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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 : 20 euro

Wassen, snit en brushing : 32 euro
Aan huis:   +7 euro

Hair Service Dimitri
Aan huis en in salon

Dames & Heren & Kinderen

Enkel op afspraak !
Zondag en maandag gesloten

Te koop
in Heusden
• Charmante woning
 met 3 slaapkamers
• Gezellige tuin
• Aparte garagebox 
• EPC: 288 kWh/m²
• Richtprijs: 350.000 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 Programma Kermis Oude Bareel
7 Passie met kunst: Celeste Van Langenhove
10 Boek: ‘Zouden rozen ook wel eens blozen’
14 Terugblik op Sint-Amandsberg
17 Cohousingproject in Bijgaardehof
20 Werken aan Sint-Jozefstraat
23 Gouden jubileum Robert en Linda
26 Lize Accoe opende ‘Soulcenter’
28 Wereldrecord ‘Bommetje’
30 Veilinghuis tijdens Monumentendag
34 The Cave werd één jaar
37 Schakers gezocht...
40 Volkstuintjes 90 jaar actief !
47 Armonia Trovata serveert wereldtopper
52 Handelaars in de kijker
55 Old School Party Edugo
56 Wereldkampioen tafelvoetbal
59 The Stones: wij waren er bij !
62 vzw Hartekamp:  ‘Hart Beats’

 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 -

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  

Belevingswinkel

T. 09-251 51 14

Lekker Lokaal !!!
Lekker artisanaal !

www.dekorf.be

Gespecialiseerd in
Gentse- en artisanale streekproducten,

GESCHENKMANDEN
& DE LEKKERSTE ONTBIJTMANDEN
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

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

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.

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

TE KOOP
Na overlijden KAT: “kattebrokjes”  in 
grote luxe ijzeren doos mét vele mooie 
kattenfoto’s + GRATIS zakje om te proeven 
door uw kat ! Tel . : ’s avonds:
0498-76.32.05, omgeving Heirnispleintje. 
Nu slechts “9 euro!” Bel snel ... !

TE KOOP
Inboedel te koop wegens overlijden. 
Meubelen, staanlamp en klein gerief. 
Stofzuiger AEG + stofzuigzakken 9m oud, 
nieuw 134 euro weg voor 50 euro.
Contact 0475-821450

 TE KOOP
Niet elektrisch schrijfmachine: Merk 
‘Remington de luxe’ in prima staat + stevige 
draagtas. Tegen elk aannemelijk
aanbod + Prijs bespreekbaar: 
bel : ‘s avonds: 0498-76.32.05.
Regio Sint-Amandsberg.

TE KOOP
Auto krik 2 ton, 15 euro,
Tel 0494-77.34.14,
St-Amandsberg
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Grote rommelmarkt: 25 september
De rommelmarkt start om 7 uur en duurt tot 17 uur, aan de kerk Oude Bareel en omliggende 
straten. Wil u staan met een kraampje? Er worden geen voorinschrijvingen gedaan. Gewoon 
de dag zelf vanaf 7 uur aanschuiven, niet vroeger uitpakken aub. Er wordt u een plaats 
toegewezen door de organisatie. Prijs: 1 euro per meter. Hou rekening met de bewoners en 
bewaar de stilte. Er zijn ook geen wagens toegelaten in de Charles Doudeletstraat.

Nog vragen? Stuur email naar vermeirenjulian@gmail.com  of bel 0490-193 025.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vrijdag 23 september 
19u30 Opening kermis met receptie op het grasplein, aangeboden door Dekenij Oude Bareel 
20u30  Buurtcafeetje in de kring, met de alomgekende en alomgeprezen DJ Tarack 

Zaterdag 24 september 
15u00 Wandeling (start wanneer je wil, tot 17u) door Oude Bareel Natuurlijk in onze buurt natuurlijk  
15u00 Straatanimatie en -spelen + kindjes maken aperitiefhapjes (i.s.m. ’t Speelakkertje vzw) 
16u00 Koekjesworp (i.s.m. Schrijnwerk Van de Walle bv en Verbauwhede bv) 
17u30 Raf Violi, kinderdisco 
18u00 Heerlijke stoverij of vol-au-vent met frietjes (of veggie alternatief) * info onderaan 
20u30 Dirk Bauters & Vanessa Chinitor (gratis, in de grote zaal) 

Zondag 25 september 
07u00 Rommelmarkt; Wordt onafhankelijk georganiseerd door Julian Vermeiren, voor àlle vragen: 0490 193 025 

10u00 De Vette Pistons, fanfare spielerei (op het terras) 
11u30 Les Somnambules, trio speelt gypsy swing tot jazz (eveneens op het terras) 
15u00 Semper Pie, akoestische covers door vader en dochter Jurgen en Wienke (uiteraard ook op ons terras) 

 
* Stoofvlees of vol-au-vent: overschrijving voor 18/09 geldt als enige inschrijving …x €15 (kind) + …x €22 (volwassene) 
Mededeling: uw naam + correcte aantal eters, storten op Oude Bareel BE83 8906 3426 2015  

 
Organisator Dekenij Oude Bareel. Gratis en openbaar initiatief. Editie 2022 

Met medewerking van de Stad Gent – cultuurdienst/ArtiestZoektFeestneus. Niet op openbare weg gooien  

Ontwerp: Goele De Beuckeleer 
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De wedstrijd 
loopt SAMEN 
met het boekje 
Wegwijs9070, dat 
in Destelbergen/
Heusden wordt 
uitgedragen.
We vroegen aan 
enkele tientallen 
lezers om een vraag 
te beantwoorden. 
En het is dan 

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

Bij voorkeur online meedoen:  www.dewegwijs.be

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

Of vul het formulier hierbij VOLLEDIG in en stuur het 
op. Opgelet: zowel online, via mail als met de post 
moet uw deelname UITERLIJK OP 10 SEPTEMBER  bij 
ons binnen zijn.

Wedstrijd Wegwijs
Ivonna Nevejanstraat 30 - 9041 Oostakker

of maak kans op waardebons (30, 25, 15, 10 euro) van Pizza Mondo Destelbergen, Etna pizzeria,
Bistro Céline, Friethoeveke, Restaurants Verseau, Hof van Heusden, ‘t Braemhof, The Cave, De Lage 
Vuurse, Bistro-B en ook van Lingerie Het Vijgeblad, Lingerie Aphrodite, 
bloemisterij Poelman-Vandevelde, De Korf beleefwinkel, Broodjeszaak Huis Desmet

Win een ‘dinner-dance 2 personen’ t.w.v. 160 euro, 
geschonken door De Lage Vuurse

We vroegen aan onze lezers:

Hoeveel keer per jaar ga je naar de kust?

A. 1-2 keer
B. 3-5 keer
C. Meer dan 5 keer   

HOEVEEL PROCENT KOOS VOOR:

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

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

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

Schiftingsvraag: hoeveel personen namen deel aan 

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

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

GEGEVENS DEELNEMER:

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

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

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

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

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

AFFICHES

FLYERS

KAARTJES

KLEINE

DRUKWERKEN

Tot op 300 gr.

Vraag vrijblijvend
een offerte

info@dewegwijs.be

Meer info?
0478-97 87 11



Wegwijs Noord  - September 2022   7

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 haar echtgenoot Antoon De Saar 
heeft ze ook nog een dozijn klein- en een half 
dozijn achterkleinkinderen. Maar wat heel be-
langrijk is: Celeste is een van de belangrijkste  
kunstenaressen die ik ooit al heb ontmoet. Ce-
leste is echt een bezige bij, haar werk omvat 
de meest uiteenlopende technieken: tekenen, 
schilderen, aquarel, olieverf, kalligrafie, ikonen 
en keramiek. Doe er maar dichtvormen boven-
op en ze maakt wijn van haar fruit. Zelden ie-
mand gezien die al die technieken in de vingers 
heeft en zoveel passie voor kunst uitstraalt. 
Met Celeste hadden we in de Veldekensstraat 
een fijne babbel. Ik wist niet echt aan wat ik 
mij kon verwachten, want de tip vooraf dat 
het om een 88-jarige dame ging, die de schil-

Celeste Van Langenhove: passie met kunst
Ze woont in een buurt waar kunstenaars bij manier van spreken aan de bomen groeien. 
Wijlen haar overbuur in de Veldekensstraat was Renaat Saey, en dichtbij wonen ook nog 
Ronald Ergo en Greet Saey, ook al vrij gekende kunstenaars. En er is ook nog de kunstzaal 
Parthenon. ‘Ze’ is Celeste Van Langenhove een eerbiedige dame op leeftijd, 88 lentes jong, 
heel charmant en ook al de mama van drie dochters en twee zonen. 

derkunst als hobby beoefent, maakte mij wat 
argwanend. Op die leeftijd is men meestal al 
eerder rustig aan het uitblazen van een lang en 
gevuld leven. Maar uit de gesprekken leerde ik 
vlug dat Celeste al van jongsaf aan goed kon 
tekenen. Haar eerste schilderwerkjes maakte ze 
al toen ze amper tien, nauwelijks elf jaar was. 
Mevrouw De Saar-Van Langenhove is geboren 
in Moorsel in 1934, ze heeft er de oorlogsja-
ren meegemaakt. “Ik was een schraal meisje en 
vooral een koukleum in mijn jonge jaren. Ter-
wijl andere kinderen op de speelplaats bleven 
spelen, mocht ik in de klas blijven zitten om het 
warm te hebben en te tekenen. En ik tekende 
graag. Juf Louise, de klastitularis, haar fami-
lienaam ben ik vergeten, zag dat ik mij daar 
goed bij voelde en stimuleerde mij. In die peri-
ode had ik ook wat geluk, want juf Louise gaf 
eerst les in het 1e en 2e leerjaar samen waarin 
ik toen zat, maar toen ik in het 3e en 4e-, 5e 
en 6e leerjaar kwam, was zij ook telkens mee 
opgeschoven. Die juffrouw zei dat ik iets moest 
doen met mijn aanleg voor tekenen. Later volg-
de ik ook in het eerste jaar kostschool in Burst 
lessen viool. Maar ik wou verpleegster worden, 
dat was mijn droom, mijn ouders stuurden mij 
richting Mariagaard om er Landelijke Huis-
houdschool te volgen. Ik werd er uiteindelijk 
huishoudregentes. Maar in Mariagaard leerde 
ik eerst zuster Marie-José kennen en die leerde 
me naast Frans ook tekenen en met olieverf 
schilderen. Maar Celeste volgde later toch nog 
een voorbereidend jaar sociaal verpleegster in 
Antwerpen omdat het voor haar een droom 
bleef. Daar leerde ik dat werken met klei en 
plasticine toch niet hetzelfde is”, grapt Celeste 
die ook afstudeerde als verpleegster. “Anderen 
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deden aan sport, maar ik wou tekenen of schil-
deren als ontspanning en ik voelde me daar 
goed bij. Na die studies solliciteerde ze bij de 
C.M. en werd meteen aangenomen. Na enkele 
maanden kreeg ik het aanbod om les te geven 
aan kinderverzorgsters-in-spe in  Bassevelde, 
wat ik combineerde met verantwoordelijke 
van een kindercreche voor gerechtskinderen 
als intern. Daar leerde ik boetseren en ook zelf 
bakken op eenvoudige manier”. 
Celeste was ook actief in volksdansgroep Her-
tog Jan waar ze haar latere echtgenoot An-
toon De Saar leerde kennen die werkte voor 
een bank en later bij de Provincie. “We gingen 
samen met de fiets op bedevaart naar de IJzer-
toren in Diksmuide en huwden als twee geluk-
kige zielen in Moorsel, waarna we inwoonden 
bij een kinderloze oom en tante. Daar zijn 
onze vier oudste kinderen geboren begin de 
jaren ’60”, vertelt Celeste.

Later verhuisde het koppel naar de Schaes-
sestraat in Destelbergen, waar hun jongste 
zoon Wim geboren werd, en dan bouwden 
ze hun huis in de Veldekensstraat. Toen de 
kinderen  allemaal de deur uit waren, begon 
voor Celeste een nieuwe tijd om haar hobby’s 
intensiever te beoefenen. Ze volgde een cursus 
aquarel- en olieverfschilderen via avondonder-
wijs in Edugo in Oostakker. “Ik had geen benul 
dat een schooljaar voor volwassenenonderwijs 
ook over een tijdsgebonden periode liep”, 
lacht Celeste. “Ik was daar midden het school-
jaar ingetuimeld, maar kon door mijn ervaring 
vrij goed mee, soms gaf ik zelf tips want ik had 
al wat werken thuis staan. En dan volgden later 
vlotjes kalligrafie, pottenbakken, keramiek en 
noem maar op. Waar anderen ’s avonds veel tv-
kijken was het bij mij tekenen of schilderen”, 
vertelt Celeste die dus wel degelijk 88 lentes op 
de teller heeft staan, naast een paar honderd 
kunstwerken van klein tot groot overal in de 
woning als betrof het kunstig behang.

In haar woning in de Veldekensstraat heeft 
ze ook boven haar atelier gemaakt. “Het was 
vroeger de repetitieruimte van onze kinderen, 
waar we allemaal samen musiceerden. Want 

we spelen allemaal een of ander muziekinstru-
ment. Maar nu heb ik de tijd om mijn hobby 
volop te ontwikkelen, ik schilder echt graag. 
De voorbije jaren heb ik me ook verdiept in 
iconografie, dat is een heel andere stijl met 
goudkleurige verf, heel intensief werk waar 
ik wel een beetje fier op ben. Ik maakte ook 
tekeningen of schilderijen waarna dichters er 
een tekst op schreven, zoals laatst die van de 
lokale jongste dichter Pieter Viktor Kindt”, 
vertelt de kunstenares. Haar levensmotto 
staat er ook in kalligrafie: ‘Met pensioen gaan 
is stoppen met te leven voor je werk en begin-
nen met werken aan je leven”.

Wij kregen de kans om al die werken even te 
bekijken en vielen net niet om van bewonde-
ring. Celeste Van Langenhove heeft thuis een 
kunstverzameling staan om U tegen te zeg-
gen. Ze exposeerde al eens met enkele wer-
ken in het gemeentehuis en LDC De Reinaert, 
maar wat wij daar mochten bekijken kan je 
niet eens meer onderbrengen in een grote ex-
positiezaal, daar heb je al enkele zalen voor 
nodig. Heel de woning hangt vol met kunst, 
van beneden tot boven. We moesten toen 
fijntjes terugdenken aan de tip die we kregen 
van zoon Woody De Saar (de fictieve naam van 
de oudste zoon Bart) dat we misschien eens 
een reportage konden maken in Wegwijs, van 
een onbekende kunstenares. Amaai dat was 
wel even verschieten in de meest positieve 
zin. Voor mij een beetje een  ontdekking van 
het jaar, een flinke dame dan nog, waarvan 
we eerst dachten die ziet er toch geen 88 uit. 
Tot we dan ook nog al die mooie kunstwerken 
hadden gezien. Bekijk de foto’s maar eens, en 
je zal het begrijpen!

Manu Debruyne
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Boek ‘Zouden rozen
ook wel eens blozen’

Michaël Vandenberghe (Gent, 1993) 
schrijft al lange tijd gedichten over al-
lerlei onderwerpen die zijn leefwereld 
vormgeven. In ‘Zouden rozen ook wel 
eens blozen?’ gaat hij dieper in op het 
thema liefde en welke gevoelens dat 
zoal bij de mens losmaakt. Er is ruimte 
voor een lach, een traan en soms voor 
de combinatie. 

Mocht je toch last hebben om je een 
goed beeld te vormen bij dat wat je 
leest, dan zijn er een aantal gedichten 
voorzien van kundig getekende illus-
traties door de hand van Sam Willaert. 
Hoewel alle illustraties zwart-wit wer-
den gehouden, kleuren ze de boel toch 
aardig op. 

Nu je dit hebt gelezen ben je al halver-
wege. De andere helft bestaat eruit de 
gedichten ook daadwerkelijk thuis, bij 
de buren, in de tram of op een vliegend 
tapijt te gaan lezen. Kom op, je kan het!

Het boek is te koop voor 17,95 euro.
Bestel via de webshop:
www.michaelvandenberghe.be

voorjoumijnmuze
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DESTELBERGEN  •  Dendermondesteenweg 488  •  Tel. 09/228 30 98 
OPEN: DI-ZA 9U30-12U / 13U30-18U. GESLOTEN: ZO-MA.

Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be

Lingerie in grote cupmaten

Ontdek de
nieuwe collectie

Jaarlijkse  vakantie
Onze winkels zijn gesloten van 21 tot en met 29 augustus. 

Op dinsdag 30 augustus zijn we terug open.

WegwijsNoord-2022-03-Elomi.indd   1 15/08/2022   23:32
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De herinrichtingswerken aan de Lour-
desstraat gaan een laatste uitvoe-
ringsmaand in. Het is wachten op de 
integrale heraanleg van de ‘zij-engte’ 
ter hoogte van de Huisartsenpraktijk 
Lourdes en op het wegbreken van 
de tijdelijke afrit aan Slotendries. En 
vooral ook op alweer volop vrij ver-
keer in de Motorstraat. Als populaire 
doortocht van en naar de John Fitz-
gerald Kennedylaan en de Hogeweg. 
Vandaag kan dat slechts vanuit de 
richting Gent en geldt er plaatselijk 
verkeer. In de praktijk ergert ieder-
een zich daar aan. Of lapt het verbod aan zijn laars. Zeker tijdens het rustige bouwver-
lof. We zijn al lang de tel kwijt hoeveel keer en hoe lang de Motorstraat in de afgelopen 
jaren al werd op- of onderbroken. Als straks op 16 augustus ook de heraanleg van de na-
bijgelegen Scheeplosserstraat wordt aangevat, is nog meer rondrijden via de Sint-Ber-
nadettestraat de boodschap. In Oostakker en omgeving zijn we dat al langer gewoon 
en gelukkig staan de brandstofprijzen erg laag (sic). Aan de kant tussen de Groenvink-
straat en de Groenstraat is in de Lourdesstraat met voorlopige aanwijzingen intussen 
parkeerverbod ingevoerd. Naar verluidt, is sindsdien in de zijstraten het uitwijk-parke-
ren er fel toegenomen. Wie had anders verwacht?

Eric VAN LAECKE    

Lourdesstraat én Motorstraat tellen af…
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www.tifire.be
info@tifire.be | 09 355 94 27

Wegens verbouwingen verhuizen we vanaf 
september naar een nieuwe locatie.
Nieuw adres:  Warandelaan 1, 9230 Wetteren
Huidig adres:  Antwerpsesteenweg 891, 9041 Gent 

Verwarmen zonder zorgen, 
op maat van je huis

“Een warm huis zonder verrassingen? Da's echt 
genieten.  Zeker als ik voor jou de perfecte 
kachel mag zoeken. Ook de plaatsing, onder-
houd en herstelling neem ik voor mijn reke-
ning. En wist je dat een pelletkachel ook een 
verstandige keuze is? Want de nieuwste 
modellen stoten amper fijn stof uit. En de prijs 
van hout en pellets? Die is best ok! Dat is pas 
echt verwarmen zonder zorgen.

Morial zal zich voortaan focussen op kachels 
en haarden en de daarbij horende service. 
Daarom verandert de naam, Morial wordt 
TiFIRE.

Kom langs bij TiFIRE voor meer informatie en 
advies op maat.”

wordt 

Houtkachels & houthaarden Pelletkachels & pellethaarden
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Op 21 mei 1872 zette koning Leopold II 
zijn handtekening onder het koninklijk 
besluit waardoor Sint-Amandsberg werd 
afgesplitst van Oostakker en een zelf-
standige gemeente werd. Dit betekent 
dat Sint-Amandsberg dit jaar 150 kaarsjes 
mocht uitblazen. Daarvan was het 105 jaar 
een zelfstandige gemeente en 45 jaar een 
deelgemeente van de stad Gent.

Om die verjaardag niet ongemerkt te la-
ten voorbij gaan, organiseren bovenstaan-
de verenigingen een reeks activiteiten om 
beide jarigen in de bloemetjes te zetten 
en onder de aandacht van het publiek te 
brengen.

Van zaterdag 3 september tot en met zon-
dag 11 september 2022 loopt in de kerk 
van het Groot Begijnhof te Sint-Amands-
berg de tentoonstelling ‘Terugblik op 
Sint-Amandsberg’. Bezoekers kunnen er 
terecht tijdens het weekend van 10 tot 12 
uur en van 14 tot 18 uur, op weekdagen 

Terugblik op Sint-Amandsberg
Ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van het DSMG (Documentatiecentrum 
voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling) organiseren het DSMG, de 
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, de Heemkundige en Historische Kring 
Gent en het Begijnhof Sinte-Elisabeth de tentoonstelling ‘Terugblik op Sint-
Amandsberg’.

(uitgezonderd woensdag) van 14 tot 18 
uur en op woensdag van 18 tot 20 uur met 
om 19 uur een geleide wandeling. Groe-
pen kunnen steeds een geleid bezoek re-
serveren (ook buiten de openingsuren) bij 
Frederik Vanderstraeten (vanderstraeten.
fr@telenet.be).

De tentoonstelling heeft niet het opzet 
om de geschiedenis van de gemeente ge-
detailleerd te belichten, maar brengt in 
19 thema’s de meest markante zaken van 
Sint-Amandsberg in beeld. Hiervoor ma-
ken we gebruik van oud en nieuw fotoma-
teriaal, filmbeelden, voorwerpen, affiches, 
textiel, aandenkens, enz… Het meeste 
materiaal komt uit de eigen uitgebreide 
collecties van het DSMG. Een greep uit de 
thema’s: de burgemeesters, het gemeen-
tehuis, de parochies, straatbeelden, open-
baar vervoer, het verenigingsleven, het 
begijnhof, het Campo Santo, markante 
personen, … Dit alles wordt voorzien van 
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een woordje uitleg. Heel 
wat oudere bezoekers 
zullen de nostalgie aan 
vroeger kunnen herbele-
ven, terwijl jongeren zich 
tijdens de rondgang een 
beeld van het vroegere 
Sint-Amandsberg zullen 
kunnen vormen.

Met de geleide bezoeken 
willen we niet in herha-
ling vallen, maar eerder 
een wandeling maken 
met de bezoekers en hen in korte verha-
len per thema een anekdote vertellen, 
die niet in de tentoonstelling te vinden 
is. Op een drietal plaatsen is een rustpunt 
voorzien waar men kan genieten van een 
stukje film.

Op zondag 4 september 2022 kan men 
voor of na een bezoek aan de tentoonstel-
ling terecht in het DSMG, dat gevestigd is 
in Convent Engelbertus, Groot Begijnhof 
46. Van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur 
houdt het DSMG Opendeur en zijn er vrij-
willigers aanwezig om geïnteresseerde be-
zoekers met de nodige uitleg doorheen de 
lokalen en collecties te loodsen. Diezelfde 
dag concerteert KOGH (Koninklijke Oude 
Gemeenteharmonie Heusden) vanaf 15 
uur op het grasveld voor de kerk.

Op woensdag 7 september 2022 is de ten-
toonstelling geopend van 18 tot 20 uur en 
is er een rondleiding om 19 uur voorzien. 
Rond 19u.45 kunnen de bezoekers afzak-
ken naar Convent Sint-Jozef voor een 
avondje film. We selecteerden een aantal 
(kort)films over of gebonden aan Sint-
Amandsberg. Beleef mee de begrafenis 
van Reginald Warneford, de Britse piloot 
die de Duitse zeppelin LZ37 neerhaalde 
die in Sint-Amandsberg neerstortte. Wis-
ten jullie dat Jozefa Goethals, de laatste 

grootjuffer van het Groot Begijnhof, ook 
filmde. We brengen een aantal fragmen-
ten uit haar oeuvre. Als we Dominiek Por-
reye mogen geloven, is er ooit een moord 
gebeurd in het begijnhof. Hij maakte er 
een film over waarin hij het onderzoek 
haarfijn uit de doeken doet. Maurice Pau-
wels, de fotograaf die aan het Heilig Hart-
plein woonde, filmde in 1955 de Heilig 
Hartprocessie. Misschien herken je jezelf, 
familieleden of vrienden in de film. En zo 
hebben we nog wel enkele andere films 
voor jullie als verrassing in petto.

De apotheose van de filmavond is de pro-
jectie van de goednieuwe film Passé, die 
we jullie in avant-première mogen aan-
bieden. Regisseur Ward De Waele zal zijn 
werk, met in de hoofdrollen Koen Crucke 
en Luk De Bruyker, persoonlijk komen 
voorstellen. De film werd op verschillende 
plaatsen in Sint-Amandsberg opgenomen.

Wij hopen zeker de inwoners van Sint-
Amandsberg te mogen verwelkomen op 
dit dubbel verjaardagsfeest. Ook bezoe-
kers uit de randgemeenten of van ver 
daarbuiten zijn uiteraard van harte wel-
kom.

Frederik Vanderstraeten
DSMG

Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
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Alle promoties zijn geldig van 
23/08 t.e.m. 15/09/2022  
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 
LIMONADE  
ORDAL 1L 

 
Tijdens uw aankopen tot 

15/09/2022, 
Min. winkelaankoop van € 
10,- uitgezonderd tabak, 

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

 
Knip deze bon uit en geef af 

aan de kassa  

OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN VAN 8-19u 
WASVERZACHTER 
ROBIJN COLLECTIONS 
1,25l. 

€ 3,09 
/l € 5,83 

 
 
 
 
-€6,19- 

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 € 1,95  
 
 
BIER MET LIEFDE 
GEBROUWEN, DRINK JE MET VERSTAND 
-€8,50- 

KATTENBAKVULLING 
LAVELDEL GWOON 
6l. 
 

€ 2,59 
/l € 0,43 

 
-€2,99 

TANDPASTA 
SENSODYNE & 
PARADONTAX 
 
 

2 + 2 
GRATIS 
Zie actieverpakking 

KEUKENROLLEN 
WINNY 
 

€ 1,45 
/st € 0,36 
 

KIDIBULL BLIK 
4x25cl 

€ 2,10 
/l € 2,10 

 
 
-€3,99 

ORDAL WATER 
6x1l 

€ 1,25 
/l € 0,22 
 

SAUSSSISON 
ARDENNE 
MARCASSOU 

€ 2,59 
/l € 0,43 

 
-€2,99 
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Het is een heel mooi initiatief waar de 
stad Gent fier op is omdat gebruik werd 
gemaakt van heel wat nieuwe technieken. 
Belangrijk in deze tijd van dure gasprij-
zen, is dat de woningen compleet gasloos 
werden gemaakt. Dus heel inventief om 
gas te weren zowel voor de verwarming 
en de koeling. In het project dat door drie 
cohousinggroepen werd gerealiserd, is 
ook plaats gemaakt voor een wijkgezond-
heidscentrum. Een circuit van binnen- en 
buitenruimtes zorgen voor een nieuwe dy-
namiek op de site. De drie woongroepen 
beschikken elk afzonderlijk over een ge-
meenschappelijke ruimte met onder meer 
een collectieve keuken, eetkamer en een 
speel- en ontspanningsruimte. Er zijn ook 
stille ruimtes gecreëerd, een wintertuin, 
coworkingspace, een gemeenschappelijk 
atelier, een daktuin voor stadslandbouw 
en een buitenruimte die aansluit bij het 
park.

Grootste cohousingproject van Vlaanderen
ingenomen in Bijgaardehof
Net geen zestig gezinnen (59 om precies te zijn) hebben deze zomer hun 
intrek genomen in het grootste cohousingsproject van Vlaanderen dat 
zich situeert in Sint-Amandsberg. Meer bepaald op de oude Malmarsite, 
nu iets beter gekend als het Bijgaardehof.

Bijgaardehof is een volledig gasloze site, de 
belangrijkste warmtebron is geothermie en 
de woningen worden verwarmd met vloer-
verwarming op relatief lage temperaturen. 
De bakstenen van de afgebroken fabrieks-
muren werden gereinigd en door de co-
housers hergebruikt. Ook de tegels van de 
oude fabriek kregen een tweede leven in 
een van de gemeenschappelijke keukens 
en een van de speelruimtes. Er zijn in totaal 
vijfentwintig autoparkeerplaatsen en er 
ging bij het ontwerp extra aandacht naar 
fietsenstallingen.
“De Malmarfabriek ging van een vervallen 
stuk industrieel erfgoed naar een modern 
woonproject. Het metaalverwerkend be-
drijf trok in 1997 weg uit de buurt van de 
Nijverheidsstraat en na die verhuis stond de 
site meer dan 20 jaar te verkommeren. Sa-
men met stadsontwikkelingsbedrijf Sogent 
hebben de bewoners er een prachtig duur-
zaam project van gemaakt”, aldus Sami 
Souguir, schepen van Stadsontwikkeling.

Een overzicht van het cohousingsproject in het 
Bijgaardehof, met op de achtergrond het Bijgaardepark. 
(D.D.)
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Binnen de fabrieksmuren zorgt de nieuwe 
parkuitbreiding voor een verbinding van 
de woningen met het bestaande park. 
De originele spantstructuur is behouden 
en vormt een nieuw kader voor klimplan-
ten. Het moestuinproject van v.z.w. ‘De 
Bijgaard’ krijgt er na de zomer een vaste 
plek. Ze ontvangen hiervoor een subsidie 
uit het wijkbudget. Na de zomer opent 

het park op zaterdag 17 september en 
wordt deze nieuwe ontmoetingsplek fees-
telijk ingehuldigd.
Voor de realisatie van de uitbreiding van 
het Bijgaardepark maakte het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
247.000 euro vrij. De uitbreiding van het 
Bijgaardepark maakt deel uit van stadsver-
nieuwingsproject ‘En Route’.  – (D.D.)  

Tussen de resten van de fabrieksmuur kan je 
in de achtergrond het project zien. (repro D.D.)

De speeltuigen in het Bijgaardepark kwamen waar 
vroeger de Malmarsite was. (D.D.)
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Voor de weggebruikers van alle slag is 
het – straks nog meer bij de start van het 
nieuwe schooljaar - aanpassen en crea-
tief zijn, geblazen. Aan de intense voor-
bereiding zal het niet liggen. Hieronder 
tonen we de vooropgestelde verkeersaf-
wikkeling voor het fiets- en autoverkeer 
tot half oktober. Met dank aan de visue-
le inspanning van Scholengroep EDUGO. 
Ook voor de gebruikers van het open-
baar vervoer is het rijden en omzien. Rei-
zigers tussen Oostakker en Gent centrum 
zijn aangewezen op de vertrouwde rou-
tes van de lijnen 70/71, 72 of 73/74. Bus-
lijn 39 is al van bij de start van de ingreep 
onderbroken. De reizigers die verder-
op richting Gent die lijn willen gebrui-

Werken Sint-Jozefstraat zullen veel geduld vragen…
Sinds eind juni zijn de wegen-en rioleringswerken in de Sint-Jozefstraat 
gestart. In een eerste fase - tot half oktober - is er de aanleg van de 
riolering en de bovenbouw op het kruispunt Sint-Jozefstraat Krijtekerkweg-
Eksaardserijweg. Zeg maar, van de onderkant van de brug over de R4 tot 
voorbij de oprit naast EDUGO Campus De Brug. 

ken, kunnen overstappen aan de Potuit 
of aan het knooppunt Dampoort. Tijdens 
de Gentse Feesten maakten de 30-lijnen 
dan weer een ommetje via de Kasteel-
laan en de Zuid richting de drie torens. In 
de omgekeerde richting is er een tijdelij-
ke halte aan de Krijtekerkweg vlakbij het 
scholencomplex. Vanaf 1 september komt 
er een lusbediening(!) vanuit Oostakker 
tot aan de brug, kant Meerhoutstraat. 
Er wordt een voetgangerscorridor voor-
zien vanaf die lushalte over de brug tot 
in de Sint-Jozefstraat. Voor een goed be-
grip, in al die tijd kan het autoverkeer in 
de omgeving niet van de Eksaardserijweg 
naar de Groenstraat of omgekeerd. Rich-
ting Eksaardeserijweg en Oostakkerdorp 
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kan dat wel nog altijd via de Onze-Lieve-
Vrouwstraat en de Sint-Jozefstraat. Maar 
eens het schoolvolkje op pad gaat, is dat 
- ook in het licht van de omvorming naar 
een heuse fietsstraat – eigenlijk al een af-
rader. Gezien de periode van het bouw-
verlof en ook om logistieke redenen, 
verschuiven we de globale voorstelling 
van dit nieuw ‘Oostakkers heraanleg-

dossier’ door naar een volgend nummer. 
Daar is sowieso nog voldoende tijd voor. 
Het einde van de riolerings- en wegen-
werken is er pas voorzien in het najaar 
van 2023. Geduld bij aanhoudende we-
genwerken blijft – ook na ruim acht jaar 
- een herkenbare (Oostakkerse) deugd…

Eric VAN LAECKE
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‘t Braemhof
Braemkasteelstraat 6

9050 Gentbrugge
Tel. 09/231.03.16

reservations@braemhof.be
www.braemhof.be

Vanaf 1 september:
Open 7 dagen op 7

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

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

Maandag 15 augustus vanaf 12 uur

Zomer-brunch 
Reservaties:

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

Verwelkoming met hapjes aan tafel 
~

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

~
Hoofdgerechtenbuffet aan de BBQ:

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

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

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

gebakjes, vers fruit, verschillende soorten ijs …

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

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

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

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

WEKELIJKSE SLUITINGSDAG OP  MAANDAG. 

Donderdag 1 september:

“Terug naar school-luxe-ontbijt”

Wij serveren nog steeds mosselen

Kom ze proeven !

BREDESTRAAT 72  -  9041 OOSTAKKER

waar u in alle discretie uw dierbare kunt begroeten

voorzien van parkeergelegenheid weg van de drukke straat

winkel open na telefonische afspraak

www.begrafenissenbracke.be

Bredestraat 72 | 9041 Oostakker
T 09 251 36 14 | dag en nacht
M 0495 20 36 14

www.begrafenissenbracke.be
info@begrafenissenbracke.be

 winkel open na telefonische afspraak

doodskisten rouwdrukwerk bloemen sierurnen funerarium

Bredestraat 72 | 9041 Oostakker
T 09 251 36 14 | dag en nacht
M 0495 20 36 14

www.begrafenissenbracke.be
info@begrafenissenbracke.be

 winkel open na telefonische afspraak

doodskisten rouwdrukwerk bloemen sierurnen funerarium

Bredestraat 72 | 9041 Oostakker
T 09 251 36 14 | dag en nacht
M 0495 20 36 14

www.begrafenissenbracke.be
info@begrafenissenbracke.be

 winkel open na telefonische afspraak

doodskisten rouwdrukwerk bloemen sierurnen funerarium
dag en nacht

tel.09 251 36 14 of gsm 0495 20 36 14

Alles verzorgd naar uw wensen
om waardig afscheid te nemen van uw dierbare
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Het is raar hoe een dubbeltje rollen kan. 
Neem nu het gouden huwelijksjubileum 
van Robert Matthys en Linda Cauwels. 
Ze wonen op een flat aan de Antwerp-
sesteenweg, zowat midden het centrum 
van deelgemeente Sint-Amandsberg. In 
juli 1969 waren ze beide toevallig op va-
kantie in Blankenberge. Robert juist afge-
zwaaid als soldaat en met vrienden in een 
tentje op een camping in de buurt. Linda 
in hotel ‘Meulestede’ met haar ouders, 
eveneens in Blankenberge. ’s Avonds 
werd al eens een stapje in de wereld ge-
zet voor een dansje in de kroeg ’t Schuit-
je. Daar zijn de twee met elkaar aan de 
praat en het dansen gegaan: Linda van de 
Heuvelpoort en Robert van de Dampoort. 
Na de vakantie is de vonk pas echt over-
geslagen vertellen ze, en op 5 juli 1972 
traden ze in het huwelijksbootje. Linda 
werkte in een drukkerij, Robert was voet-
baller bij White Star en zetelstoffeerder, 
maar uiteindelijk kwam hij bij Volvo Cars 
terecht. Linda maakte de overstap naar 
Wasserij der Vlaanderen. En op zaterdag 
9 juli werden ze ontvangen in het stad-
huis voor hun 50ste huwelijksverjaardag. 
Ze kregen felicitaties van schepen Isabelle 
Heynderickx.  – (D.D.) 

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM

Robert en Linda leerden elkaar kennen in Blankenberge

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
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22.450 euro
68.950 km
02/2018
Benzine
120 kW (163 PK)

Mitsubishi eclips cross 1.5 T  4WD instyle CVT

26.900 euro
40.698 km
02/2019
Benzine
96 kW (131 PK)

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI ACT/navi/park ass.

32.990 euro
26.500 km
10/2019
Diesel
130 kW (177 PK)

Fiat Ducato serie 7 maxi 180 PK/navi/camera

10.990 euro
17.950 km
12/2019
Benzine
59 kW (80 PK)

Mitsubishi Space Start 1.2i clear tec

10.450 euro
                  btw incl.
26.371
08/2014
benzine
51 kW (69 PK)

Fiat 500 CC lounge/airco/parkassist

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

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

NEW
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Lize Accoe opende ‘Soul Center’ Aku Namatata… 
De bekende zangeres Liz Aku - alias Lize Accoe - opende recent een eigen 
soulcentrum aan de Invalidenstraat 66. Het moet een toevluchtsoord 
worden voor al wie zoekt naar persoonlijke groei en inspirerende 
connecties. Daartoe worden nu al uiteenlopende tools aangereikt. Ook 
haar muziekschool is er gevestigd.  

De charismatische Lize Accoe is al jarenlang 
een soulsinger. Bij het grotere publiek is ze 
vooral bekend om haar zangkwaliteiten en 
haar eigen muziekschool Aku Namatata. Ze 
zong o.m. bij de Vlaamse muziekgroep Dela-
vega en bij de Belgische zanger, songwriter, 
platenproducent en arrangeur Ozark Henry, 
zeg maar Piet Goddaer. In Oostakker kan je 
alvast individuele sessies ‘vocal coaching’ vol-
gen, aansluiten bij het volwassen- of kinder-
koor of inschrijven voor een ‘body core dance 
workout’. Dat alles in het Oostakkerse Soul 
Center draait rond muziek is de waarheid 
dan weer geweld aandoen. Al doet de komst 
van de muziekschool én een grote en uitno-
digende vleugelpiano dat inderdaad ver-
moeden. In de omgebouwde woning aan de 
Invalidenstraat 66 wil de initiatiefneemster 
vooral nog veel meer een nieuwe thuishaven 
creëren voor al wie zoekt naar persoonlijke 
groei en inspirerende connecties. Anders ge-
zegd, het centrum wil voor alles dé plek zijn 
waar zielsverwanten en/of soul-
mates elkaar vrijblijvend kunnen 
ontmoeten. Mekaar kunnen on-
dersteunen ook om de wereld be-
ter aan te kunnen en positiever in 
het leven te staan. In een amal-
gaam van jamsessies en concer-
ten, brunches, expo’s, workshops 
allerhande en zelfs een roman-
tisch diner voor twee. Als vrucht-
bare voedingsbodem voor een uit 
te bouwen rijk netwerk van ge-
lijkgestemden waar je altijd te-
recht kunt voor fun, healing en 
uplifting. Zoals dat vandaag ei-
gentijds en in het gratuite En-
gels klinkt. Noem het maar een 
doordachte en gebalde spiritua-
liteit als opstap naar een ruimer 
denkend en minder gereser-
veerd levenspatroon. Lize Ac-
coe kan daarvoor beroep doen 
op een team van ervaringsdes-
kundigen die vertrouwd zijn met 

de vele struikelblokken die bij het dagelijks 
welbevinden opduiken. Zeg maar shiatsu, 
ademwerk, bodywork, voedingsconsultatie, 
psychologische begeleiding en zoveel meer. 
Zelf reikt ze aan mensen die met een heuse 
blokkade geconfronteerd worden, een ho-
listische - lees een overkoepelende kijk op 
het geheel - aanpak aan. In het vakjargon 
spreekt men van ‘stembevrijding’ en ‘stem-
healing’. Kortom, goed in je vel zitten door 
ook de eigen kleine kantjes een plaats te ge-
ven, werd inspirerend en heilzaam. Ook op 
de naaste omgeving…
Elke maandag tussen 19.30 en 22 uur komt 
het soulkoor samen o.l.v. Lize Accoe zelf en 
Naomi Sijmons en oefent songs in van o.m. 
Beyonce, Mary J Blige, Alicia Keys en George 
Michael. Op zaterdag 3 september is er een 
gratis proefles. Meer info over de nieuwe 
Oostakkerse ‘Temple of Love & Music’ op 
www.soulcenter.gent.

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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Het record, net geen driehonderd zwemmers 
(298 juist geteld) die gelijktijdig in het water 
sprongen als echte waterratten. Dat gaf een 
“bommetje” in het water door het omhoog 
plenzende zwemwater. Alles stak goed in el-
kaar in het olympisch zwembad, onder het 
toeziend oog van controleurs van het Guin-
ness World Records. Bedoeling was evenwel 
ook het startschot te geven voor een leuke 
zwem zomer. En dat werd achteraf duidelijk 
benadrukt want we hebben alvast een flinke 
zomer gekregen, want in Lago Rozebroeken 
moest men de openingsuren aanpassen om 
alle zwemmers de kans te geven op een frisse 
duik in het mooie zwembad. 
Om een lang verhaal wat te duiden: Sint-
Amandsberg en gent of België bij uitbreiding 
heeft dus een nieuw wereldrecord op zijn 
naam. Tal van enthousiastelingen stonden te 
popelen om samen met MNM-dj Alexandra 
Gadzina (de sfeermaakster van dienst) hét 
perfecte bommetje uit te voeren. De eerste 
poging was meteen een schot in de roos, met 
298 correct uitgevoerde bommetjes zat men 
meteen met 66 boven het vorige record.
Centrummanager Thomas de Vetter van La-
go Gent Rozebroeken was in zijn nopjes: “om 
het tienjarig bestaan, maar vooral alle ver-
nieuwingen te vieren, wilden we bewust uit-
pakken met een heuse stunt. Al snel kwam 
het ‘wereldrecord bommetje’ naar voor. Ie-
dereen stond te popelen om hier mee deel 

Rozebroeken breekt wereldrecord “bommetje”
Het ligt misschien al even achter de rug, maar we willen er toch nog 
even bij stilstaan. Zaterdag 25 juni om 17u30 werd in deelgemeente Sint-
Amandsberg immers een wereldrecord gebroken met een “bommetje” in 
Lago Rozebroeken.

van uit te maken. Het feestweekend en het 
bommetje werden dus een mooi succes, hier 
waren dus alleen maar blije gezichten”, be-
nadrukte hij.
Ook het feestweekend werd alvast een groot 
succes, want om de tiende verjaardag te be-
nadrukken werden ook nog golden tickets 
verstopt. Wie zo’n ticket kon vinden mocht 
de hele vakantie lang genieten van gratis toe-
gang in Lago Rozebroeken. Duizenden men-
sen maakten de voorbije weken overigens 
kennis met het vernieuwde aanbod waaron-
der een nieuwe oudoor waterspeeltuin, Fil’s 
Food Corner en een vernieuwde sauna. En 
dan werden op een bepaald ogenblik ook 
nog de openingsuren aangepast tot laat in de 
avond om alle zwemmers een kans te geven! 
– (D.D.)
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NGELO
DAKWERKEN

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

MEEWERKEND PATROON

EN ZOON

VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE

St.-Arnoutstraat 18 - 9041 Oostakker

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

GRAAG TRAAG !
We kregen een mailtje van ongeruste bewoners uit de Hollenaarstraat. Ondanks 
de zone 30 die er al een tijdje geldt, blijven sommige mensen veel te snel rijden. 

Binnenkort start het schooljaar terug. Hou het veilig voor iedereen ! Bedankt.

Wij komen in een latere editie zeker terug op deze situatie. 

Dinsdag 13 september om 14u30

Optreden “MI TIERRA”
Spaanse & Zuid-Amerikaanse muziek, ensemble.

Met Marina De Letter

Kring Westveld, Heilig Kruisplein 8, Sint-Amandsberg.

Mi Teirra neemt ons mee op een muzikale 
reis. We starten in Spanje en reizen door naar 
Zuid-Amerika. We mogen meegenieten van 
zwoele klanken uit Colombia – Peru – Mexico 
– Cuba…en nog meer. Als afsluiter kunnen 
we meezingen met “La Bamba”; jawel die 
vrolijke kusjesdans uit onze jonge tijd.

LET OP: Reserveren is verplicht via:
christ.timmerman@gmail.com

telefonisch: 0497-713230.
email: olav.declippel@gmail.com
of telefonisch: 0475-413086.

Tijdens de pauze is er gratis koffie met een 
lekker taartje.

Leden betalen 6 euro,
niet-leden 8 euro. 
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Het gaf de initiatiefnemers van het Veiling-
huis de kans om eens te laten zien hoe men 
de voormalige kerk toch nog wist te restau-
reren en op duurzame wijze hebben ver-
bouwd tot een veiling- en expositieruimte, 
maar met respect voor de modernistische 
zaalkerk. Heel wat zaken zijn aangepast, 
maar het gebouw is volledig intact behou-
den met het overluifelde inkomportaal, de 
betonnen klokkentoren en de vele kleurrij-
ke glasramen van Michel Martens. De kerk 
mag dan na de hertekening van de Gentse 
parochies als kerk ontwijd en verkocht zijn, 
het gebouw doet nog steeds denken aan 
een kerk. De eigenaars van Veilinghuis Mai-
son Jules hebben daar flink op toegezien 
toen ze het gebouw op duurzame wijze 
hebben verbouwd tot wat nu een veiling- 
en expositieruimte is.
“Wij hebben bij onze aanpak steeds aan-
dacht gehad voor het interieur van het 
gebouw, en dat willen we op de Open Mo-
numentendag koppelen aan onze kijkda-
gen die in het daaropvolgende weekend 
van 17-18 september zullen plaatsvinden. 
Wij starten als op vrijdag 9 september met 
de kijkersdagen, want de eerste verdieping 
met een prachtig zicht op de kerk en zijn 
glasramen zal dan compleet afgewerkt zijn. 

Van H.Kruiskerk naar Veilinghuis Maison Jules…

Kerk maar nu Veilinghuis in de kijker
tijdens Open Monumentendag
Open Monumentendag van 11 september staat dit keer in het teken van 
het thema ‘duurzaamheid’, een hip thema waarrond de laatste tijd veel te 
doen is binnen de erfgoedsector. Meedoen met het thema op vraag van 
de stad Gent, komt het Veilinghuis Maison Jules in de voormalige (maar 
ontwijde H.Kruiskerk) goed uit.

Er is ook een bar gemaakt en die zal dan 
ook al geopend zijn. Samen met de kerk dus 
een dualiteit om er even te vertoeven: het 
gebouw als monument bekijken, maar er 
ook een kijkje nemen op de expositieruim-
te van de komende veiling”, vertelt mede-
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OP ZATERDAG 15 OKTOBER
& ZONDAG 16 OKTOBER 2022
houdt de Sint-Bernadetteparochie haar

In het NOVACENTRUM • Sint-Bernadettestraat 132 • Gent

Zaterdag 15/10 van 14u tot 18u
Zondag 16/10 van 10u tot 12u30 & van 14u tot 17u

HANDWERKBEURS
24e

Allerlei creatief handwerk
wordt te kijk en te koop gesteld

Breistand
pulls / mutsen / sjaals / kousen

bedsokken / vestjes / baby- en peuterkledij

Fantasietjes
allerlei haakwerk (o.a. gehaakte diertjes) / kussens /

poppenkleertjes / handtassen / patchwork / quilts / 

tafelnapjes / bedspreien / schortjes / tochthonden / 

geschenkideëen voor de feestdagen

Natuurkraam
kaarten / konfituur / bloemstukken

Kinderanimatie, schminkstand en visput

Wafel- en koffiebar, ook take-away

Tombola: altijd prijs, met mooie prijzen

De opbrengst gaat naar de V.Z.W. Parochiale Werken

NOTEER NU REEDS IN UW AGENDA:

We komen er uitgebreid op terug
in volgende editie van Wegwijs-Noord.

zaakvoerder Henk Dekeyser van Maison 
Jules. 
Goed om even te herinneren is in elk ge-
val dat de voormalige H.Kruiskerk tot stand 
kwam nadat het Westveld in 1958 als een 
zelfstandige parochie tot stand kwam, 
waarvoor de voormalige kerkfabriek in 
1959 een wedstrijd voor een nieuw ont-
werp van een kerk uitschreef. Een oude 

kleine houten kerk in de Nachtegaalstraat 
was veel te klein geworden voor de steeds 
groeiende wijk. Uiteindelijk werd het een 
modernistische zaalkerk, ontworpen door 
architect Paul Van Maele, in juli 1965 door 
wijlen bisschop Van Peteghem ingewijd. 
Uniek was dat er ook een crypte onder de 
kerk werd gebouwd, die als weekkapel kon 
gebruikt. In 2018 besliste het bisdom Gent 
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noodgedwongen om de kerk te ontwijden 
en te herbestemmen. Er was wel een be-
roepsprocedure voor de kerkelijke recht-
bank nadat iemand zich tegen de plannen 
had verzet. Maar in 2019 werd het gebouw 
toch verkocht aan het veilinghuis Maison 
Jules uit Gent, opgericht door de vennoten 
Jo Tondeleir (Gent) en Henk en zoon Jeroen 
Dekeyser (uit Destelbergen). De nieuwe ei-
genaars, dat mag benadrukt, hebben als 
buurtbewoners steeds respect getoond 
voor het gebouw op zich. Ze hebben ook in-
spanningen gedaan om het gebouw in zijn 
waarde te behouden en ook bij de restaura-
tie daar echt wel rekening mee gehouden.
“Uiteraard kunnen we de Openmonu-
mentendag van 11 september nu ook nog 
koppelen aan de kijkdagen voor onze sep-
temberveiling. Wij beginnen met die kijk-
dagen voor de kunst- en waardevolle 
voorwerpen (o.a. Kunst in de kerk) die we 
gaan veilen al op vrijdag 9 september”, ver-
telt Henk Dekeyser. 

Voor meer info zie ook:
www.maisonjules.be         (D.D.)
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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

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

Turborotonde bouwt
kwalijke reputatie op… 
Minstens al een tweede keer in korte tijd, kantel-
de recent een vrachtwagen aan de turboroton-
de ter hoogte van het kruispunt John Fitzgerald 
Kennedylaan en de Dwight Eisenhowerlaan. Het 
kruispunt bouwt zich daarmee op dat vlak stil-
letjes aan een kwalijke reputatie op. De truck 
belandde op zijn zijkant, de bestuurder raakte 
gewond en de ravage was vrij groot. Een lange 
tijd verkeershinder, dito filerijden en een tijdro-
vende opkuis van het korenmeel inbegrepen. De 
brandweer diende de grondstof zo snel mogelijk 
op te zuigen voor die helemaal ging stollen.

Dat de chauffeur allicht de controle over het stuur verloor, is niet eens een verrassing. De 
draaicirkels op de rotonde zijn kort. Wie niet vertrouwd is met het concept van het kruis-
punt en vooral te snel rijdt, dreigt op het naastliggend vak te belanden. Of kantelt, zeker 
als de lading ook nog eens gaat schuiven. Snelheid matigen en onthaasten in het verkeer 
blijft voor iedereen een constante uitdaging…

Eric VAN LAECKE    
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Hartelijk welkom
in onze nieuwe zaak !

OPENINGSUREN:
 
 SMULHOEKJE  THE CAVE
ma 11u30-13u30 17u00-23u00 10u30-24u00
di 11u30-13u30 gesloten 10u30-14u00
woe gesloten gesloten gesloten
do 11u30-13u30 17u00-23u00 10u30-24u00
vr 11u30-13u30 17u00-23u30 10u30-02u00
za 11u30-13u30 17u00-23u30 10u30-02u00
zo 11u30-13u30 17u00-23u30 10u30-24u00

THE CAVE
HET SMULHOEKJE

ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 1
OOSTAKKER

0479-064 805 OF 0473-249 810

VOLG ONS OP FACEBOOK !

KOEN, SYLVIE en TEAM VERWELKOMEN U GRAAG !

Al van bij de start spraken de uitbaters 
Sylvie Jolie en Koen D’hondt van ‘een 
schot in de roos’. Ook één jaar later  fun-
geert de handelszaak nog altijd als een 
verlokkelijke grot waar het goed toeven 
is. En waar je een smaakvol en verzorgd 
frietje kan steken of andere aanver-

Zowat een jaar geleden werd het vroegere café en biljartmekka De Retro 
ingeruild voor nieuwkomer Het Smulhoekje en The Cave, op de hoek van 
de O.-L.-Vrouwstraat en de Groenstraat in Oostakker. De uitbating is nog 
altijd ‘een schot in de roos’ waar creatieve bijsturing in moeilijke tijden én 
een aangehouden klantenservice hand in hand gaan...

Eetcafé The Cave blijft verlokkelijke grot…

wante schotels kan verorberen. Uitbater 
Koen maakt alvast zijn droom meer dan 
waar. Op prille leeftijd was hij al ver-
trouwd met de horecasector ook in de 
deelgemeente. Tot COVID-19 de sfeer en 
de tewerkstelling kwam vergallen. Koen 
werd friturist in Gent en droomde luidop 
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van een zelfstandig bestaan. Het werd de 
opstap naar een ander leven waarin hij 
zelf zijn baas kon zijn. Sindsdien ruilde 
‘De Retro’ vrank en vrij en doelgericht 
zijn jasje voor ‘The Cave’, een verwijzing 
naar de nabijgelegen Lourdesgrot. Reno-
vatie, een eigentijdse look en inrichting 
en een vernieuwde infrastructuur zetten 
de deur open naar een klantvriendelijke 
pleisterplaats waar vandaag gewoon ie-
dereen welkom is en ook terechtkan. Zeg 
maar voor een babbelkoffie, opbeurende 
en creatieve drankjes of een familievrien-
delijk smulpartijtje. Of doodgewoon 
voor ‘een pakje van de frituur’ om mee 
te nemen met alles erop en eraan. Het 
moet gezegd, vooral de frituur groeide 
intussen uit tot een vertrouwd en goed 
beklant begrip. Het is er vaak zelfs erg 
druk. Gelukkig bedienen de uitbaters 
zich van de modernste mogelijkheden 
om de klanten tevreden te houden. Het 
gros van de bestellingen gebeurt online, 
via voorafbetaling en met duidelijk af-

gesproken afhaaltijden. Alles gemoni-
tord via overzichtelijke beeldschermen 
en voldoende personeel. Die aanpak 
zorgt voor een vlotte doorstroming en 
tijdswinst voor klant en uitbater.  Er is de 
nog altijd groeiende belangstelling - en 
de speciale korting - voor de leerlingen 
van het nabijgelegen scholencomplex 
EDUGO. Ook het personeel vindt er stil-
aan zijn weg. En er zijn de ‘thuisleve-
ringen’ aan de ploegwerkers van Volvo 
Trucks en andere adressen in de ruimere 
omgeving. Vanaf september is er stee-
vast elke maand een of ander optreden, 
bij voorkeur gecombineerd met een frie-
tetentje. “We zijn super tevreden” luidt 
de commentaar van Sylvie en Koen. De 
Mariagrot doet dus nog altijd wonderen. 
Frituur Het Smulhoekje en Eetcafé The 
Cave zijn nu al niet meer weg te denken 
op de schaars bedeelde wijk. Ook dat is 
een meevaller…

Eric VAN LAECKE   
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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…..

Deze fietspaden maken deel uit van 
het bovenlokaal functioneel fietsroute-
netwerk. Ze komen dus in aanmerking 
voor toelage van 100%. De Oost-Vlaam-
se deputatie kende een vaste belofte van 
toelage toe van 106.031,47 euro als tus-
senkomst in de aanleg van deze fietspa-
den. Het gaat duidelijk om de fietsstraat 
tussen Dendermondsesteenweg (Dam-
poort) en de weg richting Rozebroeken.
De stad Gent wil fietspaden aanleggen 

langs de as ‘Lentestraat – Herfststraat 
– St-Coletastraat – Lucas De Heeres-
traat’. Deze fietspaden maken deel uit 
van het lokaal functioneel fietsroutenet-
werk. Ze komen dus in principe in aan-
merking voor een provincietoelage van 
40%. De Oost-Vlaamse deputatie kende 
een vaste belofte van toelage toe van 29 
206,16 euro als tussenkomst in de aanleg 
van deze fietspaden.

Provincie subsidieert fietspad in Sint-Amandsberg
De stad Gent wil ook fietspaden aanleggen langs de as ‘Nieuwhof 
– Brunaustraat – Jean Béthunestraat – Doornakkerstraat – Jos 
Verdegemstraat’ in Sint-Amandsberg.

Nazomer wandeling op 11 september
Natuurpunt Damvallei organiseert op zondag 11 september van 10-12 uur een 
nazomerwandeling in het Damvalleigebied. Afspraak aan parking Asanti, Schip-
grachtstraat 2 in Destelbergen. Er zijn voldoende plaatsen vrij. De organisatie is in 
handen van Natuurpunt Gent werkgroep Damvallei, de gidsen zijn van de Damval-
lei. Meer info info@damvallei.be – (D.D.)
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Vanaf september zijn we er weer
met nieuwe cursussen dans en beweging.

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

Eerstvolgende activiteiten:

Onze komende activiteiten

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

Petanquen:  2 en 20 september in de kring 
Oude Bareel om 14 uur.
Info: mark.persijn@telenet.be 

Fotoclub: op donderdag 1 september. 
Inschrijven bij paul.deryckere1@gmail.com  of  
gilbert.praet@skynet.be 

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

Zwemmen: elke maandag van 16 uur tot 17 
uur. Info:  gilbert.praet@skynet.be

Praetcafé:  op donderdag 8 september in de 
Parochiale kring Oude Bareel om 14.30 uur. 
Kaarten rumi-kubb, allerlei gezelschapspelen 
of gewoon een babbel maken.
Info: gilbert.praet@skynet.be

Zondagsgevoel: Op zondag 18 september 
om 15 uur in de kring van het Westveld. 

Info: moniek.degheest@hotmail.com
of tel. 09 228 92 82.

Fietsen: Op donderdag 15 september. Meer 
info bij persijn.geeraert@scarlet.be

Crea: Op donderdag 22 september om 14.30 
uur in de Parochiale kring Oude Bareel.
Info bij Annie Mussely 09 228 84 72 

Nordic Walking: We starten opnieuw met 
Nordic Walking in september. Beginners zijn 
welkom. Je hoeft géén stokken te hebben: 
wij hebben er in voorraad en Jacques zal de 
gepaste uitleg geven. 
Info:  jacques.braeckman@hotmail.com

Vrijdag 16 september: dagwandeling met 
gids in de Westhoek, naar minder gekende 
plaatsen en ’s avonds taptoe in Ieper.
info: linda.feys@outlook.be

Meer info over de verschillende 
activiteiten vind je op onze website:
www.okraoudebareel be. en inlichtingen op 
info@okraoudebareel.be.
Voor meer details kan je onze nieuwsbrief 
lezen op onze website.

Je bent van harte welkom op onze open-deur dag van lijndansen op dinsdag 6 september in 
de kring van de Oude Bareel ! Breng gerust je vrienden mee. De les bijwonen is volledig gratis.
Je kan aansluiten bij een proefles: om 13.30 uur ofwel om 15 uur. Lijndansen of discodansen is 
géén country of cowboy dansen: klassieke dansen komen aan bod, maar je hebt géén partner 
nodig! - Info: annie_mussely@hotmail.com
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

 

 

VOLKSTUINEN 
SLOTENKOUTER 

 
Hogeweg z/n – 9040 Sint-Amandsberg 

 

SEPTEMBER 2022 
 

 
DAGUITSTAP 

WESTHOEK 
 

10 september 
 

Vertrek 8u30 aan Slotenkouter 
 
 

Entre-Deux-Monts 
bezoek wijndomein en degustatie 

 
Ieper 

gegidste stadswandeling met thema 
WOI 

 
 

Inbegrepen: middaglunch en bus  
 

O.V. Programma en prijs 50€ 
 
 

Inschrijven via 
slotenkouter.hogeweg@gmail.com 

 
 

 
STUDIO ORKA  

speelt  
WARMOES  

 
“We nemen u mee naar het paradijs 
op aarde, waar de bloempjes fleurig 

bloeien en de bijtjes zoetjes 
zoemen… Maar schijn bedriegt. Het 

ritselt in het struikgewas… Er 
klinken valse noten in het o zo 

schone volkstuinlied.“ 
 

1 & 2 september 19u 
3 september 16.30 – 19u 
4 september 14 - 16.30u 
7 september 16u en 19u 

8 & 9 september 19u 
10 september 16.30 – 19u 
11 september 14 – 16.30u 
14 september 16u en 19u 

15 september 19u 
17 september 16.30 – 19u 
18 september 14 – 16.30u 

 
 

PETANQUE 
Doorlopend elke donderdag en zaterdag aan de chalet van 14 tot 17 uur 
 
Vu Koen Lebegge: Slotenkouter.hogeweg@gmail.com 
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Op het vlak van ‘volkstuinen’ bouwde 
Sint-Amandsberg zich in de vele decen-
nia een stevige reputatie op.  We herin-
neren ons in ons eigen tijdsgewricht nog 
levendig de turbulente overlevingsge-
schiedenis op de vroegere gronden van 
de familie ‘d Anvers op de Sint-Baafs-
kouter. En de daaropvolgende wor-
dingsgeschiedenis helemaal vanaf nul 
aan de Hogeweg. Het Volkstuinenpark 
Slotenkouter is er al zo’n dertig jaar aan 
de slag en timmert er nog altijd voort 
aan de weg. Rekening houdend met de 
wijzigende hedendaagse verzuchtingen 
en verplichtingen. Je kan er tot op van-

Volkstuinen al 90 jaar actief in Sint-Amandsberg
Vzw Koninklijke Vereniging Werk van de Akker is precies 90 jaar actief 
in Sint-Amandsberg. Dat werd onlangs gevierd tijdens de jaarlijkse 
zomerbarbecue op het domein Slotenkouter. Stad en vereniging 
onderhandelen momenteel over een nieuwe beheersovereenkomst, 
extra uitbreiding van het aantal percelen inbegrepen. Bevoegd 
schepen Astrid De Bruycker kwam langs om o.m. de ontstane plooien 
in het overleg, wat glad te strijken. Wordt vervolgd…

daag nog altijd de geest en de filosofie 
van het begrip ‘volkstuinen’ proeven. 
Zeg maar, het volks en solidair samen-
spel tussen een honderdtal tuiniers die 
mekaar waarderen en steunen om er 
hun eigen groene plekje in de grote stad 
- letterlijk en figuurlijk - te laten groei-
en en bloeien. Met onderliggend de 
betrachting om ook wat aan ‘zelfvoor-
ziening’ te doen. Een maatschappelijk 
fenomeen dat herinnert aan de armoe-
dige tijden van de vroegere generaties. 
En ons doet afdwalen naar de (Europe-
se) oorlogsjaren van weleer waarin op 
die manier soms het verschil kon worden 

Het bestuur van Volkstuintjes poseerde fier voor de camera.
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gemaakt tussen leven en overleven. Of 
vandaag – niet zonder enige persoonlij-
ke trots – de gevarieerde opbrengst van 
de individuele percelen worden gedeeld 
met vrienden en geburen. Bij dat alles 
gesteund door een gedreven en vol-
hardend bestuur dat met strenge maar 
soepele pols de medestanders zo breed-
denkend mogelijk tegemoet komt. En 
bovendien creatief genoeg is om uit-
eenlopende activiteiten op te zetten die 
enerzijds de deskundigheid van gebrui-
kers met minder groene vingers willen 
opvijzelen. Anderzijds het welbevinden 
en het samenleven tussen de leden wil 
stimuleren met volkse en betaalbare in-
levingsmomenten. En hen bijstaat met 
raad en - soms ook - daad als dat echt 
nodig is. Elke tuinier is immers vrij om 
te doen en te laten, voor zover het in-
tern reglement wordt gerespecteerd. 
De sfeer zit er nog altijd goed en er 
staan zo’n 150 potentiële nieuwkomers 
op de wachtrij. Het plaatselijke Konink-
lijk Werk van de Akker-De Volkstuin kon 

op de weg naar het stilletjes wenkende 
eeuwfeest immer bogen op aanspreek-
bare en inzetvolle vaandeldragers. Uit 
onze journalistieke periode - 42 jaar - 
onthouden we o.m. voorzitter Adolf 
Willems en zijn opvolger Willy Goethals 
en diens (overleden) ondervoorzitter 
André D’Hooghe. Die zijn intussen op-
gevolgd door voorzitter Koen Lebegge 
en ondervoorzitter Eddy Claeys. Die be-
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stuurlijk kunnen rekenen op de 
inzet van secretaris Sandra Mor-
tier, penningmeester Jacques De 
Vos, de parkopzichters Gilbert 
Moreels, Johan Robaeyst en Fer-
nand Van den Bergh, communi-
catievrouw Emma Teirlynck en 
bestuurder Ibrahim Sinasi. Het 
officieel kontaktadres is  Morek-
straat 418 in Wondelgem.     

Jubileum
Tijdens het 90-jarig jubileum-
feest konden de deelnemers 
smullen van hapjes en drankjes 
en aanzitten voor een zomerbar-
becue. Voorzitter Koen Lebeg-
ge omkaderde het gebeuren en 
dankte voor de inzet van velen. 
Schepen van openbaar groen As-
trid De Bruycker zette het volks 
karakter van Slotenkouter in 
het licht en prees Het Koninklijk 
Werk van de Akker  voor het al 
decennialang volgehouden en-
gagement. Ze benadrukte dat de 
ontwerpplannen voor een nieu-
we beheersovereenkomst en de 
definitieve inrichting van ruim 
dertig extra tuintjes nog altijd 
het voorwerp uitmaken van con-
structief overleg. Op de moei-
zame en uitdagende weg naar 
een ‘gedragen’ oplossing. Waar-
na feestelijk werd gesmuld op de 
tonen van Freddy’s Trio. We ko-
men later uitvoerig op het dos-
sier terug…

Eric VAN LAECKE
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OPENINGSUREN: maandag t.e.m. vrijdag van 
09u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 18u30

Zaterdag GESLOTEN

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

BEHANDELINGEN:
- Gelaatsverzorging (Sans Soucis)
- Manicure
- Pedicure
  (alle soorten probleemnagels)
- Paraffine voor de handen
- Peeling van het   lichaam
- Ontharingen
- Spapedicure
- Verven wimpers en wenkbrauwen
- Make-up
- Relaxerende rugbehandeling
- Gellak
MOOIE KEUZE:
• Handtassen, Sjaals
• Fantasiejuwelen
• Maquillage
• Badartikelen
• Cadeaubons en geschenkideeën

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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Iljo Keisse en Dimitri Claeys worden ploegleider
Twee wielerprofs uit de regio zijn bezig aan hun laatste weken als professioneel wielren-
ner. Iljo Keisse zal vermoedelijk afscheid nemen in de Gentse zesdaagse in november, 
maar na de laatste wedstrijden zal hij en ook Dimitri Claeys toch in de wielersport blijven. 
Keisse wordt dan ploegleider in het team Soudal-Quick-Step en Claeys ruilt zijn wielertrui 
voor de volgwagen van Intermarché-Wanty-Gobert. De twee hebben voldoende ervaring 
om ook in die functie een belangrijke rol te spelen. We wensen hen via deze weg veel 
succes toe in hun verdere sportieve loopbaan. (D.D.)

Lunch:
25 euro

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

Vraag naar onze
uitgebreide wijnbijbel.

OFYR-MENU :
minstens één dag op voorhand

reserveren.

Minimum 4 personen.

Vraag naar onze brochures.

Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86

info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Maandag en dinsdag gesloten,
alle andere dagen keuken open

van 12:00 tot 15:00 en 18:00 tot 22:00Volg ons op en

Maandmenu September

Hapje van de chef
&

Gegrilde  pijlinktvis, makreel, tomatensalsa 
of

Carpaccio van Chianina, zalf van gegrilde ui
***

 Ravioli van patrijs , bouillon van paddenstoelen 
***

 Lauwe noedelsalade, andijvie, gemarineerde 
picanha 

of
Mosselen “Hof van Heusden”

***.
Gegrilde ananas, vanille roomijs 

of  
 Tiramisu van de chef 

39.00  euro p.p.

Heb je nieuws (een speciale verjaardag, 
jubileum, viergeslacht, feestactiviteit...) in 
uw vereniging of familie, stuur het naar de 
redactie van Wegwijs:  info@dewegwijs.be of 
bel ons op 0478 97 87 11

We bekijken wat we ermee kunnen doen of 
we sturen een reporter ter plaatse.

Alle nieuws 
welkom...
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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

LAATSTE 2 slpk-app.

nu beschikbaar

4
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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

ONDERHOUD CENTRALE VERWARMING

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

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

reiniging wordt ook het nodige papierwerk overhandigd.

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

KORTINGS-
BON

-20
euro

bij onderhoud
van uw chauffageketel

(max. 1 bon per onderhoud)
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Armonia Trovata - opgericht in Sint-
Amandsberg - bouwt zich al enkele jaren 
een voorbeeldige reputatie uit op het vlak 
van kwalitatieve en doorleefde muziekop-
tredens. Initiatiefnemer Hugo Bourgeois 
verenigt drie door muziek gepassioneer-
de lotgenoten die mekaar al vroeger leer-
den kennen in het Gents Madrigaalkoor. 
Sinds de start -  en ondanks Covid-19 la-
ter - kan de organisatie al terugblikken 
op enkele merkwaardige en succesvol-
le ‘performances’.  Als opener was er des-
tijds het optreden van het Hans Memling 
Trio in de plaatselijke Sint-Amanduskerk. 
In januari 2021 waren de vermaarde Brit-
se The King’s Singers te gast in de Gentse 
MIRY Concertzaal. Die lokten in volle coro-
natijd zo’n vierhonderd toehoorders. Vol-
doende reden voor de vzw om verder te 
doen. De muziekformatie vertegenwoor-
digde al meer dan vijftig jaar de gouden 
standaard in a capella zingen. Met het op-
treden straks van het even Britse ensemble 

Armonia Trovata serveert wereldtopper Voces8
Vzw Armonia Trovata serveert in een coproductie met de Gentse MIRY 
Concertzaal, op zaterdag 1 oktober het achtkoppig ensemble Voces8. De 
a capella formatie uit het Verenigd Koninkrijk brengt muziek van vroeger 
en nu en geldt als een wereldtopper in het genre. Met dank aan haar 
hemels stemgeluid én het sociaal medium Youtube…

Voces8 wordt die kwalitatieve muzieklijn 
aangehouden. Opnieuw is sprake van een 
wereldtopper. Op Youtube halen hun film-
pjes soms tot meer dan een miljoen views. 
Het gezelschap bestaat uit acht zangers, 
evenveel mannen als vrouwen. Ze brengen 
muziek van vroeger en nu. Met een knip-
oog naar componisten als William Byrd en 
Thomas Weelkes in harmonie met moder-
ne componisten en zelfs arrangementen 
van eigentijdse popmuziek. Alweer klin-
ken dus hemelse stemgeluiden in de Ar-
teveldestad. Met de concertzaal van het 
Gents Conservatorium als gedroomd decor 
voor puntgave en beklijvende klankweer-
gave. Nog meer in turbulente en onzekere 
verlegt cultuur meer dan ooit de grenzen.
Zaterdag 1 oktober om 20 uur.

Tickets kosten 35 euro, via https://www.tic-
ketsgent.be/producties/voces8-in-concert of 
tickets@armoniatrovata.be.

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.

DBM Media
Wij verdelen uw reclame in elke brievenbus.

dbmmedia.be  - 0468-278843

Ook in  de weekends.

Bij ons ben je geen nummer maar een klant.   

UW ADVERTENTIE IN WEGWIJS-NOORD?
Lokaal adverteren rendeert !

Info: 0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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OPEN HUIS AZALEA
Waar 55+ thuis zijn - We zijn 7 op 7 open !

do 1 / 9 14u - 18u Petanque met Peter, bar Linda & Patrick 
vr 2 / 9 14u - 18u Gezellig met Rosemie & Tony,  
za .3 & zo 4./ 9: Gesloten 
ma 5 / 9 14u - 18u Bingo Tony & Francine, bar Christine & Linda 
di 6 / 9 14u - 18u Biljarten & fietsnazicht Herman, bar Francine & Willy 
wo  7 / 9 14u - 18u Kaarten & spellen, bediening Francine & Oscar 
do 8 / 9 14u - 18u Petanque met Peter, bar Linda & Patrick 
vr 9 / 9 14u - 18u Gezellig met Rosemie & Tony,  
za 10 / 9 12u - 20u Buurtfeest met BBQ, muziek en dans 
zo 11 / 9 14u - 18u Gesloten 
ma 12 / 9 14u - 18u Kwis Tony & Dirk, bar Christine & Linda 
di 13 / 9 14u - 18u Biljarten, bar Francine & Willy 
wo  14 / 9 14u - 18u Kaarten & spellen bediening Francine & Oscar 
do 15 / 9 14u - 18u Petanque met Peter, bar Linda & Patrick 
vr 16 / 9 14u - 18u Gesloten! Uitstap in Gent 
za  17 / 9   Gesloten 
zo  18 / 9   11u - 17u Lijndansen, bar Annie & Tony 
ma 19 / 9 14u - 18u Super bingo Tony & Francine, bar Christine & Linda 
di 20 / 9 14u - 18u Biljarten & fietsnazicht Herman, bar Francine & Willy 
wo  21 / 9 14u - 18u Kaarten & spellen bediening Francine & Oscar 
do 22 / 9 14u - 18u Petanque met Peter, bar Linda & Patrick 
vr 23 / 9 14u - 18u Gezellig met Rosemie & Tony, Spaans met Dirk 
za  17 / 9   Gesloten 
zo  18 / 9   11u - 17u Lijndansen, bar Annie & Tony 
ma 19 / 9 14u - 18u Bingo Tony & Francine, bar Christine & Linda 
di 20 / 9 14u - 18u Biljarten & fietsnazicht Herman, bar Francine & Willy 
wo  21 / 9 14u - 18u Kaarten & spellen bediening Francine & Oscar 
do 22 / 9 14u - 18u Petanque met Peter, bar Linda & Patrick 
vr 23 / 9 14u - 18u Gezellig met Rosemie & Tony, Spaans met Dirk 
za  24 / 9   Gesloten 
zo  25 / 9   11u - 17u Lijndansen, bar Annie & Tony 
ma 26 / 9 14u - 18u Tjoelen & teerlingen Tony & Francine, bar Christine & Linda 
di 27 / 9 14u - 18u Biljarten, bar Francine & Willy 
wo  28 / 9 14u - 18u Kaarten & spellen bediening Francine & Oscar 
do 29 / 9 14u - 18u Petanque met Peter, bar Linda & Patrick 
vr 30 / 9 14u - 18u Gezellig met Rosemie & Tony, Spaans met Dirk 
za  1 / 10 Gesloten 
zo  2 / 10   11u - 17u Lijndansen, bar Annie & Tony

openhuis azalea@gmail.com
voorzitter Claudine MARTOU
gsm 0477 79 37 30
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Sint	Bernadettestraat	19				Sint-	Amandsberg	

09/251	33	48																															voetcenterpodologie.be	

Kaartclub	DE	GIETE	
Start	nieuw	seizoen	2022	2023	

2	September	om	19u30	
Wat	spelen	we:	BIEDEN	ZOT	VOLGEN	

Waar:	Café	Colombo	
		 	 Antwerpsesteenweg	595	
		 	 9040	Sint-Amandsberg	(Gent)	

Lidgeld	voor	leden	€	35,00	

Diamanten bruiloft
Paul en Anne

We kregen melding van een diamanten 
bruiloft van Paul Tirez en Anne van 
de Meerssche. Ze huwden op 12 april 
1962, en wonen van in het begin in 
Sint-Amandsberg. Het echtpaar kreeg 
drie kinderen: Kristien, Dirk en Bart. 
Die zorgden op hun beurt voor vijf 
kleinkinderen.
Zowel Paul als Anne waren actief in het 
sociale en culturele leven. Paul was zelfs 
een tijdje voorzitter van de kerkfabriek 
Heilig Hart, terwijl Anne van 1970 tot 1976 
gemeenteraadslid was.

Proficiat aan de jubilarissen. – J.C.

WACHTDIENSTEN

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

Dokter van wacht:  1733
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Wenst u meer informatie? 
Geef een seintje op 0474 04 06 80 of neem een kijkje op mijn website www.it-hulpaanhuis.be

AAN HUIS
IT-HULP

Computerhulp
Aankoop &
Installatie

Internet
Privélessen

Printer
Office

Snelle service aan huis of via afstand, goede prijs/kwaliteit en voor al uw apparaten

Tip: scheur mij uit

Apple
Back-ups & cloud

Virussen
Harde
schijven

E-mail
Software-
programma's
...

TWEE HANDELAARS IN DE KIJKER
Handelaarsvereniging STAR zet opnieuw elke maand 2 “handelaars in de 
kijker”! Alle andere STAR leden steunen deze lokale handelaar via promotie 
naar hun klanten en de ondernemer zelf verwent op zijn beurt z’n cliënteel! 
Deze bladzijden worden gratis aangeboden door WegwijsNoord.

Van 29/08 t.e.m. 11/09/2022  maak je kennis met “Boetiek Mady”
Boetiek Mady heeft alles in huis om je outfit compleet te maken en je een “schitterend” gevoel 
te geven. Het Mady team helpt je graag bij het uitzoeken van kledij die past bij jouw stijl. 
Naast kledij vindt u bij ons ook accessoires zoals sjaal, juwelen en handtassen. Afwisseling in 
de collecties en het op de voet volgen van de nieuwste modetrends zijn bij ons belangrijke 
troeven. Zo wordt alles met veel zorg voor je uitgezocht en gecombineerd.
De kledingwinkel is er voor dames van maat 34-46. Je vindt er diverse merken: Senso, Four roses, 
Terre bleue, Comme ça, Signe nature, Frnch, Esqualo, Rino & pelle, Geisha, Punto, Smashed 
lemon, Vila clothes, La fée maraboutée, Brax, Mac, Para mi en Les cordes.
De winkel was eerst op het H.Hart gevestigd en verhuisde naar de Antwerpsesteenweg in Sint-
Amandus. Vooral de wegenwerken en het verlies aan parkeerplaatsen liet uitbaatster Mady 
beslissen de winkel toch nog eens te verhuizen naar de Oude Bareel (rechtover de Carrefour). 
Ondertussen ging Mady op pensioen en baat haar dochter Kim Strobbe de zaak verder uit.

Antwerpsesteenweg 992, 9040 Sint-Amandsberg, Tel: 09/ 229 17 20
Wesbite: www.boetiekmady.be - OPEN: DI- ZA: 10-18 uur
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Van 12/09 - 26/09/2022 zetten we de spots op “Vastgoed Cannoodt”
Bent u op zoek naar een leuke woning of wil je jouw woonst verkopen... Dan kan je al vele 
jaren terecht bij familiebedrijf Cannoodt. 
Serge Cannoodt is reeds 30 jaar succesvol actief en een vaste referentie in de Gentse 
Vastgoedmarkt. Een groot vat vol ervaring en kennis om uw huis met succes snel te 
verkopen of uw ideale woonst te vinden. Vastgoed Cannoodt is een familiebedrijf dat bulkt 
van enthousiasme, gedrevenheid, kennis van zaken en altijd met de nodige resultaten naar 
voor komt.
Cannoodt biedt u een gratis vrijblijvende schatting van uw eigendom aan. Dit is een 
essentiële noodzakelijke stap in uw verkoopproces. De waarde van uw eigendom hangt af 
van vele factoren en vastgoed Cannoodt staat bekend om zijn expertise binnen de Gentse 
vastgoed markt.

Antwerpsesteenweg 211 - 9040 Sint-Amandsberg  - 09 228 99 89
info@cannoodt.be - www.cannoodt.be
openingsuren: 
maandag tot vrijdag : Van 09u30 tot 18u00 - zaterdag: 10u00 tot 13u00
Zon- & feestdagen gesloten.

De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be
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Positief gedacht! 
Waarom doen we zo ons best om erbij te horen?

Het is juist de kunst om uniek te zijn! (Olaf Hoenson)

info@zinloosgeweld.net

Elke DERDE vrijdag van de maand,
organiseren we terug
onze succesformule;

‘Dinner & Dance’
Een all-in (79 euro)

van 19u00 tot en met 03u00,
een combinatie van lekker eten en dansen.

Ontvangst aan tafel
met Cava en hapjes, nadien buffet

(voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert)

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

Onze DJ zorgt ervoor dat we nog niet
direct naar huis moeten! 

Alle info en reservaties:
De Lage Vuurse

ww.delagevuurse.be
Motorstraat 115 - 9000 Gent

09 251 08 08

WIJ ZOEKEN FLEXI-JOBS
voor hulp in keuken en/of zaal,

zowel tijdens de week
als in het weekend.

VASTE CHEF VOOR DE KEUKEN
(zowel voor feesten als catering)

Alle info: 0495-21 10 27 (Joke)
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SAVE THE DATE: ‘Old School Party IX’
Zaterdag 24 september 2022 
Naar jaarlijkse gewoonte en na het grandioos succes van de achtste editie van de Old School 
Party, gaat op zaterdag 24 september dit jaar de 9de editie van de “OLD SCHOOL PARTY” 
door. Place to be is het OCO Ontmoetingscentrum, Pijphoekstraat 30 te Oostakker.  Een 
enthousiaste ploeg ouders uit de ou-
dervriendengroep van de basisschool 
Edugo Sint-Vincentius slaat opnieuw 
de handen in elkaar om er een spette-
rende avond van te maken!

We verwelkomen die avond graag al-
le ouders, vrienden en sympathisan-
ten van de school op onze fuif. De Old 
School Party is een ideale gelegenheid 
tot ontspannen, ontmoeten of zich uit-
leven op de dansvloer! De ondertussen 
alom bekende DJ Geert Van de Capelle 
is opnieuw van de partij! 

Dankzij de vele lokale sponsors in en 
rond Oostakker kunnen we dit jaar op-
nieuw een feestelijke editie organise-
ren. We bereiden ons daarmee al voor 
op de daaropvolgende jubileumeditie 
in 2023! De opbrengst van de fuif zal 
dit jaar gaan naar het verder uitbou-
wen en inrichten van de speelplaats op 
Sint-Vincentius. 

Noteer dus alvast 24 september in de 
agenda voor een feestelijk avondje 
uit en volg ons op Facebook onder de 
naam ‘Old School Party IX’ voor verde-
re aankondigingen over deze avond.
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In een zomerperiode waarin sportieve eve-
nementen als de Tour de France, het WK 
atletiek, wielrennen en het voetbal de bo-
ventoon voeren, heeft de sportliefhebber 
nauwelijks oog voor andere disciplines die 
ons even sportief doen verblijden. Tenmin-
ste als men daar breed-maatschappelijk 
voor open staat. Op inzet, inspanningen 
en volharding staan immers geen grenzen. 
Nog voor de amateur, noch voor de profes-
sioneel. Toegegeven, als die prestaties zich 
ontrollen in de categorie ‘G-sporten’ is de 
mentale kloof nog altijd wat ongemakke-
lijker en vooral ook nog altijd erg groot. 
Veel meer dan pronken met zijn gouden 
plak - de Belgen pakten ook het zilver en 
het brons - grijpt inwoner Luc Meert (57) 
het eclatante succes aan om een warm 

Oostakker pronkt met wereldkampioen tafelvoetbal…
Luc Meert uit de Borkelaarstraat - omgeving Wittewalle - mag zich sinds 
kort wereldkampioen tafelvoetbal voor G-sporters noemen. Op het WK in 
het Franse Nantes behaalde zijn Belgisch team voor de vijfde keer op rij 
de gouden medaille. Het is een glansprestatie die kan tellen maar steevast 
wordt onderbelicht. Ook G-sporters verdienen nochtans al onze erken-
ning en waardering. Logistiek en financieel…

pleidooi te houden voor alle G-sporters 
rondom ons die zich soms bovenmenselij-
ke inspanningen getroosten om het eigen 
levensdoel te bereiken. Met, als het effe 
kan, liefst wat meer en volwaardig logis-
tieke en financiële  ondersteuning om hun 
sport en uitlaatklep blijvend boven water 
te kunnen houden. Ook al neemt de (h)er-
kenning voor de G-sporters alsmaar meer 
toe. Alles kan beter en vooral, er is nog 
een lange weg te gaan. 
Het verhaal van Luc en het Belgisch WK-
team tafelvoetbal leest als een nooit voor 
werkelijkheid te houden avontuur. Zowat 
twee maanden voor het wereldlijke tor-
nooi, speelde hij nog het authentieke ta-
felvoetbal dat we allemaal best kennen. 
Een onschuldige oproep zette zijn trots en 
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zijn engagement voor de G-sport in het al-
gemeen, helemaal in vuur. Het zit zo, Roel 
Sprengers van het handisport-tafelvoet-
balteam was gestopt en er werd dringend 
een ‘vierde speler’ gezocht. Na contact 
met zijn toekomstige medespelers Michaël 
Vanhoutte (57), Michaël Smulders (33) en 
Kevi Recours (28) én de Italiaanse  coach 
Roberto Falchero werden alle voorberei-
dingsregisters opengetrokken. De handig-
heid en de gedrevenheid in het spel zaten 
verankerd in zijn hoofd en de handen. De 
verplicht zittende houding en een lagere 
tafel vroegen oefening en ook letterlijk 
een andere invalshoek. En vooral, veel tijd 
om zich aan te passen en te trainen was 
er niet meer. Maar het resultaat mocht 
gezien. De deelnemers aan de andersva-
lide kant, zaten bij elke wedstrijd in een 
rolstoel. Luc hield als 18-jarige een onge-
val met zijn brommer uiteindelijk een stijf 
been over en kreeg door artrose en een 
hernia bovenop een rugprobleem. Veel 
stappen is er dus niet meer bij. Twee van 
zijn teamgenoten zitten na een motoron-
geluk in een rolstoel. De vierde is geboren 
met handicap. 

Het resultaat is bekend. Het Belgische team 
kaapte goud, zilver en brons weg en werd 
al voor een vijfde keer op rij wereldkampi-
oen. Een prestatie die kan tellen. In het Pa-
lais des Sports in het Franse Nantes gingen 
eind juni/begin augustus zo’n duizend spe-
lers aan de slag. Die waren afkomstig uit 
45 landen en speelden zo’n tienduizend (!) 
wedstrijden aan 250 tafels. Er werden tien 
competities afgehaspeld door de ‘valide’ 
deelnemers en vier door de ‘andersvalide’. 
In een combinatie van mannen en vrouwen, 
gemengd of apart, dubbel- of enkelspel, ju-
nioren en veteranen Onze valide landge-
noten gingen op hun beurt met brons aan 
de haal. Inwoner Luc Meert is erg ingeno-
men met zijn prestatie en de drie behaal-
de plakken. Herhaald, meer nog dan ermee 
te pronken, wil hij ijveren opdat de G-sport 
tafelvoetbal in de toekomst krijgt wat het 
al langer verdiend. Zeker als je bedenkt dat 
de verplaatsing op eigen kosten gebeurt, 
er geen sponsoring is en iedereen gewoon 
gaat werken. En de handisport geen erken-
ning krijgt van de G-sportfederatie en/of 
Bloso… (Met de groeten uit Denemarken 
waar de man zijn huwelijksreis beleeft).

Eric VAN LAECKE
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Het overlijden vorig jaar van oerdrum-
mer Charlie Watts viel bijna geruisloos 
tussen de coronaplooien en dat vond 
de brave man op voorhand wellicht 
niet erg ; hij was de bescheidenheid 
zelve en vond dat hij eerder toevallig 
drummer van de allergrootste rock-
band was geworden.  Maar als tegen-
gewicht voor de extraverte act van 
maatjes Keith, Ron en vooral Mick uiter-
aard, bleek hij van onschatbare waar-
de,  59 jaar lang,  en zij beseften dat 
maar al te goed. Als drummer was hij 
de stille kracht van de ritmesectie, ge-
stoeld op fenomenaal slagwerk, sober 
en krachtig tegelijk. Hun wereldwijde 
‘SIXTY Tour’  bracht de Stones ook naar 
Brussel ; praise the Lord ! Wij hoopten 
in stilte dat ze wat meer nummers van 
‘Exile On Mainstreet’ (1972) en ‘Sticky 
Fingers’ (1971) zouden vertolken dan 

Zestig jaar op de planken en nog niet versleten!

The Rolling Stones
Wat kunnen we, na al die decennia, over hen nog aan nieuwigheden 
vertellen ?  De vraag stellen is ze beantwoorden. Onze muziekkenner 
‘Henry Trebellac’ was er live bij in Brussel, op 11 juli…

gewoonlijk; kenners zijn het er wereld-
wijd over eens dat deze twee albums 
een gedeelde 1ste plaats bekleden bin-
nen hun oeuvre, en wie zijn wij om 
daaraan te twijfelen, na tientallen luis-
terbeurten.  Het begrip ‘tijdloze mu-
ziek’ lijkt wel hiervoor uitgevonden. 
In 2015 speelden ze de integrale ‘Stic-
ky Fingers’, aangevuld met een aantal 
andere klassieke RS-nummers, in The 
Fonda Theatre in Hollywood.  Dat was 
nogal ver van hier en sowieso allicht 
heel duur om erbij te zijn, maar geluk-
kig werd dit concert live gefilmd. Voor 
een luttele 20 euro heb je een CD én 
een DVD,  van wat een perfecte weer-
gave is van waar The Rolling Stones 
voor staan; tijdloos dus.  Technisch per-
fect en bij voorkeur met koptelefoon 
te beluisteren en/of te bekijken.  Hope-
lijk doen ze dit nog eens over met ‘Exi-

le On Mainstreet’; maar de 
tijd dringt, want wie goed 
kan rekenen, weet dat de 
rockiconen stilaan naar tram 
8 opschuiven. In het boek 
‘1001 Albums die je gehoord 
moet hebben !’ lezen we dat 
de heren vijftig jaar geleden 
zelf niet hoog opliepen met 
de muziek waaraan ze een 
jaar lang keihard hadden 
gewerkt, in een kasteel in ’t 
zuiden van Frankrijk, op de 
vlucht voor de Engelse fis-
cus. Raar ! Wees maar zeker 
dat ze, ondanks drank- en 
drugsmisbruik, effectief ble-
ven doorwerken om tot het 
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AFFICHES

FLYERS

KAARTJES

KLEINE

DRUKWERKEN

Tot op 300 gr.

Vraag vrijblijvend
een offerte

info@dewegwijs.be

Meer info?
0478-97 87 11

gekende resultaat te komen. Dat geldt 
misschien zelfs nog meer voor ‘Sticky 
Fingers’. Dat diverse rockjournalisten 
destijds aanvankelijk eveneens deni-
grerend schreven over ‘EOMS’, is al 
even onbegrijpelijk. Soit,  de tijd heeft 
alles rechtgezet. Zelf hebben The Rol-
ling Stones tijdig ingezien dat een iets 
gezondere levensstijl noodzakelijk was 
om het, b.v., zestig jaar vol te houden ; 
houden zo, jongens ! De voorbije jaren 
zijn hun live-optredens stuk voor stuk 
nog steeds weergaloos gebleken, o.a. 
in Hyde Park, London (2013), én zelfs in 
Havana, Cuba (2016).  Zie de gelijkna-
mige DVD’s …
Wees gerust: ook deze SIXTY Tour is 
een aaneenschakeling van weergalo-
ze optredens,  en wij mochten het mee 
beleven in het Koning Boudewijnstadi-
on.  En om met de deur in huis te val-
len: zij doen het niet meer voor het 
geld, maar des te meer omdat ze zelf 
maar niet genoeg kunnen krijgen van 
toeren en optreden.  Voila, dit gezegd 
zijnde : de muziek staat nog steeds als 
een huis en het speelplezier spat er-
van af; hierover zal geen enkele van de 
48000 adepten die erbij waren, discus-
siëren. Bovendien laten ze het viriele 
machogedrag van vroeger grotendeels 
achterwege, wat hen alleen maar sym-
pathieker maakt.   
Er werd afgetrapt met een kort eer-
betoon, d.m.v. oude en recente foto’s 
van maatje Charlie Watts, én de show 
werd aan hem opgedragen; goed ge-
doseerde emotie – we waren allemaal 

direct mee met het hele verhaal.  Het 
tweede nummer ‘19th Nervous Break-
down’  zorgde al voor kippenvel, net 
zoals iets later ‘Out Of Time’; twee 
nummers uit hun absolute beginjaren 
- de avond kon al niet meer stuk en ze 
waren nog maar goed twintig minuten 
bezig. Andere hoogtepunten: ‘Hon-
ky Tonk Women’; ‘Paint it Black’; ‘Mid-
night Rambler’ (bluesrock uit 1968, 
met Mick Jagger op mondharmonica 
!); ‘Gimme Shelter’ (opnieuw actuele 
anti-oorlogssong en geïllustreerd met 
vermoedelijke beelden van stukgescho-
ten gebouwen in Oekraïne) ; ‘Paint it 
Black’; en, jawel: ‘Satisfaction’ (onver-
woestbare afsluiter).  Alle andere num-
mers waren feitelijk ook stuk voor stuk 
hoogtepunten, maar we kunnen ze 
hier moeilijk allemaal opnoemen …
Van het album ‘Exile On Mainstreet’ 
werd enkel ‘Tumbling Dice’ vertolkt en 
‘Bitch’ was het enige nummer van ‘Stic-
ky Fingers’ – zelfs ‘Brown Sugar’ ont-
brak; beetje jammer toch, maar het is 
hen vergeven, uiteraard. Ze zingen het 
dan ook : ‘You Can’t Always Get What 
You Want’. Is deze concertreeks nu hun 
laatste kunstje?  Wie zal het zeggen?
Kippenvelalbums: ‘Sticky Fingers’, ‘Exi-
le On Mainstreet’, ‘Let It Bleed’ (1968) 
en ‘Tattoo You’ (1981)

Kippenvelnummer: ‘Midnight Rambler’ 
Kippenvelavond: Brussel, Koning Bou-
dewijnstadion, maandag 11 juli 2022, 
20.50 tot 23.00.

Henry Trebellac
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Vzw Hartekamp organiseert ‘Hart Beats’
Enkele enthousiaste vrijwilligers van VZW Hartekamp organiseren op 10 sep-
tember 2022 het allereerste familiefestival in Oostakker, op de Edugo cam-
pus De Toren, genaamd: Hart Beats.  Dit festival is volledig ten voordele van 
onze 100% vrijwilligersorganisatie, VZW Hartekamp.

VZW Hartekamp is een organisatie die kampen en dagactiviteiten organi-
seert voor jongeren met een fysieke en/of mentale beperking. Doordat zij 
een hogere zorgvraag hebben kunnen zij niet altijd zomaar mee op kamp 
gaan met een standaard jeugdwerking. Daarnaast zijn we ook een zeer inclu-
sieve organisatie aangezien de broertjes en/of zusjes ook mee kunnen.

Met Hart Beats willen we een zo toegankelijk mogelijk familiefestival nastre-
ven. Daarom dat we ook de financiële drempel wegwerken door het volledig 
gratis te doen. 

Op het festival zelf zijn er vanaf 14 uur naast non-stop live bands ook een 
aantal kinderacts (goochelaar, verhalenverteller, ...) en randanimatie aanwe-
zig.

En ‘s avonds sluiten een aantal DJ’s het feest volledig af. Gedurende de volle-
dige dag zijn er ook een tal van foodtrucks aanwezig en kan u zich ook altijd 
wagen aan een tombola volledig ten voordele van VZW Hartekamp.

Kijk ook eens op de website: www.hartekamp.be
en www.hartekamp.be/hart-beats

Jensen Masijn
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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

Boerenmarkt
“De Toekomst”

Elke zaterdag
van 9u tot 12u

Pleintje:

Halvemaanstraat/Spijkstraat

Rechtstreekse verkoop van 

producent naar consument

aan eerlijke prijzen !

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke
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Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 - T. 09 355 98 01

Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

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

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

Sleeplife® is exclusieve dealer van

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

sleeplife.be
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