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Druk:

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

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

Sint-Baafskouterstraat 109
9040 Sint-Amandsberg

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

Tarief in het salon :
Wassen + snit : 20 euro

Wassen, snit en brushing : 32 euro

Aan huis:   +7 euro

Hair Service Dimitri
Aan huis en in salon

Dames & Heren & Kinderen

Enkel op afspraak !
Zondag en maandag gesloten

Te koop in Heusden
Hoge Steenakker 37, bus 7

• Rustig gelegen in groen
 privaat domein
• Lichtrijk appartement met 

luxueuze afwerking en
 hedendaagse toestellen.
• Zeer goed gelegen nabij
 op- en afrit R4, verkeers-
 wisselaar E17 en E40, op een 

boogscheut van Gent
• Dichtbij Heusden dorp met 

winkels en openbaar vervoer
• Garagebox 
• EPC: 166 kWh/m²
• Richtprijs: 490.000 euro   

destelbergen@axellenaerts.be - 09 219 08 77 - Dendermondesteenweg 501, 9070 Destelbergen

Titel: Te koop in Hoge Steenakker 3/ bus 7 Destelbergen  
Wenst u ook uw eigendom te verkopen/verhuren? Aarzel niet om ons te contacteren!  
 

 
 

- Rustig gelegen in groen privaat domein 
- Lichtrijk appartement met luxueuze afwerking en hedendaagse toestellen. 
- Zeer goed gelegen nabij op- en afrit R4, verkeerswisselaar E17 en E40, op een 

boogscheut van Gent 
- Dichtbij Heusden dorp met winkels en openbaar vervoer 
- Garagebox  
- EPC: 166 kWh/m² 
Richtprijs: 490.000 euro  

 
 

WENST U OOK UW EIGENDOM TE VERKOPEN  OF TE VERHUREN?
AARZEL NIET ONS  TE CONTACTEREN:
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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 Circulatieproblemen op Antwerpsesteenweg
 bijna van de baan

8 Charles Wyckaert, de “peetvader” van
 de Bernadettewijk én dekenij

12 Jan D’Hauwe: dé wildspecialist

14 Circulatieplan Gentbrugge-brug...

20 Togo ontvangt Fleur met open armen

22 Jens Boxstaele: triathleet in Hawaï

24 De ‘kunst’ van het ontmoeten

27 Campo santo herdenking

32 Handwerkbeurs werd een succes

39 Kruispunt Heernisplein blijft onveilig

46 Artiest Rudy Hammond plots overleden

51 VDK-kantoor in nieuw kleedje

58 Boerenmarkten hebben nog toekomst

60 Slopen Bernadettewijk volop bezig

 en nog veel meer...

 Veel leesplezier !

Binnenluchtkwaliteit
    Ventilatie           
      - onderhoud       
      - plaatsing       
      - optimalisatie     
      - kanaalreiniging
      Geurbeleving
      Luchtdesinfectie

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

 info@bilk.be
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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.

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

TE KOOP 
Speelgoed allerlei : lego, playmobil, 
knuffels,poppen,auto’s, werkbank + toebehoren, 
houten baan, puzzels, kinderboeken.... 
Weggeefprijzen. GSM: 0486-872594

GEZOCHT
Eenzame man, weduwnaar, zoekt dame rond 70 
jaar, om de eenzaamheid te bestrijden en nieuw 
leven te starten. Freddy. 0491-75 81 75

TE KOOP
Petroleum vuur. Zo goed als nieuw. 
Prijs 100 euro. Info 0475-73 82 97

TE KOOP
Eiken houten tafel met 3 stoelen, 
gebeitst, Mechelse stijl. Prijs 50 euro. 
Meer info: tel 0475-95.99.75

TE KOOP
Dansplaten (3), in zeer goede staat, voor de spotprijs 
van 5 euro. Voor info of afspraak : 0477-253634 

TE KOOP
Instapklaar appartement met tuin en garage in Sint-
Amandsberg. Living, keuken, badkamer, 2 slpk, tuin, 
garage, zolderberging. Info: 0497-29 17 33

TE KOOP
Herenfiets in perfecte staat, 
wordt verkocht wegens 
sterfgeval. Vraagprijs  80 
euro. Info : 0476-94.72.65

TE KOOP
Winterwielen voor Kia Ceed, 
dezentvelgen 205/55 16” en plooibaar 
kinderbedje premaman resp.450 en 20 
euro. Info: 0474-625635

TE KOOP
Bloempotten: 2 kleinste 
15 euro, de rest 20 euro/
stuk. Info: 0472-75 32 48

TE KOOP
Antieke barkast/
boekenkast, meer 
dan 100 jaar, prijs 
o.t.k.
Info: 0468-15 34 11
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Wenst u meer informatie? 
Geef een seintje op 0474 04 06 80 of neem een kijkje op mijn website www.it-hulpaanhuis.be

Groetjes Tom

AAN HUIS
IT-HULP

Computerhulp
Aankoop &
Installatie

Internet
Privélessen

Printer
Office

Uw computerspecialist in uw regio

Tip: scheur mij uit

Apple
Back-ups & cloud

Beveiliging
Harde
schijven

E-mail
Software-
programma's
...

Het gaat dus zeker niet over het circula-
tieplan waarvan elders in deze Wegwijs 
gewag wordt gemaakt i.v.m. Gentbrug-
gebrug en de straten waar eenrichtings-
verkeer zal worden ingevoerd in april 
van volgend jaar. We hebben het over 
de werken die gepaard gaan met de her-
aanleg van de Dampoort. Eerst moet wel 
fase 3 van de werken, nl. de aanleg van 
het Antwerpenplein en de bouw van 
het kruispunt Koopvaardijlaan afgerond 
zijn. Dan start wel de 4e fase van Wegen 
en Verkeer half november. In die fase zal 
men het zuidelijk deel van het Antwer-
penplein en het kruispunt met de Land 

Midden november start 4de fase aan Dampoort

Binnenkort worden alle circulatiemaatregelen 
in Sint-Amandsberg opgeheven
Je leest het goed, binnenkort zullen alle circulatiemaatregelen in Sint-
Amandsberg worden opgeheven. Denk maar aan de omleidingen 
op de Antwerpsesteenweg en de omleidingen vanaf de Potuit en de 
Hogeweg/Visitatiestraat. 

van Waaslaan aanpakken. Vanaf dat 
moment  zal de Koopvaardijlaan open 
gaan en zullen ook alle huidige circula-
tiemaatregelen in Sint-Amandsberg op-
geheven worden. 
De rioleringswerken aan de Dampoort 
zijn inmiddels afgerond. Die klus bleek 
veel moeilijker dan verwacht door het 
kluwen aan ondergrondse leidingen en 
rioleringen die niet in kaart gebracht 
stonden. Dat maakte het aanbrengen 
van de nieuwe riolering een heus mon-
nikenwerk. Daarnaast bleek ook de 
grond van slechte kwaliteit waardoor er 
bijkomend verdichtingswerken moesten 

gebeuren. Tot slot zorgde 
ook de gebrekkige beschik-
baarheid aan bouwma-
terialen dat de werken 
vertraging opliepen. Het 
goede nieuws is dat de 
werken aan de oppervlak-
te komen en de nieuwe 
infrastructuur de komen-
de weken duidelijk vorm 
zal krijgen en we bijna de 
grootste hinderfase voor-
bij zijn.

Er is stilaan uitzicht op het 
einde van de werken, en dan 
kan normaal verkeer worden 
ingevoerd. (D.D.)
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De wedstrijd 
loopt SAMEN 
met het boekje 
Wegwijs9070, dat 
in Destelbergen/
Heusden wordt 
uitgedragen.
We vroegen aan 
enkele tientallen 
lezers om een vraag 
te beantwoorden. 
En het is dan 

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

Bij voorkeur online meedoen:  www.dewegwijs.be

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

Of vul het formulier hierbij VOLLEDIG in en stuur het 
op. Opgelet: zowel online, via mail als met de post 
moet uw deelname UITERLIJK OP 10 NOVEMBER  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, Bistro Céline, 
Friethoeveke, Restaurants Verseau, Hof van Heusden, ‘t Braemhof, The Cave, De Lage Vuurse, en ook 
van Lingerie Het Vijgeblad, Lingerie Aphrodite, bloemisterij Poelman-Vandevelde,
De Korf beleefwinkel, Broodjeszaak Huis Desmet

Win een waardebonnenpakket van 120 euro
geschonken door Wegwijs

We vroegen aan onze lezers:

Wat vrees je in de nabije toekomst ?

A. Meer hittegolven
B. Meer overstromingen
C. Meer koudegolven  

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. Snowboarden 28%
B. Schansspringen 33%
C. Snelschaatsen 39%

Er waren 170 deelnemers!

Winnaar werd Monique 
Herpol uit Sint-Amandsberg 
(28, 35, 37). Zij mocht 
haar waardebon van 100 
euro afhalen bij Sleeplife 
Oostakker. Proficiat !

Wonnen 
ook waardebonnen: 

Waren héél dicht bij de juiste 
oplossing en wonnen ook 
waardebonnen:
Lotte Van Geerteruyen, 
Norbert Peelman,
Monique Verdonck, Hilda Schout,
Christine Vandewalle,
Jonathan Devriendt, F. Dehaene,
Anita Devreese. - Proficiat.
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

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

Begin oktober werd gestart 
met de betonwerken voor 
de bouw van de boord-
stenen en de funderingen 
voor de rijbaan en de bus-
haltes. Tijdens deze wer-
ken zal de indeling van het 
nieuwe Antwerpenplein en 
het kruispunt met de Koop-
vaardijlaan stilaan zichtbaar 
worden. Een deel van de be-
tonwerken voert Wegen en 
Verkeer ‘s nachts uit. Omdat 
beton een mengsel is dat 
snel uitzet en krimpt, moet de aannemer 
het beton meteen na aanleg uitwassen 
of voegen. Dat kan enkel ‘s nachts ge-
beuren. Van zodra de concrete datum is 
gekend, ontvangen buurtbewoners nog 
een bewonersbrief van de aannemer.
Wegenwerken brengen steeds hinder 
met zich mee.
Om de lokale handelaars in de kijker 

te zetten tijdens deze periode van wer-
ken, hangt Wegen en Verkeer nu werf-
doeken op. Op die werfdoeken prijken 
foto’s en ludieke slogans van de hande-
laars die aantonen dat zij ook tijdens de 
werken vlot bereikbaar blijven. Er zijn 
enkele nieuwe doeken bijgekomen, heb 
jij ze al gespot? – (D.D.)

Voor sommige middenstanders is het 
een kans om even in de kijker te komen 
via werfdoeken. (D.D.)
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M

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

Gratis
prijsofferte

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS

Specialist

De ‘peetvader’ van de Bernadettewijk…
De fysische afbraak van de ‘blokken’ in de Bernadettewijk is begonnen. Het 
bezorgt hartenpijn aan de (vroegere) bewoners én aan de jarenlang actieve 
dekenijvoorzitter - ook in de opperdekenij - Charles Wyckaert. Die vierde 
nog vorig jaar zijn diamanten huwelijk en kijkt met lede ogen naar de 
verdere aftakeling van de ooit bruisende en cultureel volkse leefomgeving…

Charles Wyckaert (84) blijft figuurlijk eeu-
wig jong. Hij woont vandaag - samen met 
zijn echtgenote Astrid Hooghstoel en plus-
dame Iréne Paauw - in een (groen) appar-
tementsblok vooraan in de Waterstraat, 
op de grens met de Sint-Bernadettestraat. 
“Op het oorspronkelijke grondgebied 
Gent, en dus niet Sint-Amandsberg” zegt 
Charles met nadruk. Ook al zijn die vroege-
re (gemeentelijke) grenzen vooral ook in 
de media snel aan het vervagen. Gelukkig 
weet ook deze schrijvende ouderdomsde-
ken al vele tientallen jaren evenzeer waar 
het paard aangebonden is. Ook al was die 
historische indeling in lang vervlogen tij-
den, inderdaad ooit wel eens een stukje 
anders. Het typeert alvast de immer zorg-
zame en betrokken ijver van de man naar 
duidelijk afgelijnde visies, respect voor 
feiten en geschiedenis en voor (politie-
ke) eerlijkheid. Zelf kwam hij destijds met 
veel uitstraling en succes op voor de toen-
malige socialistische partij. Als gulle aan-
brenger van stemmen. Maar te laag in de 
rangorde om effectief aanspraak te kun-
nen maken op een mandaat. Dat compen-
seerde hij als deken ruimschoots met zijn 
dagelijkse inzet - op vele uiteenlopende 
vlakken - voor de uitgesproken volksbuurt 
waar noden van alle slag om aandacht en 
oplossing vroegen. Het was in se een ge-
zamenlijk streven met de plaatselijke pa-
rochiegemeenschap Sint-Bernadette. Die 

had jarenlang met pastoor Dries Mo-
rel zelfs een robuuste vaandeldrager die 
op het netvlies blijft gebrand. Het wa-
ren soms harde maar ook deugddoende 
tijden waarin de zorgzaamheid door en 
voor de inwoners hoogtij vierden. In voor-
spoed en tegenslag, in vreugde en ver-
driet. De afbraak van de ‘tuinwijk’ is dus 
vooral ook een diepmenselijke aderlating 
en een blamage voor de verantwoordelij-
ken - en vertegenwoordigende politici – 
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Wegwijs Noord  - November 2022   9



10  Wegwijs Noord - November 2022

De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be

die hun sociaal woonpatrimonium in al 
die tijd hadden verwaarloosd. Een recent 
Gents rapport legde intussen die jaren-
lang aanslepende pijnpunten bloot. Met 
een zoveelste belofte om in de toekomst 
beter te doen. Tussen haakjes, ook Wyc-
kaert was voorstander van een renovatie 
in schuifjes. Intussen doen de bulldozers 
langzaam maar zeker hun werk… 
Ook fysisch blijft de vroegere deken eeu-
wig jong, al zijn er de gebruikelijke ou-
derdomsongemakken. Met dank aan zijn 
gezondheid en aan zijn Belgische leger-
dienst. Na zijn schoolstudies als elektricien 
aan Carels-Nicaise-De Ridder trok hij op 1 
februari 1957 - de man heeft een fotogra-
fisch geheugen waarvan wij u alle details 
besparen - naar de kazerne in Doornik. 

Hij was er ordonnans Bijzondere Techni-
sche Wapens en volgde er de ‘Korea-op-
leiding’. Later verkaste hij naar Fort 4 
oude-God in Mortsel, bekend als Fort Ka-
pitein Wagner en onderdeel van de Brial-
montgordel.  Hij was er verantwoordelijk 
voor de bevoorrading lichte wapens voor 
België en Duitsland. Hij vervoegde later 
de Confederatie oud-strijders Oost-Vlaan-
deren, als reservist en gedetacheerd aan 
de NAVO-strijdkrachten. Zijn legercarriè-
re als eerste sergeant leverde hem in 1997 
een herkenning ‘Ridder in de Kroonorde’ 
op. Hij is er nog altijd erg fier op.

Beroepsprestaties 
Beroepshalve werkte de Gentenaar ook 
een aantal jaren als elektricien bij o.m. 
ACEC, Vynckier en Siemens. In 1966 ging 
hij twintig jaar lang aan de slag bij de Stad 
Gent als vertegenwoordiger van ACOD 
Openbare Diensten o.m. als onderhouds-
man in de stedelijke elektrische centrale, 
als incasseur voor de toenmalige EGW-be-
drijven en als toezichter van de technische 
dienst stedenbouw. Tot hij met pensioen 
ging. Vanuit zijn appartement in de Wa-
terstraat volgt Charles Wyckaert nog al-
tijd heel alert en van nabij de actualiteit. 
Tijdens ons gesprek aan huis goochelde 
hij moeiteloos met vaak steek houdende 
argumenten en vooral ervaringen om de 
jarenlange evolutie in de wijk te duiden. 
En ging daarbij een diepgaandere discus-
sie niet uit de weg. De verzuchting om 
weer de legerdienst in te voeren, inbegre-
pen. Zo hebben we het als journalist zelf 
ook graag. Onder het motto ‘meten is we-
ten en inzicht geeft uitzicht’. Een heel le-
ven lang…

Eric VAN LAECKE  
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In de naweeën van en de heropleving na 
de tweede wereldbrand zag op de volk-
se wijk - op de grens met Sint-Amands-
berg en Oostakker - de Gebuurtebond 
Sint-Bernadette het levenslicht. De op-
richting tot dekenij volgde in 1983. Met 
o.m. een 200 woningen en 140 gezin-
nen in de omgeving, groeide het sa-
menwerkingsverband uit tot één van de 
grootste sociale dekenijen van de stad. 
Gepatroneerd door de overkoepelende 
‘opperdekenij’.  Zeg maar, het Konink-
lijk Verbond der Gebuurtedekenijen 
van de Stad Gent (KVGDG). Het werd de 
aanzet tot een decennialange ‘familie-
onderneming’ in de uitgesproken volkse 
wijk. Charles Wyckaert zette al vroeg 
(1958) zijn eerste schuchtere stappen in 
de toenmalige gebuurtebond. In 1970 
kwam hij in het bestuur. In 1983 werd 
hij er voorzitter van en twee jaar later 
ook deken. In het spoor van zijn intus-
sen overleden schoonouders Gustaaf en 
Gusta en zijn voorzitter-voorganger Ju-
les De Bleye. Die laatste werd destijds op 
zijn sterfbed in de living van zijn woning 
alsnog tot deken aangesteld. Uit dank-
baarheid en erkentelijkheid. Intussen 
was ook Marie-Louise Boes als dekenin 
erkend. Later opgevolgd door Marina 
De Poortere.  Charles Wijckaert was ja-
renlang ook erg actief in de opperde-
kenij. Als verslaggever van de Raad van 
Bestuur, als redactiechef van de perio-
dieke omzendbrief én - nog het meest 
in het collectief geheugen - als protocol- 
en ceremoniechef. Sinds juni 2022 mag 
hij zich ook eredeken noemen…

De dekenijwerking floreerde gedu-
rende vele tientallen jaren. Met vooral 
veel volkse activiteiten, inzet voor de 

Dekenij Sint-Bernadettestraat is verleden tijd…
In volle coronaperiode werd december 2020 een punt gezet achter Dekenij 
Sint-Bernadettestraat. Die werd in 1946 gesticht onder impuls van Gustaaf 
Hooghstoel en zijn echtgenote Gusta Bovendaerde. Schoonzoon Charles 
Wyckaert (zie hiernaast) was er de laatste deken van…

minderbedeelden, jarenlange busuit-
stappen, dito etentjes en optredens, de 
sinterklaasbezoeken en zoveel meer. 
Met als jaarlijkse kers op de taart de 
dekenijkermis in augustus. Die duur-
de aanvankelijk zelfs even lang als de 
Gentse Feesten. Met de bekende twee 
optochten – o.m. de kaarskensstoet -, 
het reuzenduo Margriet en Bernard, de 
populaire radioserenades en volkse spe-
len voor jong en oud als smaakmakers. 
In 1996 kreeg de dekenij het predikaat 
‘Koninklijk’ opgespeld. Op 31 decem-
ber 2020 werd officieel een punt gezet 
achter 75 jaar intense dekenijwerking in 
de Sint-Bernadettestraat. Zeg maar, ge-
zwicht op het altaar van de voortschrij-
dende ouderdom en het gebrek aan 
(jonge) opvolgers. Dekenin Marina De 
Poortere en echtgenoot Chris zorgden 
in al die tijd ettelijke malen voor zeer 
geslaagde etentjes Ze vonden intussen 
een nieuwe thuishaven bij Dekenij Oos-
takkerdorp, hun woonplaats. Een ge-
schiedenisbladzijde is omgedraaid. Alles 
heeft zijn tijd, alles heeft zijn prijs… 

Eric VAN LAECKE
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UW SPECIALIST VOOR
ALLE WILD EN GEVOGELTE JAN D’HAUWE

GROOT- EN KLEINHANDEL
Derde generatie !

SPECIALITEIT: WILDPASTEIEN !
Antwerpsesteenweg 384
9040 Sint-Amandsberg

T. 09-228 28 66

OPENINGSUREN:
donderdag 08u30-12u30 14u00-18u30
vrijdag 08u30-12u30 14u00-18u30
zaterdag 08u30-12u30 14u00-18u30
zondag 08u30-12u30

www.dhauwe.com

Waar begin vorige eeuw nog een hoef-
smid actief was, en later een hoeden-
maker startte de eerste generatie van 
de familie D’Hauwe rond 1940 met een 
beenhouwerij. Het was Jozef D’Hauwe 
die leverancier van lijsters werd voor 
een ‘notaris om de hoek’, en ook andere 
klanten, o.a. een gepensioneerde offi-
cier, aan die verkocht hij watersnippen 
aan 15 frank ’t stuk.
Het waren de jaren dat dikwijls op ‘il-
legale’ wijze nog wild werd verhandeld, 

via stropers (die eigenlijk wel bekend 
stonden voor hun duistere praktijken). 
Stilaan werd de toestand meer officieel 
en vanaf de jaren ‘50 kwamen de eerste 
echte ‘poeliers’ in het straatbeeld in het 
Gentse. Zo ook Marcel, de zoon van Jo-
zef, die zich specialiseerde in wild en ge-
vogelte. Hij specialiseerde zich in Brussel 
en Parijs en zo kreeg Huis D’Hauwe 
alom bekendheid in het Gentse. Kwar-
tels, Patrijzen, alles was te koop in grote 
openbare veilinghuizen.

UNIEK IN DE STREEK

Wildhandel D’Hauwe,
uw specialist voor alle wild en gevogelte
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In 1953 werd de winkel D’Hauwe aan de 
Antwerpsesteenweg geopend. Met suc-
ces. Van heinde en ver vonden de klan-
ten hun weg naar de poelier, de naam 
D’Hauwe werd een begrip in de streek. 
De na-oorlogse jaren werd het aanbod 
steeds betaalbaarder, ook voor de ge-
wone werkman, daar waar het vroeger 
eerder elitair was.

Nu, bijna 70 jaar later, baten Jan 
D’Hauwe en zijn echtgenote Katrien 
de winkel uit, als derde generatie. Met 
steeds strengere regels van voedsel-
agentschap, HACCP, is het er zeker niet 
makkelijker op geworden, maar een 
stielman blijft gaan voor zijn product.

Hou je van een goed stukje wild en vers 
gevogelte, bij D’Hauwe kan je terecht 
voor kwaliteitsvolle producten zoals 
Frans en inlands gevogelte. Bosduif en 
patrijzen, hert, everzwijn enz. Ook op 
zaterdag en zondag kan je terecht voor 
een lekker gebakken kipje op bestelling. 

Specialiteit van het huis, al dikwijls be-
kroond met ere-prijzen: huisbereide 
wildpasteien. Wij kregen een ‘proever-
tje’ mee en kunnen het beamen, dit is 
topkwaliteit. – J.C.

Jan D’Hauwe
Antwerpsesteenweg 384
Sint-Amandsberg
Telefoon 09-228 28 36 

De winkel is open donderdag, vrijdag 
en zaterdag van 8u30 tot 12u30 en 
14u00 tot 18u30. Op zondag enkel in 
de voormiddag.
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Het circulatieplan dat daarmee 
gepaard gaat zal nu officieel inge-
voerd worden op maandag 3 april 
2023, gelukkig niet op zaterdag 1 
april want dat zou pas een flauwe 
mop geweest zijn. Het is ook nu 
een flauwe mop want kort samen-
gevat komt het hier op neer: alle 
voorrang aan de fietsers, en de 
autochauffeurs moeten verplicht 
ommetjes maken richting grote 
invalswegen. De autobestuurders 
zijn altijd de klos want ook par-
keren is nu duurder geworden om geld 
in de stadskas te krijgen. De plannen 
voor het circulatieplan werden door het 
Gentse schepencollege goedgekeurd, 
maar de beslissing was al eerder door de 
meerderheid in de Gentse gemeenteraad 
doorgedrukt. Er is een heel kleine hoop 
dat de plannen - als het ooit in de soep 
zou draaien - na evaluatie kunnen bijge-
stuurd. Toegegeven, wij we-
ten ook niet wat de allerbeste 
oplossing was om iedereen 
tevreden te stellen.
Met veel van de ingrepen, on-
der meer het veranderen van 
de rijrichting of het maken 
van eenrichtingsstraten of 
meer veiligheid voor de fiet-
sers, daar kunnen we zeker 
begrip voor opbrengen. Ook 
al zal dat voor sommige men-
sen pijn doen als ze ommetjes 
moeten maken om thuis te 
geraken met hun auto. Niet 
voor de fietsers, want die 
hebben overal voorrang in de 
rijrichtingen. In de plannen is 
wel niet altijd duidelijk of er 
extra parkeerplaatsen gaan 

ALLES VOOR DE FIETSERS
MAAR AUTO’S MOETEN ALTIJD OMMETJES MAKEN

Circulatieplan en Gentbruggebrug
gaat van start op 3 april 2023
De werken aan de Dampoort gaan voor een goed deel hun laatste fase 
in, en dan kan ook werk gemaakt worden van de al goedgekeurde 
circulatieplannen voor Oud-Gentbrugge en de wijk Dampoort (Sint-
Amandsberg). Centraal in die plannen ligt de Gentbruggebrug.

Het plan zoals 
het nu getekend 
is… (D.D.)

sneuvelen, en dat zou wel eens veel pijn 
kunnen doen in de dicht bevolkte buur-
ten. Het deel van Sint-Amandsberg dat 
onder de noemer Dampoort valt, staat 
vaak vol geparkeerd met auto’s. Teveel, 
absoluut. Vaak aan beide kanten van de 
straat. Hoe dat zal verlopen als de rij-
richting zal veranderen is nog wat on-
duidelijk. Maar dat komt nog wel. De 
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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

Mag het een
maatje meer zijn?

WegwijsNoord-2022-11-ELOMI.indd   1 15/10/2022   21:33
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

bedoeling blijft altijd om het doorgaand 
autoverkeer uit de smalle woonstraten 
rond Gentbruggebrug te halen. Er komt 
dus geen knip, maar waar dat verkeer 
dan wel naartoe moet, naar de grote ver-
keersassen, daar is toch niet goed over na-
gedacht. Op die verkeersassen staan al fi-
les, die worden nu zeker groter. Neem nu 
het laatste deel van de Gentbruggestraat 
net naast Gentbruggebrug. Als dat deel 
gebruikt zal worden om via een lus onder 
Gentbruggebrug te geraken en alsnog 
over de brug te kunnen rijden, dan zul-
len daar zeker parkeerplaatsen moeten 
sneuvelen. Wie dat plan als oplossing ge-
maakt heeft maakt er een echt rommeltje 
van. Idem dito aan de linkerzijde van de 
Nijverheidskaai waar nu auto’s in de rij-
richting geparkeerd staan, maar dat 
gaat straks een éénrichtingsstraat 
worden, of zoals het de bedoeling 
is: een fietsstraat. Nu is dat nog 
een straat met twee rijrichtingen, 
dat valt dus weg. En daar liggen 
wel veel bedrijven. Dat het verkeer 
naar andere rijrichtingen wordt ge-
stuurd, daar heeft men (nog) niet 
echt bij stilgestaan. Want als men 
dat zou gedaan hebben, dan zou 
men weten dat er dagelijks files zijn 
richting Gent. In Destelbergen had 
men dat direct begrepen.
We willen zeker niet te negatief 
zijn, maar de oplossing waarbij men 
alsnog onder Gentbruggebrug door 
kan om dan via de Waterkluiskaai 
toch nog over de brug te rijden is 
duidelijk een doekje voor het bloe-
den. Een compromis om het zacht 
uit te drukken. Het is een oplossing, 
maar het zal altijd een ommetje rij-
den worden. Niemand gaat echter 
kilometers rondrijden om via een 
andere brug of belangrijk kruispunt 

aan de overzijde te geraken, want dan 
komt men altijd in files terecht op andere 
plaatsen. Het zal de kortste weg worden 
desnoods via sluipwegen, let er maar op. 
In de spitsuren zal het sowieso al filerij-
den worden, want wie toch nog over de 
brug wil rijden staat regelmatig stil om 
telkens voorrang te moeten geven op 
andere weggebruikers. Als dat dé oplos-
sing is die men heeft uitgewerkt dan kon 
men daar net zo goed verkeerslichten ge-
plaatst hebben!

Uiteraard zijn er zaken die positief wer-
den ingevuld: de oversteekplaatsen voor 
voetgangers onder meer. Maar of het be-
ter zal worden voor de fietsers blijft nog 
een groot vraagteken. De brug is niet vol-
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Uit betrouwbare bron weten we dat er 
nog een procedure loopt via de Raad 
van State om nog aanpassingen te doen 
aan dit plan. Hoever het daarmee staat, 
weten we niet, maar verschillende bedrij-
ven in de buurt hebben bezwaar tegen 
het plan, zoals het momenteel voorligt. 
Wordt vervolgd… - J.C.   

doende breed, dat is ze nu ook niet. Dat 
fietsers meer ruimte gaan krijgen op de 
suggestiestroken is weinig waarschijnlijk, 
want ook de lijnbussen moeten over de 
brug rijden en er is altijd nog dat tegen-
liggend verkeer, dat weliswaar niet mag 
doorrijden als het van Gentbrugge komt. 
Wie over de brug of onder de brug zal rij-
den, maakt altijd draaibewegingen, maar 
dat hebben de lezers al begrepen. We 
vermoeden ook dat er geen afzonderlijke 
fietspaden zullen komen, want daarvoor 
is de brug te smal. En een beloofde fiets-
brug is er nog niet.
En dan is er in de buurt wel de zorg om 
het sluipverkeer dat er nog zit aan te ko-
men. Bedrijven moeten bereikbaar zijn, 
maar dat zal dus alleen mogelijk zijn als 
men toch nog de sluipwegen gaat gebrui-
ken. Daar is nauwelijks over nagedacht. 
De Wolterslaan en Jan Delvinlaan vrezen 
dat ze de klos gaan zijn met extra verkeer. 
En wie uit Destelbergen komt weet nu al 
dat alleen de richting grote verkeersassen 
bereikbaar zullen zijn. Alle op de Dender-
mondsesteenweg uitgevende straten zijn 
eenrichting maar wel in de omgekeerde 
richting. Bewust gedaan om de verkeers-
stroom weg te houden, maar dat wil zeg-
gen dat men toch elders files zal creëe-
ren. Dat is dan de zorg van Destelbergen 
denkt men in Gent. En het is dus niet dat 
die wegen nu nog niet vol zitten. De Den-
dermondsesteenweg in Sint-Amandsberg 
is bovendien 30 km/uur, het zal en het 
blijft dan aanschuiven worden.

In elk geval zal in de komende maanden 
ook nog werk moeten gemaakt van de 
juiste aanpak. Hier en daar zullen kleine 
werken nodig zijn, want er komen ook 
nog bomen en groen bij. Dat moet men 
allemaal inplanten vooraleer op maan-

dag 3 april het circulatieplan van start 
kan gaan. Wij zijn benieuwd of men ook 
die kasseien in het laatste deel van de 
Gentbruggestraat gaat laten liggen… en 
het voetpad effen legt, want dat is ook 
nodig. - (D.D.)
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Dendermondsesteenweg 353 
9040 Sint-Amandsberg 

09 228 16 64 

1 bon geldig bij aankoop van een BH van minimum 50€ 

Aphrodite Lingerie 

www.lingerieaphrodite.be 

 

 

Alle promoties zijn geldig van 
23/10 t.e.m. 15/11/2022  
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  
ZONDAG 8u-19u 

BON GRATIS 
1 KG APPELEN  

 

Tijdens uw aankopen tot 15/11/2022, 
Min. winkelaankoop van € 10,- 

uitgezonderd tabak, 
Max. 1 bon per klant 

 
Knip deze bon uit en geef af aan de 

kassa, het product ligt daar voor u klaar. 

OPEN OP 1 & 11 NOVEMBER VAN 8-19u 

DURACELL 
BATTERIJEN ‘AA’ OF ‘AAA’ 
8STUKS 

€ 4,59 

 

MAES PILS 
24x25cl 

18 + 6 GRATIS 
 

€ 9,74 
/L € 1,62 
 
BIER MET LIEFDE 
GEBROUWEN, DRINK 
JE MET VERSTAND 
12,99 

CRISTAL ALKEN BAK 
24x25cl 

18 + 6 GRATIS 
 

€ 10,20 + LEEGGOED 

/l € 1,70 
 
 
BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET VERSTAND 
14,40 

ZAKDOEKJES  
KLEENEX BALSEM 
1x12 pakjes 
 

€ 1,69 
/pakje € 0,14 
 
3,39 

INEX CHOCOMELK 
BRIK 1L 
 

€ 1,19 
 

-€1,22 

KATTENVOEDING DROOG 
PURINA ONE 
SENSITIVE 
800gr. 
 

€ 4,45 
/kg € 5,56 
5,35 

MAÏSWAFELS 
115gr 
 

€ 0,89 
/kg € 7,74 
1,19 

CHOCOLADE GWOON 
MELK OF 
FONDANT 
200gr. 
 

€ 1,45 
/kg € 7,25 
1,65 

PERSIL POWER BARS 
16DOS 
 

€ 4,59 
/DOS € 0,29 
 
 

9,50 
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Dendermondsesteenweg 353 
9040 Sint-Amandsberg 

09 228 16 64 

1 bon geldig bij aankoop van een BH van minimum 50€ 

Aphrodite Lingerie 

www.lingerieaphrodite.be 
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In juli gorganiseerden Fleur en Dieu-
donné terug een barbecue, ten voordele 
van de kinderen in Togo. Er kwamen 250 
mensen eten. Het werd een succes!  Met 
een kleurrijk en klankrijk optreden van 
enkele muzikanten-vrienden.
Met de opbrengst werd schoolgerief en 
kledij aangekocht. Op 17 en 18 septem-

Togo ontvangt Fleur met open armen !
ber trokken Fleur en Dieudonne naar de 
regio Agou (7 dorpen) in Togo om per-
soonlijk deze spullen te overhandigen. Al 
25 jaar een traditie voor Fleur, die ermee 
startte ten tijden van haar geneeskundi-
ge studies.
Ook de stad Lomé (waar Fleur opgroei-
de) kreeg een bezoekje. Daar zijn veel 
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beste
thuisverpleging

Destelbergenstraat 83-9040 Sint-Amandsberg
Email:Info@fleursbeste-thuisverpleging.be

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

• Heb je het moeilijk om je rug of je 
voeten te wassen?

• Kun je wel een handje hulp gebruiken 
om je ’s morgens aan te kleden of ’s 
avonds uit te kleden?

• Ben je bang om te vallen in bad of 
onder de douche?

• Heb je hulp nodig om je medicatie 
klaar te zetten ?

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

WONDVERZORGING – INSPUITINGEN - ALGEMENE 
VERZORGING - PALLIATIEVE VERZORGING - ENZ…..

weeskinderen tussen 14 en 
22 jaar. Een meisje van 22 
begint daar dit jaar genees-
kunde te sturen aan de uni-
versiteit. En dat voelt goed !
Maar er is ook altijd min-
der goed nieuws te rapen. 
Recent nog werd daar een 
kindje van 2 maanden naast 
een vuilbak gevonden na-
dat de moeder haar verla-
ten had bij de geboorte. 
Met de deeltje van de op-
brengt van de BBQ konden 
ze deze weeskinderen ook 
een feestje gunnen. Het 
werd in dank aanvaard!

Het koppel uit Sint-Amands-
berg kon met een tevreden 
gevoel terug huiswaarts ke-
ren. Met heel veel dank aan 
allen die dit iniatief blijven 
steunen.

Tot volgend jaar !  
Ook wij zullen er weer pro-
beren bij zijn. – J.C.
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Met een tijd van 11u21’ heeft leerkracht 
Jens Boxstaele van Wonderwijs, de eind-
meet gehaald van het wereldkampioen-
schap Triatlon in Hawaï. Het was een 
droom, al had Jens verwacht van een bete-
re tijd neer te zetten. In augustus had hij 
zich alsnog kunnen  kwalificeren voor de 
vermaarde triatlon van Hawaï met een tijd 
van 9u10’17’’ over de volledige triatlon, en 
dat was toen ook 3.800 meter zwemmen 
(1u01’05), 180 km. fietsen (4u46’46”) en 
42,2 km. lopen (3u13‘04”). Een heel knappe 
prestatie, waarbij de tijd ook in het W.K. in 
Hawaï het ultieme streefdoel was. “Het was 
in Kopenhagen wel al een race met veel 
ups en downs maar met een goed einde als 
eindresultaat, en ik was blij dat ik daar mijn 
selectie voor Hawaï heb waargemaakt”, 
vertelt Jens Boxstaele die in Sint-Amands-
berg woont. Jens is de zoon van Destelber-
genaar Marc Boxstaele, oud-doelman van 
FC Destelbergen en ex-gemeenteraadslid 
voor N-VA.
Jens mailde ons vanuit Hawaï exclusief zijn 
relaas: “Het is niet de tijd geworden die ik 
voor ogen had, nee want ik had toch een 
serieuze offday, de hitte en de hoge lucht-
vochtigheid speelden mij parten en zorgden 
voor een lastige en heel lange wedstrijd. 
Maar uiteindelijk ben ik heel tevreden dat 
ik de finish heb gehaald, want dat is wat 
uiteindelijk toch mijn bedoeling was”.  – 
(D.D.)

W.K. TRIATLON

Jens Boxstaele
haalt finish in Hawaï

Enkele beelden die Jens Boxstaele ons 
mailde vanuit Hawaï. (repro D.D.)
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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 
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!!

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 !
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Vzw W-IDEE neemt een vrij unieke plaats 
in het artistiek landschap in. Via spontane 
en grensverleggende ‘ontmoetingen’ tus-
sen o.m. aankomende en/of beginnende 
kunstenaars, uitvinders  en instellingen in 
diverse disciplines ijvert het duo Wim Hol-
voet en Noëlla Van Hecke sinds 2004 on-
verdroten om hen een interactief platform 
te bieden naar het ruimere publiek toe. 
Met de bedoeling om, via de ‘kunst’ van 
het ontmoeten, voor alle partijen een cre-
atieve toegevoegde waarde te genereren 
die veelal uitmondt in een duurzame net-
werking. Waarbij veel mogelijk wordt. De 
mogelijke kunstzinnige platformen zijn 
nu al legio: theater, podium- en multime-

De ‘kunst’ van het ontmoeten…
Artistiek promotor vzw W-IDEE, Antwerpsesteenweg 1000 (nabij kerk 
Oude Bareel) nodigt uit op een kunstzinnig omkaderd initiatief. Nog tot 
zondag 27 november exposeert glaskunstenares Pia Burrick uit Brugge 
haar reeks ‘Grote bomen-kleine mensjes’. Ook Jelle Van Doorsselaere 
uit Lochristi is er opnieuw te gast, met nieuw werk. Gratis inkom, maar 
vooraf reserveren is een absolute must...

diakunsten, tekst, woord, beweging, mu-
ziek, zang, plastische kunsten, fotografie, 
decor en decoratie… In al die jaren lukte 
die spontane symbiose wonderwel. Al zet-
te COVID-19 ook bij W-IDEE een rem op de 
mogelijkheden en de noodzakelijke uit-
straling naar de ‘buitenwereld’ toe. Met 
veel creativiteit, bravoure en artistieke om-
kadering werd recent teruggegrepen naar 
het vertrouwde recept. Nog tot 27 novem-
ber kunnen bezoekers, mits reservatie, ko-
men kijken naar en genieten van (nieuw) 
werk van de Brugse glaskunstenares Pia 
Burrick en van jong talent uit Lochristi Jel-
le Van Doorsselaere (32). Beiden waren al 
vroeger te gast in Sint-Amandsberg. Met 
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haar reeks ‘Grote bomen-klei-
ne mensjes’ etaleert de da-
me een verhaal over controle, 
macht en wijsheid en onderlin-
ge communicatie. Over groei-
en en evolueren, licht geven 
en ruimte geven ook. Anders 
gezegd, over de kleine men-
sen en hun eeuwige onzeker-
heden en de normen en het 
normaal.  En de angst om de 
controle daarin te verliezen.. 
De inwoner uit buurgemeen-
te Lochristi gaat verder in zijn 
passie - en de kneedbare mo-
gelijkheden ervan – voor de 
digitale fotografie. Zelfs voor 
de geoefende kenner zijn  en 
blijven de kleinschalige werk-
jes een creatieve uitdaging 
voor het oog…

Vernissage
De vernissage op zondag-
namiddag voltrok zich mid-
den een kunstzinnig en enig 
decor. Uitgewerkt door Na-
taliya Alekseeva, W-IDEE en 
collid’or. Curator Wim Holvoet 
schetste doel en aanpak van 
het opzet en stelde de kun-
stenaars voor. De Russische pi-
aniste Natalia en dochter Eva 
namen plaats aan de vleugel. 
Die laatste liet ook haar viooltalent be-
wonderen. Bij een hapje en een drankje 
konden de bezoekers kunst en omgeving 
verkennen. Inclusief kennismaken met een 
gloednieuw opgebouwde en klankzuivere 
‘gloriette’ in de tuin. Opgetrokken in vol-
le coronaperiode. Een weekje 
later vond ook nog een mu-
zikale happening plaats met 
een optreden van ‘Those me-
tal boys with their metal toys’. 
De stringband uit Assenede 
verdiept zich al sinds 1977 in 
muziekgenres die nog zelden 
aandacht krijgen. De naam 
van de formatie verwijst naar 
de ‘metal-body’ gitaren.  
Vzw W-IDEE, Antwerpse-
steenweg 1000. Nog tot zon-

dag 27 november. Alleen op reservatie via 
info@W-IDEE of tel. 09/330.81.10. De ten-
toonstelling is gratis en rolstoeltoeganke-
lijk.

Eric VAN LAECKE           
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Herstellen en bekleden van dakgoten

Plaatsen van dakvensters

Alle zink- en koperwerken

Plaatsen van isolatie

Renovatie van schoorstenen

Renovatie van hellende en platte daken

DAKWERKEN
Dringende herstellingen

2021 - 2022

Team Oostakker
Bernadette Verhaeghe

Brigitte Everaert
Brigitte Van derschueren

Myriam Devoldere
Sieglinde Vandelanotte

 
markant.oostakker@gmail.com

0475/55.80.15 Sieglinde (na 17.30u)
Markant Oostakker 

BE93 7370 0034 1967

https://markantvzw.be/markant/in-je-buurt/oostakker

Ma 27 september 2021
Deusting Vina of wijn proeven 
We laten ons onderdompelen in de Slavische
wijnen + voorstelling van ons jaarprogramma

Di 18 oktober 2021
Galerij Art Center Horus
kunstzinnige avond met Niña

Woe 17 november 2021
Narcisme en perfectionisme 
Bernadette Verhaeghe legt de raakvlakken bloot
tussen beide woorden

Vrij 10 december 2021
Feestelijke afsluiter 
Gezellig samen aan de feestdis  

Woe 19 januari 2022
BIJzonder veelZIJdig (workshop Trias)
Ontdek hoe onze voedselproductie voor een groot
deel afhankelijk is van de bijtjes. Ontdek hoe honing
kansen biedt aan ondernemende Oegandese
vrouwen 

Nana's maken - Creativiteit ten top 
Creëer je eigen Nana

Do 3 februari 2022 - Di 15 februari 2022

Ma 14 maart 2022
Verkeersworkshop
Theoretisch rijexamen... Lang geleden, zegt u?
Tijd voor een grondige opfrissing 

Vrij 22 april 2022
Gegidste wandeling Gent by night
Ontdekkingstocht in onze stad

Di 17 mei 2022
Mijn leven op stelten
Lezing door Krista Bracke

20 juni 2022

 

Zomerboeket met afsluitende drink

Gezond Markant
drie-maandelijkse wandeling 

Samen met afdeling St. Amandsberg
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             Het Beschermcomité Campo Santo 
                           nodigt u uit op 
                   de Campo Santoherdenking 
       van zaterdag 29 oktober 2022 om 15.00 uur 
 

 
 

Dit jaar herdenken we Jacques Monsaert 1934-2002. 
20 jaar na zijn overlijden en in het teken van 150 jaar Sint-Amandsberg 

 
 

  PROGRAMMA 
  
     15:00 u.  Samenkomst aan het Oud Gemeentehuis van Sint-Amandsberg   
                      Bloemenhulde  
  
     15:30 u.  Academische zitting in de Sint-Amanduskapel   
                      Verwelkoming door Cecile Vanooteghem   
                      Panelgesprek Moderator: Frederik Vanderstraeten 
   André Coene 

Luc Joos 
   Marijke Huvenne 
    Anne Vandermeersch   
 
                    Muzikaal  intermezzo : Jacob Van Durme Cellist 
 
         Receptie 
                        
De Campo Santoherdenking wordt georganiseerd in samenwerking met het Stadsbestuur 
van Gent, en het  
Sint-Janscollege van Sint-Amandsberg. 
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Actiecomité Zonder Bushalte 
Straat feliciteert mobiliteitssche-
pen Filip Watteeuw en burge-
meester Mathias De Clercq met de 
publieks- en juryprijs ‘Meer mo-
biele stad 2022’. En noemt het fijn 
om te horen over het ‘Masterplan 
toegankelijkheid’ én het ‘Actie-
plan tegen vervoersarmoede’.
De vraag blijft wat er op het 
vlak van openbaar vervoer een 
flink deel van Oostakker en Sint-
Amandsberg volgend jaar echt te 
wachten staat? Daar dreigen zes op-
eenvolgende bushaltes te verdwijnen 
op de grens van beide deelgemeenten. 
Het comité Zonder Bushalte Straat voert 
daar al geruime tijd actie rond. Als nieu-
we stap in het proces houden ze nu al 
een (fictieve) nominatie achter de hand: 
‘Prijs minst mobiele wijk 2023’. En vra-
gen alle Gentenaars proactief om tegen 

Publieksprijs doet verzuchtingen aanzwellen…

te stemmen. Hamvragen: hoe ver staat 
het met de beslissingen, wanneer de 
verwachte datum van die eventuele wij-
zigingen en wat zijn de concrete plan-
nen om onze wijken ‘meer mobiel’ en 
toegankelijk te houden en dus vervoers-
armoede hier tegen te gaan? 
Wordt vervolgd…

Eric VAN LAECKE
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Vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55 of bezoek onze website www.gevelsinstijl.be

SIERPLEISTER

STEENSTRIPS

ISOLATIE  

GEVELREINIGING 

KALEIEN 

30 euro/m2

isolatiepremie
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Nr. 127 - November 2022                            139070

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

16.990 euro
65.850 km
03/2015
Benzine
90 kW (122 PK)
Manueel

MINI Cooper Cabrio 1.6i

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

19.990 euro
38.500 km
01/2021
Benzine
74 kW (101 PK)
Manueel

Fiat Tipo 1.0 T FireFly Life 

29.990 euro
38.500 km
05/2019
Diesel
133 kW (181 PK)
Manueel

Mitsubishi L200 DUBBEL CABINE

28.990 euro
59.950 km
07/2020
Diesel
107 kW (145 PK)
Manueel

Fiat Talento L2-H1 - NAV+CAMERA+SENS

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

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

Mitsubishi Space Star 1.2i - Automatisch

NEW

Normaal was voorzien dat Federaal mi-
nister van Klimaat, Leefmilieu, Duurza-
me Ontwikkeling en Green Deal, Zakia 
Khattabi op woensdag 12 oktober een 
bezoek zou brengen aan de “Klusseret-
te”, een lokale circulaire hub die uit de 
grond gestampt werd door vrijwilligers. 
De Klusserette is gekend als een logisch 
vervolg op de buurtorganisatie vzw Pas-
tory, die al zes jaar een uitleendienst 
organiseert waar buurtbewoners uit 
de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg 
klusmateriaal voor huis en tuin kunnen 
ontlenen. Een mooi initiatief dus dat 
best wel eens in de schijnwerpers mocht 
gezet door een minister. 
 
Grondige renovatiewerken aan het pas-
toriegebouw op het Heilig Hartplein in 
Sint-Amandsberg zorgden ervoor dat 
de buurtinitiatieven van de vzw Pasto-

ry een tijdelijk onderkomen zoekt. Voor 
de Uitleendienst werd een nieuw pand 
gevonden in het Winkelcentrum Dam-
poort aan de Dendermondsesteenweg. 
De ruimte is zo groot dat er niet alleen 
plaats is voor de Uitleendienst maar dat 
de droom van een circulaire hub, waar 
verschillende deel-, makers- en duurza-
me initiatieven samen kunnen huizen. 
Het buurtatelier en maakplaats de Klus-
serette was dus geboren.

Het bezoek werd nu verplaatst naar 
woensdag 25 januari om 16u. En dat is 
nu genoteerd, want er valt wel iets te 
vertellen over vzw Pastory en de Klusse-
rette, er is nu ook een “Doorgeefdepot” 
waar bouwmateriaal in goede staat 
kan worden geschonken. Maar uitstel is 
geen afstel, we komen hier nog graag 
op terug. – (D.D.)

Federaal minister Khattabi
komt volgend jaar naar de Klusserette
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IJscremehuisje, nu ook sponsor Korfblad Ganda Gent
In 2022 bestaat De Koninklijke Korfbal Ganda Gent 90 jaar en 
dat vieren ze met een pak extra activiteiten, dit jaar sponsorde 
het ijscremehuisje de jongeren, met de nieuwe truitjes met zijn 
kleurrijk ijscrème  logo.

24ste Handwerkbeurs
werd een succes
Vlak voor het ter perse gaan van deze 
WegwijsNoord bezochten we nog de 
Handwerkbeurs Bernadette. U kon er 
uitgebreid over lezen in vorige edities.

Zaal Nova was alweer goed gevuld, en 
de deelnemers konden eindelijk - na 
twee coronajaren - hun werkjes terug 
ten toonstellen en aan kleine prijzen 
proberen verkopen. De organisatie kon 
tevreden terugblikken op dit weekend.
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Dinsdag 8 november, 14u30

Kring Westveld
Heilig Kruisplein 8
9040 Sint-Amandsberg

VOORDRACHT

In de lusthof 
van Venus
door Prof. Dr. Marcel De Cleene

Een boeiende geschiedenis van 
afrodisiaca, met tal van klassieke 
liefdesrecepten. Van de oude 
Egyptenaren en Romeinen tot de 
moderne mens: de zoektocht naar 
meer verleiding, betere seksuele 
prestaties of meer liefdesgenot is 
van alle tijden en alle volkeren. 
Van kruidenmengsels en 
bezweringen tot koude baden en 
vossenstaarten. De lusthof van 
Venus neemt je mee op reis door 
de wereld van afrodisiaca. 

Tijdens de pauze is er gratis koffie 
en lekker rozijnenbrood en/of 
suikerbrood.

Inkom:
leden 6 euro, niet-leden 8 euro

Reserveren is niet verplicht maar 
wordt wel op prijs gesteld via:

christ.timmerman@gmail.com
of telefonisch: 0497-713230.

OF
olav.declippel@gmail.com
of telefonisch: 0475-413086.

‘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

Vier oudejaar
in

‘t Braemhof !

Brunches
in 2022:

zondag 30 oktober
zondag 27 november

69 euro p.p.

_____

Sint-ontbijt:
4 december

zie onze website:
www.braemhof.be
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Oudejaarsavond menu  

Zet samen met ’t Braemhof oud naar nieuw in, en geniet van een spetterende avond, vol culinair 
genot, plezier en toffe muziek. 

                        Aanvang 18u00 stipt 
 

Champagne  vergezeld van 03 mondgeneugten  

*** 

 Duo van tartaar Sint Jacobsvrucht en Tonijn met een crème de Chantilly van gerookte zalm en 
vergezeld van avocado en groene appel . 

*** 

Zacht gebakken Foie Gras met consommé van Kwartel vergezeld van een cappuccino van 
selderij. 

*** 

Sorbet van gin 

*** 

Ree medaillon op smaak gebracht met steranijs en vergezeld van een gekonfijt peertje, fijne 
kastanje puree, Grand Veneur saus en geserveerd met pommes chateau. 

*** 

Surprise Braemhof 

*** 

Om middernacht klinken we op het “Nieuwe Jaar” 

*** 
DJ met dansmogelijkheid 

 
Nachtelijke hongerremedie : kaas, stoverij, beenhesp,frietjes vanaf 0100u 

 
Deelname : 160 euro 

 

Dit omvat alle dranken tot 0400u (met uitzondering van sterke drank, cava en champagne) 
 Kinderen tussen 10 en 15 jaar : 100 euro 

Voor de kinderen serveren wij het menu in kleine porties  
Reservatie kan enkel telefonisch van dinsdag tem zaterdag tijdens de kantooruren op 09/231.03.16. 

Uiterste datum voor reservatie :13 december 
Volledige betaling geldt als reservatie  

Storten kan op het nummer BE81 363055812224 en dit met vermelding van het juiste aantal en de 
reservatienaam .  
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Tijdens de eerste Dokfeesten in Gent kwam 
de Eenbeekeindenaar echt wel aan zijn 
trekken met een liedjesvullend namiddag-
programma waarin hij het had over reizen, 
op zoek naar zichzelf, de liefde, oorlog 
en vrede en al zeker over mensen aan de 
rand van de samenleving zoals thuislozen. 
Jean-Pierre woont in de Admiraalstraat en 
is professioneel actief als leerkracht. Hij 
brengt in zekere zin een one-man-show 
en begeleidt zichzelf op de gitaar. Maar hij 
heeft wel een heldere stem. De overgrote 
meerderheid van zijn liedjes zijn allemaal 
eigen composities, zowel qua tekst als mu-
ziek. Blijkbaar is hij daar ooit mee gestart 
als een uit de hand gelopen hobby, want 

Jean-Pierre Roosen out zich op Dokfeesten als volkszanger
Hij schrijft gedichten, poëzie en liedjes, maar dat hij ook nog een 
volkszanger was, dat hadden we in Destelbergenaar Jean-Pierre Roosen 
niet verwacht.

Jean-Pierre Roosen stond in de eerste 
Dokfeesten op het podium. 

er zitten werkjes bij die al enkele jaren ge-
leden werden gemaakt zoals dat “gou-
den bruiloft van Martha en Edgard”. Het 
is soms lachen, maar vaak heel fijnzinnig, 
recht uit het hart. Hij bracht ook enkele 
mooie nummers waarvan de tekst werd 
geschreven door collega Marc van Caelen-
berg. Zijn speellijst omvat een twintigtal 
nummers, waarbij de tekst duidelijk zinvol 
is en de gitaarmuziek passend. – (D.D.)
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- Verkoop van nieuwe en 2de handswagens
- Servicepunt voor particulieren/bedrijven en leasings
- Erkend koetswerkhersteller
- Meer dan 25 wagens onmiddellijk beschikbaar !

Volg ons op facebook & Instagram of kijk regelmatig op onze site
om onze recentste wagens terug te vinden

Antwerpse Steenweg 86
9080  Lochristi 

Tel. 09/355.74.52
www.autocenterstevens.be



38  Wegwijs Noord - November 2022

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.   

HANDELAAR IN DE KIJKER
Handelaarsvereniging STAR zet regelmatig “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 24/10 t.e.m. 06/11/2022  zetten we de spots op “Danscentrum Polariteit”
specialist in tango en yoga.

Bezieler Pol Van Assche is nog steeds het hart van dit dans-en vormingscentrum. Je kan er 
terecht om diverse vormen van de tango aan te leren, je skills bij te schaven of te oefenen. 
Naast deze dansvormen kan je op deze locatie ook voor Yoga-lessen terecht.
Wekelijks zijn er oefenavonden voor alle liefhebbers van Tango en af en toe ook een 
gezellige dansnamiddag. Op regelmatige basis worden ook themafeesten georganiseerd 
om de beentjes te strekken.
Meer info over de cursussen en alle activiteiten vind je op de website van danscentrum 
polariteit vzw.
Verkortingstraat 55, 9040 Sint-Amandsberg - Tel: 09 238 26 30
Website:  www.polariteit.be
OPEN: 
Zie op de website wanneer de cursussen georganiseerd worden of extra activiteiten.
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Wie denkt dat met het invoeren van het 
wijkmobilisatieplan voor de Dampoort en 
Sint-Amandsberg, het probleem zichzelf 
zal oplossen kent de situatie niet of is op 
zijn minst met de situatie niet vertrouwd. 
In de Gentse gemeenteraad werd de over-
steek Dendermondsesteenweg ter hoogte 
van het Heernisplein dan ook aangekaart 
door raadslid Joris Vandenbroucke (Voor-
uit) die overigens in de buurt woont. Sche-
pen Watteeuw zei in zijn antwoord dat het 
Mobiliteitsbedrijf verwacht dat de veilig-
heid aan de verkeerslichtengeregelde kruis-
punten op de Dendermondsesteenweg zal 
verbeteren door de wijzigingen in de ver-
keersstromen die het WMP met zich zullen 
meebrengen. Het voorstel is dan ook om 
eerst de effecten en indien de noodzaak 
blijft, dit later opnieuw te bekijken.
Dat één van de wegen van het bewuste 
kruispunt door het circulatieplan een een-
richtingstraat zal worden, weg van het 

Oversteek kruispunt Heernisplein blijft onveilig
Met twintig ongevallen tussen 2017 en 2019 is het kruispunt van het 
Heernisplein met de Dendermondsesteenweg een van de gevaarlijkste 
kruispunten op de zwarte lijst van Gentse  kruispunten. Het Heernisplein 
is een belangrijke schakel voor talrijke kinderen en hun ouders op de 
route naar basisschool De Krekel.

kruispunt, lost het probleem op het kruis-
punt niet op. De onveiligheid zal blijven 
bestaan voor voetgangers (ouders met kin-
deren) en fietsers, die wel nog over het 
kruispunt moeten geraken want die heb-
ben geen eenrichtingsverkeer. In de plan-
nen blijft de Dendermondsesteenweg altijd 
een rijweg in beide richtingen, weliswaar 
geregeld met verkeerslichten. Wat men be-
oogde met het wijkmobiliteitsplan is dat 
het verkeer afneemt in de omliggende stra-
ten, omdat daar telkens de rijrichting zal 
aangepast worden. Vanaf de Dendermond-
sesteenweg kan je bij de invoering van die 
plannen niet meer richting Destelbergen-
straat en ook niet via de Cécile Cauterman-
straat. Wel richting Scheldestraat, maar wie 
gaat die straat met de auto inrijden want 
dan kom je in een doolhof met tegenge-
stelde eenrichtingsstraten. Auto’s gaan dan 
altijd de Dendermondsesteenweg blijven 
gebruiken, en nog meer dan nu het geval 

De oversteek van het kruispunt Heernisplein 
met de Dendermondsesteenweg is een zwart 
punt, zonder twijfel. (D.D.)
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

GRATIS PLAATSING
VAN UW NIEUWE 
AUTOBATTERIJ*

GARAGE VERMEERSCH J. BV
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" 09/251.56.68
# info@garagejv.be  - www.garagejv.be

*Gratis plaatsing bij aankoop van een nieuwe autobatterij. Geldig t.e.m. 30/11/2022 op vertoon van deze advertentie.

is. En we hebben het nu eens niet over de 
Gentbruggestraat waar nog een ander pro-
bleem voor files kan zorgen. Dat wil zeg-
gen dat er dus meer passage zal zijn op het 
kruispunt van de Dendermondsesteenweg 
met het Heernisplein.
Joris Vandenbroucke zei dat er al eens een 
lichtenregeling doorgevoerd werd om de 
ontruimingstijden te vergroten, maar dat 
het onveiligheidsgevoel aanwezig blijft. 
Ook de komst van een flitspaal als afschrik-
middel voor roodlichtrijders werd toen niet 
uitgesloten. Eerder werd al aangekondigd 
dat er verder onderzoek zou worden ge-
daan naar het optimaliseren van deze over-
steekplaats. Is dat onderzoek afgerond, zo 
vroeg het raadslid zich af.

NIET KALMER, MAAR DRUKKER !
Volgens de mobiliteitsschepen zal door 
de circulatiewijzigingen rondom de Den-
dermondsesteenweg (Adolf Baeyens-
straat, Cécile Cautermansstraat, Forelstraat, 
Schuermansstraat)  de hoeveelheid ge-
motoriseerd verkeer op de Dendermondse-
steenweg zeker niet toenemen en wellicht 
eerder dalen. Helaas is dat nu precies wat 

duidelijk niet gaat gebeuren omdat de 
‘vluchtwegen’ die nu nog bestaan omgezet 
werden in eenrichtingsstraten, waardoor 
het verkeer verplicht op de Dendermond-
sesteenweg zal blijven. Het wordt dus wel-
licht drukker !
In een onderzoek werd gekeken of een vier-
kant groen een optie is op het kruispunt. 
Maar om vierkant groen te kunnen invoe-
ren moeten de fietspaden echter vrijliggend 
aangebracht worden ter hoogte van de ver-
keerslichten. Ter hoogte van het kruispunt 
Heernisplein zijn vrijliggende fietspaden 
niet inpasbaar op de Dendermondsesteen-
weg. De fietspaden zijn er aanliggend en 
overwegend zelfs gemengd. Vierkantgroen 
kan dus niet.
Een andere oplossing zoals een conflictvrije 
groenfase, een vierkant groen enkel voor 
voetgangers, zou voor een conflict zorgen 
van een minder vlotte doorstroming voor 
fietsers en het openbaar vervoer. Een vlotte 
doorstroming voor fietsers en voetgangers 
is wel een doelstelling van het wijkmobili-
teitsplan. Kortom het is afwachten op wat 
de plannen gaan opleveren, en dan zal men 
het nog eens opnieuw bekijken… - (D.D.)
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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

Positief gedacht! 
Hoe goed je ook iets doet, er is altijd wel iemand

die er niet zal van houden (R.H Thomas)

info@zinloosgeweld.net
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VRIE WIJS THEATER PRESENTEERT:

Een uur is vijftig minuten…
Opendeurdag op het Sint-Mathilde-Instituut, kortweg het SMI Gent. Als geïnteres-
seerde ouder krijgt u een blik achter de schermen van de school, maar dan ook alle 
schermen.

De directrice stevent af op een burn-out maar probeert wanhopig alles in goede 
banen te leiden, zeker nu minister Bennie Wijs de school met zijn bezoek vereert.

De leerlingen èn de zemels voor het optreden op het schoolfeest. Onder hen Mo-
hammed die de hoofdrol heeft gekregen in Keizer Koarel maar het verschil niet kan 
onthouden tussen stropkesmosterd en stropkesdrager.

Mevrouw Chantal moet op de allerkleinsten letten terwijl zij ze liever mé ulder muile 
tegen de Dampuurte zoe willen plakken. In de leraarskamer wil mevrouw Anja haar 
koffiekennis bijschaven want binnenkort wordt ze misschien vastbenoemd. Meneer 
Stefaan vertelt een ongelukkige ouder over de aanpassingen die hij moet doorvoe-
ren nu zijn collega en echtgenote gepensioneerd is en hoe haar cadeau letterlijk in 
de lucht is gevlogen. Ondertussen krijgen we een les seksuele opvoeding van Ruben 
en Roos, 2 vroegrijpe kleuters die aan de aandacht ontsnapt zijn van mevrouw Chan-
tal, en kunt u genieten van de hopelijk feilloze optredens van de leerlingen.

Kortom, de ideale dag om publiciteit te maken voor deze warme en gerenommeer-
de school.

Tekst van Serge Elia
Bezetting
Marleen Bassez, Ann Fleur, Jarno Lasseel, Claude Marissael, Monique De Bock, Pa-
trick Pevenage, Emma Polen, Geert Van Bever, Johan Van Hoorde, Iliana Van der 
Stichel, Lezz Wauters en Thomas Scheerlinck
Speeldata
10/11 Vip-avond: deuren open 19u, aanvang: 20u15
11/11 - 12/11- 19/11 - 26/11 om 20u
20/11 - 27/11 om 15u

Tickets zijn zoals steeds te verkrijgen via uitbureau
www.uitbureau.be of 09-233 77 88
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Groenstraat 76 - Oostakker
Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

OPENINGSUREN:
maandag t.e.m. vrijdag van 09u00 tot 12u00

en van 13u30 tot 18u00

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

Actie : bij aankoop van
2 reinigingsproducten:  

GRATIS EYE 
REMOVER PADS 

VERLOF VAN 31 OKTOBER t.e.m. 6 NOVEMBER
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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

Theater DE BALSEMBLOMME vzw speelt: 

Wilde Wendy   (naar Abigail’s party)

Toneelstuk van Mike Leigh

REGIE:   Geert Willems
SPEL:   Rosa Duchateau, Nicole Van-
houcke, Koenraad Pauwelyn, Liane 
Vermeulen en Dirk Willems

SPEELDATA: 
4 - 5 -11 - 12 november 2022 om 20u 
en 6 november 2022 om 15u 

LOCATIE: 
Zaal Nova, St-Bernadettestraat,
9000 Gent

In Wilde Wendy maken buren op 
een cocktailparty kennis met elkaar. 
De gesprekken worden gestuurd 
door de klassenverschillen en obli-
gate drankjes. Gestuurd wordt al 
vlug gestoord....

TICKETS
12 euro (11 euro voor Leden Open-
doek, senioren en studenten)

RESERVATIE: 09 228 51 25
reservatie@balsemblomme.be
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Rudy Ramont - zijn echte naam - was af-
komstig van Oostakker en liep school op 
de Sint-Bernadettewijk. Als zesjarige volg-
de hij al notenleer en accordeon bij de 
Gentbrugse Accordeonclub. De groep was 
er toen actief in zaak Lunapark aan het Ar-
senaal. Daarna ging hij in de leer aan de 
Academie voor Muziek, Woord en Dans 
Omer Van Puyvelde aan de Sint-Amands-
bergse Schoolstraat. Zijn eerste live op-
treden ging door in café De Walput in de 
Gentstraat. Hij hield er meteen de formatie 
‘Rudy Hammond’ boven de doopvont. Hij 
deed dat samen met zijn vroegere vriend-
drummer Eric Dierickx uit de Hollenaar-
straat. Door mond-aan-mondreclame en 
een assertieve veroveringstocht volgden al 
snel regelmatig optredens in de vroegere 
feestzaal Vooruit aan de Vrijdagmarkt. 
Eind de jaren zestig was er daar wekelijks 
bal op zaterdagavond en/of aperitief op 
zondagmorgen (‘Those were the days’). In 
1974 kocht Rudy Ramont zijn eerste Hoh-
ner klankorgel, een elektrische accordeon 

Rudy Hammond liet vele muzikale harten kloppen…
Voormalig inwoner en muzikant in hart en nieren Rudy Hammond is recent 
overleden. Tot in zijn laatste uren verwende hij nog, samen met zijn ‘Blue 
Ladies’, de plaatselijke OKRA afdeling in het Hotel de Lourdes. Hij stierf dus 
dichtbij zijn immer uitverkoren plek: het muziekpodium. We gingen grasduinen 
in ons archief (december ’14) n.a.v. de feestviering rond zijn 45-jarige carrière…     

op voetsteun. Een jaar later gevolgd door 
een authentiek elektronisch orgel Elka. Op 
18-jarige leeftijd had hij zijn eigen orkest 
The Apollo’s met o.m. drums, sax en gitaar. 
Die laatste bespeeld door Geert Van Hee, 
de vroegere waard van café De Spiegel aan 
Oostakkerdorp. Door de goede contacten 
met muzikaal fenomeen Bobby Setter - ali-
as Bobke Verelst uit De Pinte - kon hij met 
zijn band mee aan de slag op notoire trek-
pleisters als de ‘Shape’ in Bergen (Mons) 
en ‘Eden’ op de dijk van Blankenberge. 
Hij stichtte later opnieuw een orkest ‘The 
Rudy Hammond Band’ en liet zich o.m. 
begeleiden door Tony & Patrick Fakkel, gi-
tarist Dan Ellery - jarenlang te gast in het 
verdwenen café ’t Fortuintje aan de Gent-
straat - , Yvan Montrieux en een van zijn 
(huidige) zangeressen Christelle, woon-
achtig aan Magergoetkouter. In diezelfde 
periode leerde hij (overleden) Pat Remue 
en entertainer Fred Geirnaert kennen en 
trok er mee op de cabarettoer. In het mil-
lenniumjaar 2000 werd hij solo-muzikant 
én kok in vast dienstverband bij ‘Bego-
nia-Demonstratiereizen’ in de vroegere 
feestzaal Luxor op het dorp (nu Brasserie 
Mathise) en begeleidde er tal van Vlaamse 
artiesten. Met een nieuwe stijl, een aparte 
sound, show en entertainment sloeg hij 
de weg van ‘Rudy Hammond & Blue Ladies 
in. De toetsenist en het zangduo Christelle 
(De Mulder) en Wendy (Satyn) waren veel 
gevraagd in binnen- en buitenland. Ze 
traden op met tal van bekende namen als 
Jackie Lafon, The Romeo’s, Salim Seghers, 
Garry Hagger, Natalia, Jason Bradley e.a. 
Met zijn synthesizer Tyros 5 Yamaha en 
zijn HK Audio versterking kon hij bogen 
op het beste materiaal op de Hi-fimarkt. 
Het liet hem toe in zalen tot duizend toe-
hoorders, mee te laten genieten van zijn 
Allround Show Combination. Tijdens een 
‘Gentsche Kerstspecial’ in december 2014 
in zaal Sivi, Maïsstraat werd hij door een 
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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

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

pak muzikale lotgenoten gehuldigd om 
zijn 45 jaar muzikale carrière. Rudy was 
in al die jaren ook een voorbeeldige kok, 
niet in het minst ook voor de minderbe-
deelden. Hij had ooit een restaurantje 
aan de Pijphoekstraat (De Lantaarn), 
runde het hotel-restaurant De Peren-
boom in Moerbeke-Waas, was culinair 
actief in ‘t Rozenhof in Bassevelde,  in 
parochiekring Sint-Godelieve en in de 
buurtkeuken, beiden in Wondelgem. Hij 
woonde in die deelgemeente en had er 
een eigen opnamestudio.

Rudy Hammond & Blue Ladies zorgde re-
cent nog op de maandag van de Oogst-
feesten vol overgave en muzikaal vuur 
voor denderende kermisambiance. Voor 
zijn hart het plots begaf, waren ze in het 
Hotel de Lourdes nog aan de slag voor 
de lokale OKRA afdeling. Een van zijn 
laatste nummers die dag was ‘Leef, alsof 
het je laatste dag was’ van André Hazes. 
Oostakker is  een muzikaal boegbeeld én 
een innemende volkse figuur en warme 
weldoener armer.  Een ondersteunende 
en meelevende groet aan zijn kinderen 
en zijn (Oostakkerse) familiegenoten.      

Eric VAN LAECKE 
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Kruispunt Achtenkouter-
Zenobe Grammestraat veiliger

Om het indraaien vanuit de Achtenkouterstraat 
naar de Zenobe Grammestraat (wijk Oude Ba-
reel) en omgekeerd veiliger te maken werden 
groene verkeerskegels geplaatst die het inrij-
den wat versmallen. Op zich een verbetering 
zoals je kan zien op de foto. (D.D.)

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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De eerste zes waren sowieso al bekende 
namen in de showbizz, de twee laatst ge-
noemden léken nobele onbekenden. Bei-
den werden echter door de kijkers al gauw 
ontmaskerd als Tom Dice en Kato, zijnde 
The Starlings; hij werd mooi zesde op het 
Eurosongfestival in 2010, met ‘Me And My 
Guitar’, en zij eindigde als tweede in Idool 
2011.  Ze timmerden elk apart aan een 
muzikale weg, zonder veel ophef, maar 
dat veranderde op slag toen ze enkele ja-
ren geleden een liefdeskoppel werden en 
hun krachten bundelden als The Starlings; 
en hoe ! Aflevering na aflevering verbluf-
ten ze hun muzikale LvM-collega’s en de 
tv-kijkers met wondermooie versies van 
heel diverse nummers. Deze 6+1 covers 
werden, aangevuld met 7 eigen songs, 
verwerkt tot hun eerste CD ‘Don’t Look 
Back’ (2020), een mooi debuutalbum. 
Twee jaar later kwam er al een nog beter 
vervolg: ‘Seaside’.  Dit tweede album is 
slechts 35.04 minuten lang, maar deze tijd 
wordt uitgesmeerd over tien zelfgeschre-

The Starlings: top-duo !
De alom gekende VTM-reeks ‘Liefde voor Muziek’ werd in 2020 vorm gegeven 
door André Hazes, Gene Thomas, Sean Dhondt, Karen Damen, Regi, Peter 
Vanlaet, én Tom Eeckhout en Kato Callebaut.

De Starlings gaven in januari 2020 een 
optreden voor Kiwanis Destelbergen.
(foto: Archief Wegwijs)

ven luisterliedjes, met als handelsmerk 
een wondere harmonie tussen hun beide 
stemmen. De stembanden van Tom laten 
een eigen geluid horen, en het stemgeluid 
van Kato lijkt op de stemmen van Birdy en 
de blonde van ABBA. Tom speelt gitaar en 
Kato piano. Het eerste nummer ‘Seaside’ 
begint al sterk, doet denken aan muziek 
van The War On Drugs, en gebruikt het ge-
luid van de zee om de juiste sfeer te schep-
pen. De andere negen nummers houden 
het midden tussen Milow, Hooverphonic 
en Birdy.  Mooie referenties,  zeggen we 
dan.  Toon Vlerick van Absynthe Minded 
speelt gitaar als sidekick van Tom en dat 
komt de kwaliteit alleen maar ten goede. 
Dit is een ijzersterk album, want gespekt 
met alleen maar mooie melodieën en 
geen noot te veel of te weinig gespeeld . 
We durven dromen van een mooie Belgi-
sche affiche nabij de Durme, begin augus-
tus 2023 : The Starlings/Absynthe Minded/
Milow/Admiral Freebee ! Waarom niet?  
(Het moet niet altijd De Kreuners/Bart Pee-

ters/Clouseau/Hooverphonic 
zijn.) Hallo, Lokerse Feesten?  
Er wordt in België al jaren-
lang verdomd goeie muziek 
gemaakt !  

Kippenvelnummer:
‘Gold’ (album ‘Seaside’, 2022)

Henry Trebellac
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WACHTDIENSTEN

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

Dokter van wacht:  1733
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OPEN HUIS AZALEA
Waar 55+ thuis zijn !

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

openhuis azalea@gmail.com
voorzitter Claudine MARTOU
gsm 0477 79 37 30
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De ingreep werd al in 2021 afgerond 
en nam zo’n half jaar in beslag. Die zes 
maanden werd de dienstbaarheid voort-
gezet vanuit een container. Met dank 
aan bovenbuurvrouw Mia Van Steen-
berge die een jaartje tijdelijk haar in-
trek nam in een pand aan de Albrecht 
Rodenbachstraat.  Na de grensverleg-
gende verbouwing, was het dus tijd voor 
een feestelijke opening en een (informa-
tieve) receptie. Kantoorhouder Steven 
Moeraert had woorden van lof en dank-
baarheid voor zijn teamgenoten Miran-
da Bauters, Ingrid Sneyders en Steven 
De Craene. Met zijn allen vormen ze een 
hechte en ervaren groep die - dixit de ver-

Bankkantoor steekt in een gerenoveerd jasje…
Het vdk-kantoor, Antwerpsesteenweg 358 (centrum) steekt in een 
gerenoveerd jasje. De vroegere locatie werd volledig verbouwd en 
uitgebreid. In de plaats kwam een splinternieuw, ruim en eigentijds 
ingericht kantoor waar het comfortabel én klantvriendelijk 
werken is. Met het team van vier medewerkers voortaan op een 
gezamenlijke werkplek.

antwoordelijke - kan bogen op een da-
gelijks uitmuntende inzet, toewijding en 
professionaliteit. Samen hebben ze ook 
al 114 dienstjaren op de teller. Hij dankte 
ook de directie voor het vertrouwen en 
de mogelijkheid om dé referentie voor 
vdk bank in Sint-Amandsberg te kunnen 
zijn. Aanwezige voorzitter van de Raad 
van Bestuur Louis Vervloet en voorzitter 
van het Directiecomité Leen Van den Nes-
te zullen het graag gehoord hebben. Tal 
van anderen passeerden de bedankings-
revue. Zoals coach en commercieel direc-
teur Steven Wauters, de dienst gebouwen 
in casu Filip en Nic Martens en de dames 
van de marketing. Met een knipoog naar 
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- nieuw in dienst - Maud die als vuurdoop, 
haar eerste ‘kantooropening’ kreeg op-
gediend. Met als besluit: “Een dikke mer-
ci voor iedereen die van dicht of van ver 
bij de verbouwing betrokken was”. De 
genodigden werden vergast op muziek 
door het duo Petra Van Belleghem en 
Geert Faes van de Meetjeslandse band 
JPEG en op smakelijke hapjes van Puur 

Catering De Lage Vuurse. Of konden ge-
nieten van de dagboekschetsen in houts-
kool van Bart Vansteenkiste en cartoons 
van ZAK alias Jacques Moeraert … vader 
van kantoorhouder Steven. De kleinscha-
lige aanpak en het familiale karakter van 
de vdk bank straalt ook in deelgemeente 
Sint-Amandsberg duurzaam af…

Eric VAN LAECKE

Kantoordirecteur Steven 
(links op de foto) en zijn 
medewerkers.
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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

Kantoorhouder Steven Moeraert is 
sinds 2006 aan de slag aan de Ant-
werpsesteenweg. In 2008 gingen Rita 
Galle en Antoon Carlier van het zelf-
standig kantoor Sint-Bernadette met 
pensioen. Hun klantenbestand werd 
grotendeels aan het kantoor in het 
centrum toegewezen. In 2014 ein-
digde kantoorhouder Marc Van Lan-
cker van Heilig Hart, zijn loopbaan 
bij vdk. Het werd een bijkomende 
verantwoordelijkheid voor Steven 
Moeraert. De twee gezamenlijke kan-
toren vormden toen één van de eer-
ste clusters bij vdk. Ook al verliep de 
samenwerking prima, één team aan-
sturen op twee locaties leidde sowie-
so tot de nodige ongemakken. Met 
gevolgen op het vlak van commu-
nicatie, logistiek, opvolging, bezet-
tingsgraad tijdens vakantie enz. Nood 
breekt wet en er werd uiteindelijk be-
slist om nog slechts op één locatie te 

werken. Wat aanvankelijke turbu-
lentie op het Heilig Hart inbegrepen. 
En een viertal jaar geleden idem dito 
met de sluiting van de locatie aan de 
Westveldstraat. Met de komst van het 
gloednieuwe kantoor op de vroegere 
locatie aan de Antwerpsesteenweg is 
die gestadige evolutie vandaag alvast 
afgerond. Met heel wat jonge gezin-
nen in de omgeving, een pak groene 
aanhangers en een dito aantal creatie-
ve - vaak kunstzinnige – breinen kan 
Sint-Amandsberg model staan voor 
toenemende groei en bloei. De uit-
gesproken familiebank heeft zo’n 25 
filialen in de ruime Gentse regio, ver-
overt ook West-Vlaanderen en heeft 
straks ook al een pop-up kantoor in 
Beringen (Limburg). De bank sponsort 
dan weer ook o.m. voetbalclub AA 
Gent en vdk bank Gent damesvolley…       

Eric VAN LAECKE

Gestage kantoorevolutie…
Ook vdk bank ontsnapt niet aan de economische wetmatigheden 
van de tijd. In Sint-Amandsberg maakte de bank, ontstaan binnen de 
schoot van de Christelijke Arbeidersbeweging, al wat evoluties mee. 
Het dichtgaan van een paar filialen inbegrepen…
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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

Fotoclub: donderdag 3 november.
Info bij paul.deryckere1@gmail.com
of gilbert.praet@skynet.be

Petanquen:  4 en 15 november 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 10 november in de 
Parochiale kring Oude Bareel om 14.30 uur. 
Kaarten rumikubb, allerlei gezelschapspelen 
of gewoon een babbel maken.
Info: gilbert.praet@skynet.be

Genealogie: op donderdag 10 november in 
de Parochiale kring Oude Bareel om 14uur. 
andre.de.bock@skynet.be
of eddywoussen@telenet.be

Onze
activiteiten in

november :
Zondagsgevoel: Op zondag 20 november om 
15 uur in de kring van het Westveld. 
Info: moniek.degheest@hotmail.com
of tel. 09 228 92 82.
 
Crea: Op donderdag 24 november om 14.30 
uur in de Parochiale kring van het Westveld. 
Info bij Annie Mussely 09 228 84 72 

Nordic Walking: Op vrijdag 25 november. 
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
Zondagswandeling: op 27 november. 
Samenkomst onder de Stadshal om 10 uur.

Uitstappen:
Op zondag 6 november: Bezoek aan de 
Tentoonstelling Albert Baertsoen in het MSK.
Op woensdag 9 november wandeling naar de 
Kromme Boom in Oostakker.
Op zondag 13 november: Bezoek aan de 
Westerbegraafplaats : rondleiding met gids.
Op vrijdag 18 november: bezoek aan 
legermuseum te Brussel.

Meer info over de verschillende activiteiten 
vind je op onze website:
www.okraoudebareel.be en meer inlichtingen 
op info@okraoudebareel.be.
Voor meer details kan je de nieuwsbrief lezen 
op onze website.
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Bij Dranken Geers proberen we dan ook 
(naast een ruim assortiment van een klei-
ne 2000 speciaalbieren) onze klanten met 
raad en daad bij te staan. Een heel leuke 
trend, die meer en meer zijn opgang vindt 
binnen de bierwereld, is de beerfoodpai-
ring. Daar spelen we dan ook gretig op in 
en ondersteunen we een aantal restaurants 
met advies en bijpassende biertjes. Let wel, 
beerfoodpairing is niet er zomaar lukraak 
een biertje bij serveren. Alle smaakcompo-
nenten van zowel het gerecht als het bier 
worden ontleed en moeten bij elkaar pas-
sen of zorgen voor een contrast. Dit maakt 
het allemaal heel boeiend om zo een meer-
waarde te creëeren.
Beste smaakliefhebbers, de komende tijd 
zal ik jullie als professioneel biersommelier/
zytholoog op regelmatige basis warm ma-
ken voor deze trend met een aantal creaties 
en het hoe en waarom van deze pairings.
Coquille, zalf van erwt, rodebietcoulis en 
crumble van bacon
Bij dit mooie gerecht komen vooral aardse 
toetsen naar boven, nl. van de rodebietcou-

                  
 
Speciaalbieren een passie…absoluut.  
 
Bij Dranken Geers proberen we dan ook (naast een ruim assortiment van een kleine 2000 
speciaalbieren) onze klanten met raad en daad bij te staan. Een heel leuke trend, die meer en 
meer zijn opgang vindt binnen de bierwereld, is de beerfoodpairing. Daar spelen we dan ook 
gretig op in en ondersteunen we een aantal restaurants met advies en bijpassende biertjes. Let 
wel, beerfoodpairing is niet er zomaar lukraak een biertje bij serveren. Alle smaakcomponenten 
van zowel het gerecht als het bier worden ontleed en moeten bij elkaar passen of zorgen voor 
een contrast. Dit maakt het allemaal heel boeiend om zo een meerwaarde te creëeren. 
 
Beste smaakliefhebbers, de komende tijd zal ik jullie als professioneel 
biersommelier/zytholoog op regelmatige basis warm maken voor deze trend met een aantal 
creaties en het hoe en waarom van deze pairings. 
 
Coquille, zalf van erwt, rodebietcoulis en crumble van bacon 

            
Bij dit mooie gerecht komen vooral aardse toetsen naar boven, nl. van de rodebietcoulis en van 
de zalf van erwt. Daarnaast heb je de lichtheid en het ziltige van de coquille en wat vettigheid en 
knapperigheid van de crumble van de bacon.  
 
Het gerecht vraagt een lichter biertje, met toch voldoende aroma en body, maar toch eentje dat 
compatibel is met de overheersende aardse toetsen.  
Wat kan je dan beter kiezen dan een Speciale Belge. Ik heb gekozen voor de Franc Belge, een 
Speciale Belge van Brouwerij de Ranke. Dit is een amberkleurig biertje van 5,2% alc. 
De tonen van het biertje zijn verfrissend, carameltoetsen, wat hoppigheid, wat umami, wat 
zoetigheid. 
 
Dit is gewoonweg een perfecte match: de voornamelijk aardse tonen van het gerechtje blenden 
perfect met de lichte carameltoetsen en de lichte zoetigheid en hoppigheid van het biertje, heel 
verfrissend en complementair. 
 
Advies nodig wat betreft biertjes of foodpairing? Interesse in een gezellige bierproeverij met 
bijpassende hapjes en uitleg? Je wil een nieuwe bierkaart uitwerken? 
FB Kris Zythos of mail naar shop@drankengeers.be of spring eens binnen in de shop. 
Dranken Geers, Ledergemstraat 7 9041 Oostakker, 09/251.05.83 
 
Smakelijk en santé en tot gauw 
Kris Zythos, biersommelier/zytholoog Dranken Geers 
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Speciaalbieren
een passie… absoluut

lis en van de zalf van erwt. Daarnaast heb 
je de lichtheid en het ziltige van de coquille 
en wat vettigheid en knapperigheid van de 
crumble van de bacon.
Het gerecht vraagt een lichter biertje, met 
toch voldoende aroma en body, maar toch 
eentje dat compatibel is met de overheer-
sende aardse toetsen.
Wat kan je dan beter kiezen dan een Speciale 
Belge. Ik heb gekozen voor de Franc Belge, 
een Speciale Belge van Brouwerij de Ranke. 
Dit is een amberkleurig biertje van 5,2% alc. 
De tonen van het biertje zijn verfrissend, 
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carameltoetsen, wat hoppig-
heid, wat umami, wat zoetig-
heid.
Dit is gewoonweg een per-
fecte match: de voornamelijk 
aardse tonen van het gerecht-
je blenden perfect met de lich-
te carameltoetsen en de lichte 
zoetigheid en hoppigheid van 
het biertje, heel verfrissend en 
complementair.
Advies nodig wat betreft 
biertjes of foodpairing? In-
teresse in een gezellige bier-
proeverij met bijpassende 
hapjes en uitleg? Je wil een 
nieuwe bierkaart uitwerken? 
FB Kris Zythos of mail naar 
shop@drankengeers.be of 
spring eens binnen in de 
shop. Dranken Geers, Leder-
gemstraat 7 9041 Oostakker, 
09/251.05.83

Smakelijk en santé
en tot gauw 
Kris Zythos,

biersommelier/zytholoog
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 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

ENERGIEZUINIGE APPARTEMENTEN 
2 OF 3 SLAAPKAMERS

BEN-appartementen
(E-pijl 30 of lager)

ruime fietsenstalling 
met groendak

warmtepompen  
& zonnepanelen

koop nu aan 6% BTW 20 APP 
TE KOOP

LAATSTE 2 slpk-app. 

nu beschikbaar

4
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Er kwam veel volk op af, inclusief reuzin 
Ana Serafina de Grote, want de markt in 
dat deel van de Spijk- en Halvemaanstraat 
is wekelijks een publiekstrekker. Ondanks 
de felle regen was er dus toch nog veel 
publiek, vooral ook standhouders die 
vaak de Gentse boerenmarkten levendig 
houden met vooral Fair Trade producten, 
correcte prijsaanduiding en herkomstaan-
duiding. Het was dan ook een uniek mo-
ment, want tevens de laatste stap in een 
traject dat al jaren liep om de Gentse boe-
renmarkten voortaan toekomstbestendig 
te maken. De oude regels dateren mo-
gelijks nog van de jaren ‘90 (en zijn wel-
licht zelfs nog veel ouder) en waren niet 
altijd haalbaar meer voor de boeren, noch 
duidelijk voor de bezoekers. Met de nieu-
we, transparante regels weten enerzijds 

Concessieovereenkomst getekend op 1000ste markt in Spijkstraat

Boerenmarkten zijn voortaan toekomstbestendig!
Zaterdag 17 september heeft de Gentse schepen Sofie Bracke, 
bevoegd voor de markten, de nieuwe concessieovereenkomst voor de 
boerenmarkten ondertekend op een druilerige markt in de Spijkstraat in 
Sint-Amandsberg. Het was officieel de duizendste boerenmarkt in Gent, 
maar in feite bestaan de boerenmarkten al vanaf 1980.

klanten dat het om verse en korte keten 
producten gaat en anderzijds zijn de re-
gels voor de boeren nu ook economisch 
haalbaar. Belangrijk is ook dat alle boe-
renmarkten zich verenigd hebben in een 
v.z.w. van de Gentse boerenmarkten, en 
jaarlijks 5.000 Euro ondersteuning krijgen 
van Stad Gent. Elke Gentse boerenmarkt 
behoudt zo zijn eigenheid, maar via de 
vzw-structuur kunnen ze hun expertise uit-
wisselen en gezamenlijke acties opzetten.  
De boerenmarkten zetten vooral in op 
lokaal aanbod uit de korte keten en zijn 
duidelijk te onderscheiden van een klas-
sieke markt of voedingsmarkt. De ‘Kor-
te Keten’ is een duurzaam afzetsysteem 
waarbij een rechtstreekse relatie bestaat 
tussen de producent en de consument. 
Het wordt gekenmerkt door zo weinig 

mogelijk  schakels tus-
sen producent en con-
sument en meer contact 
tussen consument en 
producent, wat dan 
weer zorgt voor ver-
trouwen tussen produ-
cent en consument. De 
producent bepaalt bo-
vendien zelf zijn prijs 
en productiemethoden, 
waardoor hij een eerlij-
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ke prijs krijgt voor zijn producten. 
Op de boerenmarkten verkopen 
landbouwproducenten of boe-
ren primaire of verwerkte produc-
ten van eigen teelt. Dit houdt in 
dat  door de landbouwproducen-
ten enkel binnenlandse producten 
verkocht worden afkomstig van de 
landbouw, de tuinbouw, de bloe-
menteelt en de veeteelt door de 
producent, eventueel aangevuld 
met producten van collega-produ-
centen om de hoeveelheid aan te vullen of 
het assortiment te vergroten. Landbouw-
producten of boeren zijn personen die 
over een landbouwnummer beschikken.  
Het aanbod van de standhouder moet 
voor minimum 70 % van de standmeters 
bestaan uit eigen teelt of rechtstreeks van 
collega-boeren zijn. 30 % van de standme-
ters mag Europees geteeld zijn. De her-
komst van de producten moet duidelijk 
aangeduid worden (ook van collega-boe-
ren). In geen geval kunnen niet-Europese 
producten verkocht worden. Standhou-
ders die voor ingang van deze concessie-
overeenkomst reeds op een boerenmarkt 
stonden krijgen 1 jaar de tijd om te vol-
doen aan voorliggende regels qua aanbod.  
Naast landbouwproducenten kunnen ma-
kers standhouder zijn. Een maker is een 
verwerker van lokale producten uit de 
korte keten. Dit houdt ook in dat hij zijn 
hoofdingrediënten rechtstreeks bij de pro-
ducent of via een korte keten initiatief aan-
koopt en dat hij duidelijk communiceert 
over de herkomst van zijn ingrediënten.  
Op elke boerenmarkt is één standhouder 
toegelaten met een productgamma dat 
buiten bovenstaande criteria valt, maar 
wiens productgamma past in de geest van 

dit type markt. In Mariakerke was er bij-
voorbeeld grote vraag naar een viskraam. 
Dit werd toegelaten onder de voorwaarde 
dat er enkel Noordzeevis wordt verkocht. 
Daarnaast kan occasioneel  een infostand, 
een stand die occasionele verkoop voor 
goede doelen realiseert of gratis drank 
voorziet van de lokale buurtwerking wor-
den geplaatst. De markt in de Spijkstraat is 
duidelijk een goed voorbeeld van de ma-
nier van werken.

HISTORIEK
Voor de historiek van de Gentse boeren-
markten en al zeker die van de Spijkstraat 
in Sint-Amandsberg legden we ons oor 
even te luisteren bij de oprichters Henk 
Barney, Rik De Coninck, de mensen van de 
Vierklaver en bij Raf Verbeke, vertegen-
woordigers van Boer’nBuurt, Boerenmark-
ten, Boerenforum en ook wel verenigd in 
een vzw ter ondersteuning van de boeren-
markten. Raf Verbeke vertelt: “Onder druk 
van de boerenmarkters en van de hype 
rond de korte keten, heeft de stad er voor 
geopteerd de regulering van de boeren-
markten op het openbaar domein buiten 
de actualisering van de algemene markt-
reglementen te houden, die goedgekeurd 

werden op de gemeenteraad”. 
Naar verluidt kregen steden en 
gemeenten meer autonomie 
in de regulering van markten, 
foren, ambulante handel enz. 
Dat is dus niet meer dan te-
recht zo’n ‘positieve discrimina-
tie’ van de boer-producent die 
rechtstreeks landbouwproduc-
ten en voeding in korte keten 
aan de consument aanbiedt. 
Deze tekst geeft in het kort de 
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Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86

info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Volg ons op en

Maandmenu November

Hapje van de chef
&

Tartaar van roodbaars op Aziatisch wijze 
of

Gegrilde patrijsfilet , boschampignons
***

 Carpaccio van edelhert, herfstdelicatessen
(+ 9 euro) 

***
 Bouillabaisse 

of
Stoofpotje van wild , herfstdelicatessen 

***
Gegrilde Conference peer, vanille-roomijs 

of  
 Tiramisu, Hasseltse speculaas 

39 euro

ervaring van Boerenmarkt de Toekomst 
die zijn 20ste jaar is ingegaan waarover 
in Boer’nBuurthuis nog even een mooie 
fototentoonstelling loopt. Je zou die 
markt de start van de tweede generatie 
Gentse boerenmarkten en korte voed-
selketen kunnen noemen, nadat Plat-
telandsontwikkeling in 1980 de eerste 
boerenmarkt in Gent startte op het Fon-
taineplein in de Brugse Poort. Die markt 
bestaat nog, maar nu op het Charles Le-
peeplein. Zowel in 1980 als in 2002 was 
markt nog een buurtgebeuren.

“Nog één landbouwersgezin heeft ooit 
de start meegemaakt en staat nu pre-
cies 40 jaar op de markt. In 2002 was het 
al een buurtcomité, voortgekomen uit 
de Witte Mars en aangevuld door de an-
ti globalistische beweging in Gent, dat 
boeren de stad introkken als wekelijk-
se ontmoetingsplek in een volksbuurt in 
Gent. Niet de controle op faire markt-
regels, maar het samenbrengen van het 
volk van de buurt was de eerste zorg 
van de concessiehouders. Dat bleek 
een groot succes, maar belangrijk om 
weten is dat de terugkeer naar lokaal 
voedsel nu aan belangstelling heeft ge-
wonnen. Maar zelfs op de lokale korte 
keten markt botsen tegenstrijdige be-
langen, want consument en producent 
staan er naast en tegenover elkaar rond 
prijs, kwaliteit, transparantie enz. Van-
daar dat de concessieovereenkomst nu 
een oplossing biedt, waar iedereen wel 
bij vaart”, aldus nog Raf Verbeke die 
nog veel meer vertelde als zeer geën-
gageerde mens: zoals over vrijwilligers-
werk, onderbetaalde seizoensarbeid 
door immigranten en het belang van 
boerenmarkten. Maar ook over het res-
pecteren van de marktregels, en wie die 
regels opstelt. Daarin spelen boer, bur-
ger en overheid een heel belangrijke rol. 
Bij de concessieovereenkomst was naast 
de schepen ook Annelies Marchand van 
bioboerderij De Vierklaver, voorzitster 
van de vzw, en penningmeester Arnaud 
de Smet van de vzw Boerenmarkten 
aanwezig. (D.D.) 
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Blok per blok… slopen
Op bladzijde 8 kan je een interview le-
zen met de ‘peetvader’ van de Sint-Ber-
nadettestraat Charles Wyckaert en over 
de intussen opgedoekte gelijknamige 
dekenij. Goed om weten, is dat de man 
bij het publiek openbaar maken van de 
zogenaamde “schimmelwijk” in 2018, 
vrij snel aan het beleid voorstelde om de 
renovatie in schuifjes te laten verlopen. 
De realiteit is intussen heel anders. De 
wijk wordt gesloopt, is nu helemaal ‘ge-
evacueerd’ en de bulldozers haalden er 
al een aantal woningen neer. De sugges-
tie ‘blok per blok’ op deze archieffoto 
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KERSTDAGMENU OUDEJAARSAVONDMENU

25 December 
12.00 u - 15.00 u - 18.00 u - 21.00 u

ENKEL OP RESERVATIE

Hapjes van de chef

***
  Carpaccio van kort gegrilde edelhert,

Crème van gepofte kastanjes, chips van tomaat  

***
 Ravioli van wilde patrijs, jus van 

boschampignons, zalf van aardpeer 

***
Soep van Mibrasa gegrilde bloemkool, 

breydelspek  (+ 5 euro)

***
Stoofpotje van hert en everzwijn, 

winterdelicatesse, amandelkroketjes  

***
Structuur van Conference peer en chocolade 

60 euro

Coupe champagne, hapjes van de chef 
***

Carpaccio van wagyu beef 4 +, bbq pastinaak, 
krokant van pata negra bellota, wintertruffel 

***
 Risotto, boschampignons, kroket van hoevekip, 

parmezaan dip 
***

Kreeftensoep, licht gerookte Noordzeegarnalen 
***

Gegrilde picanha USA “grain fed”, bbq aardappel, 
winterdelicatessen, truffelsaus 

***
Panna cotta van witte chocolade, crumble van 

hazelnoot, gemarineerde frambozen 
***

Koffie,  mondversnaperingen 

Om middernacht toasten we op 2023 met een 
glaasje Champagne 

Dj Robbe Vercamer verzekert  u ambiance
tot in de vroege uurtjes 

***
Aanvang 19 uur 

130 euro p.p all in 
Met wijn - frisdrank - bier van het vat tot 24.00u

Enkel op reservatie via mail of telefonisch
Uw reservatie is pas bevestigd na betaling 

Betalen kan cash of via overschrijving :
BE89 3630 8708 1485. Bij overschrijving uw naam, 
aantal personen, en Oudejaarsavond te noteren 

blijft met wat fantasie 
overeind. Alleen geldt 
dat nog slechts voor 
het slopen, helemaal 
niet meer voor een 
gedroomde renovatie. 
In een recent stedelijk 
rapport werden de pijn-
punten van het sociale 
woningenbeleid intus-
sen grondig gefileerd. 
U leest er meer over in 
volgend nummer…

Eric VAN LAECKE
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In september startte het werkjaar bij 
Crea Ten Hove vzw.  Nog interesse in 
creatieve bezigheden ?  Kijk alvast eerst 
even op onze website www.createn-
hove.be.  Sommige ateliers zijn volzet 
maar je kan nog inschrijven voor schil-
deren met acryl- en olieverf, pastel, 
aquarel jeugd, portretteren, porselein 
schilderen en vrije technieken. 
Inschrijven kan rechtstreeks op de web-
site bij de diverse ateliers. 

Onze lokalen zijn gevestigd op onder-
staand adres, vlakbij de parking.  Ho-
pelijk zien we elkaar daar binnenkort 
!!  Wij zijn steeds per e-mail te bereiken 
op createnhove@gmail.com.

Crea Ten Hove vzw
Groot Begijnhof nr 47
9040  Sint-Amandsberg



Wegwijs Noord  - November 2022   63

Afslankplan
Bestrijd overgewicht
50% van onze huisdieren 
heeft ongezond overgewicht. 
Begeleidingstraject van 4 maand 
(incl. gebruik activity tracker).

Gratis voedingsadvies
Kies bewust
voor elk dier en elk budget.

Voedingsconsult
Pak problemen aan
Vaak is voeding een deel 
van de oplossing.
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Maak een afspraak
nu in november is 

eerste gesprek gratis

www.wellopet.be/foodcare
nu in november alle voeding aan -25%*

GEZOND GEWICHT
Themamaand

FoodCare
WelloPet geeft om juiste voeding

Ontdek hoe onze Food Coach
jou kan helpen

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

WelloPet Lochristi
Bosdreef 1D • 9080 Lochristi
hello@wellopet.be 
www.wellopet.be
✆ 09 282 36 78
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Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 - T. 09 355 98 01

Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

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

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

Sleeplife® is exclusieve dealer van

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

sleeplife.be
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