Het stadscollege besliste vrij recent dat het 
genoemde kruispunt officieel het eerste 
‘vierkant groen’ krijgt in de stad. Fietsers 
en voetgangers mogen dan uit alle richtin-
gen tegelijk oversteken, terwijl het auto- 
en vrachtwagenverkeer moet wachten. 
De zogenaamde dodehoekongevallen 
zouden daardoor verdwijnen. Volgens de 
kenners zal de ingreep alvast een veiliger 
gevoel geven. Bij een goede evaluatie wil 
de bevoegde schepen die ook elders in de 
stad uitrollen. Rond het invoeren van zo’n 
concept zijn o.m. in Antwerpen al de eer-
ste bezwaren geformuleerd. Ook op het 
‘Nikita-kruispunt’ aan de Orchideestraat-
Antwerpsesteenweg overweegt men om 
een dergelijk opstelling in te voeren. Het 
Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) is er voorlopig nog niet uit, leerden 
we bij de start van de herinrichtingswer-

ken aldaar. We durven er niet aan denken 
dat - in het nauwelijks nog gedisciplineerd 
verkeersdrag van vandaag - straks nu ook 
zwakke weggebruikers mekaar omver-
rijden. Die kans zit er nochtans in. Dat de 
oversteekplaats aan de Sint-Bernadette-
straat zorgen baart, staat al langer bui-
ten kijf. Als iedereen nu al bij de les zou 
blijven, komt een verbeterde oplossing 
dichterbij. Mobiliteitsschepen Filip Wat-
teeuw wil niet wachten tot de omgeving 
op termijn grondiger wordt aangepakt. 
Hij liet alvast het kruispunt insnoeren met 
gele betonblokken. Tegen het bouwverlof 
wordt ook het eerste ‘vierkant groen’ en 
de extra belijning aangekondigd. Net als 
de invoering van een tonnagebeperking 
voor vrachtwagens (maximum 3,50 ton) 
bij het inrijden van de Bernadettestraat. 

Eric VAN LAECKE

Fietsonveilig kruispunt krijgt ‘vierkant groen’…
Het fietsonveilig kruispunt Visitiatiestraat-Sint-Bernadettestraat 
respectievelijk Grondwetlaan-Hogeweg is ingesnoerd met gele 
betonblokken en krijgt binnenkort ‘vierkant groen’ en extra belijning. 
Het is een tussenoplossing naar een volledige herinrichting tijdens 
volgende legislatuur. 
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vrijdag 8 juli t.e.m. maandag 11 juli 2022

KONINKLIJKE GEBUURTEKRING EENBEEKEINDE II  ORGANISEERT

10u00 15de Oldtimer Tractoren 
   Treffen en Rondrit

17u00 37e grote avondmarkt met 
     Oldtimer Tractoren Show

14u30 Poppentheater Pedrolino

19u00 Steakfestijn
   Kaarten 25 euro verkrijgbaar in “De Nieuwe Admiraal”
   of bij bestuursleden (contact: Hilde 0477 82 89 03)

20u30 Rudy Hammond & The Blue Ladies
   met gastoptreden van Yves Segers

10u00 Prijskaarting Bieden

13u00 Wielrennen WAOD

20u00 1ste Grote
   Bingo Avond

20u00   Eetfestijn Warme Beenhesp

18u30 Officiële Openingsreceptie
     in de feesttent

20u00 Optreden covergroep
    Old Man’s Beard

22u00 PartieParty
     met Kurt Burgelman

(Hoek Pasteurstraat met
Dendermondesteenweg)

met groenten & frietjes, kaarten 20 euro
te verkrijgen in “De Nieuwe Admiraal”
of bij bestuursleden (contact: Hilde 0477 82 89 03)

(i.s.m. OTL De Lozen Boer)

op de Dendermondesteenweg

1ste grote Prijs Café Hul
Inleg 3 euro - Gratis 50 euro

Elite 3 en Master
Starturen: 13u - 14u30 - 16u15

onder leiding van 

Jan Matthys

10u00  Darts: 1e Open Eenbeekeinde II 
Enkeltoernooi max 32 personen. 2 voorrondes
daarna winnaars- en verliezersronde
Inschrijving pas geldig na betaling 10 euro
op rekening BE91 7370 4041 3576 Eric Mestdagh
onder vermelding van uw naam + Eenbeekeinde 

21u00 Muzikale omlijsting met Ritchie Paris 
     en Ronny Marino

GRATIS INKOM        www.facebook.com/bruisende feesten       www.eenbeekeinde.be

- Contact: Hilde Verheylezoon: 0477 82 89 03
      Dirk Van Hecke: 0477 93 66 04
      Koenraad De Boever: 0489 88 57 70
- Feesttent is gelegen in de Pasteurstraat aan de busstelplaats van De Lijn 
- v.u. Tom De Craene, Admiraalstraat 63, 9070 Destelbergen
- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen
- Programma goedgekeurd door Het College van Burgemeester en Schepenen
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Elite 3 en Master
Starturen: 13u - 14u30 - 16u15

onder leiding van 

Jan Matthys

10u00  Darts: 1e Open Eenbeekeinde II 
Enkeltoernooi max 32 personen. 2 voorrondes
daarna winnaars- en verliezersronde
Inschrijving pas geldig na betaling 10 euro
op rekening BE91 7370 4041 3576 Eric Mestdagh
onder vermelding van uw naam + Eenbeekeinde 

21u00 Muzikale omlijsting met Ritchie Paris 
     en Ronny Marino

GRATIS INKOM        www.facebook.com/bruisende feesten       www.eenbeekeinde.be

- Contact: Hilde Verheylezoon: 0477 82 89 03
      Dirk Van Hecke: 0477 93 66 04
      Koenraad De Boever: 0489 88 57 70
- Feesttent is gelegen in de Pasteurstraat aan de busstelplaats van De Lijn 
- v.u. Tom De Craene, Admiraalstraat 63, 9070 Destelbergen
- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen
- Programma goedgekeurd door Het College van Burgemeester en Schepenen
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In die straat staan maar liefst zes fietsrekken, 
en in zekere zin is dat nog niet voldoende want 
’s morgens vroeg of ’s avonds kan je zien dat er 
nog tientallen fietsen aan de woningen staan. 
Dat fietsrekken hun nut hebben staat buiten 
kijf, maar je kan wel de vraag stellen hoe dat 
pakweg vijftig jaar geleden was, toen er geen 
fietsrekken in de straat te zien waren. Nam ie-

Meeste fietsrekken staan in de Destelbergenstraat
Er zijn al veel straten in Gent die uitgerust zijn met fietsrekken. 
Maar dé straat met de meeste fietsrekken is de 250 meter lange 
Destelbergenstraat in deelgemeente Sint-Amandsberg.

De zes fietsrekken in de 
Destelbergenstraat staan vol. (D.D.)

dereen zijn fiets toen mee in huis? Wellicht wel. 
Navraag bij de stad om te weten waar nu pre-
cies de meeste fietsrekken staan en hoeveel, 
daar krijgen we geen juist antwoord op. Ze zijn 
daar allicht de tel kwijt. Maar we hebben even 
rondgekeken en verhoudingsgewijs de afstand 
van de straat is de Destelbergenstraat dus het 
best aan zijn trekken gekomen.
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De inrit van de parking van de Colruyt op 
zondag en feestdag: volgeparkeerd. (D.D.)

In elk geval is het nu zo dat de stad Gent eind mei 
heeft beslist om nog een nieuwe golf met fietsrek-
ken te plaatsen. Dit keer voor Mariakerke en Won-
delgem. In totaal komen er zeshonderd plaatsen 
bij voor tweewielers. Alweer gaan daarvoor zo’n 
zestig parkeerplaatsen voor auto’s op de schop. 
Het plan kadert in de wens van de Groene sche-
pen Watteeuw om elke inwoner in Gent binnen 
een straal van 100 meter van zijn of haar huis een 
parkeerplaats voor een fiets aan te bieden. Fietsen 
horen niet op een voetpad te staan dat is de stel-
regel. We gaan hier het lijstje van de fietsrekken in 
Mariakerke en Wondelgem niet opsommen, maar 
wel aangeven dat er 318 parkeerplaatsen voor 
fietsen in Mariakerke komen, en 273 in Wondel-
gem. Daarvoor moeten 67 parkeerplaatsen voor 
auto’s worden ingenomen. 

PARKEERPROBLEEM
Waar die auto’s uiteindelijk naartoe moeten 
is een open vraag. Wij hebben dat wel al uit-
gevlooid voor Sint-Amandsberg. Alle straten 
staan nu vol geparkeerd in de Dampoort- en 
H.Hartwijk. Let op langs beide kanten van de 
straat, iets wat problemen kan opleveren als 
het circulatieplan in de herfst zal worden uit-
gevoerd. Want het staat vast dat men niet gaat 
wachten tot na de werken aan de Dampoort. Zo 
hebben we inmiddels gezien dat op zondag en 

feestdagen de inrit van de parking van de Col-
ruyt aan de Dendermondsesteenweg volgepar-
keerd staat. We stellen ons ook de vraag hoe 
men het parkeren gaat aanpakken op de Nij-
verheidskaai in Sint-Amandsberg als daar de 
fietsstraat wordt ingevoerd. Nu staan de auto’s 
in de rijrichting Gentbruggebrug geparkeerd, 
maar die zal men binnen enkele maanden toch 
omdraaien? We hebben veel begrip voor ingre-
pen, maar soms moet je ook kritische vragen 
durven stellen bij de aangereikte oplossingen. 
Een oplossing voor de Lossystraat hebben we 
ook nog niet gezien, want Destelbergen gaat 
niet akkoord met de éénrichting die Gent op-
legt voor het deel op grondgebied van Destel-
bergen. Er is dus nog veel werk aan de winkel!. 
– (D.D.)
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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 JULI

Hapje van de chef
&

 Hollandse nieuwe op drie wijzen
of

Artisanale kroket van pulled beef 
***

 1/2 Babykreeft
gegrild in mibrasa houtoven

+ ( € 14.00 )
***

 BBQ salade, kipfilet, Griekse yoghurt, 
vijgen, zilveruitjes 

of
Tartaar van gemarineerde schelvis, 

witloofsalade
***.

Gegrilde ananas, vanille-ijs 
of  

 Speculaas,
gemarineerde aardbeien 

39 euro p.p.

Maandmenu AUGUSTUS

Hapje van de chef
&

Gebakken Zeeuwse mosseltjes 
of

Carpaccio van West-Vlaams rood 
***

 1/2 Babykreeft
gegrild in mibrasa houtoven

+ ( € 14.00 )
***

 Tartaar van Txogitxu,
zalf van bloemkool

of
Mixed grill van 3 soorten vis

***
Gegrilde ananas, vanille-ijs 

of  
Speculaas,

gemarineerde aardbeien 

39 euro p.p.

UW ADVERTENTIE IN WEGWIJS-NOORD?
Lokaal adverteren rendeert !

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

SALES

Aphrodite
www.lingerieaphrodite.be

Lingerie

Solden van          
1 juli tot 30 juli

Dendermondsesteenweg 353 
9040 St-Amandsberg
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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

Café-chantant op Gentse Feesten
Liefhebbers van het echte Gentse dialect en de dito feesten komen 
alsmaar minder aan de bak. Zonder al het programma te kennen, 
verwijzen we graag naar het dagelijks café-chantant in de kleinste 
pleisterplaats van Gent, ’t Galgenhuisje aan de Groentenmarkt. En 
naar het optreden van Jantse, Ubert en Wim in de zaak O’Gand aan 
de Griendijk (Watersportbaan). Er is ook traditiegetrouw de creatieve 
Gentse show van Cabaretgroep Kloaver Viere in de school Het 
Spectrum aan de Martelaarslaan. (EVO)   
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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.

We kregen melding van een diaman-
ten bruiloft op de wijk Westveld. Cyriel 
Van Bastelaere en Marie-Louise Poppe 
huwden op 12 mei 1962. Cyriel werd ge-
boren in 1939 in Beervelde, zijn echtge-
note in 1940 in Gent. Het koppel woont 
al vele decennia op de wijk Westveld, de 

laatste jaren in de Hippodroomlaan.
Ze kregen drie kinderen: Karina, Erwin 
en Linda. En die zorgden op hun beurt 
ook al voor vier kleinkinderen. We wen-
sen hen nog vele jaren in goede ge-
zondheid.

J.C.

Diamanten bruiloft Cyriel en Marie-Louise
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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 !

Jan Balliauw fileerde spanningsveld tussen 
Rusland en het Westen…
De enkele keren uitgestelde ontmoeting met VRT-nieuwsverslaggever én 
Oostblokkenner Jan Balliauw in Ontmoetingscentrum Oostakker (OCO) bracht waar 
voor haar geld. Met vakkundige, haarfijne en intellectueel eerlijke precisie fileerde 
het vertrouwd schermgezicht het (alweer) opgelopen spanningsveld tussen Rusland 
en het Westen. Met de oorlog in Oekraïne vandaag als afschrikwekkend decor in 
een strijd tussen de grootmachten…     

Driemaal is in Oostakker niet langer scheeps-
recht. Viermaal nog wel. Al die keren werd 
de lezing met Jan Balliauw rond het thema 
‘Rusland en het Westen’ uitgesteld. Tot wan-
hoop van de organisatoren en van de inge-
schreven deelnemers die al van bij de eerste 
aankondiging zegezeker - om het ietwat in 
oorlogstaal te zeggen - in het opzet hadden 
‘geïnvesteerd’. Voor de zes samenwerkende 
VEROO-verenigingen was het niet alleen een 
logistieke nachtmerrie. Ook letterlijk werden 
ze elke dag wakker met de dwanggedachte 
“zou hij nu wel kunnen komen”. In een intus-

sen langgerekt verhaal van eerdere corona-
obstakels. En nadien van een nooit verwachte 
militaire invasie waarbij de openbare zender 
al zijn manschappen mobiliseerde(!) om ver-
slag uit te brengen van een - net nog niet - 
derde wereldbrand. Vandaag nog altijd. Op 
20 mei verliet Jan journalistiek en communi-
catief eventjes het slagveld en landde in de 
deelgemeente. Hij deelde er taalvaardig, in 
een vlotte stijl en met veel inzicht en wijs-
heid zijn ruime kennis en ervaring over Oost 
en West met de fel geïnteresseerde toehoor-
ders. Dat bleek ook bij de vragenronde. Het 
initiatief was meer dan het onzekere geduld 
waard. Het klinkt wat cynisch, maar vooraf 
hadden KWB, Davidsfonds, Pasar, Femma, 
Okra en Gezinsbond zich geen optimaler sce-
nario kunnen bedenken. 

Boter
Met journalistieke correctheid en chrono-
logisch gemakkelijk te volgen historische 
feiten en vaststellingen werd de zaal een 
paar uurtjes mee in het (oorlogs)bad van 
de grootmachten getrokken. Foto- en an-
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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

dere beeldfragmenten illustreerden voluit 
hoe het telkens weer een verhaal van oor-
zaak en gevolg is. Waarbij nooit iemand 
het gelijk helemaal aan zijn 
kant heeft en alles in een rui-
mer perspectief moet worden 
gezien. In een amalgaam van 
sterk verschillende culturen, 
behoudsgezinde en progres-
sieve reflexen, imperialistische 
en oorlogszuchtige trekjes, 
wereldwijde veranderingen 
in klimaat- en bevolkingsont-
wikkeling, ontwakende en fel 
opkomende landen en zoveel 
meer. Geopolitieke spanningen 
dus. De houding van de NAVO 
bleek niet altijd even netjes, 
de strijd om het behoud van 
een stuk vroeger Russische rijk 
niet altijd onbegrijpelijk. De 
gebruikte methode is dat - net 
zoals bij andere brandhaarden 
- uiteraard wel. Kortom, onze 
conclusie van de lezing was dat 
alle partijen mee boter op het 
hoofd hebben. Met het opko-
mende China als lachende der-
de in het spanningsveld tussen 
‘Rusland en het Westen’. De 
roep naar dialoog was nooit zo 
groot. Met dank aan VEROO 
om - na het eerdere bezoek van 
evenknie Rudy Vranckx - ons al-
weer bij te les te houden…

Foto’s: Kathleen Van Hamme
Tekst: Eric VAN LAECKE     
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Al een paar maanden is de technische 
dienst wegenwerken bezig met het (her)
aanleggen van een lange strook voetpad 
in de Groenstraat, richting Antwerpse-
steenweg. Om het verkeer veilig te laten 
verlopen, staan aan beide kanten van de 
weg tijdelijk verkeerslichten opgesteld. 
Dat de werken al een tijdje aanslepen, 
werkt nefast op het gemoed van de bu-
ren en de gebruikers. Die willen dat de 
ingreep sneller opschiet. Dit heeft o.i. 
ook te maken met het feit dat in de be-
trokken omgeving al een tijdje de zone 
30 werd ingevoerd. Voor het doorgaand 
autoverkeer en vrachtvervoer wordt die 
verkeersinrichting op  het lange  mono-
tone traject tussen de Antwerpsesteen-
weg en de Krijtestraat nog altijd als 
‘disproportioneel’ aangevoeld. Met alle 
bekende gevolgen. Dat men bovenop 
wordt opgehouden door verkeerslich-
ten, werkt extra op het gemoed. Bij het 
ter perse, verdwenen de verkeerslichten 
even onverwacht uit het landschap. Bij-
na zeker komen die vroeg of laat terug. 
Volgens een bewonersbrief worden, in 
de zone tussen de ‘cabine’ en slagerij Fi-
lip, aan beide kanten de verkeerskussens 

Groenstraat wil snellere vooruitgang

uitgebroken. Die worden naar verluidt 
verderop (richting diezelfde cabine) 
vervangen door een klassieke verkeers-
drempel. Ook het voetpad wordt open-
gegooid. De herinrichtingswerken die 
einde deze maand in de Sint-Jozefstraat 
starten, zullen bovenop de Groenstraat 
extra belasten of zelfs helemaal bezwa-
ren…  

Eric VAN LAECKE 
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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:
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Luc Verreyt (63) is diep geworteld in de Oos-
takkerse schoolwereld. Hij is zelf oud-leerling 
van de broeders en was destijds nauw betrok-
ken bij de werking van de oudercomités van 
zowel de lagere als de middelbare scholen. In 
1978 ging hij aan Universiteit Gent Nederlands 
en Engels studeren. Zijn passie voor taal is 
even bekend als berucht. Zijn eerste deeltijdse 
opdracht kreeg hij in het schooljaar 1985-’86 
bij de Instituut van de Zusters Maricolen in 
Deinze. Een jaar later wenkte een fulltime job 
in het Pius X-instituut in Zele. Later evolueer-
de zijn taak tot een combinatie van een halve 
lesopdracht en een functie als halftijds direc-
teur. Tot hij door het EDUGO-schoolbestuur 
overtuigd werd om eerste (en laatste) directie-
adviseur te worden. In 2008 werd hij directeur 
op campus De Toren Humaniora in opvolging 
van Hans Ysebaert. Die neemt straks de fakkel 
opnieuw over.       
Luc Verreyt acteert liever achter de schermen 
dan in het volle licht. Het typeert vaak ‘stille 
werkers’ die het collectief belang laten prime-
ren op het eigenste ik en die veelal ook als 
een gewaardeerd familieman door het leven 
gaan. Zo iemand is Luc. Zich inzetten en zor-
gen voor anderen is nog altijd zijn eerste pri-

EDUGO De Toren wuifde aaibare directeur Luc uit…
Met zijn pensionering in zicht, wuifde Scholengroep EDUGO 
aaibare directeur Luc Verreyt van campus De Toren uit. Leerlingen, 
leerkrachten en schoolbestuur zorgden voor een feestelijke 
omkadering. De man was ‘het hart en de bezieler’ van de school en 
was immer aanspreekbaar. Hij slaagde erin om van De Toren een 
warmmenselijke leer- en werkomgeving te maken…

oriteit. In zijn geval betekent dit – in de geest 
van zijn eigen opleiding bij de broeders -  jon-
geren opvoeden en vormen tot fijne, gezond-
kritische en zelfzekere jongvolwassenen met 
een eigen toekomstige stem en leefwereld. 
Voor hem vertaalde dit streven zich o.m. een 
niet-aflatende inzet. Als eerste op de cam-
pus aanwezig zijn en er als laatste vertrek-
ken, op zowat alle schoolse nevenactiviteiten 
aanwezig zijn,…. Ook in het weekend en tij-
dens vakantiedagen. Net als immer en alom 
aanspreekbaar zijn, letterlijk een ‘open deur’ 
beleid voeren en openstaan voor het wel en 
wee van de leerlingen en personeelsleden. 
Met bovendien - het is een cliché maar veelal 
waar - een sterke echtgenote met een groot 
inlevingsvermogen achter zich. Herhaald, zo 
iemand is Luc. Uit de toespraken klonk zijn 
ruim engagement: de school besturen, verga-
deringen van alle slag bijwonen, de afvalcon-
tainers buitenzetten wanneer de poetsdames 
ziek zijn, dakgoten uitkuisen, leerlingen gaan 
aanmoedigen tijdens hun sportwedstrijden, 
onkruid wieden, lokalen openen voor externe 
organisaties en zoveel meer. Met oog voor 
de (leef)omgeving, voor de broedergemeen-
schap, voor het Breeënsfonds, voor oud-leer-
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Wegwijs nu ook te volgen op facebook en instagram.
Ook wij proberen ‘mee te zijn’ met onze tijd. Je kan ons vanaf nu volgen op Facebook en 

Instagram. We proberen regelmatig kort nieuws te brengen, dat later uitgebreid aan  bod 

zal komen in onze ‘papieren’ uitgave. We vragen wel - indien je ons wil contacteren - ons te 

mailen:  info@dewegwijs.be of te bellen naar 0478-97 87 11.

lingen en -leerkrachten, voor de collega’s van 
de andere campussen, voor het internaat en 
zoveel meer. Het eigentijds tijdsbegrip 7 op 7 
doet hem tekort. Zelfs een sowieso al bezige 
bij zou er haar oriëntatie bij verliezen. Ieder-
een is misbaar, maar sommigen nog altijd wat 
minder, weet iedereen die hem kent. Voor zijn 
opvolger zijn het intussen nog grotere schoe-
nen om in te stappen. Al laat zorgzame Luc 
een verfrissende erfenis na. Hij boetseerde De 
Toren tot een sterk team van geëngageerde 
collega’s die - dag in dag uit – de leerlingen 
centraal plaatsen in een sfeer van positivisme 
en steun voor elkaar. In de 17 jaar dat hij er 
aan de slag was bouwde hij ‘zijn’ school uit 
tot een warmmenselijke omgeving waar de 
leerlingen van de tweede en derde graad, be-
halve grensverleggende leermomenten,  ook 
een sportief, muzikaal en creatief onderko-
men vinden. Hij wordt, zoals gezegd, opge-
volgd door zijn voorganger Hans Ysebaert die 
een aantal jaren als directeur EDUGO campus 
Glorieux heeft geleid.

Feestelijk
De uitwuiving op woensdag 25 mei werd 
een feestelijke momentopname. Met de 
leerlingen, leerkrachten en schoolbestuur als 
spreekwoordelijke ‘brothers in crime’. De ge-
vierde en zijn echtgenote Martine De Baets 

werden vooraf thuis afgehaald. Vanaf de 
brug over de R4 ging het wandelend richting 
eindbestemming campus De Toren tussen een 
erehaag van veel jeugdig enthousiasme. Op 
de speelplaats klonk een uitnodigende mu-
ziekband – er werd zelfs spontaan gedanst. 
Vervolgens werden de leerlingen én perso-
neelsleden getrakteerd op échte Oostakkerse 
vlaai waarna ze terug naar de klas gingen… 
voor een escape room. Net voor het eind van 
de voormiddag bond de gepensioneerde in 
spe de (mini)voetbalschoenen aan voor een 
wedstrijd tegen de leerlingen. Een match die 
werd afgesloten met een symbolische rode 
kaart als knipogend afscheid. Waarna de leer-
lingen naar huis mochten, het lange Hemel-
vaartweekend tegemoet. Nadien werden in 
aanwezigheid van de personeelsleden, vele 
oud-collega’s en leden van het schoolbestuur 

nog een paar toespraken 
gehouden en geschenken 
overhandigd. Zo o.m. een 
cheque van 400 euro van 
zijn lievelingswinkel voor 
schrijfbenodigdheden Tim-
mermans 1845 aan de Kor-
temunt (Korenmarkt). Het 
motto ‘rust roest’ indachtig 
staat stilzitten vooralsnog 
niet in het woordenboek 
van de Oostakkerse inwo-
ner uit de Sint-Laurenti-
uslaan. U leest er nog wel 
over…

Eric VAN LAECKE   
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

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

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

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

en krijg een gratis welkomstbox

Adv. WELLOPET 140x105mm..indd   1 8/01/2021   15:59
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SOLDEN
-50%TOT
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SOLDEN
-50%TOT-50%TOT-50%

Sleeplife® is exclusieve dealer van

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

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 - Extra parking bij WELDA

Tijdens de solden open op zondag van 14u – 18u

sleeplife.be

wegwijsNoord-16x24soldenJul22.indd   1 11/06/2022   11:51


