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OKTOBER 2022
maandelijkse uitgave

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

Te koop in
Sint-Amandsberg
• Charmante woning met
   4 volwaardige slaapkamers
• Zuid georiënteerde tuin
• Garagebox
• Afgesloten carport 
• EPC: 107 kWh/m²
• Richtprijs: 425.000 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

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
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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 Forum 77:  Cool@school

6 Onze maandelijkse gratis wedstrijd
7 In memoriam Roger Van der Cruyssen
8 Lessenreeks Batik Rita Trefois
14 Nooddorp voor Oekraïne
18 Buurtfeest smeekt om herhaling
22 24ste Handwerkbeurs Novacentrum
27 Pasta voor Benin
30 STAR-handelaars in de kijker
32 50 jaar DSMG: nog steeds levenskrachtig
34 Geslaagde tento 150 jaar Sint-Amandsberg
37 Bouw Verapaz brug (eindelijk) van start
40 Dossier veiligheid Hollenaarstraat
48 Programma Open Huis Azalea
50 Okra Oude Bareel: activiteiten
52 Grondwaterverspilling aan banden
57 Herinrichtingswerken Antwerpsesteenweg
60 Eerste ‘Bareelse Feesten’

 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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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.

Koffieconcert Giocoso
Op 16 oktober geven wij een koffieconcert in de kapel van het Groot Begijnhof in Sint-
Amandsberg. Iedereen welkom uiteraard! In bijlage vindt u de aankondiging.

Kaarten kunnen gereserveerd worden via: 

Henk Allary (henk.allary@skynet.be)
of 0476/44 82 14 

Kristin Van Bree (kristin.vanbree@gmail.com)
of 0474/50 42 67

TE KOOP
Vintage schommelstoel, VP 135 
euro. Contact : 0473-974706

TE KOOP
Vier retrostoelen + tafel 1,10 meter 
(uitschuifbaar 
tot 1,70m), 70 
cm breed. Alles 
in perfecte staat, 
vraagprijs 35 euro. 
Info: 0494-79.37.35

TE KOOP
HBM Deluxe Universeel verrijdbaar 
Onderstel voor Afkort- en 
Verstekzaag. Is niet gebruikt en zit 
in originele verpakking. Prijs: 30 
euro. Ook rijke verzameling home 
video tekenfilms, Popeye, Tom&Jerry, videofilms 
gratis afhalen via contact 0496-95 67 42. Liefst 
bericht nalaten. Locatie: Sint-Amandsberg. 

GEZOCHT
Heer, 63 jaar, verzorgd, niet-roker, niet-drinker, 
wil kennis maken met lieve dame voor ernstige 
LAT-relatie. Maatje meer, geen probleem.
Bel mij, Julien: 0486-745 047
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UW ADVERTENTIE IN WEGWIJS-NOORD?
Lokaal adverteren rendeert !

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

Cool@school’  is een toneelstuk 
van Willy Wuyts, in bewerking en 
regie door Timothy Devriendt en 
Mitchell A. Martin.
Een groep jongeren van een mid-
delbare school krijgt strafstudie.
Ze kennen elkaar niet zo goed 
maar zitten in hetzelfde schuitje…
Er zijn kleine ruzietjes, botsende 
karakters, vriendschappen maar 
uiteindelijk één gemeenschappelij-
ke ‘vijand’: de studieprefect die de 
bonte bende probeert in toom te 
houden.

Alle ingrediënten voor een leuke 
avond dus, herkenbaar voor jon-
geren én ouderen…
We spelen op  zaterdag 29 en zon-
dag 30 oktober, vrijdag 4, zaterdag 
5, zondag 6 november, vrijdag 11 
en zaterdag 12 november (om 20u, 
de zondagen om 18u).

Reservatie kan vanaf 10 oktober 
telefonisch op 0470 37 92 22  (elke 
werkdag en op speeldagen tussen 
18 en 20 u)          
Of  via mail: boeking@forum77.be
inkomprijs: 10 euro
rekeningnummer
Forum77  BE42 7374 3612 2854

Cool@school
Forum77  brengt  opnieuw toneel op de Oude Bareel.
De jongste acteurs van Toneelvereniging  Forum77, waarvan enkelen u 
reeds ‘Kinderen in de Mist’ brachten, zijn  volop aan het repeteren om dit 
nieuwe stuk op de planken te zetten. Eindelijk…. Na zoveel uitstellen door 
de coronamaatregelen…..

Voorstellingen gaan door in het parochiaal centrum Oude Bareel, Beelbroekstraat te Sint-
Amandsberg. -Graag tot ziens !

Forum77
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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 OKTOBER  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 waardebon van 100 euro
geschonken door Sleeplife

We vroegen aan onze lezers:

Welke wintersport bekijk je liefst?

A. Snowboarden
B. Schansspringen
C. Snelschaatsen   

HOEVEEL PROCENT KOOS VOOR:

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

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

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

Schiftingsvraag: hoeveel personen namen deel aan 

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

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

GEGEVENS DEELNEMER:

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

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

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

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

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

Oplossing vorige keer

A. 1 à 2 keer 52 %
B. 3 à 5 keer 32 %
C. meer dan 5 keer 16 %

Er waren 165 deelnemers!

Winnaar werd Madeleine Van 
den Bossche uit Heusden. 
Ze mocht haar waardebon 
van Dinner Dance voor twee 
personen (waarde 160 euro), 
afhalen bij De Lage Vuurse.

Wonnen 
ook waardebonnen: 

Annie Vandaele
Antoine Depoorter
Brigitte Moreels
Danny Morel
Els Lootens
Germain Vercruyssen
Carine Ooms
Charles Lebon

Proficiat !
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DEN ARGOS Antwerpsesteenweg 550
9040 Sint-Amandsberg
Tel. 09/228 19 38

BILJARTZAAL met verschillende clubs
9 CARAMBOLES - 1 ARTISTIEK BILJART
Snacks en belegde broodjes: ook om mee te nemen
DINSDAG
GESLOTEN

OPEN: ma, woe, do, vr: 10u00-01u00
 zaterdag: 09u30-01u00 - Zondag: 09u30-18u00

In memoriam
Roger Van der Cruyssen
We schrijven 1975. Op de Oude Bareel start, na 
jaren, opnieuw een toneelgroep op. Opnieuw, 
want Roger, jij had in je jonge jaren al dikwijls 
op de planken gestaan.
Kwb en Job brengen ‘de filosoof van Haegem’ 
en Roger is er – natuurlijk – bij. De microbe 
beet zich vast en liet Roger niet meer los. Vanaf 
dan is er jaarlijks weer toneel op de Oude Ba-
reel: steeds met Roger:  de medestichter van 
Forum77.
Toneel zonder Roger:  we kunnen het ons niet 
indenken. Vanaf het begin erbij betrokken, als 
bestuurslid,  als voorzitter, als ere-voorzitter.
Hoe vaak hoorden we:  Roger doet toch wel 
mee hé? Want veel mensen kwamen voor jou.   
Je hebt dan ook onvergetelijke glansrollen 
neergezet.
Wie  herinnert zich niet:
- Baltie in de Paradijsvogels (met Roger die, 

zo fier, zijn twee nog kleine dochtertjes zag 
meespelen)

- de ongeëvenaarde Napoleon in  ‘Een  beeld 
van een man ‘

- het ontroerende koppel met Denise in ‘het 
gouden huwelijksfeest’

- de leurder in ‘Peegie’ (waar Francine ook 
meespeelde)

- de aangrijpende vader in ‘onder één dak’
- Suskewiet in ‘waar de Sterre bleef stille 

staan’  met  kleinkind Paulien als kindje Jezus
En zoveel meer: het is onbegonnen werk om 
alle rollen van Roger hier weer te geven:  tel-
kens speelde hij zijn personage met zoveel 
verve,  meestal met Francine als trouwe souf-
fleuse.
Hoeveel keer zullen we nog zijn beroemde 
quotes herhalen:  ‘geeft mij nog n’en palm, ’t 
is van den durst’ - ‘du hast ein bein verloren’  
‘speelt vooooort…’ Onverstoorbaar en niet uit 
zijn rol vallend…

Roger ademde Forum. Hij liet niets aan het 
toeval over. Alles werd minutieus opgevolgd, 
nagezien, begeleid. De financiën bijhouden 
tijdens de opvoeringen, de nummering in de 
zaal, de programma’s,  de verjaardagskaartjes 
voor de leden…
Francine was daarin zijn grote steun en toever-
laat. Wij zegden vaak:  we zullen het aan Roger 
en Francine vragen.
De laatste jaren werd dit allemaal wel wat 
zwaar:  er veranderde veel, vaste toneelvrien-
den ontvielen ons.
Roger, een heel gevoelige man, had het daar 
moeilijk mee,  maar geleidelijk aan liet hij het 
iets meer los.
Een beetje, want:  “wat kan ik doen, wat  ver-
wacht je van mij, heb je daaraan gedacht….”
Het bleef zijn bekommernis als onze ere-voor-
zitter.
Roger,  dit najaar speelt, na de Coronaperike-
len, onze jeugd een voorstelling. Je zou er van 
genoten hebben:  nieuw jong talent dat Forum 
komt vervoegen.
We zijn ervan overtuigd dat je het zal opvol-
gen, van waar je ook bent.  Je zal ons af en 
toe eens zachtjes op onze schouder tikken en 
we zullen jouw stem horen:  ‘heb je daaraan… 
gedacht,  wie zal dat doen? ‘
Roger:  ons monument. Voor jouw inzet,  jouw 
talent willen we je uit het diepst van ons hart  
dankjewel zeggen en een laatste keer een 
staande ovatie geven.

Je  Forum-vrienden
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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.   

De bewoners van de buurt van de Schelde tus-
sen Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Destel-
bergen en Heusden zullen duidelijk nog wat 
geduld moeten hebben als het om de “Schel-
demug” gaat. Vlaams Minister van Openba-
re Werken Lydia Peeters (Open-VLD) heeft 
op vraag van Vlaams Parlementslid Stijn De 
Roo (gemeenteraadslid CD&V in Gent) laten 
verstaan dat het wachten is tot 2027 voor de 
definitieve oplossing voor de knijten in het 
slib  van de Schelde. Dat is allerminst hoop-
vol nieuws want de voorbije zomer hebben 
veel mensen opnieuw last gekregen van de 
knijtenplaag.
De problematiek is niet meer nieuw want de 
knijten zorgen al jarenlang voor ongemak-
ken bij de buurtbewoners van de Scheldedij-
ken. De diertjes kweken welig in het slib, en 
wat men ook allemaal al geprobeerd heeft 
is niet meer op één hand te tellen. Bij laag 
water staat de Schelde tussen Gentbrugge en 
Sint-Amandsberg in de richting van Destel-
bergen niet of nauwelijks onder water, waar-
door de knijten vrij spel krijgen om zich voort 
te planten. De beten van die minuscule mug-
gen zorgen voor vervelende wondjes of zor-
gen voor reacties.
Op de definitieve oplossing voor de knijten is 

het nu nog vijf jaar wachten, dat bleek uit het 
antwoord van de minister aan Stijn De Roo. 
Dan zou er immers een sluis moeten worden 
afgewerkt in Heusden, waardoor het water-
peil in de rivierbocht beter onder controle 
kan worden gehouden. Op dit ogenblik zijn 
er dus andere zaken die voorrang krijgen. 
Het echte plan, beter gekend als het ‘Sigma-
plan’ zou de knijtenplaag moeten doen af-
nemen. Het is overigens ook nog wachten op 
een voetgangers- en fietsbrug die de link zou 
maken tussen Sint-Amandsberg/Destelber-
gen en de overzijde in Gentbrugge. Rond dat 
thema is het echt stil.
Vorig jaar kwam De Vlaamse Waterweg al 
met een andere oplossing. Door twee keer 
per week via de sluizen water door de Schel-
de te stuwen, spoelden de knijten en hun 
larven weg. Helaas was er deze zomer geen 
water genoeg om de sluizen telkens open te 
zetten, en werd het initiatief stopgezet om-
dat het de verontreiniging van het water ver-
der verspreidde.
In afwachting van de komende jaren en de 
uitvoering van het Sigmaplan, probeert men 
met pompen het water op peil te houden. 
Het mildert wel de overlast, maar is lang 
geen duurzame oplossing. – (D.D.)

Oplossing voor knijten pas binnen vijf jaar!
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 RITA TREFOIS 
                               BATIK 
                                                          ART 
 

 
Lijnmolenstraat 52   B-9040 Gent (Sint-Amandsberg) 
Tel +32 (0)9 229 18 49    +32  (0)478 347 119 
rita@ritatrefois.be   www.ritatrefois.be   w w w . t o b a s i g n . c o m     
B T W :  B E 0 6 4 2  1 6 1  0 8 1    I B A N : B E 3 0  2 9 0 0  3 9 3 0  3 4 1 1  

 
 

Deze warme zomer zal stilaan wegebben… dan kijken we uit naar herfstactiviteiten… 
 
EEN NIEUWE LESSENREEKS IN MIJN ATELIER TE SINT-AMANDSBERG – GENT (B) 
LES 1 Batik met geschilderde schaduwen. 
Op donderdag 20 en vrijdag 21 oktober 2022 
Met schaduweffecten kunnen zachte kleurschakeringen bekomen worden in een opbouw 
met meerdere was- en kleurlagen. Enige oefening in het nuanceren is hier primordiaal en 
daar gaat de aandacht ook grotendeels naartoe in de les. 
 
LES 2 Spattechnieken met was 
Op donderdag 24 en vrijdag 25 november 2022 
Batikwas kan niet alleen geschilderd of gestempeld worden, maar ook gespat. In deze les 
wordt het schilderen en spatten van de was gecombineerd om subtiele effecten te 
bekomen. 
 
LES 3 Bewuste kleuropbouw in Batik. 
Op donderdag 15 en vrijdag 16 december 2022 
Door de opeenvolgende kleurlagen worden mengkleuren gevormd, maar deze keer gaan we 
ervoor zorgen dat we ook frisse primaire kleuren in één en hetzelfde werkstuk bekomen. 
 
Deze lessenreeks focust telkens op een andere benadering van Batik. Hierdoor krijgen jullie 
een brede waaier aan mogelijkheden om creatief met deze boeiende techniek aan de slag te 
gaan. 
 
Wat breng je mee? 
Heb je batikmateriaal? Breng het dan ook mee. Een gedetailleerde lijst van wat nodig is krijg 
je bij inschrijving.  
Heb je helemaal niets in huis? Geen probleem, alles is in bruikleen beschikbaar in het atelier. 
Na de eerste les zal je bewuster je eigen materiaal kunnen aanschaffen. 
 
Wat kost het? 
€ 330 voor de reeks 
Voorschot € 110 bij inschrijving. Saldo: telkens € 110 vóór 1 november en 1 december 2021 
 
Uurregeling 
De lessen gaan door van 10 tot 16u. 
 
Voor inschrijvingen of meer info kan je bij mij terecht via rita@ritatrefois.be  
 
Tot binnenkort, 
Rita 
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Positief gedacht! 
Leer kinderen hoe ze moeten denken,

niet wat ze moeten denken (Margaret Mead)

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! 

Reserveer nu nog:
21/10, 18/11, 16/12

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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Het is een extra waarschuwing voor 
wie (nog) niet vertrouwd is met het 
concept. Recent werd nu ook een 
spookrijder gekiekt. De Duitse chauf-
feur was helemaal het (Gentse) noor-
den kwijt. De truck kon uiteindelijk 
halt houden en zich uiteindelijk zelfs 
keren. Zonder aanrijding of enige 

schade. Voor het aankomend verkeer 
was het een schrikwekkende ‘ont-
moeting’ die je geen twee keer wil 
meemaken. Ook aan veiliger structu-
ren moet men wennen… 

Eric VAN LAECKE    

Nu ook spookrijder aan turborotonde….
We schreven het al 
vorige maand. De nieuwe 
turborotonde aan Euro-
Silo  bouwt zich stilaan 
een kwalijke reputatie 
op. In korte tijd kantelden 
daar al minstens twee 
keer vrachtwagens 
die het nieuwerwets 
traject verkeerd hadden 
ingeschat. 

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

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

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

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

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

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

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

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

Prijzen geldig op 5/05/2022 onder voorbehoud van wijzigingen.
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Nooddorp voor Oekraïne aan Eikstraat
Het stadsbestuur plant aan de Eikstraat een nooddorp voor vluchtelingen uit 
Oekraïne. Het gaat om een 200-tal wooncontainers, bedoeld voor zo’n 600 
personen die momenteel in Gent op diverse plaatsen worden opgevangen. 
Het nieuws lokte al actie en een petitie uit. Niet tegen de oorlogsvluchtelingen 
op zich. Wel wegens het gebrek aan communicatie vooraf, de onzekere 
bestemming op langere termijn en een maatschappelijk sterk levende 
algemene ongerustheid. De locatie zou volgens de buurtbewoners bovendien 
niet sporen met de lokale infrastructuur en draagkracht…

De Stad Gent heeft met Vlaanderen een prin-
ciepsakkoord gesloten over het inrichten van 
een nooddorp voor vluchtelingen uit Oekraïne 
in Oostakker. Omwille van de krappe en eigen-
lijk uit de hand lopende budgettaire toestand 
van de stadskas, wordt beroep gedaan op de 
hogere overheid om die intentie - lees belof-
te - waar te maken. Daartoe wordt een vrij lig-
gend maïsveld - eigendom van een gekende 
plaatselijke familie - vlakbij de sociale woon-
wijk in de Eikstraat voorbestemd. Met de ei-
genaar werd daarover al een princiepsakkoord 
bereikt. Volgens onze bronnen zou het gaan 
om een duurtijd van minstens één jaar, met 
mogelijke verlenging tot 3 jaar. De doelgroep 
zou worden verankerd tot uitsluitend vluchte-

lingen uit Oekraïne. Na het ‘project’ zouden 
de gronden hun functie voor openbaar nut 
terugkrijgen. Alles dus onder voorbehoud, in 
afwachting van duidelijke en afgelijnde infor-
matie. Misschien kan tegen dan, het al jaren 
(politiek) aanslepend stedenbouwkundig en 
infrastructureel schaduwboksen tussen diver-
se plaatselijke actoren eindelijk eens een defi-
nitieve en duurzame oplossing krijgen. Al zijn 
dat in de huidige context, allicht weer uitge-
stelde zorgen voor later. 
Het 200-tal units moet plaats bieden aan zo’n 
600 personen. Uitsluitend of hoofdzakelijk 
bedoeld voor moeders met kinderen, zo ver-
luidt. De voorbereidende werken starten al 
in de loop van september-oktober. Vlaande-
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Ik haal mijn wijsheid en inzichten vooral 
uit dagdagelijkse gesprekken met jan en 
alleman. Altijd ‘face to face’ in alle ontwa-
penende openheid. Niet uit ambtelijke en 
voorgekauwde pers- en/of hoeraberichten 
die vooral het (politieke) beleid verheerlij-

Oostakker is vooral verontrust Bert ! 
Aan Bert Staes. Redactiechef De Gentenaar… Voor alle duidelijkheid. Ik ben geen 
vrijblijvende en polariserende Facebook-aanhanger, laat staan een gratuite op-
portunist of ‘extreemrechtse zak’. Ik heb wel een uitgesproken mening en - ook 
na 42 jaar journalistiek- een erg scherpe, maar nog altijd eerlijke en onderbouw-
de pen. Die kan best zelfs wat harde standpunten en tegenspraak verdragen.

ken. De media doen daar trouwens alsmaar 
meer aan mee. Het is een kwalijke evolutie 
die de stiel bederft en op termijn zelfs be-
dreigt. Tussen haakjes, ik was als free-lancer 
21 jaar aan de slag bij uw en ook nog altijd 
mijn krant. En blijf kritisch vooral ook de 

ren en de Stad Gent zullen verder het initiatief 
nemen om - samen met de diverse sectoren 
- de nodige omkadering uit te werken. Ook 
de veiligheidsdiensten moeten zich uitspre-
ken over de locatie en de mogelijke praktische 
afwikkeling. Gezien de evolutie in het voor-
bereidend werk laat het weinig aan de ver-
beelding over dat het nooddorp er sowieso 
komt.  Zonder enige betrokkenheid en over-
leg met de betrokken omgeving vooraf. Het is 
stilaan de herkenbare rode draad in het stads-
beleid op diverse vlakken en domeinen. De 
stad mag dan al de mond vol hebben van bur-
gerinspraak en betrokkenheid van zijn bewo-
ners, in de praktijk is dat veelal een lege doos. 
Zeker als het om ‘gevoelige’ dossiers gaat. De 
kloof tussen burger en politiek wordt alsmaar 
groter. Draagkracht creëren blijft nochtans 

een noodzakelijk bindmiddel om harmonieu-
zer samen te leven. Nog veel meer in turbu-
lente en onzekere tijden. Noem het dus maar 
weer een gemiste kans. Met de overlevings-
zorgen van de oorlogsvluchtelingen uit Oekra-
ine als bedenkelijke en te vermijden speelbal 
tussen voor- en tegenstanders. Wat er ook van 
zij, in het najaar komt er een informatiemo-
ment van zodra er meer duidelijkheid is over 
timing, aanpak en voorzieningen. Gezien de 
nog vele onbekenden, het voorbehoud over 
de gekozen locatie en de latente algemene 
ongerustheid, komt die confrontatie niets te 
vroeg. Het is de bedoeling om het nooddorp 
tegen begin 2023 gebruiksklaar te hebben. 
Het kostenplaatje wordt geraamd op een klei-
ne tien miljoen euro. (Zie ook de twee kader-
stukjes hiernaast) - Eric VAN LAECKE   
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Voor de goede orde, buurtbewoner De 
Munck heeft een goed en ruim hart voor 
het nooddorp en voor de oorlogsvluchte-
lingen die er onderdak en bescherming 
zoeken. Alleen… 200 containerwoningen 
voor onbepaalde tijd optrekken op een 
modale akker en er zeshonderd bewoners 
tijdelijk herbergen, is niet niks. En over-
stijgt de draagkracht van de omgeving 
en de buurtbewoners. Los van alle emo-
ties en welles nietes discussies, valt daar 
veel voor te zeggen. Vooral ook omdat 
de infrastructuur - o.m. de riolering en/of 
de grachten - er niet zijn op voorzien. De 
smalle straat is qua inrichting en verkeers-
veiligheid geenszins een toonbeeld. En 
ondergaat bij de thuismatchen van Racing 
Gent in dezelfde straat heel wat verkeers- 
en parkeerdruk. In de ruimere 
omgeving is er wel wat open-
baar vervoer maar allicht onvol-
doende om zeshonderd extra 
klanten te bedienen. Van veel en 
vlot openbaar vervoer is er dus 
nauwelijks sprake. Voor moeders 
met kinderen is de wandelstaf-

stand naar de onderscheiden scholen en 
winkels geenszins vanzelfsprekend. Wat 
het beleid ook mag beweren. De initia-
tiefnemer - die alvast mentaal in de om-
geving ruim wordt ondersteund - is vooral 
ook geërgerd over de sluipende besluit-
vorming boven de hoofden. “Er wordt van 
alles beslist, we worden niet eens gehoord 
en we moeten alles zo maar aanvaarden. 
Dat is al jaren met dit stadsbestuur het 
geval en genereert bij veel mensen een 
alsmaar slechter gevoel”. Stilaan kan heel 
Oostakker daarover meespreken. Hoe po-
sitief en constructief men van nature zelfs 
is en probeert te blijven. Aan alles zijn er 
grenzen. Gelukkig niet aan bestuurlijke 
ethiek en fatsoen (sic). 

Eric VAN LAECKE

Buurt stelt locatie en draagkracht in vraag…
De komst van een nooddorp voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen aan 
de Eikstraat ontlokte meteen protest in de buurt. Initiatiefnemer Stijn 
De Munck stelt vooral de sluipende besluitvorming van het beleid en 
de ‘ongeschiktheid’ van de omgeving in vraag. Hij werd alvast naar het 
stadhuis geroepen om de eerste plooien glad te strijken…

© foto AVS

column-schrijvers volgen. Ze hebben immers 
een belangrijke taak: de maatschappelijke 
spiegel voorhouden. Net zoals ook ikzelf 
nog maandelijks doe…
Nu helemaal ter zake. Uw colomn ‘Niet bang 
zijn, Oostakker’ n.a.v. de komst van een Oe-
kraïens nooddorp aan de Eikstraat d.d. 20 
augustus 2022’ heeft me onaangenaam ver-
rast. Niet zozeer door de inhoudelijke argu-
menten - de gedachten zijn vrij -  veel meer 
door de beschuldigende sfeerschepping. 
Die wordt in de Oostakkerse wandelgan-
gen als nauwelijks verholen stigmatiserend 
ervaren. Ook al is alles als beslist - of schrijf 
ik beter bedisseld? - het doet het dossier 
geen deugd. En de geloofwaardigheid nog 
minder. Enkele (vragende) zinsneden uit uw 
column. Triest om een petitie? Niet in onze 
achtertuin reflex die teleur stelt? Angst en 
onversneden racisme? Drogredenen om al-

les tegen te houden? Ge moest eens weten, 
lees dus maar mee…
De sociale woonwijk De Kromme Boom (en 
de Eikstraat) zijn al vele tientallen jaren kop 
van jut. Voor de vuist weg: verwaarlozing 
van de sociale woningbouw, smeekbede 
om die toch te laten overleven, een tijdlang 
latente dreiging van een stuk afbraak door 
de turborotonde. Voorts is er de therapeu-
tische gemeenschap De Kromme Boom die 
sinds mijn prille journalistieke jaren al als 
eigenaar(!) stedenbouwkundig bedreigd 
werd met verbanning naar… Drongen. Om 
vrij spel te geven aan de ruziënde plaatse-
lijke voetbalclubs die later uit het plaatse-
lijk landschap verdwenen en abrupt werden 
ingeruild door Racing Club Gent uit Gent-
brugge. Dat vrij recent helemaal is ingepakt 
en kaalgeplukt door het grote AA Gent. Met 
gedurende al die jaren één constante draad 
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Professioneel onderhoud van uw  
CV-ketel (gas) voor slechts € 130*

Onze ervaren technieker komt bij u langs en voert het onderhoud uit.

U ontvangt het wettelijk reinigings- en verbrandingsattest.

EEN AFSPRAAK MAKEN? 

Bel ons op het nummer 0472 04 05 06 of vul het online formulier in  
(scan de QR-code). We plannen zo snel mogelijk een afspraak.

0472 04 05 06 svgservice.be
Bel SVG SERVICE Meer info? Surf naar

Bij SVG Service kan u terecht voor installatie,  
onderhoud en herstelling van uw centrale verwarming en 

gasketel.  Ook nieuwe technieken als een warmtepomp, 
-boiler of airco worden door ons vakkundig geplaatst.

*Prijs geldig in Groot-Gent, inclusief 6% BTW

Professioneel onderhoud van uw  
CV-ketel (gas) voor slechts € 130*

Onze ervaren technieker komt bij u langs en voert het onderhoud uit.

U ontvangt het wettelijk reinigings- en verbrandingsattest.

EEN AFSPRAAK MAKEN? 

Bel ons op het nummer 0472 04 05 06 of vul het online formulier in  
(scan de QR-code). We plannen zo snel mogelijk een afspraak.

0472 04 05 06 svgservice.be
Bel SVG SERVICE Meer info? Surf naar

Bij SVG Service kan u terecht voor installatie,  
onderhoud en herstelling van uw centrale verwarming en 

gasketel.  Ook nieuwe technieken als een warmtepomp, 
-boiler of airco worden door ons vakkundig geplaatst.

*Prijs geldig in Groot-Gent, inclusief 6% BTW

in het verhaal: de drang naar meer parkeermo-
gelijkheden voor het voetbalvolkje. Inclusief 
het azen op de nog beschikbare gronden. Om 
het nog niet te hebben over het nieuwerwets 
Thema RUP 169 plan dat de groene omgeving 
wil inkleuren voor… groen, de komst van een 
stuk nieuwe verkaveling en de tientallen jaren 
aanslepende zoektocht van de naastgelegen 
vzw De Kromme Boom naar een duurzame en 

bedrijfszekere toekomst. Niet alleen de Oekra-
iners voeren dus een gerechtvaardigde oorlog. 
Aan de Eikstraat doet men dat evenzeer en al 
veel langer. Oostakker is dus niet bang Bert, 
wel alweer verontrust. Geleerd uit de vele po-
litieke strapatsen uit het verleden.
Voor de rest gegroet. Slava Ukruaini-Glorie 
aan Oekraïne…

Eric VAN LAECKE
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Buurtfeest smeekt nu al om herhaling…
De knaldrang en de maatschappelijke nood aan 
intense (buurt)contacten bleek recent ook aan de Frans 
Gevaertstraat groot. Het hernieuwde buurtfeest met 
een korf aan gezinsvriendelijke ingrediënten, lokte 
nogal wat medebewoners en gezinnen. Met dank aan 
het organiserend comité en een erg gulle weermaker…  
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Doorduwster en logistiek toevluchts-
oord Marleen van Belevingswinkel De 
Korf liep er na het buurtfeest met de 
breedste glimlach bij. Na de banbliksems 
van COVID-19 - wat brengt de herfst? – 
en alle organisatorische onzekerheden 
uit een recent verleden, vielen alle puz-
zelstukken nu wel helemaal in de plooi. 
Het handvol vrijwillige ondersteuners 
had voor een aantrekkelijk menu ge-
zorgd. Op de rommelmarkt wachtten 
betaalbare koopjes, oef geen energie-
facturen. Poppentheater Pedrolino van 
het Westveld kreeg het jonge volkje 
moeiteloos aan zijn kant. Het nieuwe 
speelseizoen start vanaf oktober. Plaat-
selijke actiegroep ‘Zonder Bushalte 
Straat’ had er een informatiestandje en 
deed aan duurzame klantenbinding. 

In de vele artikels van WegWijs en AT-
TENTIE herkenden we vooral… onszelf. 
Hapjes en drankjes waren er ook. Met 
rustgevende pannenkoeken en stimule-
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rende hotdogs. En heel veel bubbels. Door 
de steengoede muziek bleven ook wij lan-
ger dan voorzien in de buurt hangen. De 
halve bezetting van de formatie ‘Toeval-
lig’ - pianist Patrick en gitarist/zanger Pe-
ter-  hield enkele uren het publiek in een 
opzwepende ban
Allebei wonen ze merkwaardig genoeg in 
Mariakerke. De ene bij Gent, de andere bij 
Oostende. Het coverduo Patrick & Peter 
speelde moeiteloos een gevarieerde set 
aan tijdloze popsongs in diverse talen. Met 
als slotnummer het Gentse ’t Vliegerke’ in 
de ‘West-Vlaamsche Tale’.  Volgend jaar 
komt allicht de volledige formatie langs. 
De datum ligt nu al vast: zaterdag 2 sep-
tember 2023.  

De zomer van 2022 maakte aan de Frans 
Gevaertstraat alvast geschiedenis. 
Middenstander Marleen De Baets, kreeg 
van haar attente buur Yves een dankbaar 
bloemetje toegestopt. Helemaal terecht…        

Eric VAN LAECKE

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 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
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BRASSERIE KLAVERBLAD
Antwerpsesteenweg 963 - 9041 Oostakker

T. 09-355 10 21
info@brasserie-klaverblad.be

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

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

Restjes stof worden verwerkt in een 
patchworkdeken, kerstversiering, vlag-
genlijnen, allerhande zakjes enz. Van 
oude hemden of tafelkleedjes met 
een leuk motiefje naait men pop-
penkleertjes en een grotere lap stof 
wordt gebruikt om een dekbedover-
trek of verkleedcape te maken. Van 
wol breit men mutsen, sjaals, (bed)sok-
ken, truitjes en lappendekens: warm 
en energievriendelijk. Knuffels wor-
den gehaakt van kleurrijk katoen en 
de clipjes van blikjes worden gebruikt 
voor het maken van een mooie tas. Er 
wordt geknipt, geplakt en geborduurd 
om oude wenskaarten om te toveren 
tot originele, unieke kaartjes. Kleine 
pareltjes worden met naald en draad 
aan mekaar geregen tot fijne juweel-

tjes. Thuiswerkers maken confituur van 
fruit uit eigen tuin…
Het originele resultaat van al deze 
“handenarbeid” wordt verkocht op 
de handwerkbeurs. Naast de verkoop-
standjes is er een visput, schminkstand 
en workshop voor kinderen. Aan de 
bar kan je naast de gebruikelijke fris-
se dranken ook een verse Brusselse wa-
fel met koffie of thee bestellen. De 
opbrengst van dit alles gaat integraal 
naar de vzw die instaat voor het onder-
houd van het Novacentrum. Koop dus 
niet alleen lokaal maar ook duurzaam 
en sociaal en kom zeker eens een kijk-
je nemen op zaterdag 15/10 van 14u. 
tot 18u. en zondag 16/10 van 10u.tot 
12.30u. en van 14u. tot 17u. in het No-
vacentrum. - Greet

24ste Handwerkbeurs in het Novacentrum
Recyclage, circulaire economie, duurzaam, milieuvriendelijk; het zijn 
woorden die in deze tijd te pas en te onpas worden gebruikt. Het 
handwerkatelier Sint-Bernadette werkt echter al decennia lang volgens 
deze principes. Allerhande gekregen materialen worden gebruikt of 
hergebruikt. Elke donderdagnamiddag komen de vrijwilligers samen en 
wordt er raad gegeven, overlegd en natuurlijk gewerkt. De groep is zeer 
verscheiden en verschillende alleenstaanden genieten van de gezellige 
babbel en het sociale contact. 
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Binnenluchtkwaliteit
    Ventilatie           
      - onderhoud       
      - plaatsing       
      - optimalisatie     
      - kanaalreiniging
      Geurbeleving
      Luchtdesinfectie

Voor meer info:
Sven: +32 472 08 59 16

 info@bilk.be

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

(gesloten op zondag en maandag)

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

GEDURENDE HET

WEEKEND VAN DE KLANT
VRIJDAG 30 SEPTEMBER, ZATERDAG 1 OKTOBER

10% op gouden juwelen
20% op zilveren juwelen*

*(vanaf 50 euro)

juwelier-vdb@skynet.bewww.juweliervandenberge.be
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‘t Braemhof
Braemkasteelstraat 6

9050 Gentbrugge
Tel. 09/231.03.16

reservations@braemhof.be
www.braemhof.be

Vanaf 1 september:
Open 7 dagen op 7

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

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

Maandag 15 augustus vanaf 12 uur

Zomer-brunch 
Reservaties:

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

Verwelkoming met hapjes aan tafel 
~

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

~
Hoofdgerechtenbuffet aan de BBQ:

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

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

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

gebakjes, vers fruit, verschillende soorten ijs …

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

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

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

RESTAURANT BRAEMHOF
IS VANAF NU OPEN

VAN DINSDAG T.E.M. ZONDAG. 
WEKELIJKSE SLUITINGSDAG OP  MAANDAG. 

Vanaf
woensdag 19 oktober

is er een

WILDMENU

Nog brunches in 2022:
zondag 30 oktober

zondag 27 november
69 euro p.p.

zie www.braemhof.be

Suggestiemenu
Braemhof

Nog tot 18 oktober 

Saltimbocca van zeebarbeel
met mangetout boontjes

en Levantesaus.
OF

Steak tartaar (zero vlees).
***

Eendeborstfilet met een groentenlasagne
afgewerkt met een honingsausje en 

rozemarijn.
OF

Tarbot met seizoensgroenten
afgewerkt met mosterd mousseline sausje

en een puree met truffel.
***

Sabayon glacé met een gin sorbet.
OF

Gekarameliseerde banaan
met yoghurtijs,

geflambeerd met Grand Marnier. 

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

Met upgrade wijn +19 euro p.p. 

Fototentoonstelling met Lieve Blanquaert
Van 12 oktober tot 7 november heeft in de bib van Destelbergen een fototentoonstel-
ling plaats met fotografe Lieve Blanquaert met als thema “Fast Fashion Fair Fashion?”.

Deze fototentoonstelling neemt je mee doorheen het verhaal van de textielindustrie in 
Bangladesh. Na de instorting van het Rana Plaza complex in 2013 met 1.138 doden tot 
gevolg. Hoe is dit ooit kunnen gebeuren, en vooral, hoe zorgen we er voor dat deze 
ramp zich niet herhaalt.

De beelden van Lieve Blanquaert en getuigenissen uit Bangladesh brengen het verhaal 
van de mensen in complexe geglobaliseerde productieketens. Zo wordt de link gelegd 
tussen gezondheidszorg en de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. De foto-
tentoonstelling verduidelijkt ook de rol van het belang van sociale organisaties wereld-
wijd die zich verenigen en opkomen voor mens- en milieurechten. Te bezichtigen elke 
werkdag van: 9u30 - 12u, op dinsdag, donderdag en vrijdag ook van 16u tot 19u, op 
woensdag van 14u tot 19u en op zaterdag van 10u tot 12u. (D.D.)
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In Benin zullen we met een medisch team 
vrouwen opereren die door hun levens-
standaard geen toegang hebben tot ge-
specialiseerde medische zorg.
Vrouwen met o.a. baarmoederverzakkin-
gen, myomen (vleesbomen) en andere 
problematieken worden er gratis geope-
reerd. Ook hun verblijf in het ziekenhuis 
inclusief de maaltijden en de nazorg wor-
den door de vzw gedragen.
Om deze vrouwen te kunnen helpen, wil-
len we Revive een financiële ondersteu-
ning geven.
Daarom organiseren we een pasta-avond.
Dit maakt het mogelijk om de medische 
missie te helpen bekostigen. Kosten voor 
medisch materiaal, verbandmateriaal, me-
dicatie, reiskosten, chirurgische instrumen-
ten, extra bagagetransport, verblijf … enz.
 
De pasta-avond gaat door op zaterdag 22 
oktober in Het Chalet, Rozenbroekslag te 
Sint-Amandsberg (gebouw nabij zwem-
bad Rozenbroeken).
Er kan in het Chalet gege-
ten worden vanaf 18 uur. 
Er is keuze tussen spaghet-
ti bolognaise, vegetari-
sche spaghetti of macaroni 
met ham en kaas. Volwas-
senen betalen hiervoor 15 
euro en kinderen 10 euro. 
Er is ook een mogelijkheid 
om sausen af te halen tus-
sen 17 en 18 uur. De keu-
zemogelijkheden zijn hier 

Pasta voor Benin
In december 2022 gaan wij, Kathleen Schockaert en Tim Haerick, als 
verpleegkundigen op gynaecologische missie naar Cové-Benin. Deze 
missie wordt georganiseerd door Revive, een kleine onafhankelijke 
Gentse vzw. (Revive vzw - https://www.revivevzw.be)

spaghettisaus, vegetarische saus of kaas-
saus met hesp. Dit voor de democratische 
prijs van 15 euro per kilogram.
Je kan ons vinden op ons facebook evene-
ment: Pasta voor Benin. 
Daar vind je een link naar het inschrij-
vingsformulier.
https://forms.gle/wiov7nmFbFZWLL4o9 
Je kan ook bellen naar Kathleen  op nr. 
0496 94 78 13 om in te schrijven.
Deze actie wordt ondersteund door vzw 
ASBR. Je kan ook een financiële gift doen 
op rek.nr.: BE30 7555 7222 7911.
met vermelding gift.

Tijdens deze benefit zullen we de vzw Re-
vive en de missies in detail voorstellen. 
Hopelijk kunnen jullie erbij zijn, samen 
met vrienden, familie om er samen met 
ons een gezellige avond van te maken. 
Alvast bedankt op voorhand.

Kathleen en Tim 
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Dinsdag 11 oktober om 14u30
Kring Westveld,
Heilig Kruisplein 8,
Sint-Amandsberg

Eeklo:
“Herbakkersstad” 
door Ivo Van Hecke

Eeklo staat al eeuwen bekend als de 
“Herbakkerstad”.
De legende van den “Herbakker” wordt 
in deze digitale diashow haarfijn uitge-
legd. De Huysmanshoeve, het heemmu-
seum en het jenevermuseum.
De volkssporten zoals krulbollen, schie-
ten op staande wip en de duivensport. 

De jachthaven, Kerken en Kapellen, 
Kunst in het straatbeeld.
Het natuurdomein “Het Leen” en de 
Ballonmeeting.

Tijdens de pauze is er koffie en gebak 
(inbegrepen in de prijs)

Leden betalen 6 euro, niet-leden 8 euro.

Reserveren niet verplicht, maar aange-
raden:

christ.timmerman@gmail.com,
of telefonisch: 0497-713230.
Of
email: olav.declippel@gmail.com,
of telefonisch: 0475-413086.

VLAAMSE
ACTIEVE SENIOREN



Wegwijs Noord  - Oktober 2022   29

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

Van 26/09 t.e.m. 09/10/2022  zetten we de spots op “Jan D’hauwe” specialist in 
wild en gevogelte
Dit huis van vertrouwen vinden we al sinds 1953 in het centrum van onze gemeente terug. 
Jan zette de zaak van zijn papa verder en tot ver buiten Gent weet iedereen deze groot-
en kleinhandel zijn. Er is alle dagen een groot aanbod aan vers wild zoals konijn ed. en 
diverse hoevekippen, duifjes,... Tijdens het jachtseizoen zijn er ook andere lekkernijen te 
verkrijgen om klaar te maken zoals fazant, everzwijn, patrijs, enz of een lekkere wildpastei. 
Alvast smakelijk!
 
JAN D’HAUWE
Antwerpsesteenweg 384, 9040 Sint-Amandsberg
Tel: 09/ 228.28.66
Wesbite: www.dhauwe.com

OPEN:  Donderdag - Zaterdag: 8.30u-12.30u en 14.00u – 1830u
 Zondag: 8.30u – 12.30u          
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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...

Van 10/10 - 24/10/2022 zetten we de spots op “Feestzaal Martijn Dewulf”
Voor inwoners van Sint-Amandsberg is deze locatie al jaren gekend. Ooit begon Etienne 
Dewulf er met een kunstgalerie en locatie voor workshops. Stilaan werd ze ook af en toe 
gebruikt als feestzaal en na het overlijden van Etienne in 2016 nam Martijn het roer volledig 
in handen met de hulp van de mama. Na een grondige renovatie tussen 2018 en 2020 
is het nu een mooie, aangename feestzaal (tot max. 50 personen). Er is ook een aparte 
receptieruimte en een gezellig binnen tuintje. Er zijn diverse formules beschikbaar voor een 
feestje, rouwmaaltijd of meeting. 
In navolging van z’n papa blijft ook nog steeds kunst aanwezig in de zaal. Elk kwartaal 
kan een andere kunstenaar zijn werken tentoonstellen en kunnen de bezoekers alles 
bewonderen/kopen.
Verder zijn er ook 2 studio’s die op zeer regelmatige basis door toeristen worden bevolkt.

FEESTZAAL MARTIJN DEWULF
Verkortingstraat 42 - 9040 Sint-Amandsberg 
0471/671.872 - info@feestzaal-martijn-dewulf.be 
www.feestzaal-martijn-dewulf.be

openingsuren: 
Hou de website in het oog voor “ontbijt op zondag” , voor de rest stel je vraag of reserveer 
gerust via telefoon of online
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Een halve eeuw terug in de tijd.  Het 
DMSG ontstond krék vijftig jaar ge-
leden - op 27 september 1970 - bin-
nen de schoot van de Heemkundige 
Kring De Oost-Oudburg. En blijft 
er onlosmakelijk aan verbonden. 
De nieuwe vereniging werd al snel 
omgevormd tot een aparte vzw. Na 
het overlijden van promotor taal- 
en naamkundige Maurits Gysseling 
werd diens naam aan het uithang-
bord toegevoegd. Gemakshalve 
eigentijds afgekort tot DSMG. De 
man werd destijds bekroond voor 
zijn ‘Corpus van middelnederlandse 
teksten tot en met het jaar 1300’. De 
eminente vorser kreeg - op de grens 
van Sint-Amandsberg en Oostak-
ker - een eigen straatnaam. Daarna 
kwam bekend historisch voortrek-
ker Bert Vervaet er aan de leiding van. Nog 
altijd trouwens. Het centrum was oorspron-
kelijk gevestigd in Convent Pius IX aan het 
Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg. Van-
daag is de thuishaven Convent Engelbertus. 
Verder in de tijd stond ook de Heemkundige 
en Historische Kring Gent zijn boeken en 
documentatiemateriaal af aan het centrum 
en werd mee deel van de vzw. Doorheen 
de jaren groeide het DSMG uit tot één van 
de opmerkelijkste documentatiecentra in 
Vlaanderen. Zowel qua omvang van de col-
lectie als op het vlak van het aantal mede-
werkers. Het is vandaag een ‘volwassen’ 
instelling met naam en faam, gerund door 
tientallen vrijwilligers. Zijn geschiedenis is 
er één van gestage groei en een aanhou-
dend gevecht om te overleven. Het huidige 
toevluchtsoord Convent Engelbertus is niet 
alleen een gebouw vol paperassen, docu-
menten en herinneringen. Het is nog altijd 
een katalysator van mensen met een dank-
bare blik op een decennialang verleden. En 
uiteraard ook op het heden. Waarbij men 
voor alles, op vrijwillige basis heel wat tijd 

Heemkundig DSMG na halve eeuw nog altijd levenskrachtig…
Met de fel doordachte tento ‘Terugblik op 150 jaar Sint-Amandsberg’ in 
de begijnhofkerk als ruimer decor, zette ook het Documentatiecentrum 
voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling (DSMG) zichzelf verdiend in 
de kijker. Goed voor een academische bijeenkomst n.a.v. een halve eeuw 
activiteiten, een kennismakende opendeurdag en een jubileumconcert 
door de Koninklijke Gemeenteharmonie uit Heusden…     

en energie blijft steken in het bewaren - en 
het wereldkundig maken - van ons (lokaal) 
erfgoed.  En de eigen gekoesterde heem-
kundige beleving laat overleven. Met ‘De 
Oost-Oudburg’ als herkenbare omschrijving 
die gemeenten als Destelbergen-Heusden, 
Lochristi en vroegere gemeenten, de Gentse 
deelgemeenten Sint-Amandsberg, Oostak-
ker, Desteldonk, Mendonk én de oorspron-
kelijke Gentse wijken Meulestede en het 
Sint-Baafsdorp als ankerpunten voor ogen 
houdt. Diverse tijdsgewrichten overspan-
nend, biedt het DSMG een intrigerende kijk 
op hoe de wereld en de maatschappij in al 
die tijd zijn veranderd. Ook voor toekomsti-
ge heemkundigen wacht nog altijd een be-
klijvende ontdekkingstocht. Meer dan ooit 
ondersteund door samenwerkende en ver-
sterkende inzichts- en gedragspatronen over 
de (flankerende) disciplines heen. In acade-
mische termen vertaald: het DSM is een eer-
biedwaardige en gerespecteerde vereniging 
die onze nieuwshonger over het eigen ver-
leden mee inzichtelijk gestalte en uitstraling 
blijft geven. Ook in uitgesproken wankele 
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tijden als nu, die best wat historische om-
kadering, tijdloze relativering maar ook 
perspectief kunnen verdragen. Onder het 
motto: ‘De toekomst behoort het verleden 
toe’. Ook al krijgt die - door de tijd - stelsel-
matig een eigentijdser jasje aangemeten…
Meer info op www.deoostoudburg.be en 
www.dsmg.be.

Academisch
Op de academische zitting kwam ook bur-
gemeester Mathias De Clercq langs. Hij 
beklemtoonde het belang van het DSMG 
voor de Arteveldestad en bevestigde de blij-
vende (financiële) steun door het stadsbe-
stuur. Historica en o.m. freelance journalist 
en dito medewerker UGent Tina De Gendt 
hield, als trouwe bezoekster van het DSMG, 

een warm pleidooi om mee het DSMG  te 
ontdekken en de koesteren. Voorzitter Bert 
Vervaet zette op een lijstje hoe het centrum 
zich - ook digitaal – altijd weer uitvindt. 
Kortom, het is nog altijd levenskrachtig… 

Eric VAN LAECKE
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André Maes was een voorbeeldig archivaris…
Het DSMG neemt binnenkort afscheid van voorbeeldig (foto)archivaris André 
Maes (84). Sinds 2005 bouwde hij stelselmatig een ‘Beeldarchief’ op voor 
de vereniging. Helemaal van nul, tot vandaag ruim 33.000 geïdentificeerde 
foto’s en prentbriefkaarten. Het is een schat aan heemkundige informatie die 
het documentatiecentrum ook ‘visueel’ aantrekkelijk maakt...  

André Maes is nog altijd een creatieve 
bij en van vele markten thuis. Hij woont 
sinds 2000 in Sint-Amandsberg.  Vorig jaar 
in september kwam hij al in deze kroniek 
aan bod als stijlrijk (portret)tekenaar. Hij 
zette toen - samen met zijn even kunstzin-
nige evenknie Eddy De Rocker - succesrijk 
de tentoonstelling ‘In Bewondering’ op 
in de kapel van WZC Het Heiveld. Maar 
André is voor alles, een gedreven, zorg-
zaam en ervaren archivaris. Van 1970 tot 
zijn pensioen in 1998 werkte hij - eerst als 
bibliothecaris, daarna als documentalist - 
aan het beeldarchief van het Katholiek 
Documentatiecentrum in Nijmegen. Hij 
liet er een collectie met meer dan 100.000 
foto’s en prentbriefkaarten na. Die inven-
taris is intussen opgenomen in de Univer-
siteit van die Nederlandse stad en wordt 
nog steeds uitgebreid.
Tussen 2000 en 2016 inventariseerde de 
man ook het archief van de Broeders van 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Oostak-
ker. Dat werd toen overgedragen aan het 
KADOC in Leuven. Ook in Sint-Amands-
berg laat hij zijn sporen na. Na veertig 
jaar onderbreking, ging hij weer tekenen 
en schilderen in Dienstencentrum Wibier. 

Hij is nog altijd vrijwillig 
aan de slag in het Docu-
mentatiecentrum voor 
Streekgeschiedenis Mau-
rits Gysseling (DSMG) in 
het Groot Begijnhof. Zo 
zette hij er al in 2005 het 
‘Beeldarchief’ op dat mo-
menteel meer dan dertig-
duizend geïdentificeerde 
afbeeldingen bevat. 
In het tijdschrift ‘Heemkundig Nieuws’ 
van de Heemkundige Kring De Oost-Oud-
burg publiceerde hij al vroeger een reeks 
over personen die een straatnaam heb-
ben in het werkingsgebied. De auteur 
had daarin ook een vaste rubriek onder 
de titel ‘De vijf w’en’ waarin hij op zoek 
gaat naar het Wie, Wat, Waar, Wanneer 
en Waarom van lokaal beeldige foto’s die 
op (heemkundige) (h)erkenning wach-
ten. Straks neemt hij, als één van de tal-
rijke vrijwilligers, afscheid van het DSMG. 
Niet zonder voorbeeldige sporen en een 
pak inzet achter te laten. Gelukkig vond 
hij een waardige opvolger in de persoon 
van Werner Bockstaele.    

Eric VAN LAECKE
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Over het opzet van de tentoonstel-
ling ‘150 jaar Sint-Amandsberg’ kon je 
al vroeger lezen in deze uitgave. Op vrij-
dagavond 2 september werden we uitge-
nodigd op de officiële opening. Diverse 
sprekers als voorzitter van het DSMG Bert 

Creatieve tentoonstelling
‘150 jaar Sint-Amandsberg’…
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Vervaet, ideeënman en samensteller Fre-
derik Vanderstraeten, oud-provinciegou-
verneur en historicus Herman Balthazar en 
voorzitter van het Groot-Begijnhof Lieven 
Decaluwe benadrukten het belang van de 
heemkundige kring De Oost-Oudburg en 
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT
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het Documentatiecentrum voor Streek-
geschiedenis Maurits Gysseling (DSMG). 
Dat centrum is krék een halve eeuw actief 
(zie elders).  Beide verenigingen zijn al ja-
ren druk bezig zijn met opzoekingswerk 
en archivering van fotomateriaal over de 
onderscheiden (deel)gemeenten in hun 

werkgebied. Voorzitter Louis Gevaert van 
de heemkundige kring en duvelstoeja-
ger Frederik Vanderstraeten werden be-
wierookt voor hun inzet in de voorbije 
decennia. In verschillende thema’s, ver-
spreid over de begijnhofkerk, konden de 
aanwezigen rustig (uniek) fotomateri-

aal bekijken. Dat werd op grote 
en overzichtelijke panelen on-
dersteund door een begeleidend 
‘woord’ rond o.m. tijds- en om-
gevingssituatie. Ook vzw Groot 
Begijnhof Sint-Elisabeth etaleer-
de er een aantal (kunstzinnige) 
memorabilia uit het plaatselijk 
erfgoed. Nadien konden de aan-
wezigen genieten van een glaasje 
en een gezellig babbel. – J.C.
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Alle promoties zijn geldig van 
23/09 t.e.m. 15/10/2022  
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 
PAKJE 

SCHUURSPONSJES 
 
Tijdens uw aankopen tot 15/10/2022, 

Min. winkelaankoop van  
€ 10,- uitgezonderd tabak, 

Max. 1 bon per klant 
 

 
Knip deze bon uit en 
geef af aan de kassa  

OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN VAN 8-19u 
WIJN LE GALION 
BERGERAC 
1,25l. 

€ 3,99 
/l € 5,32 

 
 
 
ONS VAKMANSCHAP 
DRINK JE MET VERSTAND. 
€4,99- 

INEX FLAN 
4x125gr 
 

€1,59 
/kg € 3,18 
 

GWOON CONFITUUR 
AARDBEIEN 
450gr 

€ 1,15 
/kg € 2,56 

 
 

 

PERSIL POWER BARS 
16dsos. 
 

€ 4,59 
/dos € 0,29 

OMINO BIANCO 
 
 

1 + 1 
GRATIS 
Zie 
actieverpakking 

GWOON CAFE NOIR 
260gr 
 

€ 1,45 
/kg € 5,58 
 

-€1,80 

DESPERADOS BLIK 
4x50cl 

€ 4,49 
/l € 2,25 

 
 
-€9,20 

CRISTAL ALKEN 
BLIKKEN 
6x33cl 
 

€ 3,19 
/l € 1,61 

-€6,79 

MAES PILS 24x25cl 
 

€ 9,74 
+ leeggoed 
/l € 1,62 

 
 

BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET VERSTAND 
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De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be

Bouw Verapazbrug eindelijk officieel van start
De komende maanden zullen er zo’n 370 palen geheid en 
geschroefd worden in de bodem van de oevers en het dok om de 
nieuwe Verapazbrug te kunnen dragen. De meeste van de werken 
hebben voor gevolg dat de Koopvaardijlaan en een klein stukje van 
de Afrikalaan voor het verkeer afgesloten zullen worden.

Aan de oever moest betonnen 
fundering worden weggehaald.

Dit blijft zo tot het einde van de werken 
in 2024. Automobilisten rijden om via de 
Afrikalaan. Fietsers en voetgangers volgen 
een omleiding via de Bataviabrug en Dok-
Noord of via de Afrikalaan. De werken aan 
dat deel van de Afrikalaan zullen voor een 
groot deel afgerond zijn tegen eind okto-
ber. Dan moet enkel nog een deel van het 
verkeersplein aangelegd worden, zo ver-
nemen we van het Agentschap Wegen en 
Verkeer.
De werken aan de Verapaz-brug gaan dit 
najaar een nieuwe fase in. Tot nu toe werd 
er vooral gewerkt aan het terrein op de 
oostelijke oever voor het voorbereiden van 
het bruggenhoofd en de aansluiting op het 

nieuwe verkeersplein en aan de afbraak 
van de grindbakken op de westelijke oever.
Vanaf 5 september waren de voorbereidin-
gen gestart voor het  plaatsen van de fun-
deringspalen die de pijlers en landhoofden 
van de nieuwe brug moeten dragen. Half 
september werden de eerste funderings-
palen in de oostelijke oever geschroefd. In 
totaal zullen er op de oostelijke oever 105 
palen zo’n 15 meter diep de grond ingaan. 
Dit zal ongeveer 3 weken duren. Darbij zou 
nauwelijks lawaaihinder zijn.
In de week van 10 oktober zal men star-
ten met het plaatsen van palen in het dok 
zelf. Het gaat om 108 palen die in ongeveer 
5 weken tijd zullen geplaatst worden. De 
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planning voor de funderingswerken aan de 
westkant van het dok ligt op dit moment 
nog niet vast. 
De manier waarop de funderingspalen in 
de grond geplaatst worden verschilt naar-
gelang de locatie en met oog voor de hin-
der voor omwonenden. Op de oevers 
schroeft men met schroefpalen telkens een 
stalen buis in de grond en na vulling met 
beton en wapening wordt deze terugge-
trokken uit de grond. Dit procedé wordt 
vooral gebruikt omdat het in tegenstel-
ling tot het inslaan (of heien) van palen in 
de grond geen trillings- of geluidsoverlast 
veroorzaakt voor de buurt. In het dok kun-
nen we door de aanwezigheid van water 
niet op deze manier werken 
en worden geprefabriceer-
de palen in de grond ge-
heid. Om dit vlotter te laten 
verlopen zullen deze ga-
ten wel eerst voorgeboord 
worden. Het boren en hei-
en van de palen gebeurt 
door twee kranen die wer-
ken vanop twee pontons in 
het dok. Deze werken zullen 
wel geluids- en trillingshin-
der veroorzaken. De komen-
de weken zullen de pontons 
en kranen aangevoerd en 
opgebouwd worden.

Dat betekent in de prak-
tijk het volgende voor het 
verkeer: Voetgangers en 
fietsers: komende van Dam-
poort richting Dok-Noord 
en de Muide wandel of rij  
je via de Kleindokkaai, Ba-
taviabrug, Stapelplein en 
Dok Noord. Komende van 
Dampoort richting de Vlieg-
tuiglaan en de haven volg je 
de omleiding via Kleindok-
kaai,  Koopvaardijlaan en 
Afrikalaan. Voetgangers en 
fietsers van de Koopvaar-
dijlaan richting Dampoort 
gaan via de Oceaniëstraat 
en de Afrikalaan.
Voor het gemotoriseerd ver-
keer: door de openstelling 
van het kruispunt met de 
Koopvaardijlaan kan alle be-

stemmingsverkeer ten zuiden van de werf-
zone via de Afrikalaan de Koopvaardijlaan 
in- en uitrijden. Bestemmingsverkeer ten 
noorden van de onderbreking rijdt via de 
Oceaniëstraat. 

Het grootste deel van de werken op de 
Afrikalaan zal midden oktober afgerond 
zijn. Enkel ter hoogte van het toekomstige 
verkeersplein zal nog een deel van de weg 
ingenomen worden. De bedoeling is dat 
eens de huidige fase aan Dampoort afge-
rond het verkeer terug kan doorrijden tus-
sen Dampoort en de Vliegtuiglaan. 

Een overzichtsplan voor de werken aan 
de Verapazbrug. (©Wegen en Verkeer)
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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

Klaar voor iets nieuws?
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De Hollenaarstraat heeft de laatste paar 
jaar al meer dan zijn deel van de ver-
schillende verkeersstromen gehad. Ge-
zien de ingrijpende werken in de buurt 
(o.m. kruispunt Groenstraat en de as Krij-
tekerkweg-Sint-Jozefstraat-Eksaardserij-
weg) ziet het er niet naar uit dat daar snel 
veel verandering in komt. Tenzij er door 
het beleid flankerend wordt ingegrepen. 
Een vijftal buurtbewoners, in casu Shelley 
De Poorter, Nico Martens, Luut Depauw, 
Peter Dierinck en Ivan Mercier, richtten 
al hun concrete verzuchtingen aan het 
adres van burgemeester De Clercq, mobi-

Hollenaarstraat wil onveiligheid
en verkeerslast drastisch keren
De Hollenaarstraat is beducht voor de nog toenemende onveiligheid en 
de verkeersoverlast. De engte is al immer een populaire verbindingsas 
tussen de Antwerpsesteenweg en de wijk Lourdes. Door de vele 
wegenwerken in  de  buurt is die vandaag quasi nog de enig beschikbare 
‘vlotte verkeersader’. Het beleid kreeg al een pak concrete verzuchtingen 
in de bus. Wapperende gele hesjes wijzen erop dat ter plaatse een zone 
30 van kracht is. Vaak  tevergeefs… 

liteitsschepen Filip Watteeuw, afdelings-
hoofd Tim Lonneux van het Agentschap 
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen en 
vervoersmaatschappij De Lijn. Het zijn 
evenveel ‘stakeholders’ in het dossier. Dat 
intussen de Lourdesstraat weer open is en 
het aanbevolen traject niet langer via de 
Hollenaarstraat verloopt, is door de nieu-
we evolutie in de wegenwerken nauwe-
lijks of geen verademing. 
Wegenwerken en dito verkeersomleidin-
gen zijn al ruim acht jaar niet meer weg 
te denken in de ruimere Oostakkerse om-
geving. Er is bij de bewoners veel begrip 
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Vrees en frustraties op een rijtje…
De buurtbewoners bevroegen zichzelf 
over de verkeerssituatie in hun buurt. 
De neerslag werd doorgestuurd 
naar de diverse betrokkenen en/of 
verantwoordelijken. Een greep uit 
hun ‘huiswerk’…

Signalisatie
Herhaald aanbrengen van wegmarkeringen 
‘30’, dito verkeersborden aan elk kruispunt in 
beide richtingen en op regelmatige tijdstippen 
elektronische snelheidsborden plaatsen.

Snelheidscontroles
Meer anonieme snelheidscontroles om het 
verkeerhooliganisme in te tomen.

Sensibilisering
Brief aan EDUGO om ouders en kinderen te 
sensibiliseren over de toegenomen drukte en 
risico’s voor de fietsers, ook in de omleidings-
straten. Verzoek aan De Lijn om buschauffeurs 
attent te maken op de gevaren en de snelheid.

Infrastructuur
Plaatsen van snelheidsremmers zoals bloem-
bakken, straatjuwelen… om de snelheid af te 
remmen. Dringend nazicht van de betonpla-
ten in de Hollenaarstraat. Om de geluidslast 
door het zwaar vervoer te temperen. Intelli-
gente verkeerslichten plaatsen in beide rich-
tingen die bij te snel aanrijdend verkeer op 
rood springen voor enkele seconden, eventu-
eel met bijkomende flitser.

Zwaar vervoer
Invoering verbod op zwaar vervoer in de straat 
tussen bv. 22 en 6 uur. Betere kanalisering van 
het zwaar vervoer langs Antwerpsesteenweg 
en R4 om vluchtroutes maximaal te vermijden.

Varia
Vraag aan de stad om proactief te zoeken naar 
oplossingen, inclusief betere informatie bij uit-
zonderlijke gebeurtenissen (bv tijdelijke door-
tocht buslijnen). Maak van de Hollenaarstraat 
een proefproject om oplossingen te kunnen 
bieden bij zware tijdelijke verkeersongemak-
ken. 

Er is ook het voorstel om een knip in te voeren 
vanaf de Krijtekerwegel (EDUGO) voor auto’s 
en vrachtwagens. Om belastend sluipverkeer 
uit Oostakkerdorp te ontmoedigen…

Eric VAN LAECKE

maar vooral alsmaar meer ongeduld. 
Van het goede teveel maakt iedereen 
ongelukkig. Ook in de omleidings-
straten. Concreet wordt geklaagd 
over de risico’s op ongevallen, de 
nachtelijke overlast, de schade aan 
de infrastructuur en het verkeershoo-
liganisme. Met de dwingende vraag 
om die tot een minimum te herlei-
den. En vooral sanctionerend op te 
treden. Wat volgens de woordvoer-
ders niet het geval. Het is een ver-
zuchting dat alom op het plaatselijk 
grondgebied wordt aangevoeld. Een 
voorbeeld. Het percentage aan vast-
gestelde overtredingen (32,22%) in 
de Hollenaarstraat in 2022 basis van 
de flitslocaties, behoort tot de tries-
te toppers. Het wijst op twee knel-
punten: enerzijds de mentaliteit van 
de overtreders én de onaangepas-
te weginfrastructuur in functie van 
de zone 30. Ook aan Oostakkerdorp 
valt het nauwelijks op dat daar zo’n 
verkeersregime van kracht is. Er zijn 
ook de bekende informatieve onge-
makken en ‘slordigheden’. Zo ver-
spreidde het Agentschap Wegen en 
Verkeer een plannetje waarop enkel 
een fietser was getekend bij de Hol-
lenaarstraat. Ook al geldt de straat 
meer dan ooit als quasi enige vlucht-
weg in de oost-westelijke verbin-
ding van Oostakker-Lourdes. Ook de 
afwikkeling van het busvervoer en 
de tijdelijke locaties vlakbij de Krij-
testraat roepen vragen op. Kortom, 
er is in het betrokken gebied veel 
werk voor de boeg voor de bevoeg-
de ambtenaren. Dan hebben we het 
nog niet over de wegenwerken ge-
had op zich…

Eric VAN LAECKE  
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Bewoners van de Dendermondesteen-
weg op het Eenbeekeinde in Destelber-
gen vrezen dat de knalpotterreur die al 
vaak voorkwam in Gent, nu ook onze 
gemeente heeft bereikt. Vooral ’s nachts 
en buiten de spitsuren zorgen luide au-
to’s vaak voor overlast. “Het is alsof er 
een autorace aan de gang is, we kun-
nen er niet van slapen” weet een vrouw 
die op een appartement aan de Den-
dermondesteenweg woont. “Het zorgt 
voor een slechte nachtrust en stress, en 
dat duurt nu al de hele zomer. We zijn 
benieuwd wanneer de politie hier eens 
flitscontroles zal uitvoeren, want ze rij-
den niet alleen snel maar ze maken ook 
nog heel veel lawaai. En het is boven-
dien heel gevaarlijk”.

HET BEGINT AL IN SINT-AMANDSBERG…

Knalpotterreur
op Dendermondesteenweg Eenbeekeinde

Het gaat duidelijk om roekeloze chauf-
feurs die duidelijk rijden met een knal-
pot-uitlaat. Zelf hebben wij al de politie 
verwittigd van het fenomeen, maar of 
daar al iets mee gedaan is kunnen we 
niet achterhalen. Het is een fenomeen 
dat altijd na 20 uur plaatsheeft, en vaak 
nog veel later in de kleine uurtjes. Het 
is asociaal rijgedrag dat door bepaalde 
chauffeurs wordt gebruikt, om de auto 
eens goed te lanceren op een stuk weg 
waarop dan nauwelijks verkeer is. Dat 
rijgedrag kom je in de loop van de dag 
niet tegen, het is altijd buiten de spits en 
heel vaak ’s avonds.
Ook inwoners van de Dendermondse-
steenweg in Sint-Amandsberg kennen 
het fenomeen. Ofschoon men daar maar 
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www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

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

Groene parktuin  |  Ondergronds parkeren

REEDS 60% VERKOCHT –  WERKEN AANGEVAT
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OPENDEURWEEKEND
Zaterdag 1 oktober (13-16u) & zondag 2 oktober (10-13u)

Ontvangst ter plaatse: Blauwersstraat 16, Lievegem

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

30 km/uur mag rijden loopt dat 
’s nachts vaak anders, met ho-
gere snelheden. Soms zijn het 
ook motorrijders die even fel 
optrekken omdat ze toch den-
ken alleen op de weg te zijn. 
Dat is niet alleen gevaarlijk 
maar het stoort ook daar de 
nachtrust van de bewoners.
De feiten staan uiteraard los 
van elkaar want Sint-Amands-
berg is voor de politie van 
Gent, en het Eenbeekeinde valt 
dan weer onder de Politiezone 
Rhode & Schelde. Het is een feit 
dat dat soort chauffeurs maar 
zelden worden betrapt, want 
die rijden soms twee keer rond 
om te kijken of er controle is. 
Het gaat ook vaak om getune-
de auto’s, vaak zwart van kleur 
of geschilderd en soms met 
heel specifieke nummerplaten. 
– (D.D.)

Yummy (16+), de eerste 
Vlaamse zombiefilm
Vrijdag 28 oktober om 19u15 heeft in het JGC, 
Koedreef 7 in Destelbergen een dubbele film-
voorstelling plaats in het kader van de Hal-
loween editie, waarop alleen jongeren vanaf 16 
jaar welkom zijn (dus geen ouders). Het gaat om 
een unieke voorstelling van de eerste Vlaamse 
zombiefilm “Yummy”, voorafgegaan door de 
Vlaamse griezelfilm “De Gebroeders Schimm” 
(19u15-21u15). In de film Yummy (21u30-23u30) 
spelen Maaike Neuville, Bart Hollanders en Clara 
Cleymans mee en wordt het griezelen.

Het verhaal: Een jong koppel verlaat hun thuis-
land om in een Oost-Europees ziekenhuis plas-
tische chirurgie te laten uitvoeren. De vrouw 
wil haar borsten laten verkleinen terwijl haar 
moeder, die meereist, aan haar gezicht wil laten 
sleutelen. In het ziekenhuis stuiten ze op een 
vastgebonden vrouw die als proefkonijn gebruikt 
werd. Ze wordt vrijgelaten, maar dan breekt de 
hel los… Toegang 3 euro of 0,60 euro met een 
UitPAS met kansentarief per film.

Meer info: jeugd@destelbergen.be of tel. 
09/218.72.00. (D.D.)
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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.

11.899 euro
23.130 km
01/2018
Benzine
51 kW (69 PK)
Manueel

Fiat 500 - 1.2i Mirror - Airco - Cruise control

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

Mitsubishi Space Star 1.2i clear tec

7.950 euro
35.276 km
10/2014
Benzine
50 kW (68 PK)
Manueel

Fiat Punto 1.2i Young - Airco

16.990 euro
15 km
08/2022
Benzine
52 kW (71 PK)
Manueel

Mitsubishi Space Star 1.2i - Meerdere modellen

NEW

17.850 euro
26.891 km
06/2019
Benzine
81 kW (110 PK)
Manueel

Fiat 500X - 1.6i E-torq Mirror S

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

39.990 euro
                  
200 km
08/2022
Diesel
107 kW (145 PK)

Fiat Scudo L3 - 2 Schuifdeuren

NEW

17.990 euro
15 km
09/2022
Benzine
52 kW (71 PK)
Automatisch

Mitsubishi Space Star 1.2i - Automatisch

NEW

Stad Gent en Farys zijn nu ook fysisch 
gestart met de integrale herinrichting 
van de Scheeplosserstraat. Er komt een 
aangepaste riolering en een nieuwe we-
geninfrastructuur. Nu al goed om weten, 
is dat de zone tussen de watertoren en 
de Sint-Bernadettestraat breder wordt 
en nog tweerichtingsverkeer voor ook 
vrachtverkeer zal toelaten. Tussen de 

watertoren en de Hogeweg wordt de 
weg smaller en zal eenrichtingsverkeer 
gelden. Er komt ook een 30-zone. De 
werken zullen één jaar duren. Intussen 
is de Motorstraat weer beschikbaar voor 
alle verkeer.
Meer in een van de volgende num-
mers…

Eric VAN LAECKE

Heraanleg Scheeplosserstraat is gestart…
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Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

PROFITEER !

Alle kleine huishoudtoestellen
in onze toonzaal:

-30%*
*Zolang de voorraad strekt 

(met uitzondering van 
keukenrobot Kitchenaid en 

Kenwood en Cookware)

Actie van

15 september

tot

15 oktober 

2022
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OPEN HUIS AZALEA
Waar 55+ thuis zijn !

za 1 / 10 gesloten 
zo 2 / 10 11u - 17u OH Azalea lijndansen & genieten met Annie & Tony 
ma 3 / 10 14u - 18u Super bingo Tony & Francine, bar Christine & Linda 
di 4 / 10. 14u - 18u biljarten, bar Francine & Willy 
wo  5 / 10. 14u - 18u kaarten & spellen, bediening Francine & Oscar 
do 6 / 10. 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 7 / 10. 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony, Spaans met Dirk 
za 8 / 10 gesloten 
zo 9 / 10. 11u - 17u OH Azalea lijndansen & genieten met Annie & Tony 
ma 10 / 10. 14u - 18u Kwis Tony & Dirk, bar Christine & Linda 
di 11 / 10. 14u - 18u biljarten, bar Francine & Willy 
wo  12 / 10. 14u - 18u kaarten & spellen, bediening Francine & Oscar 
do 13 / 10. 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 14 / 10. 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony, Spaans met Dirk 
za 15 / 10 gesloten 
zo 16 / 10. 11u - 17u OH Azalea lijndansen & genieten met Annie & Tony 
ma 17 / 10. 14u - 18u Bingo Tony & Dirk, bar Christine & Linda 
di 18 / 10. 14u - 18u biljarten, bar Francine & Willy 
wo  19 / 10. 14u - 18u kaarten & spellen, bediening Francine & Oscar 
do 20 / 10 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 21 / 10. 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony, Spaans met Dirk 
za 22 / 10 gesloten 
zo 23 / 10. 11u - 17u OH Azalea lijndansen & genieten met Annie & Tony 
ma 24 / 10. 14u - 18u Tsoelen Tony & Francine, bar Christine & Linda 
di 25 / 10. 14u - 18u biljarten , bar Francine & Willy 
wo  26 / 10. 14u - 18u kaarten & spellen, bediening Francine & Oscar 
do 27 / 10. 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 28 / 10. 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony, Spaans met Dirk 
za 29 / 10 gesloten 
zo 30 / 10. 11u - 17u OH Azalea lijndansen & genieten met Annie & Tony 
ma 31 / 10. 14u - 18u Super bingo  Tony & Francine, bar Christine & Linda 
di 1 / 11. Gesloten 
wo  2 / 11. 14u - 18u kaarten & spellen, bediening Francine & Oscar

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



Wegwijs Noord  - Oktober 2022   49

VOLKSTUINENPARK SLOTENKOUTER  
Hogeweg z/n – 9040 Sint-Amandsberg 
 

KALENDER OKTOBER 2022 
 

1 OKTOBER  vanaf 12.30 uur   

Aperitiefconcert (Ruth van Killegem en Guy Penson), potluck en 
folkloredans (dansgroep Zdravets) 

15 OKTOBER vanaf 18.00 uur  

Kaas- en bieravond 

29 OKTOBER   

9.30 uur Clean Up Slotenkouter – zwerfvuil ruimen op en rond de 
volkstuinen 

14 uur Pompoenfeest: pompoenwedstrijd en gratis pompoensoep 
V.U. Koen Lebegge slotenkouter.hogeweg@gmail.com 
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Sinds september zijn we er weer
met nieuwe cursussen dans en beweging.

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

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
of annie_mussely@hotmail.com

Petanquen:  7 en 18 oktober in de kring 
Oude Bareel om 14 uur.
Info mark.persijn@telenet.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 13 oktober 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

Bloemschikken: Op donderdag 13 oktober in 
de parochiale kring.
Info: jo_deboeck@hotmail.com

Zondagsgevoel: Op zondag 23 oktober om 
15 uur in de kring van het Westveld. 
Info: moniek.degheest@hotmail.com
of tel. 09 228 92 82.

Onze
activiteiten :

Fietsen: Op donderdag 20 oktober. Meer info 
bij persijn.geeraert@scarlet.be

Crea: Op donderdag 20 oktober om 14.30 uur 
in de Parochiale kring van het Westveld. Info 
bij Annie Mussely 09 228 84 72 

Nordic Walking: Op vrijdag 28 oktober. 
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

Animatienamiddag om 14 u in het Parochiaal 
centrum op 12 oktober door Okra Zorgteam.
Herinneringen ophalen uit de oude doos...Spel 
en quiz 
Breng een foto of een voorwerp mee en vertel 
er iets (leuk) over!
Info:  eddy.volckaert@gmail.com

Wandelingen:
Op maandag 3 oktober wandeling in Zaffelare 
+ bezoek aan Sierteeltmuseum.
Info: linda.feys@outlook.be
Op vrijdag 14 oktober: bezoek aan het Vlaams 
Parlement. 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.



Wegwijs Noord  - Oktober 2022   51

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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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

De maatregel moet gezien in de extre-
me droogte van de afgelopen zomer en 
richt zich specifiek op grote en middel-
grote (bouw)werven. Het gaat dus ge-
woon om bemaling, het oppompen van 
grondwater om ondergrondse construc-
ties zoals kelders of ondergrondse ga-
rages bij de bouw in droge grond te 
kunnen bouwen. Vaak draaien die pom-
pen dagenlang grondwater op en dat is 
nu aan banden gelegd.
Nieuw aangevraagde bemalingen bij 
middelgrote en grote werven moe-
ten zeker nog tot 30 oktober 2022 ver-
plicht ‘peilgestuurd’ zijn. Dat betekent 
dat een sensor de pompen een signaal 

Stad Gent legt grondwaterverspilling aan banden
Beter laat dan nooit heeft de Stad Gent de beslissing genomen om de 
grondwaterverspilling aan banden te leggen. Tot eind oktober moet 
het oppompen van grondwater voortaan gebeuren met sensors die de 
pompen stilleggen zodra dat kan.

foto stad Gent

geeft als er een bepaald grondwater-
peil is bereikt. Stijgt het grondwater 
weer, dan schakelen de pompen weer 
aan. Zo wordt de totale hoeveelheid op-
gepompt grondwater zoveel mogelijk 
beperkt. De regel geldt al zeker tot 30 
oktober, maar de Stad bekijkt een meer 
permanente aanpassing.
“Peilgestuurd bemalen kan overal en is 
de beste manier om zo weinig moge-
lijk grondwater op te pompen bij bouw-
werken. We hopen hiermee ook andere 
besturen te inspireren”, zegt de Gentse 
schepen van Milieu en Klimaat via haar 
kabinetssecretaris Dirk Bogaert.
Het is niet de enige maatregel in Gent om 

spaarzaam om te springen 
met grondwater. Als het 
opgepompte grondwater 
niet terug in de grond kan 
lopen via bijvoorbeeld in-
filtratieputten, dan moet 
het grondwater (tenzij bij 
bodemverontreiniging) 
ter beschikking gesteld 
worden van de buurtbe-
woners. Dat gebeurt via 
een systeem van aftapkra-
nen. Dat systeem bestaat 
al meer dan drie jaar en 
heeft duidelijk succes bij 
de buurtbewoners van zul-
ke werven. – (D.D.)
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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 Oktober

Hapje van de chef
&

Gepaneerde mosselen, truffelmayonaise
of

Gegrilde kwartelboutjes, zalf van erwten,
butternut  

***
 Risotto mosselen, gegrilde langoustines

(+ 9 euro)
***

 Kabeljauwhaasje ratatouille van gegrilde groentjes,
zalf van knolselder 

of
Tataki van everzwijn, herfstdelicatessen,

wildjus  
***.

Gegrilde ananas, vanille-ijs 
of  

 Tiramisu, Hasseltse speculaas 

39.00  euro p.p.

Kleine en grote kunstenaars gezocht
In het kader van het Artyshock Festival worden zondag 20 november in de zaal 
Berghine, Dendermondesteenweg 437, Destelbergen, kleine en grote kunstenaars 
gezocht. Op het Artyshock Festival krijgen Destelbergense kinderen en jongeren 
tussen 6 en 26 jaar de kans om hun zelfgemaakte creaties op een echte tentoonstel-
ling te presenteren.

Het festival is geen zoektocht naar kunst met een grote K. Iedereen kan deelnemen 
naar eigen smaak en talent. Enthousiasme is de belangrijkste drijfveer. 

Ben je tussen de 6 en 26 jaar? Dan kun je je foto’s, tekeningen en schilderijen ten-
toonstellen, maar ook film, poëzie of beeldhouwwerk krijgt een mooie plaats in de 
tentoonstelling.

Schrijf je in voor 6 november en presenteer op zondag 20 november je werk in de 
galerij. Misschien win jij wel één van de jury- of publieksprijzen.

Meer info en inschrijven: destelbergen.be/artyshock of 09/218.72.00 (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

15 OKTOBER:
BINGO-avond in The Cave
Graag aanwezig om 17 uur. Eerste 
spel start om 17u30. Tussendoor is 
een pauze voorzien waarin je iets kan 
eten indien gewenst. Mooie prijzen 
te winnen ! 10 kaarten: 15 euro.
Twee bonuskaarten: 10 euro.

11, 12, 13 NOVEMBER
STEAKMENU
IN THE CAVE: 39 euro p.p.

Carpaccio van rund

Of

Gerookte zalm

***

Steak met saus naar keuze*
Champignonroom, peperroom of 

provencaalse saus

Of

Salade The Cave

***

Dame Blanche

Of

Coupe Bresilienne

Graag reservatie op voorhand

26 NOVEMBER
DE SINT KOMT IN THE CAVE

De Sint liet ons weten dat hij met enkele 
van zijn pieten bij ons op bezoek komt op 
zaterdag 26 november 2022 van 15 uur tot 
17 uur. De pieten die hij meebrengt gaan 
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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 !

er voor zorgen dat jullie allemaal een 
leuke middag beleven. Ook zal hij voor elk 
kindje iets lekkers meehebben.
Indien mogelijk zou het wel handig zijn 
om jullie plaatsje te reserveren, zo kunnen 
wij jullie tafeltje klaarmaken en kan de 
sint beter inschatten hoeveel geschenkjes 
hij dient mee te brengen. 
De plaatsen zijn ook wel een beetje 
beperkt, wie reserveerde is natuurlijk 
zeker van een plaatsje bij de Sint.
Terwijl de kindjes een leuke namiddag 
beleven, kunnen de mama’s, papa’s, oma’s, 
opa’s,… genieten van een lekker drankje 
en/of hapje!!

10 DECEMBER
KURT BURGELMAN LIVE !

Start om 18u30. Keuze uit vier gerechten: 
25 euro/persoon
• américain préparé schotel garni
• stoverijschotel garni
• vol-au-vent schotel garni
• balletjes in tomatensaus, garni.
Reservatie noodzakelijk! De plaatsen zijn 
beperkt. Vol = vol !
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Herstellen en bekleden van dakgoten

Plaatsen van dakvensters

Alle zink- en koperwerken

Plaatsen van isolatie

Renovatie van schoorstenen

Renovatie van hellende en platte daken

DAKWERKEN
Dringende herstellingen

beste
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…..
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De sinds 2 augustus aan gang zijnde fa-
se 5 zou midden deze maand achter de 
rug zijn. Cruciaal daarin was de herin-
richting van de aansluiting op de Groen-
straat. Inclusief de wegenwerken aan 
de noordzijde van de Antwerpsesteen-
weg (N70) tussen het kruispunt met de 
Herman Teirlinckstraat tot aan de brug 
over de R4. Die ingreep gaat in dezelfde 
werfzone ook in een volgende fase vlot 
en gestaag verder. Dat laatste maakt de 
tijdelijke ongemakken er best draaglij-
ker op. Ook al is het einde van de wer-

Herinrichtingswerken Antwerpsesteenweg in nieuwe fase
De herinrichtingswerken aan de Antwerpsesteenweg (‘Nikita-
kruispunt) gaan een nieuwe fase in. Het  kruispunt met de 
Groenstraat/Orchideestraat gaat weer open. Daardoor wordt de 
oprit naar de R4 weer vlotter bereikbaar. De nieuwste aanpassing 
zal ook de verkeersdruk in de Hollenaarstraat doen afnemen. Ook 
aan de Drieselstraat wordt wat gewerkt…

ken, voorzien tegen april 2023, nog 
lang niet in zicht. Het kruispunt aan de 
Groenstraat/Orchideestraat ging op 19 
september heropenen. Het zou ruimer 
‘worden opengetrokken’ en haaks ko-
men te liggen op de overkant.

Fase 6
In de werfzone verloopt het verkeer ver-
der in beide richtingen. Vanuit Gent is er 
linksafslagverbod richting Groenstraat. 
Omrijden via de Herman Teirlinckstraat, 
Pijkestraat en Orchideestraat maakt de 
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Groenstraat wel bereikbaar. Vanaf Lo-
christi is er dan weer linksafslagverbod 
naar de Herman Teirlinckstraat (Media-
Markt). Dat geldt evenzeer vanuit die-
zelfde straat richting Gent. Omrijden via 
Pijkestraat en Orchideestraat brengt soe-
laas. Tijdens deze zesde fase worden ook 
voorbereidende werken uitgevoerd ter 
hoogte van het kruispunt met de Drie-
selstraat. Die hebben geen impact op het 
verkeer. Er word van de gelegenheid ge-
bruikgemaakt om enkele herstellingen 

aan de brug over de R4 uit te voeren. Die 
‘opfriswerken’ starten eind deze maand 
en duren tot eind oktober. De herstelling 
gebeurt aan de onderzijde en moet ver-
mijden dat er nog waterinfiltratie is van 
bovenaf. Ook de leuning van de brug 
wordt vernieuwd, in de beide richtin-
gen. Het verkeer op de R4 zal daar nau-
welijks of niet hinder van ondervinden. 
Ook de Antwerpsesteenweg (N70) zal er 
geen last van hebben…

Eric VAN LAECKE

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke
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Het is vandaag zelfs grotendeels ‘bon 
ton’ om iedereen zijn goesting te la-
ten doen. Vrijheid-blijheid. Iedereen 
heeft verwijtende verhalen over de 
andere. Er is maar één groot gelijk en 
één zekerheid: zonder verkeersdisci-
pline in de breedste zin, is veilig ‘sa-
men-rijden’ op de weg een illusie. Elk 
slachtoffer is er nog altijd één teveel. 
Het gedrag staat haaks op de inspan-
ningen die dokters zich getroosten 
om zelfs maar één leven te redden. 
Dit zoveelste pleidooi vond zijn oor-
sprong in een ‘momentopname’ in de 
buurt van het Nikita-kruispunt aan de 
Antwerpsesteenweg waar nog altijd 
‘ongevallen’ gebeuren…
Een zonnige zondagmorgen. Met 
twee staan we te wachten aan de 
verkeerslichten aan de Drieselstraat. 
De camionette naast mij beperkt 
wat het zicht en wil afslaan richting 
Lochristi, ikzelf naar rechts richting 
Gent. Gezien de wegenwerken, moet 
ik meteen ook de tijdelijk aangelegde 

midden rijstrook bereiken. Uitkijken 
dus. Het licht springt op groen. De 
camionette zet aan net als ik. Ik weet 
me a.h.w. beveiligd door de impact en 
de rijrichting van mijn afslaande col-
lega. Gelukkig heb ik de aangeboren 
reflex om tweemaal in beide richtin-
gen te kijken voor ik helemaal aanzet. 
De schrik sloeg me om het hart toen 
een fietsende jongedame met kop-
telefoon vanachter de bestelwagen, 
alsnog kwam aan gepeddeld. Gevoels-
matig niet eens betrokken of geïnte-
resseerd. Ze was ofwel helemaal door 
het rood gereden of had de oversteek  
te risicovol aangevat. Je wil niet lezen 
wat me toen aan verwensingen door 
het hoofd ging. Met als belangrijkste 
‘Jij wil misschien al dood, maar ik nog 
niet’.  Het is vandaag een zoveelste 
fait divers maar ik blijf het herhalen: 
(verkeers)discipline kan nog altijd 
wonderen doen. … 

Eric VAN LAECKE

Verkeersdiscipline kan wonderen doen…
U kent het fenomeen beslist. Als het niet echt moet, houden 
steeds minder mensen zich rigoureus aan de verkeersregels. 
Daar staat geen leeftijd, geslacht, vervoersmodus, beroep of 
wat dan ook op.

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

Pleintje: Halvemaanstraat/Spijkstraat

Rechtstreekse verkoop van producent naar consument

aan eerlijke prijzen !
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Jeugdwerken Oude Bareel (JOB) is precies 
een halve eeuw actief. Via diverse activi-
teiten probeert de werking nog altijd aan 
rekrutering en uitstraling te doen. Gericht 
op het jonge volkje uit de omgeving tot de 
leeftijd van 25 jaar.
Anders gezegd, JOB verrijkt constant de 
visie van de jeugd aan de hand van ver-
schillende - speelse en ontspannende - 
elementen. Het doet dat trouwens op 
verschillende locaties op de wijk. Het op-
zetten van de eerste ‘Bareelse Feesten’ 
past perfect in die decennialang 
aangehouden ‘missie’. In een 
combinatie van een speelse ont-
moeting, een jubileumaperitief 
en een sfeervolle avond vol ge-
zelligheid en muziek.

Praktisch
Op  zaterdagnamiddag kan ie-
dereen - tussen 7 en 77 jaar - 
deelnemen aan het spel ‘TEAM 
UNIVERSALIS’. Een uitdaging om, 
samen met het gezin, de fami-
lie of vrienden, kennis te maken 
met een waanzinnig leuk spel. De 
winnaars krijgen een lekkere prijs 
en een aantrekkelijke wisselbe-
ker. Vanaf 18 uur klinkt iedereen 
samen op een ‘jubileumapero’. 
Als startschot voor een sfeervolle 
avond waarbij je kan smullen van 
frietjes, een funky hamburger (of 
de luxe), chicken nuggets of ve-
getarische alternatieven. Met een 
hip optreden wordt vanaf 20.30 
uur ook de muzikale toets inge-
drukt. De opbrengst gaat ook nu 
weer naar het onderhoud en de 
renovatie van de gebouwen van 
de organiserende verenigingen 

Jeugdwerken Oude Ba-
reel, Chiro Oude Bareel en 
de Gidsen Sint-Lucia. Men 
zegge het voort…

Dit persbericht liep binnen 
een paar uren voor het af-
sluiten van deze WWN-editie en beperkt 
zich noodgedwongen tot de essentie van 
de eerste ‘Bareelse Feesten’. We verwijzen 
voluit naar de webstek https://vzwjeugd-
werkenob.be of naar mailadres  vzw.jeugd-

werken.oudenareel@gmail.com.
Via de (commerciële) webstek is 
het om organisatorische redenen 
verplicht te reserveren voor de 
middagactiviteit en de maaltijd!

Eric VAN LAECKE    

Eerste ‘Bareelse Feesten’
Vzw Jeugdwerken Oude Bareel organiseert in samenwerking met Chiro 
Oude Bareel en de Gidsen Sint-Lucia op zaterdag 8 oktober voor de 
eerste keer de ‘Bareelse Feesten’ in de omgeving. De activiteit kadert in 
het 50-jarig bestaan van de jeugdwerking. De opbrengst gaat naar het 
onderhoud van de infrastructuur.
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www.highwayresidence.be  |  verkoop@highwayresidence.be  |  0800 50 118

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

LAATSTE APPARTEMENTEN 
NU BESCHIKBAAR

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
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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Boerenmarkt
“De Toekomst”

Elke zaterdag
van 9u tot 12u

Pleintje:

Halvemaanstraat/Spijkstraat

Rechtstreekse verkoop van 

producent naar consument

aan eerlijke prijzen !
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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

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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Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124
T. 09 355 98 01
Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

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

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken - Extra parking bij WELDA

sleeplife.be

OPENDEUR
DAGEN

Boost je nachtrust tijdens onze

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

OPENDEUROPENDEUR
Boost je nachtrust tijdens onzeBoost je nachtrust tijdens onze

van 23/09 t.e.m. 08/10

Nu uitzonderlijke 
acties en kortingen
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