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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

Op afspraak !
Zondag en maandag gesloten

Te koop in Destelbergen

• Gelegen te centrum Destel-
bergen

• Ruime en karaktervolle wo-
ning

• 4 slaapkamers met mogelijk-
heid tot het inrichten van 2 
extra slaapkamers

• Kantoor en/ of praktijkruimte 
aanwezig: ideaal voor vrij be-
roep

• West georiënteerde tuin
• EPC: 221 kWh/m²

• Richtprijs: 625.000 euro

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

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.:
4 Zoekertjes...
6 Bibliotheek Westveld zal verdwijnen
8 Marc Sleen: Gents erfgoed
12 Activiteiten Okra
13 Wake voor juf Nathalie
16 Volleyteam dames VDK voorgesteld
18 Robuuste woningen voor daklozen
27 De nieuwe ‘Gentse handjes’
32 Tijdelijke skateplek aan Dampoort
34 Open huis Azalea
35 Cartoonist AAaRGh laat van zich spreken
36 Afscheid van Oswald Van Ooteghem
39 Campo Santoherdenking eert Monsaert
44 Open huis De Krekel
46 Verzetsmannen Sint-Amandsberg 
54 Volleybalheren Caruur aan de leiding !
56 Ward De Waele producties
60 Werken aan Dampoort:  fase 3

 en nog veel meer...

 Veel leesplezier !

Brei- en naailessen - creatieve workshops
voor kinderen en volwassenen

Antwerpsesteenweg 517 - Sint-Amandsberg
www.lesateliersdemarie.be  -  0485/130.369

Prijs en info:
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Frans Gevaertstraat 2 - Sint-Amandsberg

T. 09-251 51 14 • www.dekorf.be
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GRATIS ZOEKERTJES
Gratis voor particulieren. Maximum 30 woorden en 1 foto. Stuur tekst (ev. foto) naar info@dewegwijs.
be, foto’s moeten van goede kwaliteit zijn. Indien u geen e-mailadres hebt, steek uw tekst in een gesloten 
enveloppe en stuur hem naar het redactie-adres: WegwijsNoord, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker.
Graag ook uw GEMEENTE vermelden aub.

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

TE HUUR
Bergplaats voor mobilhome, caravan, 
oldtimer, enz. Te lochristi – Hijfte.
Tel 09 / 355 70 57. Vrij ter beschikking

TE KOOP  wegens overlijden
TV Panasonic, in goede staat, 76 x 47 cm, 
op voet. VP 250 euro. Info 09-251 57 43

TE KOOP
Damesfiets BATAVUS 
met bagagedrager/
staander/frame 53
VP 90 euro.
Info: 09-355 08 01

TE KOOP
Tv-kast 25 euro, oude 
rekenmachine 25 euro/
stuk.
Info: 0479-84.55.73

TE KOOP
Volledig versierde kerstboom hoogte 
1,60m. Demonteerbaar. 175 stuks 
versieringen + tafel. VP 50 euro.
Info: 09-2513911

TE KOOP
Salon rotan, driezit 
en éénzit met mooie 
kleurrijke gladde stof.  
250 euro. De salontafel 
en de twee hoektafels 
zijn gratis bij aankoop van het salon.
Info: 0487- 78 28 84

TE KOOP
Oma-fiets: Zwart, voor- en achterlicht op 
batterij, in zeer goede staat.
Prijs: 120 euro. Tel. 09 228 85 96
(Sint-Amandsberg).

TE KOOP
Grote, groene en volle 
kerstboom in 3 delen met 
sterke voet, zonder decoratie.
Hoogte 2,40 m, breedte ruim 
1,20 m onderaan. VP slechts 65 
euro, bij interesse bel gerust: 
0494-79.37.35.

TE KOOP
Herenfiets/ 
mountainbike  met 
24 versnellingen 
in zeer goede 
staat. Verkoopprijs 
slechts  55 euro! Bij 
interesse bel of sms 
naar 0476-94.72.65

TE KOOP
Wasmachine “Zanussi“.
Prijs: O.T.K . Bel na: 18 u op 
het nummer 0484-17.80.55

TE KOOP
Moderne 
salontafel in 
rode glanslak + bijpassend 
wollen tapijt. VP 150 euro. 
Info 0495-22 12 83



Wegwijs Noord  - December 2022   5Wegwijs Noord  - November 2022   5

Aphrodite Lingerie 

www.lingerieaphrodite.be 

Dendermondsesteenweg 353 
9040 Sint-Amandsberg 

09 228 16 64 

MAKE IT A DECEMBER TO REMEMBER  
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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 DECEMBER  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 broodbakmachine (w. 120 euro)
geschonken door Aveve Destelbergen

We vroegen aan onze lezers:

Welke ouderdomskwaal vind je het ergste?

A. Dement worden
B. Blind worden
C. Doof worden  

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. hittegolven 36 %
B. overstromingen 36 %
C. koudegolven 28 %

Er waren 202 deelnemers!

Winnaar werd Annie 
Vertriest uit Destelbergen 
(36, 29, 25). Zij ontving 
het waardebonpakket van 
120 euro van uitgever Jan 
Callebert. Proficiat.

Waren héél dicht
bij de juiste oplossing
en wonnen ook waardebonnen:

Roland De Dobbelaere,
Marc De Croock,
Frank Pieteraerens, 
Norbert Peelman,
Herman Reynebeau,
Julie Vanbouchaute, 
Adrienne De Keyser,
Patrick Vermeiren,
Annelies Bornauw. Proficiat !

Proficiat.
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De kleine bibliotheek van het Westveld 
in de Heiveldstraat gaat op korte termijn 
dicht. Dat is ook het geval voor een 
stadsbib in Wondelgem. Met die ingreep 
wil het stadsbestuur besparen in de 
kosten van het gebouw en het personeel. 
Beide bibliotheken zullen respectievelijk 
samengevoegd worden met die van 
Sint-Amandsberg in de Halvemaanstraat 
92  (+ Westveld) en van Mariakerke 
(+Wondelgem). “De bib van het Westveld 
was maar drie halve dagen open in de 
week”, vernemen we van schepen Sami 
Souguir, die van Sint-Amandsberg is vier 
halve dagen bereikbaar. Maar er is nog 
geen centrale locatie gevonden voor Sint-
Amandsberg. Dus zolang die zoektocht 
lopende is blijven beide filialen in Sint-
Amandsberg open. Wat op termijn de 
bestemming van de bib van het Westveld 
is, is een vraag voor collega-schepen Hafsa 
El-Bazioui die bevoegd is voor het Facilitair 
Management”.

Hoe dan ook tonen de uitleningen aan dat 
de bib van het Westveld en die van Sint-
Amandsberg nog vaak bezocht worden, 
niet iedereen gaat zomaar naar de Krook.
Gemeenteraadslid en Vlaams volks-
vertegenwoordiger Stijn De Roo vroeg 
recent de uitleencijfers op en is van 
mening dat de wijkbibbliotheken hun 
nut bewijzen. “Voor het Westveld 
gaat het om 10.700 uitleningen, en in 
de Halvemaanstraat waren er 14.200 
ontleningen, samen is dat dus bijna 25.000  
uitleningen voor Sint-Amandsberg alleen, 
dat is dus niet weinig”.
Niet iedereen geraakt in De Krook om 
de bibliotheek te bezoeken, vandaar dat 
kan gesteld dat wijkbibliotheken hun nut 
hebben. Maar Gent moet besparen op 
uitgaven en personeel, en daarom gaan 
de twee bibliotheken samengevopegd 
worden. Waar is nog een open vraag, en 
ook de bestemming van het lokaal is nog 
niet gekend. – (D.D.) 

Bibliotheek Westveld verdwijnt op korte termijn

De bibliotheek van het Westveld 
in de Heiveldstraat is gemakkelijk 
bereikbaar. (D.D.)
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Al in het voorjaar trapte de Arteveldestad 
een - letterlijk en figuurlijk - tot de verbeel-
ding sprekend ‘Nerojaar’ af. Dat gebeurde 
in deelgemeente Sint-Amandsberg. In het 
vroegere gemeentehuis werd o.m. door 
cultuurschepen Sami Souguir en Cathari-
na Kochuyt van Stichting Marc Sleen het 
opzet en de betekenis ervan, toegelicht Er 
werd toen ook al een heus Nerolied aan-
geleerd door volkszanger Wim Claeys. Op 
het Campo Santo - waar de striptekenaar 
begraven ligt - werd een bloemenhul-
de opgezet. De bijeenkomst sloot af met 
een obligate wafelenbak in het plaatse-
lijk Sint-Janscollege. De toon was meteen 
gezet, de eerste initiatieven borrelden op. 
Met veel enthousiasme, want Marc Sleen 
- alias Marcel Neels - had immer een ster-
ke band met deze stad. Zowel fysisch in de 
omgang als in zijn albums. Met o.m. refe-
rentie aan bekende figuren, vertrouwde 
stadsgezichten en humorvolle herken-
ningssituaties. Dankzij de Gentse Gidsen 
Pieter Philips en Yves Verstraete kan ieder-
een intussen meestappen met de thema-
wandelingen ‘Nerotische Wandeling’ en 
‘Marc Sleen 100, Nero Onsterfelijk’. Nogal 
wat Nero-uitgaven staan trouwens bol van 
Gentse verwijzingen. De gidsen staan stil 
bij de locaties uit de strips en geven een 
stukje geschiedenis mee waarbij tal van 
Gentse figuren de revue passeren. Voor-
al de strip ‘De Bom van Boema’ brengt 

Marc Sleen en stripfiguur ‘Nero’ zijn beeldig (Gents) erfgoed…
Het stadsbestuur riep 2022 uit tot ‘Nerojaar’. Activiteiten kleuren nu al 
het opzet. De hommage aan de (lokale) stripheld Nero en zijn geestelijke 
vader Marc Sleen krijgt straks tijdens de ‘Week van het Gents’ de 
ruimste uitstraling. Nero is er 75. Zijn bedenker zou dit jaar 100 jaar zijn 
geworden. Met dank aan de Stichting Marc Sleen…

de historische binnenstad nadrukkelijk 
en nog altijd zeer herkenbaar in beeld. 
Dat album krijgt overigens een vertaling 
in het Gents. Plaatselijk gekleurde verha-
len als ‘Het geheim van Matsuoka’, ‘De 
erfenis van Nero’, ‘De Hoed van Geraard 
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ER IS OOK EEN IMACAR IN WETTEREN: ZUIDLAAN 123
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de Duivel’, ‘Het Rattenkasteel’… staan op 
ons netvlies gebrand. Ze vormden - samen 
met de avonturen van ‘De Rode Ridder’ en 
‘Eric De Noorman’- de aanleiding tot on-
ze passie als stripliefhebber. De meer dan 
vierduizend albums blijven lezenswaardig 
en houden ons ook taalkundig nog altijd 
op scherp. De tweede wandeling van de 
Gentse Gidsen verhaalt dan weer het le-
ven van Sleen zelf en zijn - herhaald - bij-
zondere band met Gent.
    
Vervolgstrip
Marc Sleen wordt dit jaar alom in Vlaande-
ren gevierd. Ook o.m. de stad Sint-Niklaas 
brengt hulde aan de figuur. U leest seffens 
waarom… Marc Neels werd op 30 decem-
ber 1922 geboren in Gentbrugge. Toen 

nog een zelfstandige gemeente. Hij groei-
de op in Sint-Niklaas – ben je mee? – maar 
kwam als tiener weer in Gent wonen. Hij 
volgde er les aan Sint-Lucasschool. En ging 
als karikaturist in 1944 aan de slag bij de 
krant. Al snel verscheen zijn eerste dage-
lijkse vervolgstrip in de krant Het Volk, met 
Nero in een bijrol. Later verkaste hij, niet 
zonder controverse, naar De Standaard. 
In 1955 ging de man in Hoeilaart wonen. 
Maar hij behield zijn leven lang een sterke 
band met Gent. In 2016 werd hij begraven 
op het roemrijke Campo Santo. Het graf 
is o.m. opgesierd met een… bronzen wa-
fel. Zijn nagelaten en sterk herkenbaar cu-
linair uithangbord. Hij zou dit jaar 100 zijn 
geworden…

Eric VAN LAECKE
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De zevende editie reikt aantrekkelij-
ke initiatieven aan van zo’n 15 Gentse 
organisaties. In een combinatie van le-
zingen, rondleidingen, volkstoneel en 
poppenspel (Jean-Pierre Maeren viert 
een verjaardag). Guido De Bruycker ver-
taalde de strip ‘De Bom van Boema’ in 
het Gents. Opvoering ‘Het Rattenkas-
teel’ door Vree Wijs! Theater in Scala, 
Dendermondsesteenweg. Ook steden 
als Antwerpen, Brussel, Parijs en New 
York vormden het decor voor Nero’s 
avonturen. Gratis expo tot 26 maart in 
het STAM. Met knipoog naar bekende 
stripmakers als Judith Vanistendael, Guy 

Delisle, Joost Swarte, Aimée de Jongh 
en Tardi. Noël Slangen brengt anekdo-
tische verhalen rond Marc Sleen in de 
Pacificatiezaal van het stadhuis. Het cu-
linair initiatief ‘De Geiwene Foersjet’ 
gaat op zoek naar de beste ‘Gentsche 
Nero woafel”. Acht lokale dienstenc-
nentra serveren tijdens ‘De Week van 
het Gents’ op hun beurt smakelijke wa-
fels… Om het individueel herlezen van 
de Nero-strips in de eigen huiskamer 
niet te vergeten…. Meer informatie 
(én reserveren) via www.stamgent.be/
weekvanhetgents.

Eric VAN LAECKE

‘Week van het Gents’ doet Marc Sleen en Nero herleven…
De jaarlijkse ‘Week van het Gents’ doet uitzonderlijk karikaturist Marc 
Sleen en zijn stripfiguur ‘Nero’ herleven. In het aanbod steken zowel 
speelse, culinaire als leerrijke activiteiten. Afspraak tussen zondag 27 
november en zondag 11 december. Een losse greep…
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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 1 december. Info bij:
paul.deryckere1@gmail.com 
of gilbert.praet@skynet.be

Petanquen:
Op 2 en 16 december in de kring Oude 
Bareel om 14 uur.
Info mark.persijn@telenet.be 

Wandelvoetbal:
elke maandagavond. Info bij:
dirk.verdonck2@telenet.be
of  motoguzzi.marc@gmail.com

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

Onze
activiteiten in

december :
Praetcafé: 
op donderdag 8 december in de Parochiale 
kring Oude Bareel om 14.30 uur. Kaarten 
rummikubb, allerlei gezelschapspelen of 
gewoon een babbel maken. Vragen en 
problemen met computer, laptop, tablet of 
smartphone: er is steeds iemand aanwezig 
om te helpen. Info: gilbert.praet@skynet.be

Bloemschikken: op donderdag 8 december 
in de Parochiale kring Oude Bareel om 
14uur. Info: jo_deboeck@hotmail.com

Zondagsgevoel: Op zondag 11 december 
om 15 uur in de kring van het Westveld. 
Info: moniek.degheest@hotmail.com
of tel. 09 228 92 82.

 
Uitstappen:
Op maandag 5 december: Maandelijkse 
wandeling: “de andere kant van Gent”
Op dinsdag 20 december houden we ons 
jaarlijks Kerstfeest in de parochiale kring 
Oude Bareel met optreden van L’Arte Del 
Cantare.

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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Twee maanden na haar overlijden bij een 
smartelijk ongeval organiseerde de Fiet-
sersbond een wake voor juf Nathalie. 
Daarbij werd aan de kerk van Sint-Aman-
dus (Sint-Amandsberg) verzamelen ge-
blazen door zo’n zestig fietsers, die dan 

Fietserbond met wake voor juf Nathalie
Het tragische ongeval met de geliefde lerares Nathalie Lacave (44), die les gaf 
in het Sint-Janscollege in de Heiveldstraat zindert nog altijd na.

onder politiebegeleiding naar de buurt 
van de Bataviabrug trokken aan het Sta-
pelplein. Daar werd een witte fiets (een 
‘ghost bike’ zoals ze zeggen, geplaatst met 
de naam van juffrouw Nathalie (°7-2-1978 
†23-8-2022) op. Onder de deelnemers wa-

Wegwijs Noord  - December 2022   13



14  Wegwijs Noord - December 2022

ren leerlingen, leerkrachten van de school 
en leden van de Fietsersbond, maar ook 
vrienden en familieleden van Nathalie. 
Ook leden van het stadsbestuur waren 
aanwezig. Het was een pakkend moment 
die zaterdag 29 oktober. Vooral ook om-
dat haar echtgenoot Tom Timmermans be-
wust aanwezig was, en nog dagelijks op 
de plaats van het ongeval passeert om zijn 
dochter naar school te brengen. Tom leg-
de bloemen neer en nam ook het woord: 
“We moeten een krachtig signaal geven 
zodat dit nooit meer kan gebeuren”, zei 
hij. De herdenking stond ook in het licht 
van de 22ste fietsdode in Gent sinds 2010. 
De plaats van het ongeval zal door het 
Agentschap Wegen en Verkeer aangepast 
worden naar een veiligere plaats, maar de 
Fietsersbond zou er liefst verkeerslichten 
krijgen. Het ongeval gebeurde door een 
vrachtwagenchauffeur die een epilepsie-
aanval had gekregen. Tom Timmermans 
had het laatste woord: “laat Nathalie nog 
lang in jullie gedachten voortleven, we 
gaan haar voor altijd missen”.  – (D.D.)

Een serene maar pakkende 
wake  voor Nathalie Lacave 
die het leven verloor aan 
het Stapelplein.

Binnenluchtkwaliteit

Ben je op zoek naar informatie 
over woningventilatie en jaarlijks 
onderhoud?

Neem vrijblijvend contact,  
Ik help je graag verder naar een 
energiebesparende toekomst.

Sven

Sven: +32 472 08 59 16
info@bilk.be
www.binnenluchtkwaliteit.be
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DESTELBERGEN  •  Dendermondesteenweg 488  •  Tel. 09/228 30 98 
OPEN: DI-ZA 9U30-12U / 13U30-18U. GESLOTEN: ZO-MA-FEESTDAGEN.

Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be

Ontdek de nieuwe feestcollectie  
Verwen uw partner of uzelf met een sexy lingeriesetje, een 

zijdezachte nachtjurk of een leuke Hanky Panky slip. Spring nu 
binnen in onze winkels of bestel online op onze webshop.

 
Weet u haar maatje niet? 

Verras haar met een lingeriebon, hèt geschenk dat altijd perfect past.

WegwijsNoord-2022-12-PrimaDonna®.indd   1 14/11/2022   22:16
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De persvoorstelling ging door in het statige 
gebouw ‘Hof van Gruuthuuse’ van hoofd-
sponsor vdk Bank aan de Korenlei in hartje 
Gent. CEO en clubvoorzitter bij de volley-
balbond Birgit Hoeree zette vooraf het 
vroeger, nu en straks op een overzichte-
lijk rijtje. Het afgelopen seizoen staat in de 
clubannalen geboekstaafd als een ‘boeren-
jaar’. Gekruid met o.m. een promotionele 
Europese wedstrijd tegen Busto Arsizio (Ita-
lië), de bekerfinale in het Antwerpse Sport-
paleis en - last but not least - het behalen 
van de landstitel. Ook verschillende jeugd-
ploegen vielen in de prijzen, inclusief het 
binnenhalen van de Oost-Vlaamse beker 
en de kampioenstitel. Na twee jaar coro-
na-ellende kwamen sponsors en supporters 
weer helemaal thuis in de vertrouwde Edu-
go Arena. Ook dat staat in de clubannalen 
gegrift. Dat alles doet inderdaad dromen 
van meer. Herhaald - ondanks de groeiende 
impact van allerhande data, berekeningen 
en luidop gedroomde scenario’s - is sport 
nog altijd geen eenvoudige wiskunde. Ge-
lukkig maar. De noodzakelijke spankracht 
bij o.m. het grote publiek en de supporters 

Volleybaldames vdk bank Gent hebben steile ambities
Het team van vdk Bank Gent Damesvolley heeft steile ambities. Het wil 
in het nieuwe seizoen ‘alles winnen’. De sportieve euforie werd op de 
persbijeenkomst alvast realistisch gekaderd door o.m. CEO Birigit Hoeree 
en hoofdcoach (COO) Stijn Morand. Sport heeft nog altijd zijn eigen 
wetmatigheden, ook na een vorig jaar behaalde landstitel…

moet je nog altijd verdienen door harde in-
zet, duurzame training, kameraadschap en 
met vallen en opstaan. Niet in het minst 
ook door een toenemend professionalisme 
en structureel evenwicht. De club maakt 
daar al geruimere tijd gestaag werk van. 
Met de dankbare inspanningen van vele 
vrijwilligers op uiteenlopende terreinen als 
smeerolie van het succes.
Birgit Hoeree verwoordde het zo: “Het 
doel is om op lange termijn te waarborgen 
dat onze sport door iedereen blijvend kan 
worden beoefend. In een combinatie van 
topsport, jeugdacademie, recreanten en g-
volley”. Het is een dynamisch gegeven dat 
volop aandacht en betrokkenheid vraagt 
ook naar de toekomst. In functie van het 
vorig jaar opgestarte project om blijvend te 
professionaliseren op diverse vlakken. Zeg 
maar, inzake structuur, sportieve beleving 
én de uitstraling naar de buitenwereld toe. 
Volgend jaar (2023) mag vdk Bank Gent 
Damesvolley alvast de feesttoeters boven-
halen. De formatie viert dan een 30ste ver-
jaardag. Daartoe is o.m een meerjarenplan 
uitgestippeld waarbij de jeugdopleiding 
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verder kwalitatief wordt uitgebouwd. Via 
een doorgedreven topsportproject wil de 
club haar spelende talenten via 1ste natio-
nale klaarstomen voor Liga A.

Sponsors
Ook Leen Van den Neste, voorzitter van 
het directiecomité vdk bank nam even het 
woord. De financiële instelling onderhoudt 
al enkele decennia lang een verstands-
huwelijk dat nog altijd een win-winsitu-
atie genereert. Niet in het minst door de 
aangehouden inzet, gedrevenheid en het 
enthousiasme dat de volleyformatie uit-
straalt. Het (noodzakelijk) rijtje aan spon-
sors kreeg tussendoor uitbreiding met o.m. 
verzekering en financieel advies Callant en 
bank en verzekering Baloise. Dat scheelt al-
weer een sportieve en logistieke slok op 
een borrel. Voorts is een heuse business-
club in de maak. Die verzuchting dateert 
al van vroeger.  Met veel inlevingsvermo-
gen en ervaring zat in het volleybal, stel-
de hoofdcoach Stijn Morand de kern voor 
het nieuwe seizoen voor. De steile ambi-
ties vormden de rode draad in de individu-
ele commentaren. Omdat we de (volley)bal 

niet willen misslaan, laten we de tactische 
en speel technische beschouwingen over 
aan de ingewijden en de kenners. Eind ok-
tober wisten de VDK-dames ook de super-
cup te winnen tegen Oudegem. Het werd 
een vijfsetter!
Uitgever Jan Callebert, oud-speler bij des-
tijds de mannenclub – nu Caruur Volley 
Gent- is daarvoor goed geplaatst en blijft 
de sportieve prestaties van beide ‘Oostak-
kerse’ clubs in ‘Wegwijs en Attentie’’ van 
nabij volgen…

Eric VAN LAECKE  
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Het bouwproject kadert in een groter 
plan van het stadsbestuur rond ‘Housing 
First’. Dat is geïnspireerd op ervaringen 
in Finland waar het opzet ertoe heeft 
geleid dat de langdurige dakloosheid in 
het hele land is weggewerkt. Gent wil 
dat goede voorbeeld volgen en maakt 
al langer werk van het recht op huisves-
ting voor iedereen. Niet in het minst ook 
voor langdurige daklozen. De stad heeft 
de voorbije jaren veel geïnvesteerd in 
de problematiek. In een combinatie van 

Voormalige daklozen krijgen ‘robuuste woning’ aan Hogeweg
Het stadsbestuur gaf recent de aftrap voor de bouw van elf 
zogenoemde robuuste woningen, bedoeld voor ‘mensen met een 
verleden van dakloosheid’. Die komen aan de Hogeweg 96, op een 
terrein vlakbij het volkstuinencomplex Slotenkouter. De realisatie is 
gepland in het voorjaar van 2024.

preventie, opvang en tijdelijke én duur-
zame huisvestingsoplossingen. Het Finse 
concept ‘Housing First’ pakt de structu-
rele dakloosheid aan. Dat houdt in dat 
de dakloze meteen in een huurwoning 
wordt ondergebracht, met alle huurders-
verplichtingen die erbij horen. In een-
zelfde beweging wordt - afhankelijk van 
de noden - intensieve sociale begeleiding 
aangeboden. Die aanpak blijkt in de 
praktijk veel effectiever dan de ingebur-
gerde gedragspatronen. Door stabiliteit 

te bieden, wordt in de mees-
te gevallen de vicieuze cirkel 
van dakloosheid doorbro-
ken. Het concept is nieuw in 
Vlaanderen. Gent speelt daar 
al langer een voortrekkersrol 
in en heeft vandaag al het 
grootst aantal Housing-First 
begeleidingstrajecten lopen 
in ons landsgedeelte. Het uit-
eindelijke doel is op termijn 
het effectief beëindigen van 
dakloosheid. 
 
Robuust
Op het terrein aan de Hoge-
weg komen tegen volgende 
lente elf zogenoemde ro-
buuste woningen, naar het 
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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

Deense voorbeeld ‘Skaeve 
Huse’. Met ‘robuust’ wordt 
in se bedoeld dat die best 
tegen een stootje moeten 
kunnen. Het gaat concreet 
om negen duplexwonin-
gen, twee rolstoeltoegan-
kelijke woningen en één 
begeleidingsunit. Die zijn 
specifiek gericht op het 
‘opnieuw leren wonen’ 
Gezien de specifieke nood-
zorg krijgt de doelgroep 
medische, psychische en so-
ciale begeleiding. Overdag 
‘waakt’ een gemeenschap-
pelijk aanspreekpunt over 
het reilen en zeilen. Er komt 
ook een gemeenschappe-
lijke tuin. Het Sociaal Ver-
huurkantoor zal de huizen 
verhuren. Het bouwproject 
(inclusief de grond) kost 
2,1 miljoen euro. Het op-
zet wordt mee gefinancierd 
door de Vlaamse overheid 
en de provincie Oost-Vlaan-
deren.

Eric VAN LAECKE
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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

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.   
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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

VOLKSTUINENPARK SLOTENKOUTER 
Hogeweg z/n – 9040 Sint-Amandsberg 
 

SINTERKLAAS KOMT MET DE PANNENKOEKENPIET 
4 DECEMBER vanaf  15 UUR 

INSCHRIJVEN  

Mail naar: slotenkouter.hogeweg@gmail.com 

 7 € voor pannenkoeken en een zak vol lekkers 

Overschrijven naar BE87  8905 9403 4394 met vermelding: Sint en 
het aantal kinderen. Pas na betaling is de inschrijving definitief. 

 
Vu: Koen Lebegge slotenkouter.hogeweg@gmail.com 
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Te koop  Prinsenhof – De Motte, Gent

Prinsenhof – Simon De Mirabellostraat 31

Luxueuze nieuwbouwappartementen,  

gerenoveerde (loft)appartementen en herenwoningen  

met zonnige terrassen en tuinen.  

Meer info? www.acasa.be - 09 321 03 00

vrijdag  25 november  14 - 18 u

zaterdag  26 november  10 - 16 u

zondag  27 november  10 - 16 u

Lanceringsweekend

Ontvangst ter plaatse:

Simon De Mirabellostraat 31, 9000 Gent

ACASA_Gent-De Motte_Wegwijs-WWSA_145x218.indd   1 9/11/2022   16:07
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Boerenmarkt
“De Toekomst”

Elke zaterdag
van 9u tot 12u

Pleintje:

Halvemaanstraat/Spijkstraat

Rechtstreekse verkoop van 

producent naar consument

aan eerlijke prijzen !

Dinsdag 13 december om 14u30
Kring Westveld, Heilig Kruisplein 8,
9040 Sint-Amandsberg.

“Honing”
door mevrouw Anja Van Den Eeckhout

Bij elk seizoen van het jaar kan ons lichaam 
wel wat energie en weerstand gebruiken. 
En één van de betere en natuurlijke manie-
ren is… honing.

Het werk dat de bijtjes doen om ons een 
goede gezondheid te geven is niet te on-
derschatten en we kunnen er nog veel van 
leren.

Met degustatie over honing en alle andere 
honingproducten zoals propolis, stuifmeel, 
koninginnenbrij, peperkoek, advocaat ....

Er zijn een 15-tal verschillende honingen 
die kunnen geproefd worden, en er wordt 
uitleg gegeven bij al deze producten.
Verder gezellig samenzijn voor een leuke 
babbel.

Inkom: leden betalen 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.

email: 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

Brunches in 2023:

15 januari 2023
9 april 2023
11 juni 2023

24 september 2023
26 november 2023

69 euro p.p. (volwassenen)
40 euro (kinderen)

_____

Sint-ontbijt:
4 december

zie onze website:
www.braemhof.be

_____

Eerste werkdagviering
(zie info hiernaast)
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EERSTE WERKDAGVIERING 
Maandag 2 januari vanaf 12h00 

 

 

Glas kir, witte wijn of fruitsap met wachtbordje  

*** 

Nougat van zacht gebakken Foie Gras vergezeld van een vijgen-abrikoos chutney   

Of  

Carpaccio van Sint Jacobsvrucht met een espuma van sinaasappel en afgewerkt met zalmeitjes.  

*** 

Sorbet van peer granité 

**** 
Duivenfilet met peer vergezeld van een grove structuur van pompoen, afgewerkt met een sauce poivrade 

en gebakken aardappeltjes. 

Of  

Rug van kabeljauw met een roti van groentjes en gepresenteerd op een bedje van kastanje puree. 

*** 

Delicatesse van kwark met een rabarber aardbei confituur en speculoos crumble. 

 

Aangepaste wijnen en waters 
 

 

Koffie of thee naar believen met zoetigheden 

 

Menu aan 70 euro  
(Exclusief zware bieren, sterke dranken, cava en champagne) 

 

 

 

 

Enkel op reservatie  

Telefonisch tijdens de kantooruren of via mail : reservations@braemhof.be 

Keuze van het menu uiterlijk tegen 20 december 2022 door te geven 
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Nieuw: brunchbox !
Op Nieuwjaarsdag maken we lekkere brunchboxen klaar.

Wenst u de eerste dag van het nieuwe jaar makkelijk 
starten, bestel dan vanaf nu uw brunchbox.

Benieuwd wat er allemaal in zit?

Neem een kijkje op onze site www.delagevuurse.be
of bel naar 09-251 08 08 voor meer info.

De brunchbox kan afgehaald worden bij Puur Catering, 
Groenstraat 266 te Oostakker of aan huis geleverd 

worden tussen 9u00 en 12u00

Popkoning doet Bernadette lachen
Gentse popkoning Jean-Pierre Maeren breit verder een succesverhaal aan zijn lachspek-
takel van tijdens de Gentse Feesten. ‘Oost west, tehuis best’ speelt zich af in een woon-
zorgcentrum dat plots wordt geëvacueerd. Met alle lotgevallen van dien. Of het verhaal 
rond typetjes die er verblijven zoals Gaston met zijne kapotte sifon, Renaat met zijne 
prostaat en Vazeline met de kapotte knieën. Zaal NOVA, Sint-Bernadettestraat 132. Op 
vrijdag 9 en zaterdag 10 december telkens om 20 uur. Info en reservatie via NOVA (tel. 
0477/793.660).

Eric VAN LAECKE
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De Gentsche Sosseteit - promotor van het 
Gentse dialect en dito cultuur - is al veer-
tig jaar aan de slag. De start herinnert aan 
11 oktober 1982 in het Tempelierke aan de 
Meersenierstraat en aan stichter en ‘ietste 
prezedent’ Julien Colle. Die richtte destijds 
en los daarvan, ook de Gilde van de Strop-
pendragers op en maakte furore als uitba-
ter van datzelfde Tempelierke en vooral 
de Dulle Griet aan de Vrijdagmarkt. Het 
allereerste biercafé van Gent. In zijn spoor 
volgden de ‘prezedenten’ Marc Machiels, 
Jacques Redel, Tony Gilissen en Eddy Le-

Liefst vier nieuwe ‘Gentsche Handjes’
In het kader van haar veertigste verjaardag reikt de Gentsche Sosseteit 
dit jaar uitzonderlijk vier nieuwe ‘Gentsche Handjes’ uit. Laureaten zijn 
Katrien Laporte, Daniël Termont, Kurt Burgelman en Bashir Abdi. Afspraak 
op maandag 29 november om 20 uur in de Minard.

vis. Die laatste houdt tot 
op vandaag de eminente 
vereniging van Gentse cul-
tuuruitdragers met veel en-
gagement en uitstraling in 
herkenbare handen. Naast 
diverse andere activiteiten 
die de authentieke Gentse 
cultuur telkens in het daglicht plaatsen, is 
de jaarlijkse ‘Handjesuitreikijnge’ de kers 
op de taart. Met in de recentste jaren de 
‘Week van het Gents’ als extra promotio-
neel decor. Die brengt trouwens momen-
teel  een ode aan stripauteur Marc Sleen 
en zijn geesteskind Nero (zie elders). De 
eerste handafdrukken in plaaster uit het 
stichtingsjaar, doen terugblikken op de 
Gentse operazangeres en -directrice Vi-
na Bovy en aan kunstenaar, kunstschilder 
én postzegelontwerper Oscar Bonneval-
le. In al die tijd passeerden (straks) zo’n 
130 ‘ambassadeurs’ de ‘iere-gallerië’ van 
de Gentsche Handjes. De laureaten van 
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nu zijn directeur van het Design Museum 
Katrien Laporte, oud-burgemeester Dani-
el Termont, muziekfenomeen Kurt Burgel-
man en afstandsloper Bashir Abdi. Waarmee 
de sosseteit al langer haar ‘missie’ verbreedt 
naar al wie de Arteveldestad op de kaart zet.

‘Uitreikijne’
De nieuwkomers anno 2022 worden op de 
avond zelf ingeleid door respectievelijk 
Nathalie De Neve, Frank Beke en Bert Mis-
plon. De spreker voor Kurt Burgelman is 
vervangen door een filmanimatie.  Voor-
zitter Eddy Levis verwelkomt, Koen Crucke 
‘swanjeert’ de muzikale intermezzi, Luk De 
Bruycker, alias Pierke Pierlala, introduceert 
de sprekers en Freddy Desmidt verzorgt de 
‘joarlaakse klappenance’. Even traditiege-
trouw nam graficus Michel Bracke (89)) de 
laureaten vooraf tekentechnisch onder de 
hand. Op vrijdag 2 december om 11 uur is er 
de gebruikelijke bloemenhulde aan het graf 
van Lodewijk Lievevrouw Coopman - auteur 
van het Gents woordenboek – op de Wester-
begraafplaats.
Meer info via http://www.sosseteit.gent.

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Ann Van den Sompel

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

ONTDEK ONZE AANHANGWAGENS VIA
WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

GARAGE VERMEERSCH J. BV
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" +32 (0)499/33.64.92
# info@garagejv.be - www.garagejv.be
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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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Restaurant ’t Boerenhof aan de Gentstraat 
was recent een achttal dagen het decor 
voor wat de ouderen onder ons met ge-
lukzalige nostalgie vertrouwde ‘gevestig-
de waarden’ noemen. Een viertal bussen 
van Lauwers Reizen uit Boechout namen 
tientallen binnenlandse ‘toeristen’ mee 
op busuitstap naar Oostakker-Lourdes. 
Ze werden er vergast op een smaakvolle 
lunch, zang- en muziekklanken, pluim-
volle verschijningen en culinaire dienst-
baarheid. En op Gentse komedie door de 
bekende podiumdame Carine Stevens uit 
Lochristi en haar humorvolle tegenspeler 
Mario Dhont uit Kortrijk. Als kers op de 
taart stond telkens ook een optreden van 
Vlaamse zangeres par excellence Margriet 
Hermans op het programma. Op haar 68 
mag ze zich de ‘jongste’ winnares van Zo-
merhit noemen. Ook in wankele tijden 
zijn er dus nog altijd zekerheden. Samen-
gevat, er is de aangehouden spankracht 
van ’t Boerenhof, de heropleving van Lau-

Gevestigde waarden in ’t Boerenhof…

wers Reizen en de nog altijd op de toe-
komst gerichte inzet en engagement van 
drie krasse en volhardende artiesten. Her-
haald, ‘gevestigde waarden’ die ons jong 
houden…  

Eric VAN LAECKE

AFFICHES
•

FLYERS
•

KAARTJES
•

KLEINE
DRUKWERKEN

Vraag vrijblijvend
een offerte:
Jan Callebert

zet-werk@telenet.be

Meer info?
0478-97 87 11
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Alle promoties zijn geldig van 
23/11 t.e.m. 15/12/2022  
of tot uitputting 

SAKO DE WILDE 
ALFONS BRAECKMANLAAN 
200 

9040 SINT-AMANDSBERG 

WESTVELD 

Alle dagen open van 7u-20u 

Dinsdag tot 12u30 

Woensdag vanaf 13u  
 

BON GRATIS 
1KG AJUIN 

 
Tijdens uw aankopen tot 15/11/2022, 

Min. winkelaankoop van  
€ 15,- uitgezonderd tabak, 

Max. 1 bon per klant 
  

 
Knip deze bon uit 
en geef af aan de 

kassa  

OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN VAN 8-19u 
WIJN VIGNOBLE 
TAFELWIJN 
1l. 

€ 3,29 
/l € 3,29 

 
ONS VAKMANSCHAP DRINK JE MET 
VERSTAND.         €3,55- 

RIJSTDESSERT 
LIMELCO 
400gr 

€0,75 
/kg € 1,88 
 
€0,85 
 

FELIX KATTENVOER 
ZAKJES 12x85gr 

€ 4,75 
/kg € 4,66 
€4,99 
 

 

PERSIL POWER BARS 
16dsos. 
 

€ 4,59 
/dos € 0,29 

SINAASAPPELSAP 
WESERGOLD 
1L 

€1,25 
 
€1,39 
 
 

ROYCO MINUTE SOUP 
DOOSJE 

€ 1,65 
/DOS € 0,41 -0,55 
-
€1,99 

CRISTAL ALKEN 
24x25CL 
 

18 + 6 GRATIS 

€ 10,20 
/l € 1,70 

 

LEFFE BLOND/BRUIN 
8x33cl 
6 + 2 GRATIS 

€6,95 
/l € 2,63 
 

MAES PILS 24x25cl 

14 + 10 gratis 

€ 7,58  
+ leeggoed 
/l € 1,26 

 
12,99 

BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET VERSTAND 
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De stad Gent heeft er op 
de plaats waar voorheen 
nog een schroothan-
del gevestigd was aan de Koopvaardij-
laan, een nieuwe skateplek bij gemaakt. 
De skateplek werd vrijdag 4 november in 
gebruik genomen door enkele skaters. En 
die mochten zich alvast uitleven op de ver-
schillende toestellen. De tijdelijke invul-
ling kwam er onder meer op vraag van de 
buurtbewoners uit de wijken die aanleu-
nen bij de Dampoort.

Vlak bij de Dampoort aan de Koopvaardij-
laan lagen de terreinen van de voormali-
ge schroothandel De Keukelaere, maar 
dat bedrijf is daar inmiddels verdwenen in 
functie van andere plannen. Met middelen 
van het wijkbudget werd er nu een skate-
park neergepoot. Daarbij werd gebruik 
gemaakt van gerecupereerde skatetoe-
stellen die ook al elders werden ingezet: 
een quarter pipe, een curb (met kicker) en 
een olliebox. Volgend jaar rond de kro-
kusvakantie zal een gloednieuwe halfpipe 
met spine twee oudere toestellen vervan-
gen. Bij de keuze van de elementen is er 
ook aan de bladers en BMX’ers gedacht. 
De investering bedraagt toch nog een dik-
ke 130.000 euro. 

Schepen van Sport Bracke: “We merken 
dat er een grote vraag is naar plekken voor 
urban sports en daarom is de sportdienst 
constant op zoek naar opportuniteiten. 
Zo kwamen we dan uit op deze leegstaan-
de site. In afwachting van een definitieve 
bestemming kan die perfect dienst doen 
als skatesport. Een win-win voor iedereen 
dus”. – (D.D.)

Tijdelijke skateplek in buurt van Dampoort

Voor jongeren die 
interesse hebben 
in ‘urban sports’ 
is de nieuwe 
skateplek in de 
buurt van de 
Dampoort ideaal.

Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86

info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Volg ons op en

Maandmenu DecEmber

Hapje van de chef
&

Toast, boschampignons, rucola, parmezaan
(+ truffel + 9 euro) 

of
Carpaccio van huis gerookte Holsteiner

***
 Kreeften soepje  (+ 9 euro)

***
 Gegrilde haasje van heek, puree, prei garnituur 

of
Stoofpotje van edelhert  

***.
Gegrilde conferece peer, vanille-ijs 

of  
 Tiramisu, Hasseltse speculaas 

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

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

Alle nieuws 
welkom...

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 
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OPEN HUIS AZALEA
Waar 55+ thuis zijn !

do 1 / 12 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 2 / 12 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony, Spaans met Dirk 
za  gesloten 
zo 4 / 12 11u - 17u lijndansen & genieten met de OH Azalea dansers 
ma 5 / 12 14u - 18u bingo Tony & Francine, bar Christine & Linda 
di 6 / 12 14u - 18u biljarten, bar Francine & Willy 
wo  7 / 12 14u - 18u kaarten & spellen, bediening Francine & Oscar 
do 8 / 12 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 9 / 12 14u - 18u Komst van Sinterklaas & Gus Roan in ’t Gents vrije toegang 
za  gesloten 
zo 11 / 12 11u - 17u lijndansen & genieten met de OH Azalea dansers 
ma 12 / 12 14u - 18u Kwis Tony & Dirk, bar Christine & Linda 
di 13 / 12. 14u - 18u biljarten, bar Francine & Willy 
wo  14 / 12 14u - 18u kaarten & spellen, bediening Francine & Oscar 
do 15 / 12 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 16 / 12 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony, Spaans met Dirk 
za  gesloten 
zo 18 / 12 11u - 17u lijndansen & genieten met de OH Azalea dansers 
ma 19 / 12 14u - 18u Super bingo Tony & Francine, bar Christine & Linda 
di 20 / 12 14u - 18u biljarten, bar Francine & Willy 
wo  21 / 12 14u - 18u kaarten & spellen, bediening Francine & Oscar 
do 22 / 12 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 23 / 12. 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za  gesloten 
zo 25 / 12 gesloten Kerstmis 
ma 26 / 12 10u - 18u Kerstbrunch v/d buurt de vrijwilligers          vrije toegang 
di 27 / 12 14u - 18u biljarten, bar Francine & Willy 
wo  28 / 12 14u - 18u kaarten & spellen, bediening Francine & Oscar 
do 29 / 12 14u - 18u petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 30 / 12 14u - 18u gezellig met Rosemie & Tony 
za  gesloten 
zo 1 / 1 gesloten Gelukkig Nieuwjaar 2023  de vrijwilligers OH Azalea

openhuis azalea@gmail.com
voorzitter Claudine MARTOU
gsm 0477 79 37 30
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www.highwayresidence.be  |  verkoop@highwayresidence.be  |  0800 50 118

 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

Op de veilingsite Catawi-
ki bood hij 50 originele car-
toons en 2 schetsboeken 
aan. Telkens 10% van de op-
brengst (225,18 euro) ging 
naar de Freinetscholen waar 
zijn dochters in de klas zitten. 
‘De Vlieger’ spendeert de som 
aan armlastige gezinnen met 
kinderen. ‘Keerpunt’ spaart 
al een tijdje voor een nieuw 
schoolgebouw. Met zijn ‘hart 
voor dieren’ en specifiek voor 
de vogeltjes, beschilderde 
AAaRGh creatief dan weer 
een vogelhuisje. Afwachten 
welke vogel gevoel heeft voor 
humor en dra het kleurrijk 
holletje opzoekt…

Eric VAN LAECKE 

Cartoonist AAaRGh laat van zich spreken…
Plaatselijke cartoonist  Mario De Koninck - alias AAaRGh - laat van zich 
spreken met acties voor het goede doel.

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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DEN ARGOS Antwerpsesteenweg 550
9040 Sint-Amandsberg
Tel. 09/228 19 38

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

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

Van Ooteghem was een voorvechter van het Vlaamse gedachtengoed. Als 17-jarige 
ging hij strijden aan het oostfront (Leningrad). Bij zijn thuiskomst belandde hij in 
de Gentse gevangenis. Later zette hij zich in voor de slachtoffers van de repressie en 
ijverde voor ‘amnestie’. In de geest van het IJzertestament propageerde hij ‘Nooit 
meer oorlog’. Voor de Volksunie was hij gemeenteraadslid in Gent, provincieraadslid, 
lid van de Vlaamse Raad en van Cultuur van de Nederlandse Cultuurgemeenschap. 
Hij eindigde zijn politieke loopbaan als eresenator.
Oswald Van Ootehhem zette zich voluit in voor het Verbond van de Vlaamse Oud-
strijders (VOS), zeg maar het hedendaagse VOS Vlaamse Vredesbeweging. En voor 
de Vlaamse Actieve Senioren 
(Vl@S). Hij kwam veelvuldig 
langs bij de (Oost-Vlaamse) 
afdelingen om er jaarlijks met 
krachtige en beklijvende stem 
een uitgebreid politiek en 
maatschappelijk overzicht te 
declameren richting beleid en 
politieke correctheid.
Vol humor, sarcasme,
woordgrapjes, doordenkende 
woordspelingen en sneren. 
Ook daarom zal hij straks 
gemist worden…

Eric VAN LAECKE 

Afscheid van Oswald Van Ooteghem
Op Allerheiligen overleed eresenator en Gentbruggenaar Oswald Van 
Ooteghem (98) thuis in zijn slaap. Hij vocht aan het oostfront, was een 
verknocht nationalist en politiek actief voor de Volksunie. Beginselvast en 
met het hart op de tong bleef de erudiete redenaar immer zijn (Vlaamse) 
idealen getrouw…

AFFICHES

FLYERS

KAARTJES

KLEINE

DRUKWERKEN

Tot op 300 gr.

Vraag vrijblijvend
een offerte

info@dewegwijs.be

Meer info?
0478-97 87 11
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alle dagen doorlopend open
van 9u30 tot 18u15 - Zaterdag tot 18u00

(gesloten op zondag en maandag)

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

Vanaf 13 december t.e.m. 31 december
ALLE DAGEN OPEN

van 9u30 tot 18u15
ook op zondag en maandag

van 14 tot 18 uur

juwelier-vdb@skynet.bewww.juweliervandenberge.be
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Kerstavond & kerstdag 24/25 december
Oudejaarsavond 31 december 2022

Nieuwjaarsdag 1 januari 2023

www.katiesrollingkitchen.com

Bestellen/Reserveren 2 dagen op voorhand
via E-mail: katiesrollingkitchen@gmail.com

Tel/SMS 0478 395 243 of via de Facebook-pagina

Alles dagvers bereid & geleverd 
in aangepaste schotels 
voor microwave en oven
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Kerstavond & kerstdag 24/25 december
Oudejaarsavond 31 december 2022

Nieuwjaarsdag 1 januari 2023

www.katiesrollingkitchen.com

Bestellen/Reserveren 2 dagen op voorhand
via E-mail: katiesrollingkitchen@gmail.com

Tel/SMS 0478 395 243 of via de Facebook-pagina

Alles dagvers bereid & geleverd 
in aangepaste schotels 
voor microwave en oven

Het Beschermcomité Campo 
Santo bewijst nog altijd zijn 
nut en belang. Zorg dragen 
voor de laatste rustplaats van 
prominente en andere burgers 
die er begraven liggen, is een 
hoog maatschappelijk goed. En 
dwingt erkenning en dankbaar-
heid af. Het was ooit anders. 
Begin de jaren zestig van vori-
ge eeuw viel de beslissing dat verwaar-
loosde graven - waarvoor niemand nog 
instond - konden worden verwijderd. 
Als reactie werd op 17 april 1963 het Be-
schermcomité Campo Santo opgericht. 
Met als doel de graven van beroem-
de personen een bescherming te verle-
nen. Sinds 13 maart 1996 is het gedeelte 
van de begraafplaats - aangelegd tussen 
1847 en 1856 - beschermd als stadsge-
zicht. De erkenning valoriseert het rijke 
en diverse aanbod van funeraire monu-
menten met historische, architecturale, 
culturele en artistieke waarde. Ontwor-
pen door gerenommeerde architecten 

Campo Santoherdenking eert oud-burgemeester Monsaert
Beschermcomité Campo Santo zette een beklijvende herdenking op 
rond de figuur van de vroegere lokale én Gentse burgemeester Jacques 
Monsaert. Een man die onlosmakelijk is verbonden met ‘zijn’ Sint-
Amandsberg en er vaak 
volhardend tegen de stroom 
oproeide. Zijn weduwe Riet 
Willems en dochter zullen 
de vele lofbetuigingen 
graag gehoord hebben…

of beeldhouwers en vakkundig uitge-
voerd door bekwame steenhouwers. 
Herhaald, het Beschermcomité bewijst 
daarin nog altijd zijn nut en belang. En 
organiseert telkens op de drempel van 
Allerheiligen een herdenking rond een 
markant figuur die er zijn/haar laatste 
rustplaats vond. 

Jacques Monsaert
Het is krék 150 jaar geleden dat het vroe-
gere Sint- Amandsberg zich afscheur-
de van Oostakker. Dat jubileum werd 
recent met een indrukwekkende ten-
toonstelling in de verf gezet door het al 

even jubilerend (50 jaar) Docu-
mentatiecentrum voor Streek-
geschiedenis Maurits Gysseling 
(DSMG). Dat het comité voor 
de figuur van oud-burgemees-
ter Monsaert koos, was dus best 
meegenomen. Vooraf werd een 
bloemenhulde gehouden aan 
het graf van Jacques Monsaert 
en van pastoor Josephus Fran-
ciscus Van Damme. Die richtte 
in 1847 op de Campo Santoheu-
vel de eerste parochie op. Er 

Wegwijs Noord  - December 2022   39



40  Wegwijs Noord - December 2022

was ook de herdenking aan 
het graf van Vlaams schrijver 
Jan Frans Willems. In het ka-
der van het Erfgoedproject 
‘Red een graf’ is dat monu-
ment recent i.s.m. de steen-
kappers van atelier Compaan 
helemaal opgefrist. Tijdens 
de academische zitting ver-
welkomde voorzitster Cecile 
Vanooteghem de vele aanwe-
zigen onder wie federaal mi-
nister van Financiën Vincent 
Van Peteghem en staatssecre-
taris voor Asiel en Migratie Ni-
cole De Moor.  De odeur van 
de politieke christen-demo-
cratie waartoe de herdachte 
behoorde, was nooit ver weg. 
Tussendoor waren er muzi-
kale intermezzo’s door cel-
list Jacob Van Durme. Tijdens 
een panelgesprek met An-
ne Vande Meerssche, Marij-
ke Huvenne, Luc Joos, André 
Coene en moderator Frede-
rik Vanderstraeten werd ook 
postuum duidelijk hoe baan-
brekend en koppig Monsaert 
op diverse terreinen wel was. 
Niet in het minst op dat van 
de (vrouwen)emancipatie en 
de stadsvernieuwing in Gent. 
Via de projectie van oude 
fragmenten van Daska Regio-
naal Filmjournaal werden een 
pak van zijn realisaties en ont-
moetingen in beeld gebracht. 
Ook werden ouderwetse mu-
zieksingles uitgedeeld waar-
op Jacques Monsaert als 
burgemeester voor het goede 
doel ‘Drie torens’ en ‘Klokke 
Roeland’ zong. Die herinne-
ring waren we kwijt. De her-
denking kreeg de steun van 
het stadsbestuur, het plaatse-
lijke Sint Jans College en het 
DSMG.

Eric VAN LAECKE   
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Antwerpse Steenweg 86
9080  Lochristi 

Tel. 09/355.74.52
www.autocenterstevens.be

Laat je niet koud pakken 
door de winter.

mobiliteit

mijn

MAAK HIER AL EEN AFSPRAAK 
VOOR JE WINTER CHECK-UP. €39*

Voor slechts

*Aanbevolen prijs, incl. btw, enkel bij de deelnemende erkende dealers of agenten. Aanvullen van vloeistoffen en/of vervangen van stukken niet inbegrepen. 
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Hartelijk welkom
in onze nieuwe zaak !

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

THE CAVE
HET SMULHOEKJE

ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 1
OOSTAKKER

0479-064 805 OF 0473-249 810

VOLG ONS OP FACEBOOK !

KOEN, SYLVIE en TEAM VERWELKOMEN U GRAAG !

VIER OUDEJAARSAVOND IN THE CAVE 
Cava met een overvloed aan hapjes

__

Super de luxe winter bbq:
Varkenshaasje - Kipfilet - Mignonette - Spareribs

Bbqworst - Côte à l’os - Scampibrochette
__

Met een uitgebreid groentenbuffet, koude aardappelsalade,
pasta en sausjes, Frietjes

__

Lekker dessertbuffet`
__

We dansen het nieuwe jaar in met DJ Kevin

Dit alles voor 100 euro per persoon.
Dranken inbegrepen van 18u30 tot 01u (geen sterke dranken) 

Voor deze avond moet er op voorhand gereserveerd en betaald worden. 
De plaatsen zijn beperkt,

wie er graag wil bijzijn wacht niet te lang!!

Inschrijven en betalen in The Cave,
Onze-Lieve-Vrouwstraat 1, 9041 oostakker

0473/249810 of 0473/249810
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bvba

kimvlerick@skynet.be - www.kimvlerick.be - 0498 33 92 09
VOLG ONS OP

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

Fijne feestdagen en beste wensen voor 2023!

Ken je ze (nog)?
Nu zijt wellekome, Maria die zoude naar Bethlehem gaan,

Herders Hij is geboren, Stille nacht, Once in royal David’s city en Susa Nina….?  

Het zijn kerstliederen die op het programma staan van dit uurtje samen zingen.  
Er wordt gezorgd voor meerstemmige partituren voor koorzangers. 
We worden muzikaal ondersteund door het Sint-Bernadettekoor.

Bij vorige editie was de Sint-Niklaaskerk te klein, 
daarom ben je nu welkom in de Sint-Baafs kathedraal.

Toegang is gratis

Zondag 11 december 2022
van 15 tot 16 uur

Gent zingt kerst
Samenzang in de Sint-Baafskathedraal
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OPEN HUIS KREKELBERG 
.tel 09 228 60 73 
7/7 dagen laagdrempelig open … 

onze activiteiten 
december  
2022 

contactpersoon 
Boterman Mario 
pcvomario@gmail.com  

    
actieve 55+ tijdens onze open ontmoetingen … 
    
Do 01e  13u30 – 19u00 Bingo met keukenprijzen 
Vr 02e  13u30 – 19u00	 Podium acteren shows 
Za 03e  13u30 – 19u00	 Klaas en Pieten op bezoek - inschrijven 
  	  
Zo 04e  13u30 – 19u00	 Bingo met dagelijkse bruikbare prijzen 
Ma 05e 13u30 – 19u00	 Kaarten & spelen met verrassing prijsje 
Di 06e  13u30 – 19u00	 Praten over actueel nieuws en snacks 
Wo 07e  13u30 – 19u00	 Muziek Marcel en wafel gratis 
Do 08e  13u30 – 19u00	 Bingo met keukenprijzen 
Vr 09e  13u30 – 19u00	 Podium acteren shows en pannenkoek gratis 
Za 10e  13u30 – 19u00	 Kerstshow GLIITER BOYS GIRLS - inschrijven 
  	  
Zo 11e 13u30 – 19u00	 Bingo met dagelijkse bruikbare prijzen 
Ma 12e 13u30 – 19u00	 Kaarten & spelen met verrassing prijsje 
Di 13e 13u30 – 19u00	 Praten over actueel  nieuws en snacks  
Wo 14e 13u30 – 19u00	 Muziek Marcel en wafel gratis 
Do 15e 13u30 – 19u00	 Bingo met keukenprijzen 
Vr 16e 13u30 – 19u00	 Kerstwandeling centrum Gent - inschrijven 
Za 17e 13u30 – 19u00	 Krekelmarkt in kerstsfeer - plaats inschrijven 
  	  
Zo 18e 13u30 – 19u00	 Bingo met dagelijkse bruikbare prijzen 
Ma 19e 13u30 – 19u00	 Kaarten & spelen met verrassing prijsje 
Di 20e 13u30 – 19u00	 Praten over actueel nieuws en snacks 
Wo 21e 13u30 – 19u00	 Muziek Marcel en wafel gratis  
Do 22e 13u30 – 19u00	 Bingo met keukenprijzen 
Vr 23e  13u30 – 19u00	 Podium acteren shows en pannenkoek gratis 
Za 24e 13u30 – 19u00	 Dicht - interne voorbereiding kerstfeest 
  	  
Zo 25e 13u30 – 19u00	 Dicht – interne voorbereiding kerstfeest 
Ma 26e 13u30 – 19u00	 Kerstfeest met de pakjes - inschrijven 
Di 27e 13u30 – 19u00	 Praten over actueel nieuws en snacks 
Wo 28e 13u30 – 19u00	 Muziek Marcel en wafel gratis 
Do 29e 13u30 – 19u00	 Bingo met keukenprijzen 
Vr 30e 13u30 – 19u00	 Podium acteren shows en pannenkoek gratis 
Za 31e 19u00 – 24u00	 Oudejaarsavond vieren - inschrijven 
 

Positief gedacht! 
De grootste kunst is jezelf te blijven in een wereld die je constant 

probeert te veranderen (Ralph Waldo Emerson)

info@zinloosgeweld.net



Wegwijs Noord  - December 2022   45

Pompoenfeesten in de tuintjes Slotenkouter
Traditioneel konden de ‘volkstuinders’ hun gekweekte pompoenen ten-
toonstellen aan het kantientje. Dit jaar 30 deelnemers. De zwaarste exem-
plaren werden bezorgd door Gilbert Moreels (13,11 kg), gevolgd door Jo-
han Robaeyst (11,08 kg), en Eddy Temmerman 9,50 kg. – Proficiat.



46  Wegwijs Noord - December 2022

Soms is het goed eens stil te staan bij al die 
namen, want elk van hen heeft wellicht 
een verhaal dat geldt voor onze vrijheid. 
Wij pikten er twee namen van politieke 
gevangenen uit, omdat ze vrienden wa-
ren en hun verzetsdaden ook met de dood 
bekochten. Ze kwamen voor het vuurpelo-
ton in Ertvelde-Rieme. Florimond Smeets 
was poltieagent in Sint-Amandsberg en 
samen met zijn vriend Constant-Louis De 
Greef, geboren in Borgerhout maar ook 
Sint-Amandsbergenaar, waren ze actief in 
de verzetsgroep  De Reiger (‘Le Héron’). Ze 
waren nauwelijks 34 jaar toen ze hun ver-
zetsdaden met de dood moesten bekopen.
Florimond Smeets woonde in de Verkor-
tingsstraat in Sint-Amandsberg en was poli-
tieagent in het plaatselijk korps. Hij was de 
zoon van Ludovicus Smeets (afkomstig uit 
Destelbergen) en Amelia De Waele, die in 
de Achterstraat woonden. Zijn echtgenote 
was Helena Smeets.

Vergeet verzetsmannen uit Sint-Amandsberg niet

Florimond en Constant kwamen
tachtig jaar geleden voor het vuurpeloton
Op 11 november werden aan het gemeentehuis in Sint-Amandsberg, 
naar jaarlijkse gewoonte bloemen neergelegd voor het “In Memoriam”-
gedenkteken voor de burgerlijke  slachtoffers, de gesneuvelden, 
krijgsgevangenen, de verplicht te werk gestelden en de politieke 
gevangenen. Het is mooi om aan al die mensen nog een eerbetoon te 
geven, al is de belangstelling niet altijd groot.

Constant-Louis De Greef was actief in de 
clandestiene pers, bovendien commandant 
en aanwerver van het Geheim Leger in de 
lokale sectie van De Reiger, hij was ook lid 
van het Partizanenleger en van de V-Liga 
die onder de leiding stond van deurwaar-
der in opleiding Adriën De Groote uit De-
stelbergen. De Greef was een bediende en 
gehuwd met Jeanne De Clercq.
Het verhaal van de twee vrienden heb ik 
toevallig teruggevonden toen ik artikels 
schreef, over andere verzetshelden zoals 
Destelbergenaar Adriën De Groote, die de 
leiding had in de regio Gent van de V-Li-
ga (een verzetsbeweging) en landbouwer 
Cyriel Van Ooteghem uit Destelbergen die 
soms verzetslieden in zijn boerderij onder-
dak gaf. De Gentse auteur Marc Verschooris 
schreef er ook over in zijn boek “De gebro-
ken arm der wet”, waarbij hij een incident 
aan de Sint-Michielshelling (en Graan-
markt) in Gent, op 27 februari 1942 nauw-

De graven van de twee verzetshelden 
uit Sint-Amandsberg. (D.D.)
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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

gezet vertelt. Er ligt sneeuw die avond. 
Daar duiken de twee vrienden Smeets en 
De Greef samen op met een andere ver-
zetsstrijder Louis Wewer waarmee ze een 
afspraak hadden. Maar wat ze niet weten 
is dat ze in een hinderlaag lopen waarbij 
vlug over en weer geschoten werd met de 
SIPO (Sichereitspolitie) en GFP Gruppe 8 (de 
geheime veldpolitie), ook Franz Schmitz 
een gerechtelijk inspecteur in dubbele Bel-
gische en Duitse dienst en wonende in de 
Sint-Baafskouterstraat is in de buurt, hij ligt 
duidelijk aan de basis van de valstrik.
De twee uit Sint-Amandsberg (Smeets en 
De Greef) waren dus vooral actief in spi-

onage en recrutering van manschappen 
voor het verzet, maar ook in sabotage. 
Hun werkterrein was een deel van Gent, 
Sint-Amandsberg en Destelbergen-Heus-
den, waar ook de verzetsgroep De Reiger 
actief was. Bij het schietincident raken de 
drie zelf gewond, maar valt aan de over-
zijde Herman Funke (een onderofficier 
van Gruppe 8) dodelijk neer. Constant De 
Greef is in zijn knie geschoten en kan niet 
vlug genoeg weg, terwijl Florimond Smeets 
en Louis Wewer een schotwonde hebben, 
maar op hun vlucht een bloedspoor in de 
sneeuw achterlaten. Ze kunnen toch ont-
komen en krijgen verzorging van een be-

vriende dokter, maar worden toch 
gezocht. 
’s Anderendaags op 28 februari 
1942 kon Florimond Smeets nog 
ontsnappen na een Duitse razzia 
in Sint-Amandsberg. Tijdens zijn 
vlucht met een fiets verbleef hij 
verschillende dagen op voorstel 
van De Groote op landbouwbedrij-
ven in Destelbergen, o.m. dat van 
Cyriel Van Ooteghem en Octaaf De 
Sutter, maar ook op kasteel Fallon 
aan de Dendermondesteenweg bij 
Theofiel Wahis. Maar er zijn voort-
durend razzia’s en Florimond moet 
vluchten naar Tielt en werd daar 
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weken later alsnog verraden in Kanegem. 
Bij een nieuwe ontsnappingspoging tijdens 
zijn arrestatie door de Duitse Feldgendar-
merie, wordt hij toch nog opgepakt voor 
spionage en sabotage. Louis Wewer zal 
ruim een jaar later opgepakt worden en in 
zijn cel overlijden.
De flink gewonde Constant-Louis De Greef 
komt vrij snel voor de Kommandatur in 
Gent en zal veroordeeld worden tot vier-
maal de doodstraf. Op 17 april 1942 komt 
hij samen met enkele andere compag-
nons in Ertvelde-Rieme voor het vuurpelo-
ton. Smeets wordt ook driemaal ter dood 
veroordeeld voor spionage en sabota-
ge. Hij komt voor het vuurpeloton op 26 
mei 1942, eveneens in Ertvelde-Rieme. De 
twee worden afzonderlijk met veel ande-

re gefusillieerden telkens naar een gehei-
me begraafplaats in het Limburgse Hechtel 
overgebracht. Later na de oorlog volgt 
daar een opgraving en worden ze bijgezet 
op Campo Santo in Sint-Amandsberg. Ze 
hebben ook een graf in het Executieoord 
van Oostakker. 
Adriën De Groote zal op 10 maart 1944 ont-
hoofd worden in Dortmund, vooral nadat 
hij op het proces de verantwoordelijkheid 
van de V-Liga compleet op zich nam en zijn 
collega’s uit de wind zette. Hij werd duide-
lijk verraden door een lid. Franz Schmitz 
(die lang in Sint-Amandsberg woonde) en 
in de oorlog een dubbelrol had, raakt na 
de oorlog gevangen en zal in de gevange-
nis van Vorst overlijden in 1950.  

Manu Debruyne
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Opendeurdag vrijdag 9 december 
van 10u tot 16u
Kom kennis maken met 

Wil jij erbij zijn? Inschrijven vooraf is een must!
Boek gemakkelijk online via onze website. Of contacteer ons via mail of telefoon.

www.maisonpure.gent

- Wij bieden een hapje en een drankje aan.
- Gratis huidanalyse met mini gelaatsverzorging

gericht op de noden van je huid
- Gratis intake gesprek en proefsessie laserontharing 

- Grote korting op laserontharing! 
- 10% korting op de producten van Germaine de Capuccini 
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

KERSTCONCERT IN BERNADETTE
Op zaterdag 10 december 2022 om 19:30 brengen het Gents Madrigaalkoor en 
het Parochiekoor Sint-Bernadette een benefiet Kerstconcert in de parochiekerk van 
Sint-Bernadette, (Sint-Bernadettestraat 247,  9000 Gent). Het Gents Madrigaalkoor 
brengt het prachtige kerstoratorium “Der Stern von Bethlehem” van Josef Rhein-
berger (tijdgenoot van Johannes Brahms) onder (bege)leiding van Johan Duijck aan 
de piano. 

Het parochiekoor brengt onder de leiding van Jan Demeester en met begeleiding 
van Jo Demeester een bloemlezing van Europese kerstliederen waarbij je uitgeno-
digd wordt om er enkele mee te zingen.

De opbrengst van het concert gaat integraal naar het project “Brooddoosnodig” 
van VZW Enchanté. Met die actie wil de vzw zorgen voor een gezonde maaltijd 
voor élke leerling. Je kan er meer over lezen op de website (https://enchantevzw.
be/brooddoosnodig) 

Toegangskaarten 15 Euro (gezinskaart 25 euro) te bekomen bij de koorleden 
of via: kerstconcert.bernadettekerk@gmail.com met vermelding van het aantal 
kaarten of het aantal personen bij een gezinskaart. 
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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 19/12 t.e.m. 02/01/2022  zetten we onze spots op “Dossche Sport” de gekendste 
fietsenwinkel en -hersteller van Sint-Amandsberg en omstreken.

Het is negentig jaar geleden dat wielrenner Aimé Dossche zijn fiets aan de haak hing en 
een fietswinkel uit de grond stampte aan de Dampoort. De zaken draaiden goed en de 
winkel werd al snel een huis van vertrouwen. In de jaren ‘50 namen de dochters van Aimé 
de zaak over. Daarna was het aan kleinzoon Karel Verlinden.  
De winkel is ondertussen net volledig verbouwd. “Ze wilde het hier ooit plat smijten, 
gelukkig is dat nooit gebeurd”, zegt Karel Verlinden. Daardoor lieten de geplande 
verbouwingen vele jaren op zich wachten.
De winkel is er voor een breed publiek: stadsfietsen, koersfietsen, mountainbikes en 
elektrische fietsen… je vindt het er allemaal 
En iedereen wordt verwelkomd met de glimlach.
Ook mensen die er geen fiets gekocht hebben, mogen hun fiets altijd binnenbrengen 
voor een herstelling
Een vierde generatie ‘Dossche-Verlinden’ staat niet klaar, Karel heeft geen kinderen. 
Maar Géry Covent, een voormalig Belgisch kampioen kunstrijden, werkt al 22 jaar in de 
fietswinkel en wil die gerust verder zetten als Karel beslist om te stoppen.

Antwerpsesteenweg 34, 9040 Sint-Amandsberg, Tel: 09/228.22.14 
Wesbite: https://dosschesport.jimdofree.com/

De winkel is open van maandag tot zaterdag:  8u30-12u en 13u30-18u
Het werkhuis is open van maandag tot vrijdag:  8u30-12u en 13u30-18u
Het is ook altijd mogelijk om een afspraak te maken.
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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 restau-
rants met advies en bijpassende biertjes. 
Let wel, beerfoodpairing is niet er zo-
maar 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 biersomme-
lier/zytholoog op regelmatige basis warm 
maken voor deze trend met een aantal 
creaties en het hoe en waarom van deze 
pairings.

                  
 
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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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 
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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. 
 
Lottewangen met groene asperges, vlierbloesem en karnemelkpuree 

            
De lottewangen worden voorgesteld met een coulis van erwtenpeulen, witte wijn en vlierbloesem. Het gerecht 
wordt geserveerd met een karnemelkpuree met een crunch van radijzen, kruiden en lente-uitjes. Het geheel 
wordt afgewerkt met erwten, lente-ui en groene asperges. Dit gerecht bestaat uit een mooie mix van de 
viswangetjes, de vettigheid en zurigheid van de puree en de kruidigheid van de asperges. De vettigheid en 
zurigheid van de karnemelkpuree worden echter getemperd door het verfrissende van de toegevoegde 
radijzen en lente-uitjes. 
 
Voor deze pairing heb ik gekozen voor Louis XVIII van Brouwerij De Wilde Brouwers uit Merelbeke, een Special 
Blond van 7,5% alcohol. De tonen van het biertje zijn moutigheid, wat hoppigheid, wat fruitigheid en wat zoet. 
Al deze kenmerken en de fruitige toetsen van perzik en abrikoos van het bier werken perfect bij de vis, het 
zurige en verfrissende en de crunch van de puree en bij het kruidige van de coulis. Alle smaken zijn perfect in 
balans en harmonie, een mooie combinatie. 
 
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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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. 
 
Lottewangen met groene asperges, vlierbloesem en karnemelkpuree 

            
De lottewangen worden voorgesteld met een coulis van erwtenpeulen, witte wijn en vlierbloesem. Het gerecht 
wordt geserveerd met een karnemelkpuree met een crunch van radijzen, kruiden en lente-uitjes. Het geheel 
wordt afgewerkt met erwten, lente-ui en groene asperges. Dit gerecht bestaat uit een mooie mix van de 
viswangetjes, de vettigheid en zurigheid van de puree en de kruidigheid van de asperges. De vettigheid en 
zurigheid van de karnemelkpuree worden echter getemperd door het verfrissende van de toegevoegde 
radijzen en lente-uitjes. 
 
Voor deze pairing heb ik gekozen voor Louis XVIII van Brouwerij De Wilde Brouwers uit Merelbeke, een Special 
Blond van 7,5% alcohol. De tonen van het biertje zijn moutigheid, wat hoppigheid, wat fruitigheid en wat zoet. 
Al deze kenmerken en de fruitige toetsen van perzik en abrikoos van het bier werken perfect bij de vis, het 
zurige en verfrissende en de crunch van de puree en bij het kruidige van de coulis. Alle smaken zijn perfect in 
balans en harmonie, een mooie combinatie. 
 
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 

Lottewangen met groene asperges, 
vlierbloesem en karnemelkpuree

De lottewangen worden voorgesteld 
met een coulis van erwtenpeulen, witte 
wijn en vlierbloesem. Het gerecht wordt 
geserveerd met een karnemelkpuree 
met een crunch van radijzen, kruiden en 
lente-uitjes. Het geheel wordt afgewerkt 
met erwten, lente-ui en groene asperges. 
Dit gerecht bestaat uit een mooie mix van 
de viswangetjes, de vettigheid en zurig-
heid van de puree en de kruidigheid van 
de asperges. De vettigheid en zurigheid 
van de karnemelkpuree worden echter 

Speciaalbieren:
een passie… absoluut
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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…..

getemperd door het verfrissende van de 
toegevoegde radijzen en lente-uitjes.

Voor deze pairing heb ik gekozen voor 
Louis XVIII van Brouwerij De Wilde 
Brouwers uit Merelbeke, een Special 
Blond van 7,5% alcohol. De tonen van 
het biertje zijn moutigheid, wat hop-
pigheid, wat fruitigheid en wat zoet. 
Al deze kenmerken en de fruitige toet-
sen van perzik en abrikoos van het bier 
werken perfect bij de vis, het zurige en 
verfrissende en de crunch van de puree 
en bij het kruidige van de coulis. Alle 
smaken zijn perfect in balans en harmo-
nie, een mooie combinatie.

Advies nodig wat betreft biertjes of food-
pairing? Interesse in een gezellige bier-
proeverij met bijpassende hapjes en uitleg? 
Je wil een nieuwe bierkaart uitwerken? 
FB Kris Zythos of mail naar shop@dran-
kengeers.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

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

WACHTDIENSTEN

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

Dokter van wacht:  1733
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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

14.999 euro
14.198 km
05/2021
Benzine
49 kW (67 PK)
Manueel

Kia Picanto 1.0i GT Line ISG

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

Mitsubishi Space Star 1.2i - Meerdere modellen

NEW

31.900 euro
25 km
Eerste registratie
LPG
78 kW (106 PK)
Manueel

Piaggio PORTER NP6 - KIPPER - LPG

NEW

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

Fiat 500X - 1.6i E-torq Mirror S

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

Mitsubishi L200 DUBBEL CABINE

49.950 euro
500 km
07/2022
Diesel
120 kW (163 PK)
Automatisch

Isuzu D-Max LSX - Automaat - Trekhaak

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

Fiat Talento L2-H1 - NAV+CAMERA+SENS

40.990 euro
15 km
02/2022
72 kW (98 PK)
Automatisch

Mitsubishi Eclips Cross - Diverse kleuren stock

GROOT AANBOD DIRECT BESCHIKBARE
PERSONEN- EN BESTELWAGENS

Volledig aanbod op www.garagemartens.be

NEW NEW

Het werkjaar bij Crea Ten Hove vzw 
begint in september en loopt tot eind 
juni.  Wij hebben nog enkele plaatsen 
vrij in onze ateliers acryl- en olieverf, 
pastel, aquarel jeugd, portretteren 
en vrije technieken – het later instap-
pen in deze ateliers vormt geen enkel 
probleem.  Kijk gerust even op onze 

website www.createnhove.be voor 
meer info en daar kan je meteen ook 
inschrijven.

Onze lokalen zijn gevestigd in het 
Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg.  
Misschien zien we elkaar daar 
binnenkort ?

VOLLEYBAL HEREN

Schitterende seizoensstart Caruur Gent

Caruur Gent mist zijn start niet in 
de competitie. Na vijf wedstrijden 
al 4 x gewonnen. Ook de enige ne-
derlaag (op Maaseik) was eigenlijk 
een stunt, daar haalden de Gen-
tenaars immers een puntje mee!  
Daarna moesten Haasrode, Wa-
remme, Achel en nu ook Aalst het 
onderspit delven. Voor het eerst in 
de geschiedenis staat Gent virtueel 
op kop (zie klassement). Enkel Roe-
selare doet beter momenteel, die 
verloren nog niet. Op 7 december is 
er de topper tegen Roeselare, enige 
ploeg die nog ongeslagen is in deze 
competitie. Allen naar de Edugo 
Arena.

EUROPEES AVONTUUR MEER DAN GESLAAGD !

Het team van coach Van Huffel stuntte ook bijna in hun eerste Europa-avontuur. Thuis 
tegen Izmir werd nipt verloren met 2-3. Als je dan weet dat twee sets nipt verloren 
werden (23-25), leek ook hier een échte stunt mogelijk. Vlak voor het ter perse gaan 
vernamen we nog dat ook de terugwedstrijd in Turkije verdienstelijk was voor de Gen-
tenaars. Ze verloren er met 3-1, maar Caruur mag met trots terugkijken op de twee 
wedstrijden. Tegen een héél ervaren Izmir, met bijna allemaal dubbele meters, werd heel 
veel weerstand geboden. Dit smaakt naar meer. Gent kan zich nu volop concentreren op 
de competitie. J.C.
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De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be

Dierenarts Ward De Waele (43) heeft 
zijn roots in Sint-Amandsberg. Dat zal 
iedereen geweten hebben. Tijdens het 
voorbije decennium ging al zijn vrijetijd 
naar zijn organisatie LUX en naar het 
maken van kortfilms. Met als nostalgisch 
bindmiddel en sociologische passie het 
weer herkenbaar maken van het Sint-
Amandsberg van de jaren ’90 van voor de 
eeuwwisseling.  Na Courage, Malchan-
ce en Embras laat ook zijn vierde prent 
Passé die ‘tijd van toen’ herleven. Geïn-
spireerd en vorm gegeven door vooral 
het (plaatselijk) katholiek Vlaams ver-
enigingsleven dat toen zo welig tierde 
en symbool stond voor solidair samen-
leven en veel betrokkenheid. De tijd 

Ward De Waele stelt spraakmakende producties voor…
Vzw Lux en cineast/producent Ward De Waele uit Sint-Amandsberg 
stellen twee spraakmakende producties voor. Het gaat om zijn 
vierde - lokaal geïnspireerde - zwartwitfilm ‘Passé’ en een allereerste 
theaterproductie Gloria. Met telkens als rode draad het acteertalent van 
bekende Gentse  (volks)artiesten…

staat evenwel niet stil en het leven ziet 
er vandaag flink anders uit. Zoiets heet 
evolutie. Het is dus maar goed dat er in-
zichtelijke filmprenten worden gemaakt 
die eraan herinneren dat er immer een 
intens verleden was als basis voor een 
vernieuwende toekomst. Als plaatselijk 
verslaggever voor De Gentenaar destijds 
voor o.m. Sint-Amandsberg en Oostak-
ker is het scenario ook voor mij nog al-
tijd sterk herkenbaar. Noem het maar 
een eigentijds reveil dat een deugd-
doende brug maakt naar de eigen bele-
venissen en onze spiegel daarop van nu. 
Meer zelfs, de halfuur durende tragi- 
komische prent is beklijvend en indrin-
gend genoeg om onze opgeslagen 

kennis en ervaring uit die 
periode moeiteloos voor de 
geest te halen. In een amal-
gaam van lokale initiatieven, 
organisaties, mislukkingen, 
figuren, vreugde en verdriet 
en zoveel meer. Met als ro-
de en terugkerende draad 
een dankbare geschiedenis 
met vaak zijn  grote maar 
soms ook zijn kleine kanten. 
En met als decor “een rijk en 
bloeiend verenigingsleven, 
het volkstheater en de café 
chantants die grotendeels uit 
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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

het landschap zijn verdwenen’.  Om de 
auteur tijdens de persbijeenkomst in ca-
fé De Turk in hartje Gent - ook al een 
icoon uit onze tijd - te citeren.
In zijn aanpak laat Ward De Waele zich 
veeleer leiden door zijn eigen (jeugd)
ervaringen, een stuk ingehouden ido-
latrie  voor figuren als Will Ferdy, Lili 
Castel e.a. en persoonlijke ontmoetin-
gen. Hij schrijft zijn scenario’s in functie 
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Groenstraat 76 - Oostakker
Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

In de - voor sommige 
lezers al gevorderde of 
aflopende - ‘Week van 
het Gents’ staat in de 
Minard ook de premié-
re van theaterproductie 
GLORIA! op de affiche. 
Het hersenwerk van 
Ward De Waele uit Sint-
Amandsberg brengt 
het eeuwenoude kerst-
verhaal in ’t Gents. In 
de komische én muzi-
kale familievoorstelling 
worden de vertrouwde 
- maar ook nieuwe! - 
kerstpersonages tot eigentijds leven 
gebracht. Dubbelrollen inbegrepen. 
Net zoals in zijn kortfilm ‘Passé’ komt 
een cast van bekende Gentse volks-
artiesten op de planken. Met namen 
als Dirk Lajoie, Fred Geirnaert, Rudy 
Suwyns, Brenda Bertin, An Fleur maar 
ook Miss Michelle, Miss Tiff, Mieke 

De Waele (zus van) 
en anderen, weten de 
Gentse liefhebbers van 
het genre wat vlees ze 
in de kuip hebben. Of 
beter, in de kerstkribbe 
mogen verwachten. 
Ontspanning en vertier 
lijken nu al verzekerd. 
“Het stuk is origineel en 
goed geschreven met 
dito spitsvondige inval-
len” liet Dirk Lajoie op 
de persbijeenkomst no-
teren. Voor de auteur 
is deze eersteling “een 

sprong in het duister”. Hij hoopt dat 
zijn stijl van humor, gelardeerd op het 
kerstverhaal, zal aanspreken…   
GLORIA! ontrolt zich begin december 
ook in Auditorium 61, Onderbergen. 
Reservatie via www.uitbureau.be
(tel. 09/233.77.88).

Eric VAN LAECKE

Ook Gents kerstverhaal laat beste verhopen…
In tekst en regie van Ward De Waele serveert vzw LUX eind deze maand 
een allereerste theaterproductie met gekende volksartiesten in de Minard 
en daarna in Auditorium 61.  ‘GLORIA!’ brengt een verrassende én 
humoristische kijk op het oorspronkelijk kerstverhaal (zie affiche). 
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van de acteurs die hij voor ogen heeft. Met de klem-
toon op Gentse (volksartiesten) als Koen Crucke, Luk De 
Bruycker, Christiane Locufier, Patrick Van Damme, Clau-
de Marissael, Eddy Levis, Peter Monsaert…  Diezelfde 
spankracht houdt ook zijn allereerste Gentse theater-
productie ‘GLORIA!’ samen (zie kaderstuk). Vroeger 
deed de cineast alles zelf. Niemand werd betaald, op 
een symbolische attentie na. Vandaag werkt hij wat 
professioneler en laat zich ondersteunen door afgestu-
deerde studenten van de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten (KASK) en krijgen ook de acteurs een 
stuk vergoeding. Ook dat is evolutie. Als u dit leest, is 
de première in zaal Scala achter de rug. In functie van 
de interesse wordt ‘Passé’ verder uitgerold. Op kleinere 
locaties, in cinemaruimten, Open Huizen enz. Als tijds-
document blijft het actueel en meer dan zomaar een 
ontspannende verademing…

Eric VAN LAECKE

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

NIEUW:
primer make -up
factory 

Spectacular curves mascara 
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Daarna werkt men  ook het kruispunt 
netjes af met nieuwe bushokjes, ver-
keerslichten, verkeersborden, parkeer-
automaten en voedingskasten. Nadien 
krijgt de rijbaan een nieuwe asfalt-
laag, de nodige markeringen en blin-
degeleidetegels en -lijnen. Zodra de 
asfalteringswerken starten, ontvangen 
buurtbewoners een brief van de aan-
nemer met info over de bereikbaar-

Werken aan Dampoort: laatste werken van fase 3
Momenteel is het Agentschap Wegen en Verkeer bezig met de laatste 
werken van fase 3 aan de Dampoort. In november legde men de klinkers 
van de voetpaden aan. Na de herfstvakantie kregen de fietspaden een 
nieuwe asfaltlaag en markeringen.

heid en planning. De aannemer hangt 
voor de werken af van een groot aantal 
onderaannemers, waardoor de eind-
datum van de huidige fase nog niet ge-
kend is. Wel voorziet men deze fase af 
te ronden begin december. 
Tijdens fase 4 werkt men op het centra-
le deel van het Antwerpenplein en het 
kruispunt met de Land van Waaslaan. 
Er komen veilige fietspaden en -over-
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steken, nieuwe afslagstroken, een 
aparte busbaan en vernieuwde busper-
rons. Als alles volgens plan loopt, du-
ren de werkzaamheden tot midden 
2023. 

Verkeer richting Dampoort  via 
Antwerpsesteenweg (N70a), 
Koopvaardijlaan terug open 
De huidige verkeersmaatregelen in 
Sint-Amandsberg verdwijnen vanaf 
begin december. De tijdelijke maat-
regelen die vorig jaar in november in 
Sint-Amandsberg werden ingesteld 
vervallen allemaal. Zo kan je bijvoor-
beeld terug in beide richtingen rijden 
in de Antwerpsesteenweg (N70a) en 
de Schoolstraat. Ook de aansluiting 
met de Antwerpsesteenweg (N70a) en 
het kruispunt met de Koopvaardijlaan 
gaan terug open voor verkeer. Daar-
naast verandert de verkeerssituatie 
aan Dampoort. De grootste wijziging is 
dat al het verkeer van de Dendermond-
sesteenweg en de Land van Waaslaan 

richting Dampoort rijdt via de Pilo-
rijnstraat en de Antwerpsesteenweg 
(N70a). 

Een overzicht:
* Fietsers rijden in beide richtingen in 
volgende zones: tussen het Oktrooi-
plein (R40) en Kleindokkaai, tussen 
Kleindokkaai en de Antwerpsesteen-
weg (N70a), tussen het station en de 
Dendermondsesteenweg en in de 
Koopvaardijlaan.
* Busverkeer op de Antwerpsesteen-
weg rijdt vanaf de kruising met de Pi-
lorijnstraat tot de Koopvaardijlaan op 
een aparte busbaan.
* Gemotoriseerd verkeer van Oos-
takker en Sint-Amandsberg richting 
Dampoort rijdt via het vernieuwde 
Antwerpenplein en kruispunt met de 
Koopvaardijlaan.
* Gemotoriseerd verkeer uit de Land 
van Waaslaan rijdt via de Pilorijnstraat 
en de Antwerpsesteenweg (N70a) naar 
Dampoort.
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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

Huisdier met 
pijnlijke gewrichten?

meer info op
www.wellopet.be/aanbod/

artrose-verzachten-met-fysiopet

Met FysioPet* & Flexadyn* opnieuw soepel 
bewegen! Minder pijn, meer genieten!!

Voor extra sterkte en fi theid
1 hond op 5 krijgt vroeg of laat gewrichtsproblemen
of artrose, oudere honden 4 op 5. 
Een behandeling door de dierenarts is dan een must. 
Daarnaast zijn massage en oefeningen heel heilzaam.

Voor meer comfort
Voor een jonge puppy of hond is
‘extra lichaamsbewustzijn’ ideaal om bewuster te 
bewegen, voor een goede spieropbouw, en om langer 
fi t te blijven zonder last (zeker voor gevoelige rassen).

FysioPet is een begeleidend programma in 
6 sessies met massage en bewegingsoefeningen 
om honden soepeler te laten bewegen o.b.v. 
fysiotherapeutische principes 
(inclusief 40 p. aan handleidingen voor thuisgebruik).

Flexadyn is een voedingssupplement 
met bewezen werking, aangeraden door 
onze dierenartsen.
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vrije inloop maar inschrijvingen hebben voorrang

gratis demo met eigen hond
op zaterdag 10 december (9u-18u) te Lochristi

www.wellopet.be/workshops

gratis coldhotpack*

ter waarde van 20 € 
bij aankoop van 
FysioPet en/of Flexadyn

-10% 
op FysioPet en/of Flexadyn

 coldhotpack

FysioPet en/of Flexadyn

160x240mm. Adv. FYSIOPET & FLEXADYN WelloPet dec.2022.indd   1 8/11/2022   19:38

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

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

Alle nieuws 
welkom...

* Gemotoriseerd verkeer uit Destelber-
gen richting Dampoort rijdt via Land 
van Waaslaan, Pilorijnstraat en Ant-
werpsesteenweg (N70a)
* Gemotoriseerd verkeer van Dam-
poort richting Oostakker, Sint-Amands-

berg en Destelbergen rijdt via het 
Antwerpenplein.
* Opgelet: verkeer op de Antwerpse-
steenweg (N70a) verleent voorrang 
aan het verkeer uit de Pilorijnstraat. – 
(D.D.)
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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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